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JOVENTUT

Míriam Carracedo:

“Cal prioritzar

Gràcia a l’Espai Jove”

12
MÚSICA

El CAT estrena un

nou festival de

música celta

L’entrenador del CN Catalunya,
Tato Garcia, afirma que la seva
continuïtat al club és complica-
da i que està disposat a valorar
les ofertes que pugui rebre d’al-
tres equips de waterpolo. Garcia
diu estar cansat d’esperar una
proposta en ferm del Catalunya.
Per la seva banda, José Ángel
Valero, entrenador de l’Europa,
està pendent de saber si segueix
o no al capdavant del conjunt
escapulat.

Pàgina 13

Tato i Valero,

entrenadors

qüestionats

Més de 300 comerços surten al
carrer el proper dissabte 9 de
maig, en una jornada festiva que
pretén apropar les botigues de
Gràcia als veïns i als visitants, i
així activar les vendes, que du-
rant aquest any de crisi han cai-
gut un 40 per cent. “Tot el que
són festes donen alegria, per això

som optimistes”, explica Agustí
Lapiedra, president de la Fede-
ració de Comerciants, Artesans
i Industrials de Gràcia. Així, es
mostren esperançats que el Dia
del Comerç al Carrer serveixi per
activar el consum i ajudi els cli-
ents a oblidar durant unes hores
la psicosi existent. La passarel.la

Caiguda de vendes del 40% a Gràcia

de moda dels dissenyadors del
G3 dóna el tret de sortida de la
festa, el divendres 8 a la plaça de
la Vila. Per a l’endemà les associ-
acions i eixos comercials han or-
ganitzat tot un seguit d’activitats
i concerts per animar les vendes.

Pàgina 14
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Entrenadors compromesos
Aquesta setmana és decisiva per al futur dels entrenadors de

dos dels principals clubs esportius de la Vila, el CE Europa i el

CN Catalunya. En tots dos casos els místers fa anys que tenen

vinculació amb les dues cases però la seva continuïtat no està

assegurada. José Ángel Valero, secretari tècnic escapulat i

responsable del vestidor del primer equip resta a l’espera de

conèixer si l’entitat compta amb ell per a la propera temporada

o no. El dubte neix de la no consecució dels objectius que

s’havien marcat que eren, per a la junta, estar entre els set

primers equips del grup 5 de Tercera, i pel propi entrenador,

disputar l’ascens a Segona B. El segon objectiu és matemàtica-

ment inassolible i el primer ho és a la pràctica, ja que a falta de

tres jornades l’equip és onzè a set punts del Prat, que ocupa la

setena posició. Alguns rumors apunten a Juan Moscoso, entrena-

dor que ara no dirigeix cap equip després de declinar ofertes

del Manlleu i l’Hospitalet, com a possible relleu en cas que la

junta decideixi prescindir de Valero. S’ha de prescindir de

l’entrenador a final de temporada? O, en cas que es considerés

Valero responsable de la situació esportiva de l’equip, ja

s’hauria d’haver pres la decisió quan l’Europa estava en plena

crisi de resultats? Tenint en compte que fa gairebé un mes que

es van expulsar tres

jugadors de la plantilla per

baix rendiment, la rees-

tructuració del primer

equip hauria de passar

per una selecció de

jugadors més comprome-

sos amb l’històric club de

la Vila i no pas per canviar un entrenador. El segon cas, el de

Tato García, és ben diferent. L’exjugador del dream team del

CN Catalunya i entrenador de l’equip sènior, vinculat al club des

de fa més de 30 anys, pot deixar l’entitat aquesta temporada.

El motiu, la manca d’una oferta sòlida que consolidi la seva

situació per encapçalar l’objectiu que tothom somnia: tornar el

conjunt a la Divisió d’Honor, la màxima categoria estatal del

waterpolo. Cansat de l’espera, García està ara disposat a

valorar les propostes que li puguin arribar d’altres equips. Pot

perdre el Catalunya un dels màxims exemples d’estima vers el

club gracienc i un dels pocs entrenadors en actiu que ha estat

campió d’Europa? La resposta hauria de ser un no rotund, per

molt mala situació econòmica que visqui l’entitat. La voluntat

d’aquests dos entrenadors de continuar vinculats a l’esport de

la Vila i el compromís que han mostrat durant anys haurien

d’estar molt per davant de l’intent de netejar la mala imatge

d’un equip o de la manca de recursos. Veurem què passa.

VVVVValeraleraleraleralero i Go i Go i Go i Go i Garararararcía hancía hancía hancía hancía han
mostrat la seva voluntatmostrat la seva voluntatmostrat la seva voluntatmostrat la seva voluntatmostrat la seva voluntat
de continuar vinculatsde continuar vinculatsde continuar vinculatsde continuar vinculatsde continuar vinculats
als equips de la Vilaals equips de la Vilaals equips de la Vilaals equips de la Vilaals equips de la Vila

ull de dona

Maria-Mercè

Marçal

Sara Reñé

Enguany es commemora el

desè aniversari de la mort

d’aquesta gran poeta

catalana i s’han succeït

actes i iniciatives per

recordar-la. La Fundació

que du el seu nom ens ha

regalat un disc per a Sant

Jordi on es musicaven

catorze poemes cantats

per artistes de diferents

generacions i estils, d’una

alta qualitat, d’acord amb

el prestigi i qualitat de la

poeta. Maria-Mercè Marçal,

diu Pere Gimferrer, és “la

millor dona poeta que ha

tingut la literatura catalana

en tota la història”. També

traductora, va fer una tasca

d’edició i estudi d’escripto-

res com Clementina Arderiu

i Rosa Laveroni, tot situant

la seva obra dins d’una

genealogia de dones

poetes. Recomanem

apropar-se a una obra

inserida en la tradició

clàssica i la cultura popular,

que tracta temes propers,

de la vida de tota persona,

com la maternitat, la mort

dels pares, la germanor

entre dones. Com diu la

Lluïsa Julià “l’obra de la

Maria-Mercè Marsal té una

gran força expressiva i una

dimensió ideològica –vital,

cultural, lingüística i feminis-

ta– que la informa i la

sustenta en aquest diàleg

indestriable entre vida i

literatura”. 

El confidencial

de L’Independent el dependent

Gràcia té moltes maneres de crear

adeptes però una de les principals és la

gastronòmica: a les entrevistes de

contraportada d’aquest setmanari, per

exemple, podem saber quins són els llocs

que trien les cares conegudes que viuen

entre nosaltres. Però com que en aquestes contres

rarament hi surten polítics, poca gent sap que Jordi

Miralles, coordinador general d’EUiA i assidu als so-

pars de Festa Major de L’Independent, és un dels que fa

més propaganda al Parlament dels bunyols que es

venen a la pastisseria d’Astúries amb Torrent de l’Olla.

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 directorLlegir a Carme

Forcadell i a Ricard

Zapata Barrero significa

introduir-se en el món de

les llengües de la immi-

gració i la cultura de la

diversitat. Forcadell

analitza la multiculturali-

tat com a interculturalitat, és

a dir, el respecte a la diferència

i al dret de totes les cultures a

ocupar el seu lloc i el seu espai.

Sociòlegs i antropòlegs encenen

avui llums vermells, avisant

del perill d’isolament entre

comunitats, no sols entre

l’autòctona i la immigrant, sinó

també entre les de nacionali-

tats dels nouvinguts,  isola-

ment que també  constatem

els grups de voluntaris que els

donem suport social.

L’avís de sociòlegs i antropò-

legs, com Forcadell i Zapata,

ha d’obrir els ulls de l’adminis-

tració, la que ha de vetllar per

la convivència i per tant per la

comunicació entre col·lectius,

per tal d’arribar a la desitjable

amical diversitat cultural,

omnipresent a la societat

catalana i necessàriament

constatable en tots els actes i

espais públics.

Jaume Vallès
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Fins a que punt, em

pregunto, és correcte que

Movistar, quan li plau,

ens enviï missatges

publicitaris que, davant el

dubte del seu contingut,

ens veiem obligats a llegir

com més aviat millor?

Entenc que, igual que ells ens

cobren  pels missatges que

enviem, també ens haurien de

compensar pel temps que ens

fan perdre amb els seus fre-

qüents missatges publicitaris.

Roberto Jusmet
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Al mostrador del Club

Natació Catalunya

només s’escolten queixes

i gent que demana el full

de suggeriments. Deu ser

que no ens acaba d’agra-

dar que un club de barri,

de tota la vida, s’hagi conver-

tit en una rèplica dels gimnasos

fets per a ‘pijos’.

E. S.
Q
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què en penseu...

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

...de l’alarma creada per la grip porcina?

Fouad Assadi

empresari

Pere Virgili

il.lustrador

Juan Carlos

empresari

Roger Sales

càmera de televisió

No crec que sigui una alarma

exagerada, ja que a Mèxic hi ha

hagut morts i també diversos

casos han traspassat les fronte-

res. És diferent contraure la

malaltia a Amèrica Llatina que a

l’Occident, pel nivell de sanitat.

La informació que s’està oferint

és bona per tenir una visió clara

de la grip porcina. 

És una alarma, que pot ser que

no sigui tant. S’ha de tenir en

compte, però. De moment no

és tan perillós com sembla i, a

més, existeix un fort control i

un protocol per part del

Ministeri de Salut. 

Tota aquesta alarma és molt

exagerada. La gent és alarmis-

ta, s’han de prendre precauci-

ons però no hi ha motius per

alarmar-se. Els ciutadans s’han

d’informar i no han de deixar

de comprar porc perquè la

transmissió és de persona a

persona. 

És preocupant. No crec que

exagerat. S’han de prendre les

mesures i les precaucions

necessàries. Ja ha afectat a

més de vint països. El Govern

ha de donar més informació al

ciutadà sobre la malaltia i

estar alerta de tot. 

De ponts aeris n’he agafat

pocs a la meva vida. Però

de ponts aèris, no n’he

agafat cap. Potser ara

tindré l’oportunitat si AENA,

o la institució a qui corres-

pongui, no canvia un rètol

que hi ha a la carretera que

porta a la nova terminal de

l’aeroport del Prat –la

flamant i encara sense

inaugurar T1– on aquest

accent incorrecte sobre la

paraula aèri provoca un

terrible mal d’ulls i em fa

preguntar-me qui s’encarre-

ga de revisar els senyals de

trànsit o les indicacions de

les carreteres. Amb els

errors orals, però, la meva

vara de mesurar és una

altra. Al metro, escoltava la

conversa d’un noi que deia

que la mare d’una amiga

havia guanyat el darrer

mes, només en comissions,

21.000 euros. “I clar”,

afirmava el noi, “està

platònica”. Aquest error

lingüístic per aproximació

em va fer somriure i em

sembla una bona anècdota,

mentre que l’aèri –o l’accès i

el tarjeta al rètol de la

Perla– són errors que cal

corregir perquè al darrere

hi ha institucions que han de

tenir una certa voluntat

lingüística. 

M
e
r
t
ix

e
ll 

D
ía

z

Pont aeri

el bloc

La plaça de la Sedeta i l’equipament

Quan una informació no és

completa, o no és prou

clara, sovint sorgeixen

interpretacions errònies que

poden distorsionar la

realitat.

Això és el que va passar a

partir del dia en què el

regidor del Districte Guillem

Espriu va anunciar la

remodelació de la plaça de

la Sedeta per a encabir

equipaments socials. Ben

aviat va circular el rumor

entre el veïnat que es

pretenia instal.lar una

narcosala en aquest indret.

La preocupació va anar

creixent fins que, davant la

magnitud que el fet estava

prenent, el propi regidor, en

un acte públic, va informar

que el projecte  no preveia

la instal.lació d’aquesta sala

de puncions, ni ara ni en

temps futurs.

En escoltar aquestes

declaracions l’alleujament

dels veïns i dels centres

escolars propers va ser

total, però tot seguit es va

plantejar una altra qüestió

en referència a aquesta

plaça emblemàtica: en què

consistiria la remodelació

prevista? Segons va dir el

senyor Espriu el projecte

contemplaria la desaparició

de les grades actuals i de

l’àrea més propera al

carrer de Sant Antoni Ma

Claret per crear un edifici

que inclouria equipaments

per a gent gran, per a

joves i per a diferents

associacions del barri. No hi

Josep Maria Silvestre, president de l’AMPA del Col.legi Claret

tribuna

ha espais al districte on

col.locar aquestes

instal.lacions? No hi ha locals

ja construïts que evitin la

desaparició d’una superfície

que cada tarda s’omple de

quitxalla jugant? Han passejat

algun dia el promotors

d’aquesta actuació i han vist

la barreja de colors dels

vestits dels usuaris? Si s’hi

fixen veuran uniformes de

diferents escoles que corren

amunt i avall pujant i baixant

les  actuals graderies, amb

nens i nenes que, amb la

rehabilitació proposada,

tindrien una zona molt més

reduïda per als seus jocs.

I si en lloc de remodelar ens

limitem a rehabilitar? L’estat

actual de la plaça així ho

aconsella; el paviment absolu-

tament deteriorat és un perill,

tant per a infants com per a la

gent gran que hi passeja.

Llambordes aixecades i

racons plens de brutícia són

JAVI SORIA

l’aspecte més desagradable

d’aquest espai que, recor-

dem-ho, va ser recuperat

per al barri després de la

pressió popular que va

evitar que la Sedeta es

convertís, com va passar en

altres indrets de la ciutat,

en edificis grisos d’habitat-

ges anònims. 

NNNNNo hi ha locals queo hi ha locals queo hi ha locals queo hi ha locals queo hi ha locals que
evitin la desaparicióevitin la desaparicióevitin la desaparicióevitin la desaparicióevitin la desaparició
d’una superfície ond’una superfície ond’una superfície ond’una superfície ond’una superfície on
juga la quitxalla?juga la quitxalla?juga la quitxalla?juga la quitxalla?juga la quitxalla?

Aquest espai va serAquest espai va serAquest espai va serAquest espai va serAquest espai va ser
recuperat per alrecuperat per alrecuperat per alrecuperat per alrecuperat per al
barri gràcies a labarri gràcies a labarri gràcies a labarri gràcies a labarri gràcies a la
pressió popularpressió popularpressió popularpressió popularpressió popular
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L’INDEPENDENT NO ES FA RESPONSABLE NI TÉ PER QUÈ COMPARTIR LES OPINIONS EXPRESSADES A LA SECCIÓ D’OPINIÓ D’AQUEST SETMANARI

Quinze, i diuen prou?

Fa una pila d’anys, si fa no

fa quinze, que col.lectius

dels moviments socials de la

Vila de Gràcia portem

participant activament en

l’organització d’un dels molt

espais de Festa Major. Són

diversos els col.lectius que

hi hem anat passant, alguns

ja no existeixen, d’altres

han nascut durant aquests

anys, però tots tenim un

denominador comú: cele-

brar una festa major popu-

lar, de la Vila, organitzada

per i per a les gracienques,

autogestionada, no

mercantilitzada, i sobretot,

amb contingut crític i reivin-

dicatiu. I aquest espai de

festa major, que ens havia

ubicat a la plaça del Dia-

mant, ha estat forçat pel

districte, i de manera no

desitjada, a exercir de

nòmades. Però quan

començavem a pensar que

havíem tornat a trobar un

emplaçament fix a la plaça

del Poble Romaní, el vent

torna a bufar en contra.

En primer lloc és mitjançant

la premsa que ens assaben-

tem que Poble Romaní serà

ocupat per barracons,

segurament durant anys.

Mai ningú s’ha posat en

contacte amb nosaltres per

fer-nos saber que aquest

estiu no tindrem espai de

Festa Major. En segon lloc

ens diuen, primer la prem-

sa, després el districte, que

el nostre espai és al carrer

Còrsega. Arribats aquest

Comissió de Festes Populars
tribuna

punt volem explicitar que no

anirem a Còrsega i no serà,

en cap cas, el nostre espai de

Festa Major. És un carrer fora

de la Vila, té grans dimensi-

ons que impedeixen decorar,

és un punt on és masifica la

gent que impedeix fer activi-

tats amb normalitat, i trenca

l’esquema de Festa Major que

tenim planificat tant per la

programació com per la

infraestructura. I ho sabem

perquè ja vam organitzar-hi

una edició de la Festa Major.

En tercer lloc, el senyor

Guillem Espriu, regidor del

districte, no va vacil.lar a

l’hora de fer-nos saber un

dels principals motius per

als que ens volen a

Còrsega, textualment: “La

policia no vol que aneu a

Diamant perquè no us pot

controlar”. I en quart i últim

lloc, observem que l’actitud

del govern del districte

només respon a excloure’ns

de la Festa Major pel sol fet

de ser un espai crític,

reivindicatiu i defensor de la

cultura popular, un atac als

moviments socials del barri i

a tota aquella gent que no

pensa ni actua com ells.

Volen silenciar una festa

major que els és incòmode.

Hem ofert un gran ventall

de possiblitats. Fins avui

se’ns ha negat qualsevol

alternativa que no passi per

Còrsega. La nostra postura

és clara, a Còrsega no hi

anirem. 

ARXIU

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

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

 Ass. Bàsquet de Gràcia
 Providència, 12, 2n

 Ass. Racing Güell
 Sostres, 29
     93 285 04 61

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

93 213 82 30

 Club Ciclista de Gràcia
 St. Joaquim, 8

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

 Club Ariel
 Gran de Gràcia, 26

93 217 57 06
       asacgil@terra.es

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

93 237 50 31
 Web:

www.trespeons.blogspot.com

 Club de Bàsquet Pedagogium
 Lluís Antúnez, 7

93 218 73 87

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

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

 CE Panteres Grogues
 Gomis, 45

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

 CE Europa
 Secretari Coloma, 140

93 210 25 51
Web:www.ceeuropa.com

ceeuropa@ceeuropa.com

 Club Esportiu La Salle Gràcia
 Pl. del Nord, 14

670 44 07 97
     gimsalle@tiscali.es

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

93 237 86 59
    600 45 27 36

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

  francesc_sanahuja@schneiderelectric.es

 Club Futbol Gamba-2
 Còrsega, 407

93 457 83 44

 Club Natació Catalunya
 Ramiro de Maetzu, 27

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

Espeleo Club Gràcia
 Astúries 83, 1er. 1a

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

 FC Crack’s Gràcia
 Martínez de la Rosa, 65

93 213 56 86

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

Caserna de la Guàrdia Urbana

93 237 32 20

Consell del Districte de Gràcia

93 402 70 00

Deixalleria de Gràcia-Collserola

900 70 20 30

Districte de Gràcia

93 291 66 78

Oficina d’Atenció Ciutadana i

Dependències Municipals

93 402 70 00

Serveis Socials i Atenció Primà-

ria (El Coll)

93 256 28 88

Serveis Socials i Atenció Primà-

ria (Rius i Taulet)

93 291 43 25

Atenció ciutadana

93 402 70 00

Bombers

080

Guàrdia Urbana

092

Telèfons d’interès

Altres telèfons

 Motor Club 80
 Carolines, 11

93 217 20 47
606 04 55 55

 Poliesportiu municipal
Sardenya - Euròpolis
 Sardenya, 549

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

 SAFA Claror
 Sardenya, 337

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

UBAE Perill Gimnàs
 Perill 16-22

93 208 17 50
Web: www.ubae.net

 UE Claret
 Sicília, 333

93 208 18 32

Unió Excursionista de
Catalunya-Gràcia
 Encarnació 131-133

93 285 34 54
Web: www.uecgracia.org

secretaria@uecgracia.org

Jaume Clotet

El llibre del Vila

No recordo haver escrit mai sobre literatura o

sobre llibres, però avui us voldria fer una

recomanació. Sé que anem una mica tard

perquè Sant Jordi va ser fa un parell de

setmanes, però és igual perquè, en el fons,

sempre és Sant Jordi. Estic parlant (escrivint) del llibre El nostre

heroi Josep Pla, d’Enric Vila. Del Pla no us en diré res perquè

avorreixo la planística, però l’autor és boníssim i ha retratat un

tòtem de la literatura amb el decorat i la il.luminació que ell ha

triat per encaixar-lo a la seva idea preconcebuda.

Per aquesta raó, hi ha qui ha

dit que és un llibre poc

rigorós des del punt de vista

històric i massa subjectiu.

Potser sigui cert, però l’Enric

no només és historiador, sinó

que també és periodista, de

manera que interpreta els fets

i en dóna la seva visió. A fi de comptes, els altres planians, tan

exquisits i erudits, també donen la seva opinió, però ho fan de

manera indirecta i molt més avorrida. Perquè en Vila és moltes

coses alhora, però no és gens avorrit i sí molt brillant, moltíssim.

I a l’hora de fer literatura del jo, perquè aquest llibre en vessa,

és dels millors.

Crec que en Vila té una vida una mica erràtica i precipitada (de

precipici més que no pas de precipitació), fet que potser incre-

menta el seu talent quan està en un bon cicle. A vegades, però,

em temo que quan no està en un bon moment seria millor que

no escrivís.

Com que Catalunya és un

país de travetes i confusions

interessades, vull deixar clar

que no conec en Vila i que

només ens hem saludat

escadusserament alguna

vegada quan hem coincidit

amb amics comuns. Tinc amics que també escriuen, alguns

realment bé, però el nas em diu que en Vila serà transcendent.

M’hi jugaria un pèsol que és l’autor de menys de 40 anys més

brillant del moment.

Val a dir que el seu editor és, en sí mateix, un personatge de

novel.la. En Quim Torra, a qui tinc l’honor de conèixer des de no

fa massa temps, és un home que ha deixat una vida trepidant

com a alt executiu d’una multinacional per muntar una editorial

modesta però amb una missió colossal: rescatar de l’oblit

col.lectiu el periodisme d’abans de la Guerra d’Espanya. 

la setmana

LLLLL’E’E’E’E’Enric és moltesnric és moltesnric és moltesnric és moltesnric és moltes
coses, però no és genscoses, però no és genscoses, però no és genscoses, però no és genscoses, però no és gens
avorrit i sí moltavorrit i sí moltavorrit i sí moltavorrit i sí moltavorrit i sí molt
brillant, moltíssimbrillant, moltíssimbrillant, moltíssimbrillant, moltíssimbrillant, moltíssim

Ens exclouen per serEns exclouen per serEns exclouen per serEns exclouen per serEns exclouen per ser
un espai crític,un espai crític,un espai crític,un espai crític,un espai crític,
reivindicatiu i defensorreivindicatiu i defensorreivindicatiu i defensorreivindicatiu i defensorreivindicatiu i defensor
de la cultura popularde la cultura popularde la cultura popularde la cultura popularde la cultura popular

TTTTTé una vida una micaé una vida una micaé una vida una micaé una vida una micaé una vida una mica
erràtica i precipitada,erràtica i precipitada,erràtica i precipitada,erràtica i precipitada,erràtica i precipitada,
fet que incrementa elfet que incrementa elfet que incrementa elfet que incrementa elfet que incrementa el
seu talentseu talentseu talentseu talentseu talent
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Política
breus

Un exdiputat

turc parla de la

situació política

Remzi Kartal, exdiputat DEP
al Parlament de Turquia i ac-
tual president de la comissió
de Relacions Exteriors del
Congrés Nacional del Kur-
distan, va participar dijous en
un acte a l’Espai Jove per de-
nunciar el que considera una
greu repressió per part de l’Es-
tat turc contra el poble kurd i
la detenció de 245 càrrecs
electes i contra la demanda
d’extradició de l’Estat espa-
nyol a Turquia dels dirigents
del moviment d’alliberament,
entre els quals hi figura ell,
juntament amb el director del
Centre d’Informació del
Kurdistan i consultor al Con-
sell d’Europa, Eyyup Doru. 

5

Barberà, Vinyals

i Companyón fan

l’informe del ple

Els consellers de Cultura, Co-
merç i Sanitat, Xavier Bar-
berà (PSC), Josep Anton Vi-
nyals (PSC) i David Com-
panyón (ICV-EUiA) han estat
els consellers designats en jun-
ta de portaveus aquest di-
marts perquè facin l’informe
dels consellers en el ple del 5
de maig en tres temes triats,
segons la nova manera d’or-
ganitzar els plens que han pac-
tat tots els grups per reduir
els temps d’intervenció i la
llargada dels plens. Barberà
informarà dels actuals treballs
sobre el protocol festiu, Josep
Anton Vinyals detallarà el des-
plegament per a la diada del
comerç del pròxim 9 de maig
i Companyón tractarà la cons-
titució i objectius del nou
consell de la Salut. 

Els tècnics de barri funcionaran

al districte després de l’estiu

A.B.

Gràcia no serà com Sant Andreu
o Ciutat Vella, que han estat els
districtes que com a experièn-
cia pilot han desplegat des del
febrer els anomenats tècnics de
barri, aprovats per l’Ajuntament
com a mesura de descentralitza-
ció el passat novembre. Aquest
maig Sant Andreu serà el primer

districte que esl estrenarà ofici-
alment. Als cinc barris de la Vila,
però, aquests tècnics comença-
ran a treballar després de l’estiu
i sortiran d’una promoció inter-
na que s’ha de convocar entre
funcionaris municipals, segons
apunten fonts del Districte.
La reordenació municipal tam-
bé afectarà a Gràcia els òrgans
de participació com els consells

Sortiran d’una promoció interna entre funcionaris municipals

de barri, inexistents en altres zo-
nes de la ciutat, però que a la Vila
ara es persegueix que tinguin un
caràcter “més temàtic i menys
d’audiència pública”, segons ha
apuntat a L’Independent el regi-
dor del districte, Guillem Espriu.
Aquesta reorientació, segons
Espriu, ha d’ajudar a recuperar
el paper d’audiència posterior a
cada ple del districte. 

PPPPPintades espanyintades espanyintades espanyintades espanyintades espanyolistes i contra ERolistes i contra ERolistes i contra ERolistes i contra ERolistes i contra ERC a GC a GC a GC a GC a Grassot. rassot. rassot. rassot. rassot. Catalans: assas-
sins, Puto Carod, Mort a ERC o Bilingüisme ya (sic) han estat
alguns dels eslògans. No és el primer cop que l’est del districte
veu aparèixer grafits d’aquest caire: el 2006 les empatisfades van
ser reiterades (l’Independent, 17/02/2006) sobretot contra vehi-
cles que lluïen el CAT. 

DAVID ROIG

Entrevista a Míriam Carracedo, nova consellera de Joventut de Gràcia

Com sCom sCom sCom sCom s’ha decidit a fer el pas i’ha decidit a fer el pas i’ha decidit a fer el pas i’ha decidit a fer el pas i’ha decidit a fer el pas i
acceptar una conselleria araacceptar una conselleria araacceptar una conselleria araacceptar una conselleria araacceptar una conselleria ara
per ara complicada?per ara complicada?per ara complicada?per ara complicada?per ara complicada?
M’ho van oferir i vaig pensar que
seria una bona manera de treba-
llar pels altres. Vull posar-hi tota
la il·lusió i totes les ganes per fer-
ho el millor possible.

QQQQQuins són els objectius que suins són els objectius que suins són els objectius que suins són els objectius que suins són els objectius que s’ha’ha’ha’ha’ha
marcat en aquests dos anys quemarcat en aquests dos anys quemarcat en aquests dos anys quemarcat en aquests dos anys quemarcat en aquests dos anys que
falten per acabar el mandat?falten per acabar el mandat?falten per acabar el mandat?falten per acabar el mandat?falten per acabar el mandat?
Gràcia té un moviment juvenil
molt actiu i s’ha d’aprofitar
l’Espai Jove perquè és un equi-
pament molt bo. Seguiré les lí-
nies marcades al PAD i al Pla
Jove i recolzaré totes les inici-
atives del moviment juvenil del
districte, sobretot amb diàleg.

Li sembla que l’herència queLi sembla que l’herència queLi sembla que l’herència queLi sembla que l’herència queLi sembla que l’herència que
li deixa Fli deixa Fli deixa Fli deixa Fli deixa Fernándeernándeernándeernándeernández és com unz és com unz és com unz és com unz és com un
caramel enverinat? Quinescaramel enverinat? Quinescaramel enverinat? Quinescaramel enverinat? Quinescaramel enverinat? Quines

coltar, però és molt difícil acon-
tentar tothom.

Si un extraterrestre aterrés a laSi un extraterrestre aterrés a laSi un extraterrestre aterrés a laSi un extraterrestre aterrés a laSi un extraterrestre aterrés a la
Vila i entrés a l’Espai Jove, l’iden-Vila i entrés a l’Espai Jove, l’iden-Vila i entrés a l’Espai Jove, l’iden-Vila i entrés a l’Espai Jove, l’iden-Vila i entrés a l’Espai Jove, l’iden-
tificaria com un equipament detificaria com un equipament detificaria com un equipament detificaria com un equipament detificaria com un equipament de

LA NOVA CONSELLERA DE JOVENTUT, MÍRIAM CARRACEDO

JOAN PERRAMON

Albert Balanzà

“Cal prioritzar Gràcia a l’Espai Jove”

Míriam Carracedo

(Barcelona, 1979) serà

proclamada aquest

dimarts nova conselle-

ra de Joventut i Drets

Civils del districte en

substitució d’Alícia

Fernández, que va

dimitir a finals de març

per motius de dedicació

laboral després, però,

d’un complicat inici de

gestió de l’Espai Jove.

En aquesta entrevista,

Carracedo accepta el

repte de donar continuï-

tat a la gestió de

Fernández amb més

diàleg per convertir

l’equipament del carrer

Gran en un espai identi-

ficat amb Gràcia.

dificultats percep de bones adificultats percep de bones adificultats percep de bones adificultats percep de bones adificultats percep de bones a
primeres?primeres?primeres?primeres?primeres?
No li veig més dificultat que a
qualsevol altre càrrec. Simple-
ment cal continuar dialogant i
treballar pel màxim consens. No
crec que sigui un caramel enve-
rinat l’Espai Jove. Passa que s’ha
trigat molts anys a fer-se.

Entén, però, les crítiques queEntén, però, les crítiques queEntén, però, les crítiques queEntén, però, les crítiques queEntén, però, les crítiques que
sssss’han v’han v’han v’han v’han vessat des dessat des dessat des dessat des dessat des d’una par’una par’una par’una par’una part delt delt delt delt del
moviment juvenil?moviment juvenil?moviment juvenil?moviment juvenil?moviment juvenil?
Les crítiques sempre s’han d’es-

Barcelona o de Gràcia?Barcelona o de Gràcia?Barcelona o de Gràcia?Barcelona o de Gràcia?Barcelona o de Gràcia?
Com un Espai Jove de Gràcia
obert a tothom, donant priori-
tat als joves de Gràcia. I la idea
és treballar perquè els joves de
Gràcia omplin aquest espai.

A l’actual dinàmica de pro-A l’actual dinàmica de pro-A l’actual dinàmica de pro-A l’actual dinàmica de pro-A l’actual dinàmica de pro-
gramació, molt vinculada en-gramació, molt vinculada en-gramació, molt vinculada en-gramació, molt vinculada en-gramació, molt vinculada en-
cara a Barcelona, què li agra-cara a Barcelona, què li agra-cara a Barcelona, què li agra-cara a Barcelona, què li agra-cara a Barcelona, què li agra-
daria potenciar més?daria potenciar més?daria potenciar més?daria potenciar més?daria potenciar més?
Donarem sempre prioritat a les
activitats que vulguin fer els
moviments juvenils del distric-
te. Passa que la manera de fun-
cionar del Consell de la Joven-
tut de Barcelona, amb tècnics
que fan programacions, fa més
fàcil que es tendeixi a progra-
mació general.

Com sCom sCom sCom sCom s’encara la r’encara la r’encara la r’encara la r’encara la redacció deledacció deledacció deledacció deledacció del
reglament de l’Espai Jove?reglament de l’Espai Jove?reglament de l’Espai Jove?reglament de l’Espai Jove?reglament de l’Espai Jove?
Hi ha una proposta que s’ha
enviat ja als grups municipals i
que es debatrà al maig, però la
proposta ja diu que tindran
prioritat en la programació les
entitats juvenils de la Vila.

Hi ha hagut un cert debat so-Hi ha hagut un cert debat so-Hi ha hagut un cert debat so-Hi ha hagut un cert debat so-Hi ha hagut un cert debat so-
bre si l’Espai Jove era un espaibre si l’Espai Jove era un espaibre si l’Espai Jove era un espaibre si l’Espai Jove era un espaibre si l’Espai Jove era un espai
d’entitats juvenils o d’entitatsd’entitats juvenils o d’entitatsd’entitats juvenils o d’entitatsd’entitats juvenils o d’entitatsd’entitats juvenils o d’entitats
formades majoritàriament pertformades majoritàriament pertformades majoritàriament pertformades majoritàriament pertformades majoritàriament pert
jojojojojovvvvves. Oes. Oes. Oes. Oes. On sn sn sn sn s’ubiquen en els es-’ubiquen en els es-’ubiquen en els es-’ubiquen en els es-’ubiquen en els es-
pais de la pais de la pais de la pais de la pais de la VVVVVila (ila (ila (ila (ila (VVVVVioleta, CAioleta, CAioleta, CAioleta, CAioleta, CATTTTT,,,,,
...) entitats com els Castellers?...) entitats com els Castellers?...) entitats com els Castellers?...) entitats com els Castellers?...) entitats com els Castellers?
Per la situació d’avui, és difícil
que hi tinguin cabuda els Cas-
tellers. Se’ls ha de buscar un al-
tre espai.

La JSC sLa JSC sLa JSC sLa JSC sLa JSC s’hauria d’hauria d’hauria d’hauria d’hauria d’implicar’implicar’implicar’implicar’implicar
més a les entitats juvenils?més a les entitats juvenils?més a les entitats juvenils?més a les entitats juvenils?més a les entitats juvenils?
No hi hem d’interferir, tot i
que som part del moviment
juvenil. 

“Els Castellers no

tenen cabuda a

l’equipament; se’ls ha

de buscar un altre”

entrevista
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Societat
El Col·legi d’Economistes començarà

a edificar-se al Caspolino al setembre
Aquesta setmana s’han tirat a terra les últimes bigues i les obres duraran 15 mesos

Després de mesos d’inac-

tivitat al solar buit que

acollirà la nova seu del

Col.legi d’Economistes als

terrenys de les antigues

atraccions del Caspolino,

alguna cosa s’ha comen-

çat a moure aquesta

setmana amb l’enderroc

de les últimes bigues i

parets que quedaven

gairebé a cel obert. El

col.legi professional té

previst iniciar les obres

de construcció del fla-

mant edifici de vidre de

Roldán+Berengué al

setembre i tenir-lo

acabat a finals de 2010.

MERITXELL DÍAZ

Han passat molts mesos des que
L’Independent va avançar l’octu-
bre de 2007 que el Col·legi d’Eco-
nomistes es quedava el solar del
Caspolino, però finalment al llarg
d’aquesta setmana l’antiga
instal.lació dels Caspolino s’ha vist
coberta per una lona i amb una
sèrie de bastides a l’interior. Els
operaris han estat enderrocant les
darreres bigues que quedaven del
que fins al dia 5 de febrer de 2005
van ser unes atraccions infantils.
“Aquestes actuacions eren neces-
sàries perquè encara hi havia al-
gunes bigues de fusta en mal es-
tat. Abans que s’ensorressin, les
havíem de treure”, explica Joan
Ràfols, vicedegà de la junta del
Col.legi d’Economistes.
Ara per ara, el col.legi ja té la lli-
cència d’obres i des de l’estiu té
l’autorització municipal per al pla
especial urbanístic de reordena-
ció, però encara li falta el certifi-

cat d’eficiència energètica, un pro-
cés pel qual s’ha de verificar la con-
formitat del projecte. L’estalvi de
l’energia d’aquests edificis eficients
és de prop del 25 per cent.
Un cop el Col.legi d’Economistes
tingui tots els permisos, llicències
i certificats obrirà el concurs per
adjudicar les obres. Amb tot, es
preveu que les obres comencin a
finals de setembre. “L’edificació
durarà prop de quinze mesos,
perquè ja només els treballs d’es-
tructura es poden allargar nou me-
sos”, apunta Joan Ràfols. Així, la
nova seu del Col.legi d’Economis-
tes estarà acabada a finals del 2010
o principis del 2011, i no a co-
mençaments del 2010 com s’ha-
via anunciat. “Es tracta d’unes
obres complexes perquè el solar
és estret i és un projecte d’enver-
gadura”, subratlla. 

El contenciós obert pels

veïns no aturarà el projecte

Sobre el recurs presentat a la sala
contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya per una comunitat de
veïns del carrer Benet i Mercadé,
el vicedegà del Col·legi d’Econo-
mistes, Joan Ràfols, valora que
la jurisprudència els donarà la
raó a la corporació. “Sí que és
cert que en el projecte original
s’arribava al fons de la parcel·la,
però ja ho vam resoldre. A més,
instal·larem un sistema d’ascen-
sors que no té una caseta al ter-
rat i així evitem aquesta alçada

Espriu matisa que no hi ha altres

opcions a l’equipament de la Sedeta

M. DÍAZ

“No hi ha alternativa a l’equipa-
ment de la Sedeta”. Així de clar
es mostrava dimarts a L’Indepen-
dent el regidor del districte, Gui-
llem Espriu, sortint al pas del
debat que s’ha suscitat entre les
AMPA de l’escola i de l’institut
sobre l’equipament públic que
s’ha d’ubicar en la prevista reor-

denació d’espais del centre cívic
de la Sedeta. Espriu, que el pas-
sat 14 d’abril, en una reunió amb
els pares i mares va obrir la por-
ta a repensar el projecte, ha acla-
rit que el replantejament no pas-
sa en cap cas per estudiar altres
opcions d’ubicació perquè a la
zona no hi ha cap altre espai que
asseguri l’oferta combinada de
serveis sanitaris, per a gent gran

El regidor demana un acord unànime de tots els grups municipals

i gent jove que es contempla en
la idea inicial.
El regidor, que s’ha mostrat obert
a seguir-ne parlant amb veïns,
pares i mares, ha assegurat que
també seguirà buscant l’acord
amb tots els grups municipals al
districte en el marc dels contac-
tes bilaterals que ja va iniciar fa
unes setmanes amb el grup de
Convergència i Unió. 

extra”, explica Ràfols. La prin-
cipal reivindicació dels veïns se
centrava en aconseguir que el
projecte respectés les distànci-
es mínimes entre les dues faça-
nes interiors (vegeu L’Indepen-
dent núm. 265) i van recórrer
a la via judicial un cop es van
desestimar gairebé la totalitat
de les al·legacions que van pre-
sentar. El Col·legi d’Economis-
tes té ganes d’estrenar la nova
seu, “on ens trobem ara se’ns
ha quedat molt petita per a les
nostres activitats”.

UNA IMATGE DEL FUTUR EDIFICI DEL COL.LEGI D’ECONOMISTES

Desenes de persones, a la representació de la Revolta.

Un any més els trabucaires i les colles de cultura popular de
Gràcia van escenificar els esdeveniments que van tenir lloc l’any
1879 quan el govern espanyol va cridar els mossos per servir
l’exèrcit. Quan arribaven les tropes per reclutar joves, es va fer
sonar la campana de la torre del Rellotge. 

JOSEP MARIA CONTEL

M. D.

El malestar a la comissió de Fes-
ta Major de Joan Blanques de
Baix ha provocat la sortida de
sis persones d’una junta forma-
da per un total de deu, a més de
plantejar-se l’opció de deixar tam-
bé la comissió. Les tibantors in-
ternes van començar al febrer
quan, segons l’exsecretària Judit
Rovira, els “van intentar fer fora,
primer intentant disfressar els
motius; el president no se sent
recolzat per la seva junta, nosal-
tres”. En una següent reunió,
Rovira explica que el president
de la junta, Miquel Àngel
Vergara va afirmar que eren “una
família” –ja que els membres que
han sortit eren de la mateixa fa-
mília– que anava a fer “merder”.
Les tensions van continuar fins
al punt que Vergara va dimitir
com a president aquell mateix
mes. En la darrera reunió del 19
d’abril, es van presentar dues
propostes, crear una nova junta
o bé seguir amb l’antiga fins aca-
bar aquesta Festa Major. Tot i
que van sortir set vots a favor
d’una nova junta i tretze per se-
guir amb l’antiga, els afectats per
la situació han decidit sortir. “No
podem estar treballant en un lloc
on no ens volen”, explica Judit
Rovira. L’exsecretària lamenta
l’hermetisme de la comissió de
Joan Blanques de Dalt, “la gent
nova no hi té cabuda”. Després
d’haver dimitit, Vergara ha tor-
nat amb una nova junta amb
gent que n’havia format part fa
dos anys i prefereix no fer decla-
racions sobre el tema. 

Divisió a la

comissió de

festes de Joan

Blanques baix
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El judici contra l’hort comunita-
ri del carrer Banyoles, previst per
a aquest dimarts 28, s’ha ajornat
fins al proper 7 de juliol per un
defecte de forma. Fa dos mesos,
els membres d’aquest projecte
van rebre una demanda civil de
les propietàries del terreny per
aconseguir el desallotjament del
solar. Els acusats van presentar
al jutjat d’instrucció les més de
600 adhesions a l’hort que es van
aconseguir en quatre dies, vint
testimonis per defensar els be-
neficis del projecte i els docu-
ments amb totes les necessitats
tècniques respectives. Tot i l’ajor-
nament, els impulsors del pro-
jecte demanen el suport del veï-
nat per desenvolupar tot un se-
guit d’accions per evitar que
l’hort pugui arribar a desaparèi-
xer. La creació de l’hort del car-
rer Banyoles, amb mig any de
vida, va ser el punt final d’una
cercavila que va recórrer els so-
lars buits de Gràcia. 

Ajornat el

judici contra

l’hort de

Banyoles

Es busca company d’habitatge
Trobar pis mai havia

estat tan fàcil: anar a un

bar, xerrar una estona

amb algú que t’ofereix

una habitació al seu pis,

quedar per anar-lo a

veure, posar-se d’acord i

tenir les claus a la mà és

possible. I ho és gràcies

a la iniciativa Les nits

del pis, que se celebra al

Bambú Lounge Bar del

carrer Vallfogona cada

dimecres a partir de dos

quarts de deu del ves-

pre.

Fa un parell d’anys, dues noies
franceses que vivien a Gràcia
van tenir la idea d’organitzar
una nit a la setmana trobades
perquè la gent que busca pis i
la gent que pot oferir una ha-
bitació es trobessin. La idea va
tenir una gran acceptació i poc
a poc les trobades es van con-
solidar. Tot i que al principi es
feien en un altre local del bar-
ri, el fet que el Bambú Lounge
Bar tingui un ambient molt re-
laxat va fer que Les nits del pis

EL CARTELL QUE ANUNCIA LA TROBADA DELS DIMECRES AL BAMBU LOUNGE BAR

MARC VIDAL

‘Les nits del pis’ són una iniciativa per trobar gent que lloga habitacions

reportatge
Marc Vidal

es mudessin a la seva nova seu.
Amb el temps, però, les dues noies
franceses van marxar de Gràcia i
la gent del Bambú va decidir con-
tinuar amb la iniciativa ja que
molta gent els demanava si les
trobades continuarien o no.
El funcionament de tot plegat és
molt fàcil. Els qui busquen pis
duen un gomet vermell i els que

l’ofereixen, un de verd. Durant
tota l’estona que duren les troba-
des hi ha un dinamitzador que
s’encarrega de presentar a la gent
perquè comencin a parlar. L’èxit
d’aquesta iniciativa l’explica Leo
Pavaretto, responsable del local
que assegura que “hi ha moltes
vegades que es posen d’acord per
anar a veure el pis l’endemà ma-

teix”. A més, en aquests casos
és molt important saber que
podràs conviure amb la perso-
na a qui ofereixes l’habitació i
amb aquest sistema s’eviten sor-
preses desagradables. Pavaretto
considera que “és menys fred
que els anuncis classificats”.
Les nits del pis van desaparèi-
xer durant dos mesos i ara,
subratlla, “tot just hi tornem,
per això és molt important el
boca-orella”. I és que en temps
de crisi com l’actual, viure sol
o en parella abans dels trenta
anys és un luxe que poca gent
es pot permetre i s’està tornant
a la idea de compartir pis amb
tres o quatre persones més per
dividir-se les despeses.
Aquesta iniciativa permet po-
sar en contacte gent de totes
dues bandes de la moneda per
aconseguir que tant uns com
els altres es coneguin mínima-
ment abans de compartir espai
i intimitat. Si la primera im-
pressió és la bona o no i si les
dues parts podran conviure o
no, ja és un altre tema. El pri-
mer pas, ja estarà fet. 
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‘L’Àlex i en Gandhi’
La guionista gracienca i escriptora de llibres de literatura infantil i juvenil Anna Manso presenta una

nova col.lecció amb Intermon Oxfam, ‘L’Àlex i en Gandhi’. En els dos primers títols que acaba de publicar

els protagonistes viatgen per Moçambic i el Brasil. Manso va guanyar el juny passat el premi Gran

Angular de literatura juvenil pel llibre ‘Canelons Freds’

l’entrevista

Per Meritxell Díaz

Anna Manso és l’autora d’aquesta

nova col.lecció de llibres d’Intermón

Oxfam.

Quin és l’objectiu de L’Àlex i en

Gandhi?

Amb aquesta col.lecció d’històries de

ficció, pretenem apropar els lectors de

10 a 12 anys a la realitat del Tercer

Món. Sempre, però, des de la fantasia.

L’Àlex és un nen que viu internat i, a

cada llibre, s’escapa per anar a un país

en vies de desenvolupament diferent.

Els seus pares contracten un detectiu

perquè el porti de tornada. El planteja-

ment d’un adolescent que viatja pel

món ja és atractiu per als infants.

Ara per ara presenta dos llibres,

L’Àlex i en Gandhi a Moçambic i

L’Àlex i en Gandhi a Brasil. Quines

realitats descobreix?

Al primer, el protagonista va en busca

d’un tresor a Moçambic i allà li donen a

conèixer la problemàtica de les mines

antipersona. A Brasil, l’Àlex s’endinsa

en el món de les faveles i es fa amic de

joves que es troben en situació de risc.

Quins països visitarà l’Àlex en els

propers títols?

L’Ìndia, Equador, la Xina i altres tres

països encara per concretar. Els hem

pactat amb Intermón Oxfam perquè la

majoria són països on l’ONG desenvo-

lupa projectes, tot i que al llibre no en

parlem sobre aquests.

Com es documenta?

He parlat amb gent occidental que ha

visitat el país, per conèixer la seva

perspectiva, amb gent nativa, i he

consultat internet i molts blocs.

Des de les ONG i les editorials, s’ha

treballat per apropar la realitat dels

països en vies de desenvolupament

als infants en format llibre?

No s’ha fet massa cosa i, a més, tot el

que hi ha, s’ha fet des de les bones

intencions. S’ha pecat d’un excés de

pedagogia. Aquesta col.lecció canvia el

punt de vista, hi introdueix un alt grau

de fantasia per fer-la molt atractiva.

Un complement essencial d’aquests

llibres és la il.lustració d’Emilio

Urberuaga.

Sí, ha estat un plaer. Treballar amb

Urberuaga, el creador de les il.lustra-

cions de Manolito Gafotes, són parau-

les majors. Els llibres també entren

pels ulls i hem aconseguit una molt

bona combinació.

La nova col.lecció infantil L’Àlex i

en Gandhi es presenta el dimecres

6 a les 12 hores a l’Olokuti (Astú-

ries, 36), una trobada literària amb

Anna Manso, Jordi Serra i Fabra,

Jesús Ballaz, escriptor, i Cristina

Concellón, d’Intermon Oxfam.

“Aquesta col.lecció apropa el lector

al Tercer Món des de la fantasia”
JOAN PERRAMON
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Tallers dels jocs del món, a l’Olokuti. Saps jugar al

parxís indi? Coneixes l’escac africà? A quins jocs juguen

a la Xina? Els més menuts tindran l’oportunitat de desco-

brir-ho aquest dissabte 2, de la mà de Lalo Kinast, crea-

dor de la Ludoètnia de la Generalitat de Catalunya i de

projectes d’Educació Intercultural de l’ONG Sos Racisme.

Dissabte 2 de maig, a les 18 h

Olokuti (Astúries, 36)

recomanem

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� 5 de maig

Ball i concurs de ball.

Esplai jove de Gràcia (San-

ta Rosa, 1-13), a les 17 h

Vine a jugar al bridge.

Club Ariel (Gran de Gràcia,

26 pral), de17 a 20 h

Cicle de lectures dramatit-

zades: L’eix, de Miquel

Rodríguez.

Sala Beckett (Ca l’Alegre de

Dalt, 55), a les 20.30

Gràcia Jazz Session: Òscar

Domènech (bateria) i

Juan Pablo Balcazar

EXPOSICIONS

� 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 ball de

bastons.

Hotel d’Entitats (Providèn-

cia, 42)

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)

� Del 4 al 15 de maig

Exposició: Concurs de

pintura.

Casal d’Avis Siracusa

(Mare de Déu dels Desem-

parats, 6)

� Fins al 9 de maig

Exposició: ExpoGenea-

logies, revestir pensa-

ments.

Experimentem amb l’Art

(Torrijos, 68)

� Fins al 15  de maig

Exposició: Els colors del

silenci, pintures de

Virginia Vidal.

Centre cívic La Sedeta

(Sicília, 321)

� Fins al 28 de maig

Exposició: Tusquets edi-

torial, 40 anys.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

� Fins al 30 de maig

Exposició: Una literatu-

ra pròpia.

Lluïsos (Plaça del Nord, 7)

INFANTILS

� 5 de maig

Enreda’t en l’acció: Com es

fa un llibre.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20--22), a

les 18 h

� 6 de maig

Activitat infantil: El món

dels tovets.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 18 h

ACTES

� 30 d’abril

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada: Diccionari de li-

teratura catalan, el cor-

pus de les lletres catala-

nes, a càrrec de Xavier Pla i

Àlex Broch.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Xerrada: La crisi, l’atur i

la precarietat, amb els

sindicalistes Josep Bel de

Co-Bas de Telefònica i Josep

Garganté de CGT dels auto-

busos de Barcelona.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), 19.30

VII Cicle de conferències

sobre temes d’actualitat,

organitza ATTAC-Gràcia:

Habitatge i especulació,

a càrrec de l’arquitecte J.M.

Montaner.

CC  La Sedeta (Sicília, 321),

a les 19.30

Representació teatral:

Bururub.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

Concert + Presentació de

disc: Sedaiós i Senderos.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Concert: Oriol Stardust.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

a les 22.45

� 1 de maig

Concert de música brasile-

ra: Darlly Maia.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 23 h

� 2 de maig

Concert: The not kno-

wing + Moomaw..

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 23 h

� 3 de maig

Vine a ballar a la plaça Ro-

vira: Balls de saló i salsa,

organitza l’AVV Plaça Rovi-

ra i rodalies.

Plaça Rovira, a les 12.30

Jam session de jazz:

Matteo Sacilotto Trio.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 21 h

Nit de poesia: Núria

Martínez Vernis i Martí

Sales, Anti-l’ego.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 4 de maig

Inauguració de la Set-

mana de la gent gran +

Ballada de sardanes.

Plaça Poble Romaní, 17 h

Lectura dramatitzada: Tan-

cat per reformes, d’An-

na Ma Ricart, i Vida Real,

de Ramon Pardina.

Sala Beckett (Ca l’Alegre de

Dalt, 55), a les 20.30

Trobada de titelles per a

adults: Romances de ciego.

(contrabaix), hosted by

Andreu Zaragoza.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Contes de Numancia Rojas:

Contes d’emergència.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� 6 de maig

Cantada d’havaneres.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 17 h

Vine a jugar al bridge.

Club Ariel (Gran de Gràcia,

26 pral), de17 a 20 h

Vine a fer un cafè amb...

Rompepistes, de Kiko

Amat.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Cicle de lectures drama-

titzades: 111bis, de Pa-

trícia Font, i Envà, de

Judit Porta.

Sala Beckett (Ca l’Alegre

de Dalt, 55), a les 20.30

Concert: Samantha &

The misbehavers..

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233),  22 h

� 7 de maig

Mostra d’activitats es-

portives per a la gent

gran + Esmorzar salu-

dable.

Park Güell, a les 10 h

Cloenda i lliurament: Pre-

mis del Concurs de Pin-

tura + Actuació musical.

Orfeó Gracienc (Astúries,

83), a les 17 h

Balls irlandesos.

Plaça de la Vila de Grà-

cia, a les 18 h

Vine a fer un cafè amb...

Cyrano de Bergerac,

lectura dramatitzada amb

la companyia El Celler

d’Espectacles de Lleida.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Projecció del documental:

De la mata a la olla.

Fiare (Providència, 20), a

les 19.30

Concert: Impagaos.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert Alfa en Viu:

Presidente.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

a les 22.45

� 8 de maig

Jam tradicional folk.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21.30

Concert: Love of every-

thing.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Cabarett Hoffman - músi-

ca experimental: Ver

Sacrum.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233),  22 h
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Cultura

20.20, 22.30, 00.45; dg a dj, 16.00,

18.10, 20.20, 22.30.

•The international: dinero en la

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

00.40; de dg a dj, 16.05, 19.05, 22.05.

•La sombra del poder. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

•Un conejo sin orejas. Dv i ds, 16.10,

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

19.10, 22.10.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

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

sis: 16.00, 19.00. Cerezos en flor

(VOSE). Passi: 21.45.

•Sala 2: El niño pez (VOSE). Passis:

16.00, 20.10. Gran Torino (VOSE). Pas-

sis: 18.00, 22.00.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

Telèfon: 93 459 03 26.

Tancat per qüestions tècniques du-

rant aquesta setmana.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205. Tel.

: 93 457 32 11.

•Sala 1: Lobezno. Passis: 16.10,  19.10,

22.10.

•Sala 2: La duquesa. Passis: 16.15,

18.20, 20.25, 22.30.

•Sala 3: Un buen hombre. Passis:

16.00, 18.10, 22.20, 22.30.

•Sala 4: Monstruos contra

alienígenas. Passis: dv, ds i dg, 16.20,

18.20. La madre de él. Passis: dv, ds

i dg, 20.15, 22.15; dj i de dll a dj,

16.16, 18.15, 20.15, 22.15.

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: Sicko (VOSE). Passis: 16.00,

18.15, 20.30, 22.45.

•Sala 3: Rudo y cursi (VOSE). Passis:

16.05, 18.15. 25 kilates (VOSE). Pas-

sis: 20.30, 22.40.

•Sala 4: The visitor (VOSE). Passis:

16.05, 18.15, 20.30, 22.40.

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Lobezno. Dv i ds, 16.10, 19.10,

22.10, 00.40; de dg a dj, 16.10,

19.10, 22.10.

•Monstruos contra alienígenas. Dv, ds

i dg, 16.05, 18.10; de dll a dj, 16.05.

•Fuga de cerebros. Dv i ds, 20.15,

22.25, 00.45; dg, 20.15, 22.25; de

dll a dj, 18.05, 20.15, 22.25.

•La reina Victoria. Dv i ds, 16.00,

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

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•La montaña embrujada. De dv a dj,

16.00, 18.00.

•Slumdog Millionaire. Dv i ds, 20.05,

22.15, 00.40; de dg a dj, 20.05,

22.15.

•Gran Torino. Dv i ds, 16.10, 19.10,

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

22.10.

•17 otra vez. Dv i ds, 16.00, 18.10,

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

sis: 16.20, 19.20, 22.30. Hospital de

muñecas (curt). Passi: 22.00.

 VERDI PARK. Torrijos, 49.

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

Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala B: Gran Torino (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala C: Paraíso Travel (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala D: Un cuento de verano (VOSE).

Passis: 16.10, 18.10, 20.05, 22.40. El

globo rojo (curt). Passi: 21.45.

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.

È. LLUENT

El recent inaugurat Espai Jove
de Gràcia es convertirà durant
la tardor en la nova seu central
del dispositiu LEM 2009, un dels
referents a la ciutat de música
experimental tant d’artistes locals
emergents com de l’escena inter-
nacional. L’edició d’enguany, que
s’ha presentat aquest dimarts jun-
tament amb la resta d’iniciatives
que impulsa Gràcia Territori So-
nor per a aquest any, tindrà com
a país convidat Polònia i progra-
marà de l’1 al 18 d’octubre en
diversos espais de la Vila i, pun-
tualment, a Barcelona. Aquest
maig, però, es posarà en marxa
la primera edició del LEM de
primavera sota les sigles Lapse
Extra Murs, ja que les activitats
es faran al Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona (MACBA)
amb artistes de Portugal. Joao
Martins i Miguel Cabral obri-
ran el cicle el 5 de maig, Ulrich
Mitlzaff i Miguel Mira actuaran
el dia 12 i, finalment, tancaran
el cicle el duet @c. De cara l’any
vinent està previst que l’intercan-
vi es completi amb la presenta-
ció d’experimentadors sonors lo-
cals al país lusità. D’altra banda,
un dels nous projectes que ja ha
engegat Gràcia Territori Sonor
és un dispositiu en forma de
concurs obert a totes les dones
creadores. Aquest pretén reco-
pilar diferents peces sonores que
reflexionin sobre la Revolta de
les Quintes, els bombardeigs du-
rant la Guerra Civil i el naixe-
ment de les ràdios lliures en el
context de la transició. 

L’Espai Jove,

nova seu

central del

LEM 2009

Un cicle de música celta fa reviure

els sons atlàntics al Centre Artesà
El festival arrenca amb l’actuació del grup Mauvais Sort el proper dijous 7 de maig

La música d’arrel atlànti-

ca amb diferents influ-

ències contemporànies i

mediterrània envairà el

Centre Artesà

Tradicionàrius durant el

mes de maig amb quatre

concerts de músics

locals i internacionals

per dibuixar els dife-

rents estils de la música

celta. Des del folk irlan-

dès o gallec fins a les

melodies del Québec

tindran espai en un cicle

que es recupera després

d’anys d’inactivitat.

ÈRIC LLUENT

La dansa frenètica i les evocaci-
ons del paisatge seran alguns dels
denominadors comuns del cicle
de música celta al CAT. Quatre
concerts a la Vila i un a la sala
Bikini aproparan aquest estil que
de tant en tant arriba al gran pú-
blic a través de bandes sonores
de Hollywood o espectacles de
gran format. Però l’escena actual
del folk d’arrel atlàntica és més
que tot això. En aquest sentit les
cinc agrupacions que hi partici-
paran proposen cadascuna d’elles
una versió pròpia d’aquest gène-
re del folk.
Obrirà el cicle el conjunt proce-
dent del Québec Mauvais Sort el
dijous 7 de maig. Havent gua-
nyat el premi de música folk del
Canadà com a millor grup  de
l’any 2006 i amb més de 500
concerts a les espatlles aquest
grup de joves músics proposarà
el que alguns ja defineixen amb
el qualificatiu de Folk ‘n’ Roll. El
grup vallesà Keympa pujarà a l’es-

cenari el dia 15 amb una fusió
dels sons atlàntics amb els medi-
terranis tot mesclant català, cas-
tellà i gallec. Qui hi ha? Proposa-
rà el divendres 22 un concert
d’arrel irlandesa amb pinzellades
experimentals psicodèliques. Tan-
carà el cicle de concerts Slàinte i
Neirela, totes dues formacions
locals, la primera amb un recor-
regut musical que comença l’any
1993 i la segona sorgida el 2006
a Barcelona. A banda, a la sala
Bikini es farà l’únic concert fora
de les fronteres gracienques el
dimarts 19 de maig amb l’actua-
ció del grup de Dublin Kíla. Amb
tot, el CAT recuperarà el cicle
Els Celtes al CAT amb la intenció
de consolidar-lo. 

CEDIDA: THE POCA MONTA COMPANY

UNA IMATGE DE LA BANDA ‘QUI HI HA’, QUE PRESENTA EL 22 DE MAIG EL DISC ‘AQUEST LLUM PER QUI CREMA?’

En l’actuació del 22 de maig es
presentarà el nou disc dels Qui
hi ha?, titulat Aquest llum per qui
crema. Format per temes pro-
pis, el nou treball autoeditat
compta amb la col.laboració de
diferents agrupacions musicals
com el Trio d’Albokaris de
Bilbao, la Coral Pedres Blanques
de Sant Boi del Llobregat, els
instruments de vent de la Leg
Lion Orquestra i la participació

Qui hi ha? presenta el seu

treball a l’auditori del CAT

especial de Sergio Ramos, ex-
percussionista d’Ojos de Brujo
i actual integrant de l’Orques-
tra Àrab de Barcelona. En l’es-
pectacle que presentaran al
CAT, amb energètic directe,
comptaran com de costum amb
la participació de The Poca
Monta Company que són els en-
carregats de les projeccions del
grup durant el concert i de la
seva estètica.
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Esports

L’entrenador del CN Catalunya, Tato Garcia, parla sobre el seu futur

SSSSSeguir o no seguireguir o no seguireguir o no seguireguir o no seguireguir o no seguir. A. A. A. A. Aquestaquestaquestaquestaquesta
és la qüestió.és la qüestió.és la qüestió.és la qüestió.és la qüestió.
La cosa està bastant malament
perquè jo continuï com a en-
trenador al Club Natació
Catalunya. Hores d’ara no tinc
una proposta ferma que solu-
cioni la meva situació al club
com se m’havia dit i ha arribat
un moment en què ja estic can-
sat d’esperar.

El mes de juliol de l’any pas-El mes de juliol de l’any pas-El mes de juliol de l’any pas-El mes de juliol de l’any pas-El mes de juliol de l’any pas-
sat, en una entrevista publi-sat, en una entrevista publi-sat, en una entrevista publi-sat, en una entrevista publi-sat, en una entrevista publi-
cada en aquest setmanari cada en aquest setmanari cada en aquest setmanari cada en aquest setmanari cada en aquest setmanari (ve-(ve-(ve-(ve-(ve-
geu l’Independent 260)geu l’Independent 260)geu l’Independent 260)geu l’Independent 260)geu l’Independent 260), vostè, vostè, vostè, vostè, vostè
ja tenia un discurs similar enja tenia un discurs similar enja tenia un discurs similar enja tenia un discurs similar enja tenia un discurs similar en
què qüestionava la seva con-què qüestionava la seva con-què qüestionava la seva con-què qüestionava la seva con-què qüestionava la seva con-
tinuïtat, però en canvi va de-tinuïtat, però en canvi va de-tinuïtat, però en canvi va de-tinuïtat, però en canvi va de-tinuïtat, però en canvi va de-
cidir quedar-se.cidir quedar-se.cidir quedar-se.cidir quedar-se.cidir quedar-se.

ofertes que altres clubs em pu-
guin fer.

En té alguna de concreta?En té alguna de concreta?En té alguna de concreta?En té alguna de concreta?En té alguna de concreta?
No hi ha res en ferm. Encara vull
esperar perquè el club s’ha com-
promès a dir-me alguna cosa des-
prés de l’assemblea que s’ha fet
aquest dimecres. Un cop sàpiga

L’ENTRENADOR DEL CN CATALUNYA, TATO GARCIA

ÈRIC LLUENT

Èric Lluent

“És complicat que continuï al club”

Tato García, entrenador

de waterpolo del CN

Catalunya i membre del

dream team gracienc

dels anys noranta, pot

estar vivint els seus

darrers dies al club que

l’ha vist créixer tant

personalment com

professional. Tot i que

la seva voluntat és la

de seguir al capdavant

de l’equip de waterpolo

afirma que la seva

situació no ha canviat

en un any i que està

disposat a valorar

ofertes d’altres enti-

tats, si el club no li fa

una proposta que

recompensi el sacrifici

que ha fet durant els

darrers anys en què la

situació econòmica del

Catalunya ha estat

adversa.

Si l’any passat ja vaig estar a punt
de marxar, aquesta temporada en-
cara més perquè la situació no
ha canviat gens. Si he aguantat
és perquè m’estimo la gent del
club i els jugadors, però també
haig de mirar per la meva situa-
ció personal, i en aquests mo-
ments estic disposat a valorar les

alguna cosa o si no em comuni-
quen res en unes setmanes va-
loraré les diferents opcions.

PPPPParlem darlem darlem darlem darlem d’aquesta temporada.’aquesta temporada.’aquesta temporada.’aquesta temporada.’aquesta temporada.
Finalment l’equip ha reacci-Finalment l’equip ha reacci-Finalment l’equip ha reacci-Finalment l’equip ha reacci-Finalment l’equip ha reacci-
onat d’un mal inici i ha que-onat d’un mal inici i ha que-onat d’un mal inici i ha que-onat d’un mal inici i ha que-onat d’un mal inici i ha que-
dat en setena posició. Quinadat en setena posició. Quinadat en setena posició. Quinadat en setena posició. Quinadat en setena posició. Quina
valoració en fa de l’any espor-valoració en fa de l’any espor-valoració en fa de l’any espor-valoració en fa de l’any espor-valoració en fa de l’any espor-
tiu del conjunt que entrena?tiu del conjunt que entrena?tiu del conjunt que entrena?tiu del conjunt que entrena?tiu del conjunt que entrena?
Potser a l’inici de la lliga aspirà-
vem a quedar a la zona mitja de
la taula, però després de les pri-
meres sis jornades en què no-
més vam sumar un punt mai
vam imaginar que acabaríem
tan bé. Jo sempre he transmès
confiança als meus jugadors i
ells sabien que tard o d’hora l’es-
forç donaria els seus fruits. I
això s’ha demostrat en un final
de lliga increïble.

LLLLL’objectiu a mig termini és’objectiu a mig termini és’objectiu a mig termini és’objectiu a mig termini és’objectiu a mig termini és
tornar a la Divisió d’Honortornar a la Divisió d’Honortornar a la Divisió d’Honortornar a la Divisió d’Honortornar a la Divisió d’Honor
on l’equip gracienc va fer his-on l’equip gracienc va fer his-on l’equip gracienc va fer his-on l’equip gracienc va fer his-on l’equip gracienc va fer his-
tòria fa una dècada. Creu quetòria fa una dècada. Creu quetòria fa una dècada. Creu quetòria fa una dècada. Creu quetòria fa una dècada. Creu que
és possible?és possible?és possible?és possible?és possible?
De moment hem creat una plan-
tilla perquè tingui continuïtat.
Tal i com hem acabat la tempo-
rada hem demostrat que podí-
em guanyar a qualsevol equip
però això no significa que esti-
guem preparats per guanyar la
lliga. Ens farien falta reforços.
Aquesta temporada hem tingut
una plantilla molt curta donant
minuts a jugadors molt joves
que ho han donat tot.  

“Hem demostrat

que podíem

guanyar a

qualsevol equip”

entrevista

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 36a jornada

Europa - Palamós

 Resultat 35a jornada

Amposta - Europa 2 - 5

 Resultat 34a jornada

Europa - Blanes 2 - 1

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 78

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

3 L’Hospitalet ........................................... 67

4 Premià ................................................... 63

5 Santboià ................................................ 59

6 Manlleu .................................................. 58

7 Prat ......................................................... 52

8 Vilanova i la Geltrú .............................. 49

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

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

11 Europa .................................................. 45

12 Cassà ..................................................... 45

13 Cornellà ................................................. 41

...

18 Palamós ................................................ 31

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

20 Banyoles ............................................... 18

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

 29a jornada

SaFa-Claror - L’Hospitalet B

 Resultat 28a jornada

CB Vilaseca  - SaFa-Claror 83- 89

Classificació PG    PP

1 CB Martorell ................................... 23 5

...

7 SaFa Claror ................................... 15 13

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 2 26

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  29a Jornada

Basket Almeda - CB Coll-Europa

 Resultat  28a jornada

CB Coll-Europa  -  Alisos A 75 - 76

Classificació PG PP

1 AE Sant Andreu ........................... 22 6

...

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

...

16 Centre Catòlic ................................. 4 24

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 28a jornada

Jesús Maria de Sant Andreu - SaFa-Claror

 Resultat 27a jornada

SaFa-Claror - CB Argentona B 73 - 37

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 26 1

2 AB Premià ..................................... 25 2

3 SaFa Claror ................................... 22 4

...

16 Pineda de Mar ................................ 3 24

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

  Temporada finalitzada en setena posició

(30 punts)

   22a Jor.  Horta - CN Catalunya 12 - 10

HOQUEI

UE Claret aleví - Voltregà A 3 - 2

SEK Catalunya - UE Claret prebenjamí A 0 - 3

Tordera - UE Claret prebenjamí B 0 - 3

È. LL.

L’entrenador del CE Europa,
José Ángel Valero, ha afirmat
aquesta setmana que la seva in-
tenció és continuar al capdavant
del primer equip. Davant d’al-
guns rumors que apuntaven al
retorn de Juan Moscoso com a
possible relleu a la banqueta
gracienca, la directiva del club
es reunirà aquesta setmana per
fer pública la seva decisió, tot i
que Valero ha subratllat que se
sent amb el suport de l’actual
junta. Pel que fa a les crítiques
que ha rebut en les darreres set-
manes d’una part de l’afició gra-
cienca Valero creu que, tenint
en compte com ha anat la tem-
porada, “és comprensible que
no estiguin contents i que ho
mostrin des de la grada”. En la
vessant esportiva l’entrenador
gracienc creu que l’equip “ara té
un altre aire” i que la decisió pre-
sa fa setmanes d’apartar de la
plantilla a tres jugadors ha per-
mès a l’equip “treballar amb més
intensitat”. Diumenge els esca-
pulats reben el Palamós, equip
que ocupa la primera plaça del
descens i que s’ho juga tot al Nou
Sardenya. La setmana passada els
escapulats van aconseguir els tres
punts al camp de l’Amposta acon-
seguint una àmplia golejada (2 a
5) i mostrant una de les millors
imatges com a conjunt de la tem-
porada. Valero destaca el paper
del migcampista debutant
Carlos Guzmán, procedent del
juvenil A, que va completar un
molt bon partit i que va dispu-
tar els 90 minuts. 

L’Europa

estudia la

continuïtat

de Valero
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Activitat econòmica

La festa del comerç just es

descentralitza i arriba a Gràcia

M.D.

La festa del comerç just i la ban-
ca ètica arriba a la seva desena
edició i per celebrar-ho ha deci-
dit descentralitzar els actes, que
fins ara només tenien lloc al cen-
tre de Barcelona, i convocar ac-
tivitats, mostres i fires als dis-
trictes, tot i que només Gràcia,
Sant Andreu i Ciutat Vella han

volgut sumar-s’hi. Amb aquest
pas, els organitzadors volen apro-
par l’acte a la gent. La plaça del
Sol serà l’escenari de la festa el
proper dissabte 9 de maig.
L’Infoespai, l’Olokuti, Intermon
Oxfam, Fiare, Setem,
transparents.org, La Botiga del
Sol i altres establiments de co-
merç just faran una mostra i
venda de productes de les deu

del matí a les cinc de la tarda.
També es farà una exposició so-
bre les finances ètiques. “La ban-
ca ètica està creixent. La crisi
ha fet que molta gent desconfiï
de les entitats bancàries tradici-
onals i vulgui donar suport al
nostre projecte. Augmentem en
volum i en dipòsit”, explica
Albert Gasch, de Fiare, amb seu
al carrer Providència. L’especta-

LA PLAÇA DEL SOL ACULL LA FESTA DEL COMERÇ JUST EL PROPER 9 DE MAIG

JAVI SORIA

Dissabte 9 de maig es farà una mostra i venda de productes

cle I tu què saps? El comerç just a
debat es podrà veure a les 12
hores. Paral·lelament, l’Olokuti
acull el taller de teatre L’altra cara
de la moneda. Dins dels actes de

la jornada es farà un dinar po-
pular, al qual seguirà el concert
de folk de Falsterbo Marí. La
festa clourà amb la lectura del
manifest i una batucada. 

Els botiguers surten al carrer en mig

d’una crisi que retalla un 40% la venda
Quatre associacions de comerciants estaran connectades amb un autobús dels anys 60

Més de 300 comerços

surten al carrer el pro-

per dissabte 9 de maig,

en una jornada de festa

que pretén apropar les

botigues de Gràcia als

veïns i als visitants, i

activar les vendes, que

durant aquest any de

crisi han caigut en un 40

per cent. Els comerciants

es mostren esperançats

que una jornada festiva

serveixi per activar el

consum i ajudi els cli-

ents a deixar de banda la

psicosi existent.

MERITXELL DÍAZ

“Tot el que són festes donen ale-
gria, per això som optimistes i
esperem que el dia 9 fem unes
bones vendes”, explica Agustí
Lapiedra, president de la Federa-
ció de Comerciants, Artesans i
Industrials de Gràcia. “L’any pas-
sat va funcionar molt bé. És cert,
però, que el consum es pot acti-
var per un dia i l’endemà pot tor-
nar a baixar. Ens agrada con-
tribuir a què, per un dia, la gent
no se senti dins de la situació de
psicosi que ens envolta”. Una
passarel.la de moda dels comer-
ços creatius i de disseny de la
xarxa G3 inaugura la festa el di-
vendres 8, a plaça de la Vila de
Gràcia (21 hores). Les associaci-
ons de comerciants del carrer
Astúries, del portal de la Lliber-
tat, del casc Antic, de Bailèn-Sant
Antoni Maria Claret i Travesse-
ra, de la Nova Travessera, del car-
rer Penedès, de Vallcarca i Roda-
lies, de la plaça Lesseps i del car-
rer Verdi, i dels eixos comercials

de Gracinova i Gran de Gràcia
faran tot un seguit d’activitats al
llarg del dia. Les botigues de
Vallcarca, Nova Travessera, Casc
Antic i Bailèn estaran connecta-
des per un autobús dels anys 60
amb poetes on, amb la col.labo-
ració de la casa Elizalde, es faran
recitals del gènere. A més, tots
aquells que visitin l’estand
d’aquestes quatre associacions po-
dran segellar un full amb el qual
entraran dins d’un sorteig. Tam-
bé hi haurà un autocar del cine-
ma amb actuacions i vídeos a la
Travessera de Gràcia. De sis a vuit
hi haurà de la VII Trobada de
gegant i el IV concurs de ball, amb
dotze colles que desfilaran pel car-
rer Gran, des de Lesseps fins a la
pla de Nicolás Salmerón. 

JAVI SORIA

ELS COMERÇOS DEL CARRER PENEDÈS FARAN UNA CAMPANYA DE RECICLATGE DURANT LA FESTA DE DISSABTE 9

Els comerços del carrer Penedès
celebren durant la festa de dissabte
9 una campanya per informar
sobre el reciclatge i els bons hà-
bits mediambientals. “Pensem glo-
balment però actuem localment.
Cal buscar idees perquè aquí al
barri estiguem més conscienciats
ambientalment i siguem més res-
pectuosos amb l’entorn”, explica
Tònia Pruñonosa, tresorera de la
junta de l’associació de comerci-
ants del carrer. Al matí es faran

Una campanya de reciclatge

i bons hàbits, a Penedès

activitats per als més menuts,
com tallers amb material reciclat
i pintar dibuixos de vegetals que
serviran per guarnir el carrer.
També es plantaran plantes que
es repartiran al final de la jorna-
da i es recolliran i s’exposaran
les idees dels visitants sobre pràc-
tiques sostenibles. A la tarda hi
haurà de reciclatge de bosses de
plàstic per a joves i gent gran.
La festa clourà amb una actua-
ció musical.

M. D.

Quan han passat tres anys des
que el cercador comercial de
botigues Gracidivina es va po-
sar en marxa, el portal web pre-
senta una renovació visual i tota
una sèrie de novetats i noves
prestacions. Per una banda,
s’han afegit nous criteris de cer-
ca, com per tipus de producte,
sector o llistat alfabètic. Per al-
tra, s’ha introduït el mapa Goo-
gle com a eina de localització de
les botigues, bars, restaurants i
la resta de comerços adherits a
aquesta xarxa. Amb aquest nou
mapa, es permet també que se
sumin els establiments dels bar-
ris del nord. “Com a servei ad-
dicional, oferim la possibilitat
que els comerços tinguin presèn-
cia a internet amb una pàgina
web a través de la de Gracia-
divina”, explica Jordi Martín,
creador del portal. “I amb
aquest redisseny i actualització,
els comerciants tindran una con-
trasenya per modificar les seves
dades i introduir informació
sobre anuncis, campanyes o allò
que considerin important”. Una
de les principals novetats del cer-
cador és que ha introduït el codi
QR (quick response). Amb un
mòbil de tercera generació, si
es fa una fotografia a aquest
codi, s’obté tota la informació
del comerç. “Aquest és un siste-
ma molt modern que permet a
les botigues de Gràcia estar a la
darrera en tecnologia”, matisa
Martín. En tres anys, Gracia-
divina ja compta amb 800 co-
merços adherits. 

Graciadivina

fa 3 anys amb

un redisseny

del portal
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L’economia té com a

principal objectiu que la

relació entre l’esforç o la

despesa i el resultat o el

benefici sigui òptima. És

un principi que actua en

tots els regnes de la

natura. Paradoxalment,

l’única espècie que s’ha

molestat en descriure’l i

posar-li nom, l’espècie

humana, no l’aplica.

Tampoc ha trobat un altre

nom i també li diu econo-

mia a la gestió del malba-

ratament. Per exemple,

gastem quantitats ingents

de diners en dir-nos a

nosaltres mateixos de no

malbaratar l’aigua, el

paper, l’oxigen o l’electri-

citat, que són quatre

coses que, quant més es

gasten, més diners

produeixen. El més

fascinant de tot és que

aquesta mateixa espècie

ha concebut un sistema

per mitjà del qual,

aquells que contaminen

més, paguen més. Sem-

bla clar que pel fet que

paguin més, no contami-

nen menys. Probable-

ment, si contaminen més,

deuen guanyar més. On

és la relació causa-efecte?

Primer s’estableix un codi

moral basat en l’alarma

per la defenestració de

l’ecosistema, després es

determinen les penitènci-

es a pagar per la seva

vulneració. Així que de

totes maneres, l’ecosiste-

ma se’n va a la porra,

però el moralisme salva

la prova. 
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12. Comiat a la infància en vuit paràgrafs

Gerard Maristany i Sergi Martín

què començaven a haver-hi nens
que podien jugar amb cuinetes i
nenes que podien jugar a pilota.
Ningú anava armat, i no se sentia
cap “pinyauuu-pinyauuuu” a la
Gal.la Placídia. Però això va ser
flor d’un dia. Últimament, diu ella,
el sexisme ha tornat a les joguines.
I els artesans locals que fabricaven
coses boniques
cada vegada són
menys. I les grans
cadenes s’ho estan
quedant tot, espe-
ronats per la de-
mocràcia més per-
fecta del món: la
dels consumidors i consumidores,
persones com nosaltres i com vo-
saltres, que cada dia votem qui so-
breviu comercialment i qui es que-
da pel camí.
5. Quan arribi als Tres Tombs, el
senyor Villalba intentarà obrir-se
pas entre la gernació de persones
que avui es troben a la botiga. Ca-
minarà fins al final de l’establiment,
i anirà repassant amb la mirada
totes les andròmines que estan a la
venda. Tots els diners que avui re-

1. Els diumenges, el senyor
Villalba no té costum d’aixecar-
se d’hora. Però  avui, 26 d’abril,
farà una excepció. Fa dies va sa-
ber que els Tres Tombs tancaven
portes, i no es vol perdre l’últi-
ma jornada d’una de les botigues
més cèlebres del barri.
2. “Joguines càlides. Regals ten-
dres. Mans hàbils”. Aquest ha
estat el lema d’aquesta joguineria
que va obrir portes l’any 1983.
Sobre la porta un rètol amb molta
classe, dibuixat pel dissenyador
Jordi Torrà, amb l’ajuda de la
parella protagonista d’aquesta
petita història de barri: en Jordi
Albertí i la Isabel Sanagustin. Ells
van fundar un negoci des del qual,
durant 26 anys, han demostrat
que era possible vendre joguines
no sexistes ni violentes. Cuinetes
i pilotes; cavalls de cartró i
puzzles; teatrets i trens dels que
donen voltes i més voltes. Peces
seleccionades de fins a 250 pro-
veïdors, cadascun amb el seu
catàleg. “Sempre hem fet una tria
molt acurada de les coses que ve-
níem”, diu la Isabel, molt cons-
cient que el joc és la millor ma-
nera d’aprendre. Ja se sap: un
infant amb pistoles de joguina a
les mans difícilment podrà en-
tendre que la guerra no és gens
divertida.
3. Baixem des de la Ronda del
Guinardó caminant, comentant
qualsevol cosa. A l’alçada de la
plaça de la Vila se senten els tra-
bucaires en plena Revolta de les
Quintes. El senyor Villalba no és
de trabucs, i nosaltres tampoc.
Continuem, en direcció a Gal.la
Placídia.
4. Ha de ser difícil mantenir-se
ferm quan la televisió no para
d’anunciar joguines que no res-
pecten els drets dels infants i que
aprofundeixen en la guerra de se-
xes. Però als Tres Tombs anaven
tirant, i fins i tot hi va haver un
moment que semblava que gua-
nyaven la partida. Segons expli-
ca la Isabel, hi va haver un temps,
potser entre els 80 i els 90, en
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culli la botiga aniran íntegrament
a les arques de la Fundació Cam-
paner, que treballa per curar els
nens del Níger d’una malaltia aquí
desconeguda: el Noma, un bacteri
que et desfigura la cara amb una
ganyota cruel. La mirada del se-
nyor Villalba s’aturarà en uns vells
cartutxos del CinExin. Ell, que

sempre ha volgut
ser cineasta.
6. La crisi ha es-
tat l’últim dels ar-
guments que ha
portat la Isabel i
en Jordi a tancar
la porta. Però n’hi

ha molts d’altres. En els últims anys
s’havien quedat sense l’equip de tre-
balladores amb qui tantes bones ho-
res havien passat. Les noies que
van entrar noves no van acabar
d’entendre l’esperit de la botiga.
Atenien en castellà a la clientela i
ja no posaven el mateix esperit de
la vella guàrdia. A més, en Jordi i
la Isabel ja no viuen a Barcelona.
Porten uns anys instal.lats a
Maçanet, amb nous projectes. En
Jordi torna a fer de mestre, a Bla-

nes. I la Isabel en porta alguna
de cap, però encara no ens pot
explicar res.
7. El senyor Villalba s’asseu en
un banc de la Gal.la Placídia. A
la dreta li queden els Tres Tombs,
a punt de baixar la persiana. A
l’esquerra, el petit solar del
Caspolino. A l’edat de 31 anys,
en Sergi Villalba se n’adona que
la plaça Gal.la Placídia s’ha fet
gran, potser vella.
8. Avui cauen les persianes dels
Tres Tombs, igual com ahir van
caure les de Joguines Didó, o
abans d’ahir les d’aquella botiga
de Travessera de Gràcia amb pas-
seig de Sant Joan –”Reyes”, es
deia– on la senyora Cristina va
vendre regals per la canalla fins
l’últim dia de la seva vida, quan
ja comptava amb vuitanta anys.
No ha passat res de nou: les bo-
tigues obren, les botigues tan-
quen, i les generacions de nens
que s’han fet grans esperen el seu
torn per construir el seu futur i
convertir-lo en present, mentre
els records d’infància passen a ser
matèria dels llibres d’història.  

“Joguines càlides.

Regals tendres.

Mans hàbils”,

aquest era el lema


