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La Setmana de la

Dansa s’estén a les

places de Gràcia
El Districte ha decidit començar a
popularitzar el nom de plaça de la
Vila de Gràcia, el nou nom que
des de diumenge passat té la plaça
Rius i Taulet, amb una campanya
amb el suport de l’Institut Metro-
polità del Taxi. El contacte amb els
taxistes, segons fonts del Distric-
te, s’ha de concretar en una reunió

imminent però l’Institut Metropo-
lità del Taxi ja ha confirmat el con-
tacte amb el Districte i s’ha avin-
gut com a primera mesura a fer
difusió del seu òrgan de comuni-
cació oficial, Revista Taxi. D’altra
banda, els moviments a favor i en
contra de la plaça de la Vila han
superat la primera prova aquesta

Campanya als taxis per plaça de la Vila

setmana amb l’arribada sense con-
fusions de les targetes censals per
a les eleccions europees del 7 de
juny amb el nom antic de Rius i
Taulet. Correus i les companyies
de serveis estan avisades per fer gra-
dualment el canvi i informar els
treballadors.

Pàgina 5

Mobilitat aposta per pilones

controlades per la matrícula
JAVI SORIA

Després que la diagnosi de l’estudi
de Mobilitat aboqués en la majo-
ria de les opcions l’eliminació to-
tal o parcial del sistema de pilones
que ara mateix hi ha instal·lades al
nucli històric de la Vila, el Distric-
te, a través de la conselleria de Mo-
bilitat s’ha mostrat partidari aques-
ta setmana d’un sistema de pilones
virtuals que funciona per control
de matrícules i que multa els con-
ductors que passin sense estar re-
gistrats. Aquest sistema, el tercer
que apuntava l’informe de Mobili-
tat (vegeu L’Independent núm.
291), ja funciona a la part baixa de
la Rambla de Barcelona. El conse-
ller de Mobilitat, Roger Amigó ha
assegurat que aquest és el sistema
que troba “més interessant” per-
què l’eliminació total dels pivots
mòbils suposaria, al seu parer, un
augment del trànsit intern.

Pàgina 6

Una denúncia a la comissaria
dels Mossos de Gràcia i una al-
tra a l’Eixample són el primer
fet concret d’una presumpta
estafa en la venda de moto-
cicletes que executava a tra-
vés d’internet un despatx del
carrer Gran. Els afectats hau-
rien abonat la meitat o el total
del preu d’unes motocicletes
d’oferta que encara no han vist i
el presumpte estafador està
il.localitzable.

Pàgina 8

Estafa en

la venda de

motocicletes

JAVI SORIA
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L’equipament, a la Sedeta?
Deia el regidor de Gràcia, Guillem Espriu, en una reunió

celebrada el dimarts 14 d’abril que “si hi ha oposició veïnal,

l’equipament públic previst a la Sedeta no es farà”. I sembla

que, de moment, aquesta oposició existeix. La reunió va ser

convocada per les AMPA del CEIP i l’IES La Sedeta per demanar

a l’equip de govern quin és exactament el tipus de servei que

s’instal.larà en aquest equipament, ja que els infants i adoles-

cents que hi viuen o van a les escoles de la zona utilitzen la

plaça a diari. El projecte no va desagradar, perquè es tracta

d’un edifici on anirien a parar els serveis lligats a la Llei de la

Dependència. Malgrat això, la ubicació no convenç. Les famílies

són contràries a restar espai públic de la plaça perquè afirmen

que ja és un indret prou sobrexplotat per pensar d’afegir-hi

més usos. I no parlem d’una, dos o tres famílies, sinó de la

setantena de persones que van assistir a la reunió. Aquestes

xifres demostren que el futur de la plaça de la Sedeta preocu-

pa, per això el Districte s’ha de mantenir en el que va afirmar

“si hi ha oposició veïnal, no es farà”. Si aquelles setanta perso-

nes són o no representatives de l’opinió del Camp d’en

Grassot, s’ha de veure en un procés participatiu. El Districte

hauria de pensar en fer una campanya informativa sobre el

projecte d’equipament per

després tirar endavant

una consulta, l’única

manera de tenir sobre

paper el que pensa el

veïnat. La veritable

democràcia va més enllà

d’obrir les urnes cada

quatre anys, la veritable democràcia tracta de saber en cada

moment com veu les polítiques el ciutadà. L’associació de veïns

i veïnes del passeig de Sant Joan és del parer que aquest

equipament és una oportunitat única i que el Districte hauria de

fer més pedagogia dels beneficis de tenir un centre de serveis

socials a prop de casa. Així, s’hi confronten dos interessos, els

de tenir més espai públic disponible per al ciutadà, i el de tenir

un nou equipament per al ciutadà. No obstant, sempre hi ha

una tercera via que donaria resposta a tots dos interessos:

buscar un nou sòl on emplaçar l’equipament i així no restar

metres quadrats a la Sedeta. Sabem de les dificultats d’aquesta

opció en un territori com Gràcia, on anem escassos de sòl. Tot i

això, el cas del futur CEIP al carrer Bailèn ens fa veure escletxes

d’esperança. Sigui com sigui, aquest debat ha de ser ràpid

perquè cal, i de forma urgent, una reordenació i rehabilitació

de la plaça de la Sedeta, un espai massa atrotinat, fosc i

desendreçat que necessita un mà de pintura nova.

Cal, de forma urgent, unaCal, de forma urgent, unaCal, de forma urgent, unaCal, de forma urgent, unaCal, de forma urgent, una
rehabilitació i reordenaciórehabilitació i reordenaciórehabilitació i reordenaciórehabilitació i reordenaciórehabilitació i reordenació
de la plaça, massade la plaça, massade la plaça, massade la plaça, massade la plaça, massa
fosca i desendreçadafosca i desendreçadafosca i desendreçadafosca i desendreçadafosca i desendreçada

ull de dona

Reinventar

l’amor

Sara Reñé

Amb el títol Reinventar

l’amor, la revista Illacrua,

dedica un dels seus últims

Quaderns de la bona vida a

fer una encertada anàlisi

de les relacions amoroses.

Sant Jordi pot ser un bon

moment per repensar

aquest tema. L’autor, Jordi

García Jané, planteja les

contradiccions entre les

concepcions de l’amor que

encara tenim i les relacions

amoroses que vivim.

L’afebliment de la família

tradicional ha donat pas a

una diversitat de relacions

afectives més lliures però

no sempre prou satisfactò-

ries. Perviu encara la idea

d’amor romàntic que

parteix d’una idealització i

unió amb l’altre mentre que

altres concepcions com

“l’amor confluent” defensat

per Anthony Giddens no

són gens divulgades.

L’amor confluent proposa

l’associació temporal entre

persones iguals en drets

que se senten completes i

donen gran valor al seu

projecte de vida individual.

No hi ha dubte que, sigui

quines siguin les formes

d’amor que triem, hem

d’anar cap a relacions

afectives més confluents i

igualitàries i aprendre a

conceptualitzar l’amor com

un procés que cal  treba-

llar i construir.

www.illacrua.cat 

El confidencial

de L’Independent el dependent

El tradicional sopar que els consellers

del districte celebren cada any després

dels premis Vila de Gràcia va tenir

moments dolços i tristos. Començant

pels tristos, el sopar va significar l’adéu

oficial -encara que provisional- del porta-

veu del PP, Albert Belón, imputat pel cas Store Cafè, el

qual va rebre el suport personal de la resta de com-

panys de consistori. El moment dolç va ser el reparti-

ment de premis que es va treure de la màniga el

portaveu d’ICV, Roger Amigó, als millors consellers,

Marta Mulet i Maria Cinta Llassat. Donant idees...

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 directorÈxit de participació

en la consulta?

Aquesta es va fer amb

trampes. No es van

repartir les butlletes de

votació a cap edifici de la

plaça, escatimant l’opció

de pronunciar-se sobre el

canvi de nom a tots els

veïns de la mateixa; i no

oblidem als comerços que

són els més perjudicats per

les despeses que hauran

d’assumir, les quals seran

força elevades si han de

canviar el material que

tenen amb el nom de Rius i

Taulet (bosses, papers,

targetes, escriptures...), despeses

que, en aquest temps de vaques

magres, afrontaran amb “il·-

lusió” i sense cap ajuda, per

descomptat. En una reunió a la

seu del Districte (bastant tensa,

per cert) van dir que aniria algú

als comerços per informar-los

sobre el tema. Encara estan

esperant. Els partidaris hi van

guanyar (repeteixo, amb tram-

pes) i els detractors hi van

perdre. Coses de la democràcia?

Tots coneixem països on el

dictador de torn convoca

eleccions (també fent trampes) i

guanya la seva poltrona amb

“democràcia” doncs sempre obté
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el vot de la majoria. Per cert, en

quant a la pregunta sobre el

canvi de nom (pàg. 5) que feu a

quatre comerciants de la plaça,

una de les respostes està

tergiversada doncs em consta

que us en va donar una de ben

diferent (equival això a dir

mentides?).Trampes? Mentides? ...

Us felicito.

Rosa Maria Matheu

Cal conservar tota La

Violeta! No us sembla que

ja prou coses desaparei-

xen del barri? Botigues

antigues, torretes típiques

del barri, tantes coses….

Qualsevol poble conserva

el seu Ateneu com si fos

una joia, és un signe

d’identitat, al nostre barri

hi ha moltes institucions anti-

gues que encara funcionen però

com edifici no n’hi ha cap com la

Violeta amb el seu cafè gran i

espaiós que es veu passant des

del carrer.

Ma Neus Olivella
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què en penseu...

QUIN ÚS FAS MÉS HABITUALMENT DE LES PLACES DE GRÀCIA ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

...del pas del llibre de paper al digital?

Imma Ordeig

infermera

Marian Abrines

estudiant

Oriol Malgosa

jugador d’hoquei herba

Clara Girona

estudiant

No crec de cap manera que el

llibre digital triomfi, ni ara ni en

el futur. Crec que les pantalles

dels ordinadors fan mal als ulls

i que és molt incòmode. La part

bona és que en l’espai que ara

tens un llibre, amb els llibres

digitals en tens més de 300. 

El llibre electrònic és més

còmode però perd tota la gràcia

i el romanticisme d’escriure i

llegir un llibre. A més la lectura

digital és pitjor i ara com ara hi

ha menys llibres adaptats. I el

que és més important: els llibres

digitals perduraran en el futur

com els llibres normals? 

El digital és més pràctic, però el

llibre normal hauria de ser allò

que dura en el temps i que pots

deixar com a herència als teus

fills. Amb el llibre digital es

perdria el plaer de la lectura per

la lectura i es convertiria en un

entreteniment mentre viatges en

tren com passa amb la música. 

M’agrada més el llibre convencio-

nal. El fet d’agafar el llibre,

tocar-lo, obrir-lo, passar pàgina,

notar-lo, és un  plaer. L’electrònic

pot ser que triomfi perquè la

tecnologia es fa servir molt avui

en dia i internet està a l’abast de

tothom. Serà com els diaris, que

s’acabaran llegint per internet. 

Sóc un refotut urbanita:

m’agrada baixar al cinema

caminant cinc minuts abans

que comenci la pel.lícula i

vull assabentar-me dels

pollastres del carrer Gran

perquè surto al carrer,

posem per cas, a comprar

maionesa a les quatre de la

tarda d’un dissabte, com

quan va haver-hi despreni-

ments a l’Espai Jove. Però

no per això deixo de sentir

una venerable admiració

pels que viuen terra en-

dins, on la gent també és

neta i noble, culta, rica,

lliure, desvetllada i feliç.

Deixant de banda quinze

minuts cara a cara fa un

mes a l’Ateneu amb Bernar-

do déu Atxaga, en els últims

anys de qui més he après

és de gent titllada de ferés-

tega però profundament

sàvia com els ma-sovers de

Can Gustí, a la Plana (Alta

Garrotxa), de la Dolors, del

Nitus (allà on siguis), del

Joan, del Llo-renç. Per això

llegeixo amb fruïció aquests

dies Al sur de Granada, el

clàssic de Gerald Brenan, o

Entre limones, de Chris

Stewart. Amb música de

Grupo de Expertos

Solynieve, esclar. Per quan

un llibre que es digui Un

gracienc a la Plana? 
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Alpujarra

el bloc

Un servidor se’n va  només

un capde, del 2 al 5 d’abril a

València, a Spectra, el simpo-

si més conspiratiu  que es per-

petra a l’octubre CCC (foteu-

li una llambregada a

www.spectra.cat). Torna el 6.

I amb què es trova? La plaça

Lesseps inaugurada i amb

molta xocolatada i poques

protestes. Després llegeix a

l’Independent del cas Store

Cafè, i un es queda storat.

Anem a pams. Moment Les-

seps: tal com escrivia l’August

Bernat aquí mateix, els nú-

meros no quadren. Tant de

rebombori per acabar quatre

arreplegats protestant? Sem-

blava tot preparat perquè

l’Hereu pogués col·locar la

frase demagògica: “Avui s’es-

colten totes les veus de la ciu-

tat, fins i tot les que protes-

ten, cosa que fa anys no es

podia fer”. Vale, neeng,

quants anys? 25? Deixem

enrere el segle XX d’una ve-

gada? I si els quatre protes-

tons formaven part de la

BriMoProt (Brigada Mòbil de

Protestants) unitat ultrase-

creta de la Guàrdia Urbana,

preparats per fer el teatret i que

l’alcalde de torn col·loqui la fra-

se demagògica de torn? I si als

protestons de veritat se’ls va

dopar fotent-lis etorfina –o un

altre sedant sever– a la xocola-

ta? Conspiració?

Moment Store Cafè. En Belón

del PP mai ha semblat massa

cosa, semblava quelcom fet a la

mida perquè en Ricard

Martínez als plenaris pogués

sobreactuar a

costa seua (com

li agrada sobre-

actuar al pu-

nyetero): “se-

nyor Belón, re-

tiri el que ha dit

o se les veurà

amb mi”, “senyor Belón, sap

quina és la diferencia entre vos-

tè i jo? (t’entraven ganes de

cridar: la corbata?), etc. Però

no sent massa espavilat, costa

creure allò que conten els pa-

pers sobre el seu rol en suborns,

fraus, perquè aleshores Belón

passaria de no ser massa espa-

vilat a anar a un concurs de

tontos i quedar segon… per

tonto. Conspiració? Massa pre-

guntes. Anem a Vallcarca,

aviam com està el pati.

Es va sabent en quines condi-

cions anirant els reallotjats

afectats per la “transformació”

del barri a l’Edifici-Cementiri

de l’Avinguda Vallcarca. Un

e x e m p l e ,

l’Agustina, veï-

na amb una

minsa pensió i

amb una filla al

seu càrrec, pa-

garà 400 euros

al mes, revisa-

bles cada cinc anys, més 60

euros mensuals de despeses de

comunitat. Sense possibilitat

de cap subrogació. Així, anem

del trasbals que suposa haver

de deixar casa teva a l’angoixa

de no saber ni tan sols si po-

dràs pagar el que et demanen

i com acabarà tot plegat. 500

eurots. Ep: NO és cap ganga,

encara que ho sembli en

aquesta ciutat de lloguers

aberrants esdevinguda la més

cara –en tots els sentits– del

món. Després dels vuit anys

del laissez faire urbanístic/

immobiliari, de la indolència

ultralliberal disfresada de

valors humans i bon rotllo i

Forrum que regnà durant el

mandat del liró i anestesista

social Clos –que coincideix

amb l’epoca salvatge de la

bombolla immobiliària–, 500

euros semblen una ganga,

però és demanar-li una pasta

a algú que A-no va voluntà-

riament a aquest nou pis, i

B-els seus recursos són limi-

tats. És un exemple, n’hi hau-

rà més doncs molts veïns i

veïnes que patiran tot aquest

trasbals són gent gran.

Així les coses, allò que per al

veïnat putejat seria raonable

és fer contractes indefinits als

reallotjats, i posar un lloguer

simbòlic que valori el fet de

NO deixar casa seva els afec-

tats –lloguer o propietat– per

pròpia voluntat. I que estem

parlant d’un barri de pen-

caires, pencaires que s’arra-

conen per deixar pas als

horteres d’alt standing amb

capricis i necesitats d’alt

standing que acabaran po-

blant aquesta zona, penseu-

ho: quan la reforma Lesseps

quedi enllestida, Vallcarca

serà una prolongació natural

d’una zona cara i encarida,

per a gent “encantadora”,

amb un nul sabor de barri. I

això sí és una conspiració. 

CAS IV/09:CAS IV/09:CAS IV/09:CAS IV/09:CAS IV/09:

ConspiracióConspiracióConspiracióConspiracióConspiració

Per: Mike Ibáñez

CSI Vallcarca

Vallcarca serà un

prolongació

natural d’una zona

cara i encarida

JAVI SORIA



4

de Gràcia
24 d’abril de 2009

4

l’independent OPINIÓ

Batiste Malonda com a exemple

Vicent Martínez, de l’Espai País Valencià

tribuna
Lluís Bou

El PSC contra

Carretero i Bertran

Una de les coses més curioses de la política

catalana és la ràbia, quasi diria la fúria, que

desperten en el PSC Joan Carretero i Uriel

Bertran. És tan forta, que dóna per llogar-hi cadires. He sentit com

els insultaven amb més vehemència que no pas a CiU, que sobre

el paper és l’adversari, seguint l’estil abrandat en què a vegades

cauen alguns dirigents socialistes. Jo m’ho passo molt bé escol-

tant-los, però en política mostrar tan visiblement les febleses és

un greu error, perquè deixa les coses clares de forma crua: se’ls

veu que pateixen. I si els socialistes pateixen per alguna cosa, els

asseguro que no és pas pel futur polític d’ERC i de l’independen-

tisme, sinó perquè José Montilla i els socialistes continuïn contro-

lant les institucions de

Catalunya.

L’altre dia l’excap de comuni-

cació de Montilla, Antoni

Bolaño, va carregar amb

duresa a la imprescindible

tertúlia de RAC1 contra

Carretero i Bertran, com mai

no havia vist que fes ni tan sols contra el PP. El tall de veu és

impagable, amb els altres contertulis callats. “Alguns senyors

com Joan Carretero i a vegades Uriel Bertran sembla que no

treballin per ERC. Són un exemple de quintacolumna pura i

dura”, va sentenciar el fins fa poc mà dreta de Montilla. És

tremenda tanta transparència. Pressionava per expulsar

Carretero i Bertran del partit

republicà, acusant-los de

traïció a una formació política a

qui els mateixos socialistes no

paren de titllar de freak.

Després de l’executiva del

PSC, Miquel Iceta, sempre més

florentí, va actuar amb sem-

blant punt de vista. Va assegurar que Carretero està intentant

“fer la pinça” a ERC, el seu partit, conjuntament amb CiU per una

hipotètica subordinació dels republicans a la federació naciona-

lista. El fantàstic del cas és que després alguns ingenus dirigents

d’ERC analitzen la situació seguint aquest argumentari elaborat

pels socialistes amics de José Luis Rodríguez Zapatero. Xavier

Vendrell, que normalment no fa res sense que ho sàpiga abans

Joan Puigcercós, convidava l’altre dia Bertran a abandonar el

partit perquè ha recollit firmes per consultar la militància sobre

el finançament. I han aparegut també després amenaces per

expulsar-ne Joan Carretero, que per cert va quedar només 9,6

punts per sota de Joan Puigcercós al congrés d’ERC, i per davant

dels de Josep-Lluís Carod. 

la setmana

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

Per cinquè any consecutiu,

l’Espai País Valencià celebra

la Setmana Cultural Valencia-

na a Barcelona. Un any més

mirem d’oferir una mostra

de què es cou al nostre país

del sud, a nivell cultural i

també a nivell social.

Enguany el lema és Tren-

quem el silenci. Perquè a

voltes cal fer un crit ben fort

i dir les coses altes i clares.

Un dels actes que ens fan

més il.lusió és el col.loqui

amb Batiste Malonda, una

persona que parla alt i clar.

Malonda, professor de

l’escola pública valenciana,

tot un exemple de lluita per

l’ensenyament modern i

democràtic.

Batiste Malonda era director

del CP El Castell d’Almoines

(la Safor). Aquest centre no

és una escola més. El Castell

va ser un dels primers

centres a aplicar l’ensenya-

ment en valencià. Conside-

rat un dels millors exemples

de renovació pedagògica i

de construcció de l’escola

pública valenciana, ha estat

reconegut amb els premis

Baldiri Rexach i la Creu de

Sant Jordi.

És a dir, totes les coses que

li poden fer ràbia al govern

presidit per Francisco

Camps. El conseller Font de

Mora va decidir l’estiu

passat expedientar Batiste

Malonda basant-se en la

manca de serveis mínims

durant la vaga del 29 de

març de 2007. Una excusa

per reprimir aquells que

defensen l’educació pública,

que a dia d’avui són la

principal oposició social a la

dreta governant i per tant

objectiu a abatre.

Però amb allò que no compta-

va el Consell era amb la

resposta frontal de la comuni-

tat educativa. Tots som Batiste

Malonda, afirmaren. El clam

va obligar a sobreseure

l’expedient, i Malonda tornarà

en breu a ser el director del

CP El Castell després d’obte-

nir una puntuació altíssima pel

projecte curricular.

Malonda és un dels caps

visibles de tot un grup de

docents que porten anys

edificant una escola pública

més moderna, més demo-

cràtica i més valenciana. Són

poc menys que herois que

lluiten a la primera trinxera

de la construcció d’una

societat lliure i culta.

Aquesta Setmana Cultural

Batiste Malonda ha parlat a

Gràcia sobre com es pot

ensenyar des de la renova-

ció pedagògica, com aplicar

la democràcia interna als

centres, com veu la política

lingüística del govern

valencià i com veu el futur

de l’ensenyament públic. És

a dir, ens ha mostrat com

trencar el silenci des de

l’estadi més bàsic, l’educa-

ció. I a ell i a tots els que

són com ell només podem

que donar-los les gràcies pel

seu exemple i la seua

dignitat. 

NONA CODINA

Són herois que lluitenSón herois que lluitenSón herois que lluitenSón herois que lluitenSón herois que lluiten
a la primera trinxera dea la primera trinxera dea la primera trinxera dea la primera trinxera dea la primera trinxera de
la construcció d’unala construcció d’unala construcció d’unala construcció d’unala construcció d’una
societat lliuresocietat lliuresocietat lliuresocietat lliuresocietat lliure i culta i culta i culta i culta i culta

He sentit com elsHe sentit com elsHe sentit com elsHe sentit com elsHe sentit com els
insultaven amb mésinsultaven amb mésinsultaven amb mésinsultaven amb mésinsultaven amb més
vehemència que no pas avehemència que no pas avehemència que no pas avehemència que no pas avehemència que no pas a
CiU, que és l’adversariCiU, que és l’adversariCiU, que és l’adversariCiU, que és l’adversariCiU, que és l’adversari

Alguns dirigents dAlguns dirigents dAlguns dirigents dAlguns dirigents dAlguns dirigents d’ER’ER’ER’ER’ERCCCCC
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Política
El Districte farà campanya als taxis

per popularitzar la plaça de la Vila
Primera prova de foc superada: les targetes censals de les eleccions del 7-J han arribat

El canvi de nom de la

plaça Rius i Taulet per

plaça de la Vila de Gràcia

no serà fàcil de popularit-

zar. Un exemple: diven-

dres el marbrista que

havia de posar la placa en

homenatge a Albert

Musons havia quedat a la

seu del Districte amb

algú que l’acompanyaria

fins al carrer Sant Lluís

62, la casa on va viure el

pare de l’independentis-

me gracienc. El marbrista

va arribar tard perquè no

trobava la plaça Rius i

Taulet... Només veia

plaques amb el nom plaça

de la Vila de Gràcia. El

Districte ha començat a

posar-hi remei amb l’Insti-

tut Metropolità del Taxi.

L’ESCAMOT FRANCESC DERCH VA TAPAR LA B DE BARCELONA A L’ESPAI JOVE AMB UNA G DE GRÀCIA

ALBERT BALANZÀ

El contacte amb els taxistes, se-
gons fonts del Districte, s’ha de
concretar en una reunió imminent
i ha de servir per popularitzar el
nom de plaça Vila de Gràcia a tra-
vés dels contactes derivats que
aquest sector també té amb altres
agents socials. L’Institut Metropo-
lità del Taxi ha confirmat el con-
tacte amb el Districte de Gràcia i
s’ha avingut com a primera mesu-
ra a fer difusió del seu òrgan de
comunicació oficial, Revista Taxi.
Aquestes mateixes fonts del Dis-
tricte, d’altra banda, han rebutjat
el cert malestar que arrosseguen
alguns  veïns i comerciants de la
plaça pels costos de canvi de pa-
pereria i manté que tothom va ser
convidat a participar en la con-
sulta amb un bustiatge de pape-

retes.Contra els arguments de ve-
ïns que asseguren que els respon-
sables municipals no van fer cap
visita personalitzada al marge
d’una tensa reunió, les fonts ofi-
cials mantenen que “es va passar
pis per pis i local per local i tenim
fins i tot la llista dels absents que
no van poder ser informats”.
Aquests moviments a favor i en
contra de la plaça de la Vila han
superat, en tot cas, la primera pro-
va aquesta setmana amb l’arribada
sense confusions de les targetes
censals per a les eleccions europe-
es del 7 de juny amb el nom antic
de Rius i Taulet. Correus i les com-
panyies de serveis estan avisades
per fer gradualment el canvi i in-
formar els treballadors. 

ALBERT BALANZÀ

breus

Maria Badia fa

precampanya al

PSC de Gràcia

La candidata del PSC a les
eleccions europees del 7 de
juny, Maria Badia, farà dilluns
un dels seus primers actes de
precampanya a l’agrupació dels
socialistes graciencs del Tor-
rent d’en Vidalet. Badia no
només centrarà la seva inter-
venció en el programa del PSC
a Europa sinó en les seves ex-
periències a Brussel·les i Es-
trasburg dels últims anys al
costat de l’ara número dos ca-
talà en les llistes del PSOE,
Raimon Obiols. L’acte comen-
çarà a les set de la tarda. 
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Raposo serà el

nou portaveu

adjunt del PP

L’agrupació local del Partit Po-
pular ha designat Miguel
Raposo, membre de l’executiva
i fins ara portaveu de Noves
Generacions a Gràcia, nou con-
seller del districte en substitu-
ció del portaveu, Albert Belón,
que va anunciar la setmana pas-
sada la renúncia temporal als
seus càrrecs fins que s’aclareixi
el cas Store Cafè que l’imputa
per un presumpte delicte de cor-
rupció en l’atorgament de la lli-
cència d’aquest establiment de
Travessera de Dalt amb Verdi.
Raposo assumirà el càrrec de
portaveu adjunt del grup muni-
cipal al Districte i la fins ara
portaveu adjunt i presidenta de
l’agrupació, Anna Maria Casas,
serà la nova portaveu. El canvi
no s’efectuarà en el ple del 5 de
maig sinó en el proper, proba-
blement al juliol. Belón encara
no ha comunicat el seu substi-
tut com a secretari general del
PP de Gràcia. 

Mor l’històric dirigent anarquista

Abel Paz, veí del carrer Verdi

A.B.

“Cal canviar-ho tot i tractar de
viure aquesta utopia una mica
cada dia”. Aquesta era la màxi-
ma d’Abel Paz o Ricard Santana,
dit Diego Camacho de naixe-
ment, l’històric dirigent anarquis-
ta que va morir el passat 13
d’abril a l’edat de 87 anys. Un
amic que li portava els diaris i

l’ajudava sovint, Mariano Matu-
rana, va trobar-lo cap al migdia
d’aquell dia al seu pis del carrer
Verdi 109 quan acabava de tenir
un atac de cor.
Ràpidament, tal com explica
Maturana a L’Independent, Abel
Paz va ser traslladat a l’Hospital
de Sant Pau, on va entrar en coma
i va morir poc després. L’endemà
va ser acomiadat a Sancho de Ávila

Ultimava una ruta de l’anarquisme de Gràcia amb altres companys

i al crematori de Montjuïc i les
seves cendres van ser esteses di-
jous 16 a la platja de Montgat. El
“senyor Camacho”, com el defi-
neix l’administradora de la seva
finca, Anna Alié, assajava discur-
sos, tenia sempre gent a casa i ara
preparava una ruta de l’anarquis-
me de Gràcia. Deixa, sobretot,
una biografia de Durruti traduï-
da a 14 idiomes. 

L’Escamot Francesc Derch

reapareix a l’Espai Jove

L’organització clandestina gra-
cienca d’alliberament Escamot
Francesc Derch va reaparèixer
aquest cap de setmana de com-
memoració de la Revolta de les
Quintes tapant la B de Barcelona
que serveix de placa a l’Espai Jove
per una G de Gràcia de color lila,
els colors de la bandera de la Vila.
L’acció es va fer la nit de diven-
dres a dissabte i el més curiós de
tot plegat és que els treballadors

de l’Espai Jove no van retirar la
lletra gegant superposada en car-
tró pluma ni dissabte ni diumen-
ge. Amb aquesta acció, l’Esca-
mot Francesc Derch arriba al
seu tercer aniversari d’activitat
des que el 6 d’abril de 2006 va
iniciar les seves activitats no vi-
olentes a favor de la indepen-
dència de Gràcia penjant una
pancarta al campanar de la pla-
ça de la Vila de Gràcia.

Tremosa obre la precampanya del 7-J amb Pujol. El candi-
dat de CiU a les eleccions europees, Ramon Tremosa, veí de la
plaça Lesseps, va engegar divendres amb la presentació del seu
últim llibre a l’Orfeò Gracienc, la precampanya electoral. Tremosa
va ser introduït i replicat per Jordi Pujol. 

JOAN PERRAMON
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Societat
Mobilitat s’inclina per les pilones

‘virtuals’ amb control per matrícula
El sistema ja s’aplica a la Rambla de Barcelona i multa els conductors no registrats

Les pilones no han mort,

es mantindran de mane-

ra virtual. Aquesta és la

solució de les quatre en

estudi que ara mateix

guanya més punts en

l’inici del debat partici-

patiu que ha engegat el

conseller de Mobilitat

del districte, Roger

Amigó (ICV-EUiA) i que

aquesta setmana ha

continuat a la comissió

de comerç. El sistema de

pilones virtuals funcio-

na per control de matrí-

cules i multa els conduc-

tors que passin sense

estar registrats.

ALBERT BALANZÀ

Després que la diagnosi de l’estu-
di de Mobilitat aboqués en la ma-
joria de les opcions l’eliminació
total o parcial del sistema de pi-
lones que ara mateix hi ha instal·-
lades al nucli històric de la Vila,
el Districte, a través de la conse-
lleria de Mobilitat s’ha mostrat
partidari d’aquest sistema virtu-
al, el tercer que apuntava l’infor-
me, que ja funciona a la part bai-
xa de la Rambla de Barcelona.
Amigó, en declaracions a L’Inde-
pendent, ha assegurat que aquest
és el sistema que troba “més inte-
ressant” perquè l’eliminació total
dels pivots mòbils suposaria, al seu
parer, un augment del trànsit in-
tern en lloc on en aquests dos anys
de funcionament.
Les pilones virtuals suposen la subs-
titució de les pilones retràctils per
un sistema de reconeixement de
les matrícules dels vehicles a tra-
vés de càmeres instal·lades en di-

ferents punts dels carrers que es
volen descongestionar de trànsit.
En cas que un vehicle no registrat
atravessi totalment el tram de cir-
culació limitada, rebrà una notifi-
cació d’informació sobre la infrac-
ció. En cas que actuï reiteradament
de la mateixa manera, se’l sancio-
narà amb una multa.
El nou sistema de pilones virtuals,
que no entrarà en vigor almenys
fins després de l’estiu a Perla, En-
carnació i Torrent d’en Vidalet -on
ara hi ha les pilones físiques-, se-
gons Amigó, també té l’avantatge
d’establir un control afegit sobre
les motos, cosa que ara no perme-
tien els pivots mòbils actuals. Trans-
port públic, comerços, tallers i ve-
ïns també disposaran d’un sistema
àgil d’introducció de matrícules
noves al registre municipal per a
cotxes de pas puntual o clients. 

JAVI SORIA

Un 57 per cent dels lectors,

a favor d’aquesta proposta

L’enquesta d’opinió realitzada
a través del portal de l’Inde-
pendent.cat de Gràcia ha reve-
lat aquesta setmana que l’op-
ció que més suport té per part
dels lectors del mitjà a la xarxa
en relació a la continuïtat del
Pla de Mobilitat és la substitu-
ció del sistema de pilones pel
de reconeixement de matrícu-
les. Amb un total de 137 vots,
el 57 per cent dels participants
(78 vots) creuen que aquest és
el procés que ha de seguir el
pla per millorar el sistema ac-

Neix el consell de salut per

millorar els programes de l’àmbit

M. DÍAZ

El Districte aprovarà al ple de
juliol la creació del consell de sa-
lut, una proposta electoral d’ICV-
EUiA inclosa al PAD. Aquest
òrgan de participació estarà cons-
tituït per associacions, entitats i
grups que tinguin com a àmbit
d’actuació la salut i servirà per
impulsar la coordinació entre els

ens sanitaris. Un cop s’aprovi es
crearà una comissió que tiri en-
davant el reglament. “Ha de ser
un òrgan transversal juntament
amb la comissió de serveis soci-
als perquè són dos àmbits que es
toquen”, explica David Compa-
nyon, conseller de Serveis Soci-
als. Gràcia era l’únic districte de
Barcelona que no disposava de
consell de salut. Si bé la periodi-

Gràcia era l’únic districte que no disposava d’aquest òrgan

citat de les trobades no està defi-
nida, si que s’aposta per anar-les
celebrant als diferents espais sa-
nitaris d’interès per a Gràcia. Un
dels objectius de l’òrgan és des-
envolupar programes i recerques
per millorar l’estat del benestar
del veïnat. Al llarg d’aquests dies
s’ha fet arribar a les entitas una
carta per si volen formar part
d’aquest consell. 

Després d’un matí emotiu en
què van participar a la presen-
tació de la plaques a casa 
l’Albert Musons  i a la plaça de
la Vila, els Castellers de la Vila
de Gràcia van actuar a la plaça
de la Revolució en la Diada de
la Independència conjunta-
ment amb els Minyons de Ter-
rassa i la Jove de Tarragona.
Tres castells de set amb el 4 amb
el pilar com a castell més des-
tacat van ser els guarismes de
la colla local en una diada en la
qual el 4d8 dels egarencs va ser
el millor castell. La propera ac-
tuació serà a la plaça de la Vila
el 10 de maig. 

CEDIDA: PATRICIA BARBERÀ

crònica blava
Raimon Garriga

tual de trànsit, que pretén
reduir la circulació rodada. La
segona opció més votada és la
que proposa trencar els itine-
raris rectilinis per tal de rebai-
xar el volum de trànsit que
creua Gràcia pel nucli histò-
ric (35 vots, el que equival a
un 26 per cent). Finalment el
suport a les dues altres propos-
tes ha estat minoritari ja que
només divuit persones s’han
decantat per eliminar les pilo-
nes totalment i quatre per l’eli-
minació parcial.

EL SISTEMA DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULA JA FUNCIONA A LA PART BAIXA DE LA RAMBALA

breus

Queixes pels

contenidors de

Providència

Els veïns del carrer Providència
amb Verdi demanen al Distric-
te una solució per l’excés de con-
tenidors emplaçats a aquesta
cantonada. “N’hi ha nou, sis de
la brossa i tres de reciclatge”, ex-
plica Fina Guijarro, veïna del
carrer. “Durant tot el dia estem
sentint el soroll de la gent que
llença les ampolles de vidre i els
camions que vénen a retirar les
escombraries, que també passen
a la nit. No podem descansar i
ara que arriba l’estiu, amb les fi-
nestres obertes, encara pitjor”.
A més explica que un problema
afegit són les olors. Guijarro su-
bratlla que ja han presentat tres
instàncies al Districte però que
ningú els ha donat resposta i per
això reclamen una solució. 

Reunió sense

acord de festes

alternatives

El Districte i la Comissió de
Festes Populars no van aproxi-
mar posicions dimarts en un
nou contacte, aquesta vegada
presencial, a la seu del districte
per concretar el nou espai en
què es faran les festes alternati-
ves de la Festa Major 2009, un
cop la plaça del Poble Romaní -
escenari d’aquesta part de la festa
l’any passat- quedi ocupada pels
barracons del CEIP Bailèn. El
Districte, tal com va avançar
L’Independent, va comunicar a
la CFP que només té en ment
la proposta del carrer Còrsega,
on es va fer la festa alternativa
el 2007. Els representants de la
CFP van rebutjar la proposta
perquè els allunya del nucli his-
tòric i és un espai massa ampli
i difícil de controlar. 
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Alerta per una presumpta estafa

múltiple per venda de motocicletes

È. LLUENT

Fa dues setmanes que els clients
de X.T. no saben absolutament res
d’ell ni de les motocicletes que els
va prometre. L’empresari, que du-
rant poc més d’un mes havia
instal.lat el seu despatx al número
15 del carrer Gran i que el va aban-
donar abans de Setmana Santa, no
respon ni trucades ni correus elec-
trònics i els afectats, cansats de la
situació i amb la sospita que es
tracta d’una estafa organitzada,
han decidit presentar una denún-
cia conjunta als Mossos d’Esqua-
dra per localitzar l’empresari i re-
cuperar els diners. Un soci de X.T.
va parlar amb un dels clients aquest
dimecres i els hi va afirmar que
tenien intenció de tornar els di-
ners “en un o dos mesos”. La tra-
ma parteix d’uns anuncis a internet
que el presumpte estafador va pen-
jar al març en els quals posava a la
venda unes motocicletes que an-
teriorment havien estat usades per
una companyia de telèfons mòbils
per a una campanya publicitària.
Gairebé noves, amb els papers al
nom del client, lliurament imme-
diat, un casc de regal i un preu

molt reduït, 499 euros. Molts van
ser els que es van interessar per
aquesta oferta i molt pocs els que
han obtingut el vehicle. Els que han
tingut la sort de completar la tran-
sacció es queixen que encara no

tenen els papers. La majoria, però,
van pagar per avançat la totalitat o
una part de l’import i, acte seguit,
van rebre múltiples excuses fins
que la comunicació es va trencar.
Els Mossos d’Esquadra estan se-
guint el cas tot i que tampoc han
pogut localitzar l’empresari. Les
empreses instal.lades a la finca del

Els afectats presentaran una denúncia conjunta als Mossos

Desenes d’afectats que

han abonat la meitat o el

total del preu d’unes

motocicletes d’oferta que

encara no han vist i un

presumpte estafador, que

tenia el seu despatx a

Gràcia, il.localitzable.

Aquests són els dos

agents principals d’una

nova alerta d’estafa que

ha saltat aquests dies i

que ja suma una denúncia

a la comissaria dels Mos-

sos de Gràcia i una altra a

l’Eixample. En els propers

dies la resta d’estafats

presentaran una denúncia

conjunta tot i que hores

d’ara els Mossos ja estan

investigant el cas.

carrer Gran de Gràcia han mos-
trat la seva preocupació per la
mala imatge que els hi ha gene-
rat aquest cas i han volgut subrat-
llar que no en tenen res a veure i
que el despatx que utilitzava l’acu-
sat ja ha estat llogat per altres per-
sones.

Antecedents

Ja al març de 2008 alguns usua-
ris d’internet van avisar d’una
estafa realitzada a través d’un
portal de subhastes en què, com
a mínim, sis persones havien
perdut 80 euros al comprar pro-
ductes a un cibervenedor amb el
sobrenom de Tafallín. Es tracta-
va de l’empresari que un any des-
prés sembla haver repetit l’estra-
tègia: prometre un producte, co-
brar els diners i desaparèixer. 

La trama parteix

d’uns anuncis a

internet amb una

oferta a bon preu

JAVI SORIA

EN AQUEST EDIFICI TENIA EL DESPATX EL PRESUMPTE ESTAFADOR
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AQUESTA

PÀGINA.

TRUCA AL

692 601 261
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En el marc de la celebració de la Revolta de les Quintes, diumenge es va col.locar una placa en

homenatge a Albert Musons a la casa on va viure, al carrer Sant Lluís. També es va donar la benvinguda

a la plaça de la Vila de Gràcia, el nou nom de l’antiga Rius i Taulet. Fotografies: Josep Maria Contel

La Revolta de les QuintesLa Revolta de les Quintes
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La Revolta de les Quin-

tes: Diada dels Trabucaires

de Gràcia (11.45) i esceni-

ficació dels esdeveniments

que van tenir lloc a la Re-

volta de les Quintes

(12.30).

Cercavila, Pla de Salmeron

+ Pl. de la Vila de Gràcia

Representació teatral: La

nit de reis (o el que

vulgueu), de William

Shakespeare.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 18 h

Obra: Quedem al Zurich.

sa: Taller obert de Dan-

sa Jazz, amb Pilar

Torras i els alumnes de

formació del Centre

Maxime d’Harroche.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 13 a 14.30

Gràcia Jazz Sessions:

Marko Lohikari (contra-

baix) i Mariano Steim-

berg (bateria).

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Concert: Marduix.

Electric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 22 h

El sistema en crisi, idees per canviar el món. El

col.lectiu En Lluita organitza aquest cap de setmana unes

jornades sobre la crisi. Mike González obre el cicle de

xerrades aquest divendres parlant sobre el socialisme del

segle XXI. Quim Pérez, Rosa Canyadell i Oleguer Bohigas

debaten dissabte sobre com s’enfronta l’esquerra a la cri-

si. L’últim debat se centra en la necessitat de construir

una esquerra anticapitalista.

Divendres 24 (19.30) i dissabte 25 (17 i 19.30 h)

La Torna (Sant Pere Màrtir, 37)

recomanem

vulgueu), de William

Shakespeare.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 22 h

Representació teatral: Que-

dem al Zurich.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 22 h

Concert: Les très bien

ensemble + Evripidis &

His tragedies.

Electric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 23 h

� 26 d’abril

Subhasta solidària dels Tres

Tombs, per la noma.

Els Tres Tombs (Trav. de Grà-

cia, 96), de les 11 a les 14 h

Cicle de cinema italià:

L’aventura.

Albrícias (Robí, 5), 22 h

� 29 d’abril

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada: Distàncies cur-

tes, aportacions i per-

cepcions del conte ca-

talà actual, a càrrec de

Manel Ollé, filòleg.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Conferència sobre la me-

mòria històrica: La me-

mòria històrica, una

assignatura pendent,

a càrrec de l’advocat

Eduard Moreno.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 19 h

Xerrada del Taller d’Histò-

ria de Gràcia: Passejades

per la Barcelona maçò-

nica, amb Xavier Casi-

nos.

Fundació privada Festa

Major de Gràcia (Iguala-

da, 10), 20 h

Dia Internacional de la

Dansa: L’Appartment, a

càrrec de la Cia PM Danz.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 21 h

Concert + Presentació de

disc: Sedaiós.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert: José Alberto

Medina.

Electric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

� 30 d’abril

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada: Diccionari de li-

teratura catalan, el

corpus de les lletres

catalanes, a càrrec de

Xavier Pla i Àlex Broch.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Representació teatral:

Bururub.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21.30

Concert + Presentació de

disc: Sedaiós i Sende-

ros.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert: Oriol Stardust.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

a les 22.45

EXPOSICIONS

� Fins al 24 d’abril

Exposició: Parc dels

Tres Turons.

CC El Coll (Aldea, 15)

� Fins al 28 d’abril

Exposició: Tusquets edi-

torial, 40 anys.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

� 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: Mu-

sical Ojos Cromáticos.

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 projecte

Ginjoler.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

Exposició: Abstracte

urbà.

Galeria Paspartú (Verdi, 5)

Exposició: Tradicio-

nàrius 2009.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6)

INFANTILS

� 25 d’abril

Matinal infantil: Especta-

cle de titelles de la com-

panyia el forat del niu

(11 h) + Xocolatada po-

pular + Lliurament dels

premis del concurs de

dibuix ‘Pinta Sant Medir’

i del concurs literari ‘Ex-

plica’ns Sant Medir’.

Lluïsos (Plaça del Nord,

7), a les 11 h

Lletra petita - Mots en joc:

Pirates a la vista, a càr-

rec de Carine Dubois.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 18 h

� 26 d’abril

Lletra petita - Sac de ron-

dalles: Aleix, explorador

a la selva, a càrrec de

Carmen Glaz.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 12 h

Espectacle de titelles: La

llegenda de Sant Jordi.

Lluïsos (Pl del Nord, 7), 12 h

ACTES

� 24 d’abril

II Concurs de Microrelats.

Bibl. Vila de Gràcia (Torrent

de l’Olla, 104), a les 21 h

Musical urbanístic: Refugi

La Violeta, a càrrec de LuCiA.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 21 h

Concert: Abballati!! Sa-

lentu Taranya.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 22 h

Representació teatral: Que-

dem al Zurich.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 22 h

Concert de flamenc i jazz:

Maturera.

Albrícias (Robí, 5), 22 h

� 25 d’abril

Mostra de cinema bolivià:

Akulliku.

Lluïsos (Plaça del Nord, 7),

a les 19.30

Musical urbanístic: Refugi

La Violeta, a càrrec de LuCiA.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 20 h

Concert d’Objectiu Free-

dònia.

Lluïsos (Plaça del Nord, 7),

a les 20.30

Concert: Prank + Duffy

O’Brick.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

Poesia i música: Els nens

eutròfics d’en Pedrals.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Teatre d’objectes: El ballet

de les bombetes.

Albrícias (Robí, 5), 22 h

Representació teatral: La

nit de reis (o el que

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 18 h

� 27 d’abril

Llibrefòrum: El conte nú-

mero tretze.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 19.30

Conferència: Polítiques

d’Immigració a Barcelona,

amb Daniel de Torres.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 20 h

Animatric.

Electric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� 28 d’abril

Dia Internacional de la Dan-
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Cultura
La Setmana de la Dansa estén la

programació a les places de Gràcia
L’exprincipal ballarina del Liceu Assumpció Aiguadé llegirà el manifest a Diamant

Lesseps s’estrena dissab-

te com a escenari d’activi-

tats amb un seguit d’exhi-

bicions dins la programa-

ció de la Setmana de la

Dansa a Gràcia, que

commemora el naixement

del ballarí francès Jean

Georges Noverre, consi-

derat el creador del

ballet modern i reforma-

dor de la disciplina. A

més, si bé l’any passat la

Setmana de la Dansa va

fer-se a espais tancats i a

dues places, en aquesta

edició s’estén, a banda de

Lesseps, a Sol, Diamant i

Virreina, i amplia el

nombre d’entitats

col.laboradores.

ADAM BENJAMIN HA IMPARTIT AQUESTA SETMANA UN TALLER DE DANSA INTEGRADORA

ÈRIC LLUENT

MERITXELL DÍAZ

Una mostra del taller de dansa
integrada d’Adam Benjamin i
Jordi Cortés marca l’inici de la
Setmana de la Dansa a Gràcia
aquest divendres 24 a l’Espai
Jove. Amb la dansa integrada,
Benjamin obre una porta a les per-
sones amb mobilitat reduïda, ja
que en aquesta disciplina hi con-
viuen ballarins amb i sense
discapacitats, amb l’objectiu de
trobar nous recursos, moviments
i formes d’entendre la dansa. De
fet, el Dia de la Dansa 2008 es
dedica a la dansa integradora.
Dissabte, l’escenari serà la plaça
Lesseps, on al llarg del matí es
podran veure exhibicions del club
de ball esportiu Rosemeri, Com-
pany & Company, l’escola de ball
de saló Viçens Torremamadé i
Glòria Sanz, Carme Contreras, i
Ballaswing. TragantDansa presen-

ta eFímera (16 hores), amb un
taller d’Aimar Pérez, i una
perfomance d’improvisació (19
hores). La Caldera acull l’espec-
tacle familiar Maps, de la com-
panyia Nats Nens (18 hores), on
quatre personatges atemporals i

sense pàtria es troben i inicien
un viatge. L’esbart Lluís Millet
organitza la trentena roda d’es-
barts infantils i juvenils Catalonia
a la plaça del Sol el matí de diu-
menge. En aquest mateix espai,
es faran tallers infantils de dansa

breus

La violència a

l’adolescència, a

la Sala Beckett

En Marc, en Pau i l’Arnau co-
meten un crim que no tenien pla-
nejat. El que comença com una
nit de festa es converteix en un
crim atroç i en un titular a diaris
i notícies. La trivialitat de la vio-
lència juvenil contrasta amb el
calvari que hauran de passar els
pares i mares, incapaços de su-
portar la pressió mediàtica i
d’acceptar que un fill ha comès
un crim. És la trama de Plastili-
na, l’obra de Marta Angelat que
ha arribat a la cartellera de la Sala
Beckett i que es podrà veure fins
al proper 24 de maig. 

El CAT acull un

cicle de música

en esperanto

El primer cicle de Música Tradi-
cional d’Arreu en esperanto, or-
ganitzat per l’Associació Catala-
na d’Esperanto, arriba al CAT.
Els grups Jomo i els llibertaris i
Kaj Tiel Plu actuen aquest diven-
dres 24, mentre que dissabte serà
el torn de Duobla Unu i Ma-
rianta. El cicle neix dins del cen-
tenari del Congrés Universal d’Es-
peranto a Barcelona al 1909. 

Quaranta artistes creen la seva

obra en directe al carrer Verdi

M.D.

Setze pintors, disset fotògrafs i
sis escultors participen aquest
dissabte 25 a la segona edició de
L’art amb Gràcia, una troba or-
ganitzada per la galeria Paspartú
que vol apropar diferents disci-
plines artístiques al ciutadà. Des
de les deu del matí, aquests ar-
tistes envairan el carrer Verdi, en

el tram de Terol a l’Or, per realit-
zar la seva obra en directe i res-
pondre a les preguntes que els hi
puguin fer els vianants. “Estem
contents que, tot i la crisi, la gent
cregui en el ressorgiment i doni
suport a propostes culturals com
aquestes. Cal combatre la depres-
sió social existent i aquesta és una
bona manera”, afirma Elena Jor-
dán, directora de Paspartú. A

més, els més petits també podran
aprendre a fer escultures amb am-
polles de plàstic reciclades ja que
durant el matí i la tarda es farà
un taller per a infants d’entre sis
i dotze anys. La música hi serà
present a L’art amb Gràcia, amb
els Kabum i els Tocafustes que
faran una cercavila pel matí i la
plaça de la Revolució acollirà tot
un seguit d’actuacions a la tarda.

UN DELS QUADRES REALITZATS A LA PRIMERA MOSTRA, PENJAT D’UN BALCÓ

MÍRIAM NÚÑEZ

El festival ‘L’art amb Gràcia’ celebra dissabte la segona edició

El grup Las Tres Perras farà una
intervenció artística a les 11.30
hores. Les obres de L’art amb

Gràcia s’esposaran als balcons i
aparadors del carrer Verdi al llarg
de les properes setmanes. 

creativa i de jazz, i el Centre
Maxime D’Harroche presenta les
seves coreografies. De forma
paral·lela, a la plaça del Diamant
es podrà veure hip hop, danses
d’arreu del món i jam sessions
amb músics en directe a la tari-
ma i actuacions a terra. La Vir-
reina, com cada darrer diumen-
ge de mes, acollirà el Ballaswing.
Per a aquells qui vulguin provar
les seves aptituds en la dansa jazz,
el Centre Maxime D’Harroche
obre un taller a La Sedeta el di-
marts (de 13 a 14 hores). El Dia
Internacional de la Dansa, dime-
cres 29, a la plaça del Diamant es
faran quatre hores de dansa.
L’exprincipal ballarina del Liceu i
mestra de dansa Assumpció
Aiguadé llegirà el manifest a les
set de la tarda. En aquesta edició,

Adam Benjamin

obre amb un taller

de coreografies

integrades

portes obertes

Del 24 al 29 d’abrilDel 24 al 29 d’abrilDel 24 al 29 d’abrilDel 24 al 29 d’abrilDel 24 al 29 d’abril
Club de Ball Esportiu Rose-
meri. Mozart, 20 baixos
Area, espai de dansa i crea-
ció, Alegre de Dalt, 55

Del 27 al 29 d’abrilDel 27 al 29 d’abrilDel 27 al 29 d’abrilDel 27 al 29 d’abrilDel 27 al 29 d’abril
Centre Maxime D’Harroche,
Sicília 402-404

29 d’abril29 d’abril29 d’abril29 d’abril29 d’abril
Dansa Ramón Solé. Nil i
Fabra, 5

el missatge de l’Associació de Pro-
fessionals de Dansa de Catalunya
és transmetre que el futur d’aques-
ta disciplina artística depèn de les
persones que no ballen. 

‘Un cuento de

verano’ arriba

als Verdi Park

El film polonès Un cuento de
verano, dirigit per Andrzej
Jakimovski i seleccionat com
a candidata per Polònia als Os-
car 2009, arriba a la cartellera
dels Verdi. Aquesta comèdia
melodramàtica és una alegre
faula sobre la innocent i màgi-
ca infantesa. 
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dg a dc, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

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

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

•Fuga de cerebros. Dv i ds, 16.00,

18.10, 20.20, 22.30, 00.45; dg a dc,

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•La sombra del poder. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1: Cuento de Navidad (VOSE). Pas-

sis: 16.00, 19.00. Bienvenidos al norte

(VOSE). Passi: 22.00.

•Sala 2: El niño pez (VOSE). Passis:

16.00, 18.00, 20.00, 22.00.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

Telèfon: 93 459 03 26.

•Sala 1: Esperpentos (VOSE). Passis:

15.55, 20.00. La sal de este mar

(VOSC). Passis:  18.00, 20.05.

•Sala 3: La teta asustadaVOSE). Pas-

sis: 16.00, 20.10. Che guerrilla (VOSE).

Passis: 17.45. Cerezos en flor (VOSE).

Passis: 21.55.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205. Tel.

: 93 457 32 11.

•Sala 1: La madre de él. Passis: 16.15,

18.15, 20.15, 22.15.

•Sala 2: La duquesa. Passis: 16.15,

18.20, 20.25, 22.30.

•Sala 3:  Los monstruos contra

alienígenas. Passis: 16.30, 18.30. El

Kaserón. Passis: 20.30, 22.30.

•Sala 4: Dragonball evolution. Passis:

16.20, 18.20. La lista. Passis: 20.20,

22.35.

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

•Sala 1: Déjame entrar (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 2: 25 kilates (VOSE). Passis: 16.15,

18.20, 20.30, 22.40. Sinfonia coti-

diana (curt). Passi: 22.05.

•Sala 3: Rudo y cursi (VOSE). Passis:

16.05, 18.15, 20.30, 22.40.

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•The international: dinero en la

sombra. Dv i ds, 16.05, 19.05, 22.05,

00.40; de dg a dc, 16.05, 19.05,

22.05.

•Señales del futuro. Dv i ds, 16.10,

19.10, 22.10, 00.40; de dg a dc,

16.10, 19.10, 22.10.

•Monstruos contra alienígenas. Ds i

dg, 16.00, 18.00; dv, dll, dm i dc, 16.00.

•Los abrazos rotos. Dv, 19.10,

22.05, 00.44; ds, 20.00, 22.15; dg,

20.00, 22.15; dll, dm i dc, 19.10,

22.05.

•Al finals del camino. De dv a dc,

16.00 a 18.00.

•Slumdog Millionaire. Dv i ds, 16.00,

20.00, 22.15, 00.40; de dg a dc,

20.00, 22.15.

•La montaña embrujada. Dv i ds,

16.00, 18.10, 20.20, 22.30, 00.45;

•Sala 4: The visitor (VOSE). Passis:

16.05, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 5: Los abrazos rotos (VOSE). Pas-

sis: 15.55, 18.10, 20.30, 22.45.

 VERDI PARK. Torrijos, 49.

•Sala A: The reader. (VOSE). Passis:

16.00, 20.30.  Control. (VOSE). Passis:

18.15, 22.45.

•Sala B: Gran Torino (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala C: Un cuento de verano (VOSE).

Passis: 16.10, 18.10, 20.05, 22.40. El

globo rojo (curt). Passi: 21.45.

•Sala D: El vuelo del globo rojo. (VOSE).

Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•Tarzàn, el musical. Fins a l’03/05.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• Plastilina, de Marta Buchaca. Fins24/05.

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

entrevista

Ignasi Blanch és l’autor del cartell de la II Trobada d’Il.lustradors

D’on li neix la passió pel mónD’on li neix la passió pel mónD’on li neix la passió pel mónD’on li neix la passió pel mónD’on li neix la passió pel món
de la ilde la ilde la ilde la ilde la il.....lustració?lustració?lustració?lustració?lustració?
Quan era adolescent ja m’hi
volia dedicar. Després vaig es-
tudiar Belles Arts i vaig decidir
marxar a Alemanya quatre anys.

Com va ser l’experiència a Ale-Com va ser l’experiència a Ale-Com va ser l’experiència a Ale-Com va ser l’experiència a Ale-Com va ser l’experiència a Ale-
manya?manya?manya?manya?manya?
Aleshores era l’època on va
caure el mur de Berlín i van
decidir guardar 1’5 quilòme-
tres de record. Van fer un con-
curs per pintar el mur i vaig
ser l’únic representant espanyol
seleccionat. Ara fa vint anys de
la caiguda del mur i ens han
tornat a convidar com a com-
memoració al mur.

Quina és la seva font d’ins-Quina és la seva font d’ins-Quina és la seva font d’ins-Quina és la seva font d’ins-Quina és la seva font d’ins-
piració?piració?piració?piració?piració?
La vida en general. Els amics,
les ciutats que visito, lectures
que faig... Tot.

Quin és el paper de la il·-Quin és el paper de la il·-Quin és el paper de la il·-Quin és el paper de la il·-Quin és el paper de la il·-
lustració actualment?lustració actualment?lustració actualment?lustració actualment?lustració actualment?
És bàsic, sobretot a Catalunya
on hi ha molta tradició i una es-
cola molt bona. La il.lustració
és fonamental per a una literatu-
ra infantil i juvenil de qualitat.

La il·lustració es dirigeix a unLa il·lustració es dirigeix a unLa il·lustració es dirigeix a unLa il·lustració es dirigeix a unLa il·lustració es dirigeix a un
tipus de públic més infantil?tipus de públic més infantil?tipus de públic més infantil?tipus de públic més infantil?tipus de públic més infantil?

Lídia Haro

“Vaig pintar al mur de Berlín”

El despatx d’Ignasi

Blanch està impolut.

Només entrar es respi-

ra una flaire de bones

vibracions. Tot està

escrupolosament

col.locat i il.luminat, el

desordre no hi cap.

Parets verdes i taron-

ges humanitzen l’estu-

di on l’artista passa

hores preparant les

seves il.lustracions.

Una vidriera impecable

conté algunes de les

seves obres. Només un

pis a sobre, casa seva.

PPPPParararararticipa activticipa activticipa activticipa activticipa activament a dife-ament a dife-ament a dife-ament a dife-ament a dife-
rents mitjans de comunicació.rents mitjans de comunicació.rents mitjans de comunicació.rents mitjans de comunicació.rents mitjans de comunicació.
És important aquesta partici-És important aquesta partici-És important aquesta partici-És important aquesta partici-És important aquesta partici-
pació per fer patent el món depació per fer patent el món depació per fer patent el món depació per fer patent el món depació per fer patent el món de
la illa illa illa illa il.....lustració?lustració?lustració?lustració?lustració?
Sortir als mitjans ajuda a tot-
hom però la meva obsessió és
dedicar-me a totes hores a la
il.lustració. Només cal ser dis-
ciplinat i molt entusiasta.

Quan triga a elaborar un pro-Quan triga a elaborar un pro-Quan triga a elaborar un pro-Quan triga a elaborar un pro-Quan triga a elaborar un pro-
jecte?jecte?jecte?jecte?jecte?
Et puc dir que faig molts es-
bossos, molts. M’importa molt
la psicologia del personatge;
què ens vol explicar i per què,
com pensa...

Hi ha molts artistes que esHi ha molts artistes que esHi ha molts artistes que esHi ha molts artistes que esHi ha molts artistes que es
dediquin a això?dediquin a això?dediquin a això?dediquin a això?dediquin a això?
Sí. Mira jo dono classes a una
escola i tinc 300 alumnes! 

No, no. La base són els infants i
el jovent però la il.lustració es di-
rigeix a tot tipus de públic. La
gent té la idea que els llibres amb
dibuixos són per a nens però no
té perquè ser així.

Les editorials donen suport alLes editorials donen suport alLes editorials donen suport alLes editorials donen suport alLes editorials donen suport al
món de la il·lustració?món de la il·lustració?món de la il·lustració?món de la il·lustració?món de la il·lustració?
Sí. Catalunya està en un bon mo-
ment. Cada cop hi ha més àlbums
il.lustrats. Però som els germans
petits de la literatura d’adults. Sort
que per Sant Jordi a Gràcia te-
nim la trobada d’il.lustradors.

Ha dissenyat el cartell per aHa dissenyat el cartell per aHa dissenyat el cartell per aHa dissenyat el cartell per aHa dissenyat el cartell per a
aquesta segona trobada d’il·-aquesta segona trobada d’il·-aquesta segona trobada d’il·-aquesta segona trobada d’il·-aquesta segona trobada d’il·-
lustradors a Gràcia. Suposa unlustradors a Gràcia. Suposa unlustradors a Gràcia. Suposa unlustradors a Gràcia. Suposa unlustradors a Gràcia. Suposa un
repte major fer un cartell per arepte major fer un cartell per arepte major fer un cartell per arepte major fer un cartell per arepte major fer un cartell per a
companys de professió?companys de professió?companys de professió?companys de professió?companys de professió?
No, tot ho faig amb il.lusió. És
un reconeixement professional.

L’IL.LUSTRADOR IGNASI BLANCH ÉS L’AUTOR DEL CARTELL DE LA II TROBADA DE SANT JORDI

JORDI MARCH

Del fang a la glòria

El darrer treball de l’hiperbòlic

director britànic Danny Boyle

ha aconseguit l’estratosfèrica

xifra de vuit Oscar erigint-se

en la gran triomfadora de la

planetària vetllada cinemato-

gràfica. Sense renunciar al seu

singular estil crispat, histèric i

nerviós, el britànic Danny

Boyle ha sabut estovar els

acadèmics i convèncer al gran

públic amb

aquesta

tranquil.litzadora

pel.lícula

narrada en

forma de

faula de

superació i

triomf personal, ben bé un

conte de bons sentiments

amb final feliç, romàntic i

melòdic  que inclou ballaruca

final a ritme de l’encomanadís

estil Bollywood. Al país de la

misèria, de les barraques, de

l’analfabetisme i de les castes

amb barreres socials infran-

quejables un noi del carrer

podrà ser mil.lionari escapant

del fang, de la gana, de la

misèria i dels bassals de

merda –un pla així ens ho

indica literalment– com si es

trobés al país de les merave-

lles, el país de les oportuni-

tats, la gran panacea del

nostre món modern i occiden-

tal exportat directament com

emblema identitari dels Estats

Units, terra de promissió per

excel.lència. La pel.lícula

conté una enginyosa estructu-

ra narrativa fracturada amb

diferents salts en el temps

que conformen les diferents

edats del jove

protagonista,

tot i que la

resolució final

sigui més aviat

previsible i

esperada. Un

reconfortant

conte dickensià vistosament

posat al dia, un marrec de

baixa estofa esdevé al final un

envejat cavaller gràcies a la

força del destí i l’oportú atzar

fruit del seu aprenentatge en

l’escola del carrer. 

crítica de cinema
Joan Millaret

Slumdog millionaire

Direcció: Danny Boyle

Intèrprets: Dev Patel, Anil

Kapoor, Irrfan Khan,

Madhur Mittal, Freida Pinto

fitxa

Conté una enginyosaConté una enginyosaConté una enginyosaConté una enginyosaConté una enginyosa
estructura narrativaestructura narrativaestructura narrativaestructura narrativaestructura narrativa
amb diferents saltsamb diferents saltsamb diferents saltsamb diferents saltsamb diferents salts
en el tempsen el tempsen el tempsen el tempsen el temps

Parades de llibres i roses, per Sant Jordi. Un any més Grà-
cia s’ha omplert aquest dijous de parades de llibres i roses. A
Maite Llibres, diversos escriptors han passat per estampar la
seva signatura a un llibre, mentre que els il.lustradors han fet els
seus dibuixos al Pla de Salmerón. 

JAVI SORIA
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Cinquanta anys

de la mort de

Joaquim Blume

El proper dimecres 29 es com-
memoren els 50 anys de la mort
del gimnasta gracienc Joaquim
Blume. L’esportista va morir el
29 d’abril de 1959 quan volava
amb tot l’equip espanyol de gim-
nàstica que viatjava en el vol 42
d’Ibèria i l’avió es va estavellar a
la serralada de la Sierra de Valde-
camas de Concas. En el mateix
vol anava la seva esposa, Maria
Josefa Bonet. Blume tenia setze
anys quan es va proclamar cam-
pió d’Espanya i l’any 1952 va
participar als Jocs Olímpics
d’Hèlsinki. El 15 d’agost de
1960, un any després de la seva
mort, es va penjar una placa com-
memorativa a la façana de la casa
on vivia, al número 1 del carrer
Santa Creu. També se l’honora
amb un memorial de gimnàsti-
ca que porta el seu nom. 

El SaFa dóna un

gran pas per a

la permanència

La victòria davant el Reus del
cap de setmana passat contra el
Reus, equip que no perdia des
de feia deu jornades, ha donat
ales a l’equip masculí del SaFa
Claror que a falta de tres jorna-
des per acabar la lliga ja s’ha si-
tuat fora de la promoció de per-
manència. Els graciencs van aca-
bar el partit amb 31 punts més
que el rival (98 a 67) i van de-
mostrar el potencial del qual dis-
posen aquesta temporada.
Aquest cap de setmana visiten
la pista del CB Vilaseca, segon
classificat de la taula. S’espera
un partit complicat, tot i que
una victòria, sempre depenent
de la resta de resultat, podria
assegurar la permanència. 

El president del CEG, Francesc Sanahuja, parla de la nova instal.lació

Així com Santacana va ser unAixí com Santacana va ser unAixí com Santacana va ser unAixí com Santacana va ser unAixí com Santacana va ser un
pionerpionerpionerpionerpioner,  e l  nou r,  e l  nou r,  e l  nou r,  e l  nou r,  e l  nou rocòdrocòdrocòdrocòdrocòdromomomomom
indoorindoorindoorindoorindoor del Club Excursionis- del Club Excursionis- del Club Excursionis- del Club Excursionis- del Club Excursionis-
ta de Gràcia és un dels mésta de Gràcia és un dels mésta de Gràcia és un dels mésta de Gràcia és un dels mésta de Gràcia és un dels més
pioners de la ciutat.pioners de la ciutat.pioners de la ciutat.pioners de la ciutat.pioners de la ciutat.
Les possibilitats del rocòdrom
Santacana que acabem d’inau-
gurar són infinites. De moment
estem acabant de posar-hi al-
gunes preses, però aquestes es
podran canviar constantment
per tal d’anar variant el nivell
de les vies que hi ha. Es poden
arribar a crear dificultats de
fins a un 7a o un 7b, és a dir,
nivells de competició molt ele-
vats. El rocòdrom fa una alça-
da de dotze metres i sis metres
d’amplada i suposa un amplia-
ció molt important del boulder
que teníem fins ara.

dilluns a dijous, de set a nou del
vespre, es pugui utilitzar el
rocòdrom (sempre amb llicència
federativa i les mesures de segu-
retat obligatòries) és un pas en-
davant molt important per tal
d’evitar accidents a la muntanya
i també per conèixer millor el
material i les tècniques actuals.

FRANCESC SANAHUJA, DAVANT DEL NOU ROCÒDROM

ÈRIC LLUENT

Èric Lluent

“El rocòdrom té possibilitats infinites”

Durant la dècada dels

50 un soci del CEG es va

convertir en un pioner

de l’escalada catalana

sent un dels primers en

obrir les ja mítiques

vies de la muntanya de

Montserrat i un bon

grapat al Pirineu. Si

tenim en compte que fa

mig segle la seguretat i

el material tècnic en el

món de l’escalada no

eren comparables als

que hi ha a l’actualitat,

s’entén que l’entitat

gracienca hagi volgut

dedicar el nou rocò-

drom a la figura de

l’escalador Josep Santa-

cana. Francesc Sanahu-

ja, president del CEG,

ens en parla d’aquest

nou espai pels amants

de la muntanya.

En l’àmbit formatiu i de segu-En l’àmbit formatiu i de segu-En l’àmbit formatiu i de segu-En l’àmbit formatiu i de segu-En l’àmbit formatiu i de segu-
retat, aquesta nova instalretat, aquesta nova instalretat, aquesta nova instalretat, aquesta nova instalretat, aquesta nova instal.....laciólaciólaciólaciólació
suposarà una eina molt útil.suposarà una eina molt útil.suposarà una eina molt útil.suposarà una eina molt útil.suposarà una eina molt útil.
Quins usos se’n faran?Quins usos se’n faran?Quins usos se’n faran?Quins usos se’n faran?Quins usos se’n faran?
És bàsic per a tots dos àmbits. El
rocòdrom ens permetrà reforçar
la preparació dels nostres socis i
dels nostres simpatitzants en l’as-
pecte més pràctic. El fet que de

Nosaltres el que fem és posar
a l’abast de la societat un espai
on la gent pugui practicar l’es-
calda en mig de la ciutat i amb
garanties.

Com va néixer la propostaCom va néixer la propostaCom va néixer la propostaCom va néixer la propostaCom va néixer la proposta
d’ampliar la instal·lació ambd’ampliar la instal·lació ambd’ampliar la instal·lació ambd’ampliar la instal·lació ambd’ampliar la instal·lació amb
la que ja comptàveu?la que ja comptàveu?la que ja comptàveu?la que ja comptàveu?la que ja comptàveu?
La idea va ser de l’expresident
de la secció d’escalada del
club, Martí Santamaría, i l’ha
enllestit l’actual president,
Isidre Aparici, que ha fet un
esforç molt gran per tenir-ho
tot a punt i que cada dia va
pensant noves idees per a les
vies que de moment tenim ins-
tal.lades.

Si hi hagués l’anhelat canviSi hi hagués l’anhelat canviSi hi hagués l’anhelat canviSi hi hagués l’anhelat canviSi hi hagués l’anhelat canvi
de local per al club excursio-de local per al club excursio-de local per al club excursio-de local per al club excursio-de local per al club excursio-
nista, què passaria amb elnista, què passaria amb elnista, què passaria amb elnista, què passaria amb elnista, què passaria amb el
‘S‘S‘S‘S‘Santacanaantacanaantacanaantacanaantacana’?’?’?’?’?
Tota la instal.lació s’ha fet pen-
sant perquè no hi hagi cap pro-
blema en traslladar-la a un al-
tre espai en cas que el club tin-
gués una nova seu. Però de
moment no s’ha avançat en
aquest tema i, per tant, conti-
nuarem a la nostra seu del pas-
satge Mulet. El que sí és cert
és que cada cop som més so-
cis i ara, amb el rocòdrom, en
serem molts més. Actualment
som més de 900 i és per això
que és necessari trobar un nou
local tan aviat com sigui possi-
ble. 

“Permetrà

reforçar la

preparació dels

nostres socis”

entrevista

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 35a jornada

Amposta - Europa

 Resultat 34a jornada

Europa - Blanes 2 - 1

 Resultat 33a jornada

Cassà - Europa 2 - 2

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 75

2 Reus ....................................................... 70

3 L’Hospitalet ........................................... 66

4 Premià ................................................... 60

5 Santboià ................................................ 56

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

7 Prat ......................................................... 51

8 Vilanova i la Geltrú .............................. 48

9 Amposta ................................................ 48

10 Pobla de Mafumet ................................ 46

11 Cassà ..................................................... 44

12 Europa .................................................. 42

13 Blanes .................................................... 40

...

18 Palamós ................................................ 30

19 Miapuesta .............................................. 28

20 Banyoles ............................................... 17

DIVISIÓ D’HONOR, GRUP 3

 Resultat 30a jornada

Mataró -  Europa  4 - 3

 Resultat 29a jornada

Europa - Lleida  1 - 3

Classificació Punts

1 Barcelona .............................................. 71

2 Mallorca ................................................. 65

3 Espanyol ............................................... 63

4 Cornellà ................................................. 51

5 San Francisco ...................................... 48

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

7 Damm .................................................... 39

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

9 Girona ................................................... 36

10 Ciutadella .............................................. 36

11 Atlético Milan ........................................ 34

12 Ferriolense ........................................... 34

13 La Salle .................................................. 32

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

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

16 Mataró .................................................... 14

LLIGA NACIONAL FEMENINA

 24a jornada

Barcelona B - Europa

 Resultat 23a jornada

Blanes - Europa 1 - 0

 Resultat 22a jornada

Europa - Lleida 4 - 1

Classificació Punts

1 Collerense ............................................. 69

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

3 Espanyol B ........................................... 43

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

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

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

7 L’Estartit B ............................................. 33

8 Vic .......................................................... 30

9 Sporting Atlético Ciutat ....................... 29

10 Barcelona B .......................................... 28

11 Europa .................................................. 27

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

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

14 Blanes ...................................................... 6

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 28a jornada

CB Vilaseca  - SaFa-Claror

 Resultat 27a jornada

SaFa-Claror -  Reus 98- 67

Classificació PG    PP

1 CB Martorell ................................... 22 5

...

8 SaFa Claror ................................... 14 13

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 1 26

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  28a Jornada

CB Coll-Europa  -  Alisos A

 Resultat  27a jornada

Sant Joan Despí - CB Coll-Europa 65 - 56

Classificació PG PP

1 AE Sant Andreu ........................... 21 6

...

11 CB Coll- Europa A ........................ 10 17

...

16 Centre Catòlic ................................. 4 23

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 27a jornada

SaFa-Claror - CB Argentona B

 Resultat 26a jornada

Imma B  - SaFa-Claror Ajornat

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 25 1

2 AB Premià ..................................... 24 2

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

...

16 Pineda de Mar ................................ 2 24

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

  22a Jor.  Horta - CN Catalunya

   21a Jor.  CN Catalunya -  Olot 13 - 5

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

El preu dels pisos de segona mà

cau un 3,7% en el darrer trimestre

M.D.

La variació trimestral mitjana a
tot Barcelona ha estat del 3,3 per
cent i a tots els districtes de la ciu-
tat ha estat negativa. La baixada
més forta s’ha experimentat a Sant
Martí, amb un 5,7 per cent. Pel
que fa a la variació anual, el des-
cens ha estat del 13,7 per cent. Al
mes de març de 2008 el preu del
metre quadrat se situava en els
4.747 euros, mentre que aquest
mes de març és de 4.097 euros.
Així, comprar un pis de 50 me-
tres quadrats l’any passat sortia per
237.350 euros i enguany es pa-
guen 204.850 euros. Segons
Idealista.com, el preu més alt dels
pisos de segona mà a Gràcia es
va registrar el tercer trimestre de
2006, quan es va assolir la xifra
de 4.896 euros. Des de llavors,
els pisos han anat baixant.

Habitatges a Dones del 36

Si bé els preus dels pisos de se-
gona mà estan a la baixa, les no-
ves promocions d’habitatges es
mantenen. És el cas de la pro-
moció ubicada a la plaça Dones

del 36, de la immobiliària Vèrtix.
Al novembre de 2007, la meitat
dels 53 pisos de la plaça es van
vendre sobre plànol per 550.000
euros, tal i com informava aquest
setmanari.Ara, encara queden pi-
sos a la venda. Els més petits, els
de dos habitacions, valen
498.000 euros; els de tres, tenen
un preu a partir de 565.000
euros, i els més grans, de quatre
habitacions, el preu puja als
733.00 euros. Aquests preus va-
rien en funció de la planta. 

El metre quadrat ha baixat dels 4.245 als 4.097 euros

LA PROMOCIÓ DE PISOS DE VÈRTIX, A LA PLAÇA DE DONES DEL 36

Gràcia és el sisè distric-

te on el preu dels pisos

de segona mà ha caigut

més en el darrer trimes-

tre i la baixada supera la

mitjana de Barcelona.

Del desembre de 2008 al

març de 2009, el cost del

metre quadrat ha passat

dels 4.254 euros als

4.097 euros. El descens

que es registra és del

3,7 per cent, segons

revela l’informe trimes-

tral del portal immobi-

liari Idealista.

JAVI SORIA

l’evolució

1er trimestre Preu m2

2002 2.114

2003 3.000

2004 3.663

2005 4.060

2006 4.620

2007 4.874

2008 4.747

2009 4.097
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a peu de plaça

Per Sant Jordi, llibres i roses

Maurici Rodon

Dijous va ser Sant

Jordi. Una diada espe-

cial que ens regala, a

part de roses i llibres,

una estampa curiosa:

és una de les princi-

pals jornades festives

de Catalunya però se

celebra en un dia

feiner.

què en el fons un llibre és un lli-
bre i n’hi ha que te’ls deixes en
un racó durant anys i de cop un
dia els agafes per banda i t’apas-
sionen. Sempre quedaràs bé amb
un d’aquells que surten a les llis-
tes dels més venuts. Només cal
ficar el Cuní a TV3 pel matí a
veure com està el pati i jugar a
cavall guanyador. Mai t’ho re-
traurà ningú. I hi ha anys que

alguns dels top ten són fins i tot
bons llibres.
Després hi ha el tema aquest de
baixar a la Rambla de Barcelona
a que et firmin el llibre. Jo, la
veritat, a això dels llibres signats
no l’hi trobo gaire valor a no ser
que l’autor tingui una certa rela-
ció amb el lector. No sé, trobo
una mica absurd això de fer cua
perquè t’estampin –a l’estil d’una
cadena de muntatge– una signa-

Per això és especial perquè és
un dia d’aquells que la gent
ocupa el carrer de forma
massiva. En el fons és una fes-
ta pagana. Per molt sant que
sigui el Sant Jordi no ens l’ima-
ginem amb una àuria al cap i
ascendit als cels després del seu
martirologi, sinó llança en mà,
matant el drac tot defensant la
donzella en perill. Pur conte de
fades. Literatura popular.
I ells, a comprar la rosa. Per
collons. O sigui que ni te’n lliu-
res ni tens cap excusa ni m’ex-
pliquis històries. Si la teva don-
zella per qualsevol cosa es que-
dés sense rosa possiblement et
quedaràs sense donzella. El fut-
bol és així i Sant Jordi és aixà:
millor no jugar-se-la. I de fet
millor jugar-se la bé i comprar
una rosa com Déu mana, o
potser dues per si les mosques.
I recorda’t de pas de les dones
de la família. I de la sogra. Qui
deia que sortia més car com-
prar llibres que flors? El llibre
és un i prou, de flors te n’has
de fer amb un bon manat.
Però encarem el problema del
llibre, que tampoc és fàcil en-
certar-la. No ens enganyem,
en aquest país es regalen més
llibres que no pas es llegeixen.
I si se’n venen és gràcies a una
diada com la de dijous. El de-
tall, però, també és important.
A vegades et regalen llibres que
no llegiries mai –i que potser
no llegiràs– però cal reconèi-
xer que les tertúlies o xerra-
meques que hom escolta pels
bars no són generalment de li-
teratura. I no passa res, per-

És un dia d’aquells
que la gent

ocupa el carrer de
forma massiva
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tura i una dedicatòria tant de fic-
ció com la novel.la mateixa. Mai
ho he fet.
I sí, reconec però que és un dia
que fa goig baixar a Barcelona.
Fa un parell d’anys que no ho
faig per raons de feina però al-
tres anys fins i tot tenint només
un parell d’hores per dinar,
m’agafava els ferrocates, veia
l’ambient de les Rambles i tor-

Ara fa un any estava

enfonsat, el donaven per

mort. En un país on el

caïnisme és una pràctica

molt estesa, sobretot contra

aquells que tenen èxit,

Laporta era assetjat pels

mediocres, buròcrates i

vividors de tota mena, que

el volien veure vençut,

derrotat. Com ells. Com

tota aquesta colla de

pseudoexperts que viuen

d’opinar, especular i traficar

amb tota mena de rumors

al voltant del Barça. El mal

anomenat “entorn”, un

immens abocador d’escom-

braries, poblat de corbs,

rates i gavines extraviades,

que van tenir el seu efímer

moment de glòria en

l’absurda moció de censu-

ra. Afortunadament, la

situació un any després és

absolutament diferent.

Laporta s’ha sobreposat a

les dificultats, va prendre

les decisions encertades,

com la de situar Guardiola

a la banqueta, i avui el

Barça està a les portes de

fer el triplet: Copa, Lliga i

Champions. El Barça torna

a estar al seu lloc natural:

entre els millors. I amb una

directiva de la qual en

podem estar orgullosos,

que no fa el ridícul pel

món, com passava en

temps passats, i que ha

demostrat ser capaç de

superar les adversitats

més grans. L’única pena és

que ningú demanarà

comptes ara a tots aquells

qui fa un any predicaven

l’apocalipsi perquè malau-

radament el periodisme no

té memòria. 

Laporta

la torratxaP
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nava a pujar. Com deia el gran
Gato més que mai és una Ram-
bla que va plena de fecunda
humanitat, un oasi de toleràn-
cia impossible d’aguantar.
Resumint, Sant Jordi és un dia
autèntic, una mena de Sant
Joan primaveral, un tret de
sortida de l’ocupació popular
de carrers i places. Uns idus
de març a l’abril. Una festa.     


