
8
 d

e
 m

a
ig

d
e
 2

0
0
9

296

sumari

ISSN - 1695-4793

14
CLUB ESPORTIU

L’assemblea del CN

Catalunya elimina

la secció d’atletisme

15
COMERÇ

Els artistes novells,

a un mercat de

disseny assequible

Per primera vegada des de l’ini-
ci del cas de presumpte cor-
rupció Store Cafè, el regidor
del districte, Guillem Espriu,
ha sortit en defensa pública
dels imputats. Ho va fer en el
ple de dimarts on, en absèn-
cia del conseller popular dimi-
tit Alberto Belón, els portaveus
dels grups van valorar la seva
tasca duta a terme en el Dis-
tricte al llarg dels últims anys.

Pàgina 5

Espriu, amb

els tècnics pel

cas Store Cafè

El concurs d’idees per reformar
La Violeta i convertir-la en cen-
tre de cultura popular ja està
obert. Els criteris d’intervenció
del ple tècnic, però, han causat
una forta divisió veïnal entre els
Amics i Amigues de La Violeta i
les colles de cultura popular. Els
primers asseguren que l’expres-

sió que apareix a la pàgina 16 del
document de “la reestructuració
total” de l’edifici “pot portar
irremeiablament a l’enderroc” del
casino. El col·lectiu creu que el
plec tècnic contravé l’ordenança
sobre protecció del patrimoni ar-
quitectònic de la ciutat i reivin-
dica que La Violeta entri dins del

La Violeta només conservarà la façana

catàleg d’edificis d’interès arqui-
tectònic aprovat pel Districte el
5 de març d’aquest any. El Dis-
tricte, per la seva banda, rep el
suport de les colles i avisa que hi
ha edificis a l’Eixample amb
aquest grau de protecció que han
estat enderrocats.

Pàgina 6
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Caldera i Violeta
Caldera i Violeta no són dos nous personatges dels Pastorets,

com algun gracienc despistat es podria pensar. No. Són dos

dels espais no vinculats a les entitats tradicionals històriques

que més dinamització artística i veïnal han generat en els últims

anys. Una al Torrent d’en Vidalet i l’altra al carrer Sant Joaquim

són notícia aquesta setmana per motius ben diferents. La

Caldera, possiblement el bullidor de dansa més important del

país amb referents com Sol Picó, Nats Nus, Senza Tempo o

Malqueridas, havia estat amenaçada amb la finalització del

contracte que lligava les seves activitats a un futur no més enllà

del 2010. L’especulació immobiliària, la mateixa que encara

manté en alerta un altre espai de referència artística de la Vila

com la Sala Beckett, ha patit, però, en els últims mesos un revès

inesperat: la crisi. Gràcies a aquest petit miracle, La Caldera ha

pogut ampliar el seu contracte de lloguer fins al 2015 i, com

apunten els seus responsables en aquest número de L’Indepen-

dent, tenir perspectiva de projecte.

On també hi ha aquesta perspectiva, però de remodelació i

estrena, és a La Violeta. Des que l’Ajuntament va salvar el

2003 l’espai de les mans d’una immobiliària holandesa,

Vervat & Van der Veen, que es va fer amb la propietat des-

prés d’un tripijoc

surrealista amb el soci

principal de l’entitat, el

debat sobre l’ús i reforma

de l’espai ha avançat

lentíssim i la crua realitat

ha fet variar alguns

plantejaments municipals:

als holandesos se’ls va mig intimidar perquè permutessin el

terreny per altres espais amb l’advertència que no hi podrien

modificar l’estructura interior. Ara el concurs d’idees obre la

porta de bat a bat a l’optimització de l’espai interior -visca

l’eufemisme- i els veïns tenen la mosca al nas advertint que el

grau de protecció arquitectònica de l’edifici obliga a conservar

la façana, el vestíbul, la caixa d’escala i l’estructura. Ens

aboquem, doncs, molt probablement, a una decisió salomòni-

ca del jurat, que donarà la raó a l’Ajuntament i a la conserva-

ció única de la façana. És evident que hi ha espais de l’estruc-

tura interior de la Violeta que no s’aguanten, com el teatre,

però les lleis són les lleis i els catàlegs de protecció estan

perquè es compleixin. Amb el mínim mal possible, el futur de

la Violeta, en qualsevol cas, ha de ser el d’un nou equipament

que combini l’aire actual i la remodelació segura. Però no

voldríem trobar-nos amb un nou cas Zurich. Perquè del vell al

nou cafè hi va anar tant com de l’autenticitat a l’artificialitat.

NNNNNo vo vo vo vo volem que a Laolem que a Laolem que a Laolem que a Laolem que a La
Violeta li passi comVioleta li passi comVioleta li passi comVioleta li passi comVioleta li passi com
al Zurich i canviïal Zurich i canviïal Zurich i canviïal Zurich i canviïal Zurich i canviï
d’autèntica a artificiald’autèntica a artificiald’autèntica a artificiald’autèntica a artificiald’autèntica a artificial

ull de dona

Repensar

el temps

Conxa Garcia

Us presentem el llibre Los

bancos del tiempo.

Experiencias de intercambio

no monetario, Editorial

Graó. Les autores: Carolina

Recio, professora de

Sociologia de la UAB; Elvira

Méndez, directora de

l’Associació Salut i Família; i

Josefina Altés, gracienca i

coordinadora, a nivell

estatal, dels Bancs del

Temps. Aquesta experièn-

cia ja fa temps que funciona

a Gràcia on, des de la seva

seu als Lluïsos, funciona un

dels Bancs del Temps més

nombrosos i actius de

Barcelona. Ara podem

conèixer una mica més a

fons aquesta iniciativa, a

través d’aquest text que

ens aporta dades, extensió,

reflexions i ens explica la

seva incidència social, el

seu valor de proximitat i de

foment del veïnatge

També ens presenta les

xarxes d’intercanvi de

coneixement, on les perso-

nes que participen oferei-

xen els seus sabers i els

seus temps per poder

ensenyar i aprendre.

Aquesta iniciativa també

s’està duent a terme en

escoles. Una oportunitat per

repensar la qüestió dels

temps com a element clau

de la nostra vida personal,

laboral, de les nostres

relacions familiars i comuni-

tàries. 

El confidencial

de L’Independent el dependent

Algú s’hauria d’haver aixecat en el ple

de dimarts amb els papers que el

Districte prepara per al seguiment de

la sessió i exclamar: “en catalan!”. Sí,

així, en castellà, com ho fa provocadora-

ment el periodista vigatà Toni Coromina. El

cas és que els tècnics que redacten els susdits papers

han guanyat una plaça a l’administració pública però

són analfabets en la llengua oficial d’aquesta adminis-

tració: “Vil.la de Gràcia (en lloc de Vila)”, venen (en

lloc de vénen) i concells (en lloc de consells). El nostre

consell: que ho escriguin directament en castellà que,

com deia Palomino, potser tampoc els entendrem.

ADRECEU LES VOSTRES CARTES, AMB UN MÀXIM

DE 15 LÍNIES, INDICANT EL VOSTRE NOM,

ADREÇA, TELÈFON I DNI A: L’INDEPENDENT

c/ La perla, 31 baixos - 08012 BCN

O BÉ A independent@debarris.com

cartes al director“Hem tancat per

sempre”. En

aquestes darreres

setmanes ha tancat un

dels establiments més

singulars de La Vila, un

lloc d’aquells que identifi-

cava un temps i una

manera d’entendre la Vila

de Gràcia. Estic parlant,

és clar, de “Can Quimet”,

el bar de les guitarres de

la Rambla del Prat.

Un lloc estrany i màgic; un

espai d’un altre temps i d’una

altra generació. Un lloc que

mereixeria haver estat adquirit

pel districte i haver quedat

com a Museu obert al públic,

sonant el magnífic jazz de

sempre, amb tota la seva

càrrega d’història emocional

que ha estat. A Barcelona

només deu quedar potser El

Pastís com a lloc semblant.

En aquests temps efímers i de

desmemòria, creieu que ens

podem deixar perdre llocs com

aquest?

Serveixin aquestes línies de

petit homenatge ala Gràcia que

desapareix i a Cal Quimet en

particular.

Pep Vinyals
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El comerç del barri es

mereix que aquest

dissabte 9 tots sortim al

carrer a celebrar la seva

festa perquè té molt

mèrit la tasca que estan

realitzant. Malgrat la

crisi, segueixen al peu del

canó i demostren les millors

qualitats del comerç de proxi-

mitat. No perden el somriure,

no perden l’esperança i estan

allà a diari per seguir-nos

oferint el millor. Per això, crec

que també nosaltres els hi

devem quelcom i en el seu dia,

hem de demostrar que estem

al seu costat, que participem

de les activitats que organitzen

i anem a les seves botigues a

comprar. Esclar, dissabte i la

resta de l’any, perquè no

podem deixar que s’enfonsin,

ni que el comerç de Gràcia

canviï, perquè ens agrada el

seu tracte i la seva manera de

fer.

Marta Triadas
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què en penseu...

QUIN NOM T’AGRADARIA PER AL NOU CEIP DEL CARRER BAILÈN?  ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

...d’eliminar la publicitat a la televisió pública?

Pol Álvarez

informàtic

Ricard Álvarez

enginyer

Laia Guillem

estudiant

Alejandro López

estudiant

No faria falta treure la publici-

tat de la televisió pública, però

em semblaria bé que es reduís.

L’opció de fer pagar un cànon

per poder finançar-la no

m’acaba d’agradar. 

Em sembla bé perquè les

televisions públiques ja reben

prou subvencions per part de

les administracions. Si es

decidís posar un cànon al

telespectador, crec que amb

l’actual situació de crisi, no

seria el millor moment ni la

millor idea. 

Els anuncis et tallen la continuï-

tat dels programes i de les

pel·lícules, no m’agraden. Per

això estic d’acord amb la

proposta plantejada pel

Govern d’eliminar la publicitat

de la televisió pública. 

Ja em sembla bé que es

plantegi aquesta idea perquè

l’Estat espanyol sobrepassa els

límits de publicitat que esta-

bleix la Unió Europea. 

Deia Ramon Barnils que els

mitjans de comunicació són

els exèrcits del segle XXI i,

la veritat, és que jo no

donaria ni un duro per

defensar la suposada

objectivitat de la majoria

dels meus companys. Ni la

meva. Ara bé, sí que

m’agradaria que almenys el

lector es fes almenys tantes

preguntes com les que em

faig jo quan llegeixo entre

línies. És gratis que els

mitjans treguin grans

reportatges a la secció

d’informació quan uns

magatzems de la plaça

Catalunya inauguren un nou

centre i no publiquin res

quan la senyora Pepita obre

una petita botiga? És gratis

que en un reportatge de

Cuatro sobre Manolo García

aquest surti llegint casual-

ment Rolling Stone? És gratis

que una publicitat de Patxi

López patrocini una secció

de campanya de El Correo i

ara aquest diari (molt ben

fet, per cert) tregui en

exclusiva els consellers del

nou govern basc? És gratis

que la majoria de diaris de

Barcelona depengui tant

de les subvencions

públiques i aquestes no

els passin factura? Barra

lliure, doncs. 
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Entre línies

el bloc

Espartero versus Ferdinand de Lesseps

El general Joaquín Baldomero

Fernández Álvarez Espartero,

també conegut com el Duc de

la Victòria, fou el president del

Consell de Ministres espanyol

i va arribar a cap d’Estat com

a “Regente” durant la minoria

d’edat de la reina Isabel II.

Un cop arribat al poder va

governar de forma dictatorial

provocant nombrosos aixeca-

ments en diversos punts de

l’Estat espanyol, Barcelona no

en va quedar pas al marge. El

1842 la Junta de Barcelona va

decidir enderrocar la Ciutade-

lla, que representava el

símbol del domini tirànic de

Felip V sobre Barcelona i

Catalunya. Aquest acte

desagradà profundament el

govern de l’Estat. A més

Espartero va imposar unes

polítiques fiscals que amb un

aranzel lliurecanvista afavoria

les importacions angleses en

perjudici de la indústria

catalana. Per si això encara

fos poc, s’hi va afegir l’exigèn-

cia d’una lleva forçada. Tot

plegat va acabar amb la

paciència dels barcelonins

que es varen revoltar. La

reacció d’Espartero fou

desmesurada ja que el 3 de

desembre del 1842 va fer

bombardejar Barcelona de

manera indiscriminada des

del castell de Montjuïc, i la

ciutat fou ocupada militarment

i sotmesa a una brutal

repressió. Va ser en aquestes

dures circumstàncies que

Ferdinand de Lesseps fou

nomenat cònsol de França a

Barcelona, on hi va restar

August Bernat, veí de Lesseps

tribuna

durant 6 anys. Lesseps va

organitzar l’assistència per a la

colònia francesa resident a

Barcelona, però en adonar-se

de la magnitud de la repressió,

la va fer extensiva a tothom que

la necessités.

Valent-se de la seva condició de

diplomàtic, va negociar amb els

caps de la repressió aconse-

guint aturar els

bombardejos,

alliberar nombro-

sos detinguts i

rebaixar la

quantiosa multa

que es volia

imposar a la

ciutat Aquests fets van propiciar

que uns anys després,

Barcelona, en agraïment a la

seva decidida intervenció,

dediqués a Ferdinand de

Lesseps una de les places més

grans i emblemàtiques de la

ciutat. El canal de Suez no es va

inaugurar fins l’any 1869.

Resulta, però, que els diferents

ajuntaments de Barcelona,

incloent-hi l’actual, més pen-

dents de no fer res que pugui

molestar Madrid que no pas de

fer valer la pròpia autoestima i

dignitat, sempre han amagat o

dissimulat el veritable motiu pel

qual la ciutat va decidir dedicar-

li una plaça a Lesseps. Així,

doncs, al final

de la dictadura

franquista,

quan es varen

catalanitzar i

“mig democra-

titzar” les

plaques dels

carrers de Barcelona, va ser

l’obertura del canal de Suez el

que va figurar a les plaques de

l’esmentada plaça, i no el seu

veritable motiu.

El gest de Lesseps vers la ciutat

i els seus habitants en uns

moments com aquells, és molt

d’agrair, i per això es va posar

JAVI SORIA

el seu nom en la que ja es

preveia que amb els anys

havia de ser una gran plaça

(no la que tenim ara, sinó la

que vindrà en un futur

proper,  i en la que s’esmena-

ran els bunyols actuals), crec

que amb aquest gest, el que

podríem considerar un deute

vers la figura de Lesseps,

queda suficientment satisfet.

Malgrat tot, i per si algú

considera que cal anar encara

més enllà, penso que per no

escamotejar més la realitat

històrica, caldria que, fos quin

fos el projecte, hauria d’anar

acompanyat d’un text explica-

tiu deixant molt clar que

Barcelona no li ha d’agrair a

Ferdinand de Lesseps la

construcció del canal de Suez,

però sí el fet d’haver-la

deslliurat d’uns bombardejos

salvatges contra la seva

població civil ordenats des de

Madrid. 

Cal deixar molt clarCal deixar molt clarCal deixar molt clarCal deixar molt clarCal deixar molt clar
que Barcelona no li haque Barcelona no li haque Barcelona no li haque Barcelona no li haque Barcelona no li ha
d’agrair la construcciód’agrair la construcciód’agrair la construcciód’agrair la construcciód’agrair la construcció
del canal de Suezdel canal de Suezdel canal de Suezdel canal de Suezdel canal de Suez
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Sobre l’Espai Europeu d’Educació

Federació d’Estudiants Llibertàries

tribuna
Pep Gorgori

Gallinejas per

San Isidro

Viure entre Gràcia i Madrid permet

aprendre moltes coses interessants,

entre elles aspectes de la gastronomia

madrilenya fins ara desconeguts per mi. Més enllà del

cocido, hi ha un seguit de plats que em fascinen, no

perquè m’agradin, sinó perquè tenen noms d’aquells que

només poden posar a la Villa y Corte. Avui vull compartir

amb vosaltres la recopilació que he anat fent darrera-

ment.

Tot va començar quan em van parlar de les gallinejas,

plat molt present a la Feria de San Isidro que està a punt

de començar, i que es fa amb el budell prim, la melsa i

altres interioritats del xai,

fregides en el seu propi

greix fins que queden ben

recargolades. S’acompa-

nyen preferiblement de

patates en el mateix greix

del xai.

No menys interessants

resulten els entresijos, teixit que uneix l’estómac i l’inici

dels budells amb la paret de l’abdomen, reconegut per la

quantitat de vasos sanguinis i limfàtics que s’hi apleguen,

així com pel greix que acumulen. Explicat així és fastigós,

però aquí hi ha qui s’ho menja ben fregidet.

Gallinejas i entresijos són parents d’un plat de Conca

amb nom igualment

atractiu: els zarajos, que

es preparen enrotllant els

budells en un pal com si

fos un xupa-xups i fregint-

los o marinant-los.

Són més simpàtics els

soldaditos de Pavía, tapa

de bacallà arrebossat amb un tros de pebrot vermell que

recorda els galons dels soldats que van vèncer els fran-

cesos l’any 1525.

Aquests dies de maig les pastisseries ofereixen rosquillas

tontas (dures i insípides) o listas (dures, insípides i

banyades de sucre fondant). El dia de San Isidro són

típiques les rosquillas del santo, que vénen a ser més del

mateix.

Crec que els amics del Cargol Graciós tenen material per

organitzar un intercanvi gastronòmic amb Madrid. Ara, a

mi no em busqueu per atacar ni cargols ni gallinejas. ¡On

hi hagi uns bons huevos estrellados amb morcilla de

Burgos i unes torrijas, que se quite lo demás! 

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

Actualment, és visible la

necessitat de polititzar les

nostres vides. La universitat,

essent un espai quotidià de

vida social, és una de les

possibles zones d’acció per

part de les que volem incidir

en la comunitat. Les facultats,

a dia d’avui, i igual que tot el

sector anomenat públic, són

carn de canó pels processos

d’adaptació neoliberals.

Aquest és un fet molt notable

a l’espai universitari, als seus

mecanismes i als seus afers

diaris. Es deixa entreveure

com es practica una entrada

constant per part de les

empreses a les facultats. I tot

això afavorit per una admi-

nistració que porta a terme

polítiques fetes a esquena de

les estudiants, de la societat.

La seva democràcia, i la seva

economia, estan aprofundint

cada cop més en aquests

espais batejats com públics.

Això crea una situació de

creixent contradicció. Les

universitats han de ser  ja no

només de les estudiants, sinó

del conjunt de la societat i, a

més, han de servir a aques-

ta, ja que la raó que justifica

la seva existència és el

servei a les persones i no a

uns beneficis empresarials i

estatals.

El nou pla d’educació suposa

un pas endavant per la

lògica del neoliberalisme, un

enfortiment per a un sistema

que ens precaritzarà encara

amb més tenacitat. L’EEES,

popularment anomenat Pla

Bolonya, va ser creat pels

líders governamentals de les

potències europees amb la

finalitat de fer una altra volta

de rosca en allò referent a les

institucions públiques d’educa-

ció. Aquest nou pla d’educació

canvia el sistema de crèdits

actual, per un sistema de

graus, postgraus i masters,

fent que la durada i el preu de

la carrera pugin a nivells

inasumibles. Imposa un temari

educatiu unificat a nivell

europeu que no respecta ni les

possibilitats de cada facultat, ni

les necessitats de les estudi-

ants. La vida a l’aula passa a

estar totalment i directa

dirigida per les lleis de l’oferta

i la demanda, sense deixar

espai al pensament crític i

donant pas a un coneixement

totalment empesarial. El fet

que augmentin les hores de

docència i el preu de les

mateixes fa que aquest

servei qualificat com a públic

passi a ser un monopoli del

coneixement totalment

elitista, ja que l’accès a

aquest es basa en el joc

econòmic de compra-venda.

A més, aquest model educa-

tiu ens sorpren en un context

econòmic que el rebutja

totalment, ja que per a la

implantació d’aquest model

seria necessari que les

universitats es trobessin en

un estat de bonança econò-

mica: recordem que la UB té

uns dèficits que superen els

180 milions d’euros.

Des de la Federació d’Estudi-

ants Llibertàries observem el

Pla Bolonya com una imposi-

ció que atempta una vegada

més contra la llibertat de

tenir un aprenentatge digne.

En aquest sentit, creiem que

la lluita contra Bolonya no ha

de ser un fi en si mateix, sinó

un mitjà per reivindicar molt

més. 

FLICKR: DAQUELLA MANERA

La lluita contraLa lluita contraLa lluita contraLa lluita contraLa lluita contra
Bolonya ha de ser unBolonya ha de ser unBolonya ha de ser unBolonya ha de ser unBolonya ha de ser un
mitjà per reivindicarmitjà per reivindicarmitjà per reivindicarmitjà per reivindicarmitjà per reivindicar
molt mésmolt mésmolt mésmolt mésmolt més

MMMMMés enllà del ‘és enllà del ‘és enllà del ‘és enllà del ‘és enllà del ‘cocidococidococidococidococido’,’,’,’,’,
hi ha un seguit de platshi ha un seguit de platshi ha un seguit de platshi ha un seguit de platshi ha un seguit de plats
que em fascinen,que em fascinen,que em fascinen,que em fascinen,que em fascinen,
pels seus nomspels seus nomspels seus nomspels seus nomspels seus noms

Els amics del CargolEls amics del CargolEls amics del CargolEls amics del CargolEls amics del Cargol
Graciós tenen materialGraciós tenen materialGraciós tenen materialGraciós tenen materialGraciós tenen material
per organitzar unper organitzar unper organitzar unper organitzar unper organitzar un
intercanvi amb Madridintercanvi amb Madridintercanvi amb Madridintercanvi amb Madridintercanvi amb Madrid
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CONSELL DE DISTRICTE

Espriu defensa la innocència dels

tècnics acusats en el cas Store Cafè
Tots els grups lloen la tasca del portaveu del PP imputat, que dóna el relleu a Raposo

El cas Store Cafè de

presumpta corrupció a

Gràcia, obert a través

d’una querella que està

en marxa i que portarà a

declarar dirigents polí-

tics i càrrecs tècnics el

proper juliol, va centrar

dimarts el debat dels

grups al ple el mateix dia

que el portaveu del PP

imputat, Albert Belón,

era substituït per Miguel

Raposo després de la

renúncia temporal com a

conseller. Per primera

vegada des de l’inici del

cas, el regidor del dis-

tricte, Guillem Espriu, va

fer una defensa pública

de tots els acusats.

EL CONSELLER DE CULTURA, XAVIER BARBERÀ (ESQUERRA) I EL REGIDOR DE GRÀCIA, GUILLEM ESPRIU

ÈRIC LLUENT

apunts de govern

A.BALANZÀ/M. DÍAZ

En absència de Belón -que es va
reunir amb Espriu prèviament i es
va quedar a la seu del districte fins
a un quart d’hora abans del ple- i
en presència de la gerent del dis-
tricte, Mari Carmen Fernández
González, un altre dels principals
imputats, Espriu va demanar un
“reconeixement” als tècnics del
districte “per la tasca que fan”. No
ho va fer gratuïtament, tot i que va
incloure l’esment com de passada
en el seu informe en l’apartat d’ins-
pecció i llicències. El portaveu
d’ERC, Àlex López, va matisar que
Espriu hauria d’haver sortit fa set-
manes a fer la defensa.
En el debat d’entrada amb els
grups, però, ja tots els partits van
parlar del que sens dubte és i serà
un dels temes centrals del mandat

i Espriu, en particular, fins i tot
va introduir una valoració perso-
nal a l’hora de subratllar la figura
de Belón, amb el qual en els úl-
tims dies hi ha mantingut almenys
dues reunions per conèixer de
prop els fets. “M’ha ajudat molt
i, de fet, ja ens unia el detall que
jo l’havia casat”, va apuntar.
Tambe el president del distric-
te, Ricard Martínez, que era re-
gidor quan s’hauria produït el
cas Store Cafè, i els portaveus
dels partits van lloar la tasca del
portaveu del Belón, si bé la més
explícita va ser la seva compa-
nya de partit i nova portaveu,
Anna Maria Casas, que va re-
marcar que la renúncia de Belón
era temporal. “Esperem que tor-
ni aviat”, va afegir. 

L’ampliació de la querella

amenaça més funcionaris

L’acusació de suborn, tràfic d’in-
fluències, frau, prevaricació i ne-
gociació i activitats prohibides
dels funcionaris públics, que man-
té com a imputats a l’inspector
de llicències del districte, Josep
Serrano; a l’exportaveu del PP,
Albert Belón; a la gerent del dis-
tricte, Mari Carmen Fernández
González; i a l’advocat i també
dirigent del PP Antonio Penalba,
pot esquitxar la setmana que ve
més tècnics de Gràcia si s’admet

l’ampliació de la querella -ara tam-
bé per estafa- que la propietària
de l’Store Cafè, María Icíar Fer-
nández, va veure tramitada el 2
d’abril. “Han aparegut nous do-
cuments”, diu l’advocat Ruben
Romero. Els nous imputats po-
drien ser la directora dels serveis
tècnics, E.G.; el cap de la secre-
taria tècnicojurídica, R. G.; el
cap del departament de manteni-
ment, J.A.; l’interventor delegat,
J.O.; i l’administradora, M.C.P..

S’apuja la

dotació per a

les colònies

Com a resposta a l’actual situa-
ció de crisi i amb la previsió que
moltes famílies no puguin pagar
el cost de les colònies d’estiu dels
seus fills, ERC va proposar aug-
mentar la dotació del pressupost
destinat a beques per a aquestes
activitats i es va aprovar per una-
nimitat. CiU va matisar que “ca-
len més polítiques socials”.

ERC demana

més informació

al regidor

“Som amos dels nostres silen-
cis i esclaus de les nostres pa-
raules, però amb vostè és al re-
vés”, va criticar el portaveu
d’ERC, Àlex López, al regidor,
Guillem Espriu. El republicà va
lamentar “la mala gestió de la
informació que esteu fent” i va
posar l’exemple de la reunió
celebrada per desmentir que
l’equipament a la Sedeta fos una
narcosala i la segona reunió del
CEIP Bailèn. ERC va demanar
que no es prioritzin els detalls i
es parli de les grans inversions.

38 sol.licituds

de neteja de

solars buits

Des del gener de 2008 fins avui,
el Districte ha actuat a 38 solars
buits sense edificar per demanar
el manteniment i la neteja
d’aquests espais als seus propie-
taris. Hi ha un total de dinou
casos resolts i altres tres en exe-
cució subsidiària. La resta estan
pendents de compliment.

CiU, ERC i PP tomben els canvis als

consells de barri que vol Barcelona

M. D.

Amb el vot en contra de CiU i
ERC i l’abstenció del PP, la pro-
posta de l’equip de govern de re-
gular el consell de barri per esta-
blir-lo com un òrgan reglat de par-
ticipació ciutadana va quedar re-
butjada dimarts. Amb la mesura
es perseguia donar una estructura
formal als consells de barri, amb

un president, vicepresident, un
conseller de cada grup municipal,
entitats i associacions de veïns, i
un secretari. La regidora adscrita
de CiU Francina Vila va explicar
que no comparteixen la idea de
“crear un òrgan més de participa-
ció als 351 que ja estan en marxa”
i valora que “seria millor estudiar
l’eficàcia dels que estan funcio-
nant”. El portaveu d’Esquerra,

Àlex López, va argumentar el vot
contrari del seu partit perquè “si
és a Gràcia on comencen els con-
sells de barri, apliquem a la resta
de Barcelona el que s’està fent aquí
i no ara fem a la inversa”. A més
López creu que aquesta “burocra-
tització” dels consells els fa “per-
dre frescor”. Davant aquestes crí-
tiques, el regidor Guillem Espriu
va respondre que la regulació dels

UNA IMATGE D’UN CONSELL DE BARRI DE VALLCARCA

ARXIU / MERITXELL DÍAZ

Espriu i Martínez discrepen sobre la regulació de la participació

consells de barri “ni els farà per-
dre frescor, ni generarà desafec-
ció política”. El president del Dis-
tricte, Ricard Martínez, va sumar-
se al debat contra Espriu: “regu-

lar aquests consells seria matar la
participació espontània i engegar
un procés d’artificialització”, per
això va instar a l’equip de govern
a “repensar-se la mesura”. 
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Societat
El concurs d’idees sobre La Violeta

obre la porta a l’enderroc interior
Els veïns diuen que es violarà la protecció i les colles de cultura recolzen el Districte

El Districte ha obert el

concurs d’idees per

reformar La Violeta i

convertir-la en un centre

de cultura popular. Els

criteris d’intervenció del

plec tècnic, però, han

obert definitivament la

discrepància veïnal: els

Amics i Amigues de La

Violeta denuncien que el

document parla de “la

reestructuració total” de

l’edifici, una expressió

que creuen que “porta a

l’enderroc” del casino.

Les colles de cultura

popular, en un manifest,

recolzen el Districte.

MERITXELL DÍAZ

Quan a l’abril el Districte va mos-
trar el plec tècnic per a la reforma
de La Violeta a les entitats que hi
conviuen, els Amics del Sàhara i
els Amics i Amigues de La Viole-
ta van mostrar el seu rebuig al
document perquè possibilita l’en-
derroc de l’edifici. Malgrat això,
el Districte ha mantingut aques-
tes bases i ha obert aquesta set-
mana el concurs. El pressupost de
licitació de la reforma de l’antic
casino és de 178.283,76 euros. Els
projectes es poden presentar fins
al 19 de juny.
“No entenem que el concurs s’ha-
gi obert amb aquesta indefinició
com tampoc que el regidor hagi
estat tan clar en la seva postura i
que s’hagi mostrat favorable a l’en-
derroc abans que s’iniciés el con-
curs”, valoren fonts d’Amics i
Amigues de La Violeta. L’entitat
assegura que el plec contravé l’or-
denança sobre protecció del pa-

trimoni arquitectònic històrico-
artístic de la ciutat, pel qual La
Violeta està dins dels edificis de
grau de protecció C, i l’informe
de la Direcció d’Actuació Urba-
nística que l’any 2004 definia com

a elements de protecció “els es-
pais que han permès les activitats
que històricament s’hi han desen-
volupat”. A més, el col.lectiu rei-
vindica que “la fitxa de patrimoni
de la Violeta de data 1999 situa el
casino dins dels marges del catà-
leg d’edificis d’interès arquitectònics
aprovat pel Districte el dia 5 de

ÈRIC LLUENT

LA SALA DE FUTBOLINS DE LA VIOLETA, AL CARRER SANT JOAQUIM

El pla dels Tres Turons s’aprova

amb un 28% de veïns afectats

M.D.

El projecte dels Tres Turons afec-
tarà finalment 73 veïns, 63 a la
zona de la Creueta i 10 a la zona
del Park Güell, amb un nombre
final total de desafectats de 184
persones. Aquesta dada suposa
una lleugera variació de les previ-
sions apuntades al gener (vegeu
L’Independent núm. 280), amb un

augment mínim d’afectats. Segons
els plànols definitius que van ser
aprovats en el ple de dimarts amb
els vots favorables de l’equip de
govern i ERC i els vots en contra
de PP i CiU, es crearan 29 pisos
nous a la Creueta i 32 a Güell per
reallotjar als afectats. A la zona de
Turull s’estableix el dret de temp-
teig i retracta pel qual l’Ajunta-
ment té prioritat de compra en el

cas que els propietaris de les ca-
ses ubicades en aquest espai
vulguin vendre-se-la. El projecte
es desenvoluparà en quatre
quatriennis.
Les darreres variacions del projec-
te han servit, segons el conseller
d’Urbanisme Carles Maggi, per
“aglutinar el verd públic, crear una
major cohesió social i desafectar
les cotes més baixes de la zona”.

LES MÀQUINES, A LA ZONA DE TURULL AFECTADA PEL PLA DE TRES TURONS AL DESEMBRE DE 2007

ARXIU / ÈRIC LLUENT

El reallotjament es farà en 29 pisos a la Creueta i 32 al Park Güell

CiU s’ha oposat al pla per les for-
mes: “no hem vist un criteri clar”,
va exposar el portaveu Carles Agus-
tí. Per al portaveu republicà, Àlex

breus

Demanda per

la segona línia

del CEIP Bailèn

Les 32 famílies que han fet la
preinscripció per al nou CEIP
del carrer Bailèn han adreçat
una carta al Consorci d’Edu-
cació de Barcelona aquest di-
mecres perquè “es mantingui
ferma la proposta plantejada
de crear dues línies” en cas que
se superés l’oferta inicial de 25
places i que aquesta decisió “es
faci pública el més aviat pos-
sible per a la tranquil.litat de
les famílies que hem apostat,
amb moltes ganes, per aques-
ta escola nova”. Segons va
anunciar el gerent del Consor-
ci, Manel Blasco, a la darrera
reunió informativa del CEIP,
la creació d’una segona línia
de P3 amb caràcter excepcio-
nal es donarà a conèixer el 19
de maig, amb les llistes defi-
nitives. 

La Setmana

d’Europa tanca

a l’Espai Jove

La setmana de la Ciutadania
Europea clou aquest dissabte 9
amb l’Step Pary a l’Espai Jove.
Nexes, l’associació juvenil que ha
organitzat el projecte de forma
coordinada amb altres quatre as-
sociacions de Bèlgica, Països
Baixos, Estònia i Itàlia, ha pre-
parat una tarda de tallers artís-
tics i activitats de sensibilització
sobre el medi ambient. El col·-
lectiu Encuentro Urbano pinta-
rà amb grafits un mural artístics
i s’informarà sobre les experièn-
cies d’intercanvis juvenils. A la
nit, es donaran a conèixer els
premiats del Concurs d’Art Eu-
ropeu i actuaran els grups Soni-
quete de la Mina, Encuentro
Urbano & Eskizofónicos, Dhana
&Alyta i Nsista. 

López, el projecte final “ha millo-
rat els criteris de qualitat i control
i ha eliminat la possibilitat de mar-
ginació social”.  

març d’enguany” i demanen que
aquest catàleg no es tanqui sense
la inclusió de La Violeta.
Precisament el grau de protecció
arquitectònic va ser l’argument
que Ricard Martínez, avui presi-
dent i llavors regidor del Distric-
te, va utilitzar al març de 2004
per impedir que la immobiliària
Vervat & Van Der Veen, que va
adquirir La Violeta aquell any,
pogués fer-hi pisos. Martínez as-
segurava llavors que el fet que
estigués inclosa en el catàleg del
patrimoni permetia pressionar la
immobiliària perquè “no es mo-
difiqui ni la façana ni l’estructu-
ra” (vegeu L’Independent núm. 59).
Però el regidor del districte, Gui-
llem Espriu, s’ha mostrat explícit
en declaracions a aquest setma-
nari apuntant que cal fer de La
Violeta “un casino del segle XXI

adaptat a les necessitats del segle
XXI” i que, amb aquest objec-
tiu, no es qüestiona la façana però
sí demana que el debat patrimo-
nialista “no es traspassi als que
fem gestió municipal”. Sobre el

grau de protecció de l’edifici,
Espriu també ha advertit que hi
ha finques de l’Eixample amb
aquest grau de protecció que s’en-
derroquen”. En aquesta línia de
donar cabuda a les entitats, les
colles de cultura popular van pre-
sentar dimecres al regidor un
manifest de suport. 

El Districte defensa

la reestructuració

total per adaptar

l’espai al segle XXI

Els projectes

arquitectònics es

poden presentar

fins al 19 de juny
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Els Castellers de la Vila de Grà-
cia van complir el passat dilluns
4 dotze anys de la seva primera
actuació a la plaça de Rius i
Taulet. Per celebrar-ho, la colla
gracienca celebra aquest diu-
menge 10 una jornada castellera
a la plaça de la Vila de Gràcia,
acompanyats dels Xiquets de
Reus i els Xiquets de Tarragona.
Hores abans de l’actuació, els gra-
llers i tabalers de la colla dona-
ran el tret de sortida amb les ma-
tinades. Els de la camisa blava
porten diumenge a plaça el 3 de
7, el 4 de 7 amb agulla i el 5 de
7, el primer que intenten des-
carregar aquest any. “Estem pre-
parant el 4 de 8 per intentar-lo al
juny perquè la canalla ha evolu-
cionat molt i ha fet una notable
progressió, però volem esperar
un mes més per aixecar-lo en una
actuació”, explica Miquel
Sendra, president de la colla. Els
castellers faran un dinar popular
a la plaça del Sol. 

Els Castellers

intenten el

primer 5d7

de l’any

“Amb l’humor, donem la volta a tot”
El showman gracienc

Pere Espinosa presenta

cada tarda, de dilluns a

divendres, el programa

d’entreteniment Miopia a

Ona fm amb la voluntat

de copsar l’actualitat des

d’un punt de vista que

va des de la sàtira fins a

la ficció. Més enllà dels

guions preconcebuts i

les estructures radiofò-

niques tancades, Espino-

sa segueix amb el seu

estil personal d’improvi-

sació constant.

La improvisació és dels puntsLa improvisació és dels puntsLa improvisació és dels puntsLa improvisació és dels puntsLa improvisació és dels punts
forts del seu estil comunica-forts del seu estil comunica-forts del seu estil comunica-forts del seu estil comunica-forts del seu estil comunica-
tiu i d’entreteniment. És unatiu i d’entreteniment. És unatiu i d’entreteniment. És unatiu i d’entreteniment. És unatiu i d’entreteniment. És una
dels pilars centrals del dels pilars centrals del dels pilars centrals del dels pilars centrals del dels pilars centrals del MiopiaMiopiaMiopiaMiopiaMiopia?????
Jo no sóc gaire de portar a l’es-
tudi guions ja escrits i el que
m’agrada és xerrar amb natu-
ralitat sobre qualsevol tema, lli-
gant-lo amb altres qüestions i,
per tant, oferint a l’oient una
conversa propera i amena.

LLLLL’oient juga un paper molt’oient juga un paper molt’oient juga un paper molt’oient juga un paper molt’oient juga un paper molt
important al seu programa.important al seu programa.important al seu programa.important al seu programa.important al seu programa.

PERE ESPINOSA, AL SEU PROGRAMA DE RÀDIO

ÈRIC LLUENT

El ‘showman’ gracienc Pere Espinosa s’asseu darrere un micròfon cada tarda

gent del barri
Èric Lluent

Sí, evidentment. La participació
de l’oient és important a molts
espais radiofònics però per a no-
saltres és fonamental. Els qui ens
truquen ho fan gairebé com si tru-
quessin a un amic per explicar les
seves històries i per fer conya amb
nosaltres, com un més de l’equip.
El grup que tenim al Facebook
també ens permet que molta gent

participi deixant-nos missatges
instantanis i per conèixer les ca-
res dels oients més habituals, amb
qui tenim un contacte permanent.

PPPPPel que sí que porel que sí que porel que sí que porel que sí que porel que sí que porteu un mí-teu un mí-teu un mí-teu un mí-teu un mí-
nim de guió és per a les ficci-nim de guió és per a les ficci-nim de guió és per a les ficci-nim de guió és per a les ficci-nim de guió és per a les ficci-
ons radiofòniques que presen-ons radiofòniques que presen-ons radiofòniques que presen-ons radiofòniques que presen-ons radiofòniques que presen-
teu setmana rere setmana. Sentteu setmana rere setmana. Sentteu setmana rere setmana. Sentteu setmana rere setmana. Sentteu setmana rere setmana. Sent
un dels gèneres més clàssics deun dels gèneres més clàssics deun dels gèneres més clàssics deun dels gèneres més clàssics deun dels gèneres més clàssics de

la ràdio, encara té molta vi-la ràdio, encara té molta vi-la ràdio, encara té molta vi-la ràdio, encara té molta vi-la ràdio, encara té molta vi-
gència.gència.gència.gència.gència.
Les sèries de ficció que fem sí
que requereixen una estructura
i arguments que cuinem abans
de sortir per antena, però al fi-
nal sempre se’ns acaben acudint
coses que el milloren quan es-
tàs en directe. Aquest gènere
mai hauria de desaparèixer del
dial perquè és capaç de crear
situacions inversemblants i ab-
surdes i alhora estimula infini-
tament la imaginació d’aquell
que t’està escoltant. D’altra ban-
da, l’actualitat diària és com una
mina de la qual en traiem bona
part del nostra programa.

Els miops veuen borrosos elsEls miops veuen borrosos elsEls miops veuen borrosos elsEls miops veuen borrosos elsEls miops veuen borrosos els
objectes allunyats. Pobjectes allunyats. Pobjectes allunyats. Pobjectes allunyats. Pobjectes allunyats. Podríem dirodríem dirodríem dirodríem dirodríem dir
que desenfoqueu la realitat?que desenfoqueu la realitat?que desenfoqueu la realitat?que desenfoqueu la realitat?que desenfoqueu la realitat?
L’enfoquem d’una altra mane-
ra poc habitual. Amb humor li
pots donar la volta a tot. Vo-
lem ser transgressors i, alhora,
surrealistes, però no deixem de
banda mai un punt de vista crí-
tic de les coses que creiem que,
amb la sàtira i la ironia, mai
s’ha de perdre. 

SOCIETAT

ANUNCIA’T

EN

AQUESTA

PÀGINA.

TRUCA AL

692 601 261
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‘Dones d’Etiòpia’, al CIRD. Petra Jiménez viatja a Etiòpia

fins a una regió apartada, a la vall del riu Omo, i entra en

contacte amb les dones de les tribus Hamers, Karo i Mursis.

La seva càmera capta la bellesa de les mirades serenes i

aconsegueix copsar la realitat de les dones en el seu treball

diari: la dona que cuina,q ue va al mercat a vendre, que va a

buscar l’aigua, que s’arregla... Dones fortes i valentes.

CIRD (Camèlies, 36)

Fins al 30 de maig

PETRA JIMÉNEZ

recomanemEXPOSICIONS

� Fins al 9 de maig

ExpoGenealogies, re-

vestir pensaments.

Experimentem amb l’Art

(Torrijos, 68)

� Del 13 al 29 de maig

Exposició: Marqueteria

(art i ofici), a càrrec de

La Miranda Casal de Bar-

ri.

Casal de barri Cardener

(Cardener, 45)

� Fins al 15  de maig

Exposició: Els colors del

silenci, pintures de

Virginia Vidal.

Centre cívic La Sedeta

(Sicília, 321)

Exposició: Concurs de

pintura.

Casal d’Avis Siracusa

(Mare de Déu dels Desem-

parats, 6)

� Fins al 19  de maig

Exposició de pintures:

Mercedes Rodríguez.

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 literatura

pròpia.

Lluïsos (Plaça del Nord, 7)

Exposició fotogràfica: Do-

nes d’Etiòpia, de Petra

Jiménez.

CIRD (Camèlies, 36)

Exposició fotogràfica: Ne

me quitte pas, de

Christian Maury.

Galeria H
2
O (Verdi, 152)

Exposició d’escultura de

Nico Nubiola Muck.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12)

INFANTILS

� 9 de maig

Espectacle de dansa: Avui

Sortim, de Búbulus

Menuts.

La Caldera (Torrent d’en

Vidalet, 43), a les 18 h

Lletra petita - Mots en joc:

Planetes grans i petits,

amb Ma Àngels Gil.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 18 h

Representació teatral: El

meravellós mag d’Oz, del

grup de Teatre Casal Corpus.

Casal Corpus (Bailèn,

175), a les 18 h

� 10 de maig

Espectacle de màgia: Mà-

niga curta show.
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Concert: Mirna

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6-8), a les 21.30

Jamm Traditional Folk.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

� 9 de maig

Mostra i venda de produc-

tes del comerç just: X Fes-

ta del Comerç Just i la

Banca Ètica.

Plaça del Sol, de 10 a19 h

Festa del Comerç al Carrer.

Diferents carrers i eixos

comercials, de 10 a 20 h

Ruta pels espais verds

en bicicleta. Cal inscripció

prèvia.

CRBS (Nil i Fabra, 20), a les

10 h

Taller de teatre: L’altra

cara de la moneda.

Olokuti (Astúries, 36), a les

12 h

VI Cicle d’Aperitius Mu-

sicals matinals: Barcelona

Bluegrass Band.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 12.30

Dinar popular de la Festa

del Comerç Just.

Plaça del Sol, a les 14 h

Concert: Falsterbo Marí.

Plaça del Sol, a les 17 h

Songstores + Aias Dj.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), 19 h

Concert: Dani Polo pre-

senta ‘Pulsiones’.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), 21 h

Lectura dramatitzada d’un

recull de contes de: El per-

què de tot plegat.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 22 h

� 10 de maig

Barnatresc, caminada per

diferents carrers de Gràcia.

Gran de Gràcia, 1, 9 h

Caminada cultural i soci-

al per Gràcia, organitzada

per PAS-El Camí. Es recorre-

ran diferents indrets de la

Vila i a la Barraqueta es farà

una actuació d’A Manta.

Jardinets de Gràcia, 9.30

53è Aplec de la Sardana.

Bailèn amb Sant Antoni

Maria Claret, a les 10.30 i

a les 16.30

Jornada Castellera: XII

Aniversari dels Caste-

llers de la Vila de Gràcia,

amb la participació dels Xi-

quets de Reus i els Xiquets

de Tarragona.

Pl. Vila de Gràcia, 12 h

Concert vermut: Inspira.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 13 h

Dinar de pagès, organit-

zada pels Lluïsos i el Car-

gol Graciós.

Plaça del Nord, A les 14.30

Sessió doble de cinema:

R.O.T.O.R. + El Vindicador.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 192), 17 h

Lectura dramatitzada d’un

recull de contes de: El per-

què de tot plegat.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 18 h

Poesia onírica: Crónicas

de Marginalia.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), 21 h

� 11 de maig

Cicle temàtic ‘Visions de

laciència’: Els mestres de

Darwin.

Bibl. Vila de Gràcia (Torrent

de l’Olla, 104), 19 h

� 12 de maig

Cicle ‘Charlot filòsof’: Pas-

si de dos curts.

Infoespai (Plaça del Sol), a

les 18 h

Cicle de cinema de temàti-

ca solidària: A ciegas.

Olokuti (Astúries, 36), 19 h

Cicle documental de foto-

grafia: James Natchwey.

Fotògraf de guerra.

Lq Quimera (Verdi, 28), a

les 19 h

Laboratori: Societats te-

rapèutiques.

Infoespai (Plaça del Sol), a

les 20 h

Gràcia Jazz Sessions, hosted

by Andreu Zaragoza: Xavi

Hinojosa (bateria) i Abel

Boquera (hammond).

SSSSSIIIII     VVVVVOLEUOLEUOLEUOLEUOLEU     ANUNCIARANUNCIARANUNCIARANUNCIARANUNCIAR     ELSELSELSELSELS     VVVVVOSTRESOSTRESOSTRESOSTRESOSTRES     AAAAACTESCTESCTESCTESCTES     ENENENENEN     AAAAAQQQQQUESTUESTUESTUESTUESTAAAAA     AAAAAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDA, , , , , ENVIEUENVIEUENVIEUENVIEUENVIEU     UNUNUNUNUN     CORREUCORREUCORREUCORREUCORREU
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Lluïsos de Gràcia (Plaça

del Nord, 7), a les 12 h

Representació teatral: El

meravellós mag d’Oz,

del grup de Teatre Casal

Corpus.

Casal Corpus (Bailèn,

175), a les 18 h

� 12 de maig

Enreda’t amb l’acció: Com

es fa un llibre.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 18 h

� 13 de maig

Petit format: El  somni de

Galileu.

Bibl. Vila de Gràcia (Tor-

rent de l’Olla, 104), 18 h

� 14 de maig

Nascuts per llegir: Con-

tes sobre la pell.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20-22), a

les 17.30

ACTES

� 8 de maig

Cinemafòrum: Films so-

bre el consum respon-

sable.

Espai Jove de Gràcia

(Gran de Gràcia, 192), de

les 19 a les 22 h

Presentació del documen-

tal: Aquí pintem tots.

Olokuti (Astúries, 36), a

les 19.30

Xerrada: Salut, autoges-

tió i cooperació.

Ateneu Rosa de Foc

(Verntallat, 36), 20 h

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 12 de maig

Concert: Kike Jaleito i

Dani Txarnego.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), 21 h

� 13 de maig

Vine a fer un cafè amb...

Sol cec. Poemes d’amor

i de lluita. Salem Zenia

i Josep Pedrals.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

� 14 de maig

Vine a fer un cafè amb...

Els Pirineus, matèria li-

terària, amb Isidor

Consul, Ferran Rella,

Àlex Broch i Pep Coll.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Col.loqui: La Catalunya

del segle XXI, a càrrec

d’Antoni Duran i Lleida.

El Cercle (Ros de Olano,

9), a les 21 h

On Video.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21.30

Concert: The Nu niles.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), 22 h

Concert: Joe Moreno.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

a les 22.45

� 15 de maig

Presentació de la revista:

Caldo de cultivo..

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 21 h

AGENDA
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Cultura
breus

‘El meravellós

mag d’Oz’, al

Casal Corpus

Amb motiu de la celebració del
70è aniversari de l’estrena de
la pel·lícula El mag d’Oz i del
90è aniversari de la mort de
Lyman Frank Baum, l’autor de
la història, el grup de teatre del
Casal Corpus porta a l’escena-
ri aquesta peça en format mu-
sical. Amb la representació, la
companyia vol retre homenat-
ge al gran clàssic que explica la
història de la Dorothy, una noia
jove que, avorrida de la seva
vida a una granja a Knasas,
somia amb poder marxar. Una
nit, en mig d’una tempesta, tro-
ba un capseta màgica que li
permet ser transportada a un
món meravellós. Allà coneixe-
rà a un home de llauna que vol
un cor, a un lleó que cerca la
valentia i a un espantaocells que
necessita un cervell. L’obra es
podrà veure dissabte 9 i diu-
menge 10 al teatre del carrer
Bailèn a les sis de la tarda. 

L’univers de

Massard arriba

a la Hartmann

Paisatges ficticis i únics, un ve-
ritable viatge a un univers des-
conegut i imaginari. El fotògraf
i artista francès Didier Massard
presenta el seu treball Artífices a
la galeria Hartmann, un recull
de peces que mostren la seva
visió d’un món on la fantasia és
la principal protagonista.
Massar crea i construeix els seus
paisatges amb molta cura i des-
prés els construeix per a la seva
obra. L’exposició es podrà veu-
re fins a l’1 de juny. L’habilitat
de Massard com a mestre arte-
sà d’escenaris imaginaris es plas-
ma amb claredat a Artífices. 

La Caldera seguirà a Gràcia fins al

2015 gràcies a la crisi immobiliària
El centre artístic amplia les instal.lacions amb una nova sala de 300 metres quadrats

La Caldera es queda a

Gràcia fins al 2015. Així

ho han signat el centre de

creació de dansa i arts

escèniques contemporà-

nies i la propietat de

l’edifici del carrer Tor-

rent d’en Vidalet. La

finalització del contracte

de lloguer l’any 2010 feia

perillar la continuïtat de

La Caldera, ja que l’immo-

ble era susceptible de ser

venut. La crisi, però, ha

jugat aquest cop a favor

de l’art i la difícil situació

immobiliària ha fet que el

propietari de l’edifici

s’hagi replantejat el seu

projecte de venda.

MERITXELL DÍAZ

“Aquesta ampliació del contracte
és una molt bona notícia perquè
ens dóna perspectiva de projec-
te”, valora Beatriu Daniel, gerent
de La Caldera. El centre de dansa
tenia dos contractes amb la pro-
pietat, un pels pisos, que vencia
al 2010, i l’altre per la Sala 0, amb
data de caducitat de 2013. “Hem
aconseguit unificar els dos con-
tractes en un i ambdós s’allarga-
ran fins al 2015". A més, La Cal-
dera ha incorporat un nou espai,
el que anomenen Sala Principal,
amb 300 metres quadrats, que es
dedicarà al pensament i serà “per
als usuaris que necessiten compar-
tir i treballar”.
Per a Daniel, l’ampliació és un
mostra del fet que “el projecte mai
s’atura, som un espai viu i en crei-
xement perquè, malauradament,
de Calderes no n’hi ha massa, al
contrari, cada cop tanquen més

espais i falten més sales d’assaig”.
Amb sis anys per endavant, La
Caldera guanya l’estabilitat que
necessitava per desenvolupar un
projecte artístic sense la por i l’in-
terrogant de si continuaria o no
al Torrent d’en Vidalet. “Ara ens
falta saber com es pronunciarà el
Consell de les Arts en qüestió de
finançament per acabar de defi-
nir el nostre programa artístic”,
matisa Alexis Eupierre, codirector
artístic de La Caldera.
De moment, però, segueixen fent
créixer el projecte de Residències,
els laboratoris d’investigació, els
cursos d’estiu, el programa
EnXarxa i, en especial, la branca
de barri, que s’està ampliant amb
sessions d’espectacles infantils, “una
iniciativa que encaixa molt bé amb
el tarannà educatiu de Gràcia”. 

CEDIDA

UNA IMATGE DE L’ESPECTACLE ‘AVUI SORTIM!’, DE LA COMPANYIA BÚBULUS MENUTS

La companyia Búbulus Menuts
porta aquest dissabte 9 el seu
espectacle Avui sortim! a La Cal-
dera. Es tracta d’un viatge pro-
tagonitzat per tres infants que
decideixen marxar d’excursió a
la natura sense la companyia de
cap persona adulta. En aquesta
aventura, hauran d’afrontar pe-
rills alhora que viuran tot un se-
guit d’emocions.
Amb aquesta coreografia,
Búbulus Menuts pretén fer arri-
bar al públic familiar un missat-

Dansa i natura es barregen

a un espectacle de Búbulus

ge de respecte pel medi ambi-
ent però també per les perso-
nes amb qui es conviu a diari.
Dirigit per Carles Salas, profes-
sor del Conservatori Superior
de Dansa de l’Institut del Tea-
tre, i per Àngels Hugas, especi-
alista en Pedagogia de la Dansa
i Intervenció Psicomotriu, l’es-
pectacle Avui sortim! es pot veu-
re de forma gratuïta a La Cal-
dera, només cal reservar entra-
da a l’adreça electrònica
barri@caldera.info.
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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.

•Hannah Montana. Dv i ds, 16.00,

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

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1: El niño pez (VOSE). Passis:

15.55, 20.20. Cuento de Navidad

(VOSE). Passis: 17.40. Gran Torino

(VOSE). Passis: 22.05.

•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: Hannah Montana. Passis:

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Sala 2: Nunca es tarde para enamo-

rarse. Passis: 16.30, 18.30, 20.30,

22.30.

•Sala 3: Lobezno. Passis: 16.00,  18.10,

20.20, 22.30.

•Sala 4: Monstruos contra alieníge-

nas. Passis: ds i dg, 16.20, 18.20. Un

buen hombre. Passis: ds i dg, 20.20,

22.20; de dll a dv, 16.20, 18.20, 20.20,

22.20.

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

•Sala 1: Seráphine (VOSE). Passis:

15.55, 18.10, 20.30, 22.45.

•Sala 2: The Visitor (VOSE). Passis:

16.05, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 3: Los abrazos rotos . Passis:

15.55, 18.10. 25 kilates (VOSE). Pas-

sis: 20.30, 22.40.

•Sala 4: Déjame entrar (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 5: Sicko (VOSE). Passis: 16.00,

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Star Trek. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00,

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

•Génova. Dv i ds, 16.00, 18.05, 20.10,

22.20, 00.40; dg a dj, 16.00, 18.05,

20.10, 22.20.

•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.

•17 otra vez. De dv a dj, 16.00, 18.10,

20.20.

•Slumdog Millionaire. Dv i ds, 22.25,

00.40; de dg a dj, 22.25.

•Gran Torino. Dv i ds, 16.10, 19.10,

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

22.10.

•Lobezno. Dv i ds, 16.10, 19.10,

22.10, 00.40; de dg a dj, 16.10,

19.10, 22.10.

•The international: dinero en la

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

18.15, 20.30, 22.45.

 VERDI PARK. Torrijos, 49.

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

Passis: 16.00. Paraíso travel. (VOSE).

Passis: 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala B: Gran Torino (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala C: Nunca es tarde para ena-

morarse (VOSE). Passis: 16.10, 18.20,

20.30, 22.40.

•Sala D: Un cuento de verano (VOSE).

Passis: 16.10, 18.10, 20.05, 22.40.

Fotógrafo (curt). Passi: 22.00.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•El vestit de l’emperador. Fins al 24/05.

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

reportatge

L’associació Tantágora promou la narració oral entre els joves

Fa catorze anys un grup de jo-
ves enamorades de la literatu-
ra i la narració oral van deci-
dir aglutinar tot un seguit d’ac-
tivitats relacionades amb
aquest àmbit i van crear l’as-
sociació Tantàgora. El nom
prové d’un ser fabulós de co-
lor vermell que té rostre d’ho-
me, tres fileres de dents, cos
de lleó, cua d’ocell, pit de dona,
ulls de cabra, veu de serp i cor-
re més que qualsevol altre bès-
tia. Aquest ésser va ser escollit
per representar l’associació pel
seu color vermell semblant al
de la llengua i per la seva rapi-
desa ja que un dels objectius
principals de l’entitat és pro-
moure la narració oral, una
forma ràpida de transmetre la
literatura. L’associació aconse-
gueix els seus propòsits a tra-
vés de diferents activitats en-
tre les quals destaquen les ses-
sions  de contes, les producci-
ons d’espectacles de poesia,
tallers de literatura i l’edició de
llibres. Amb un públic majori-
tari de 0 a 18 anys treballen
principalment per a bibliote-
ques i escoles. El seu àmbit
d’actuació es redueix a Cata-
lunya encara que com a pro-

Andrea Rodoreda

Pel foment de la lectura

Tantàgora és una

associació sense afany

de lucre que es dedica

a fomentar la literatu-

ra i la narració oral.

Relacionada sempre

amb Gràcia, l’entitat

proposa diverses

activitats amb l’objec-

tiu de fer arribar la

literatura a diferents

tipus de públics inno-

vant i cercant noves

formes de transmissió.

La seva editorial ha

editat els llibres gua-

nyadors del IX premi

Llibreter i el premi

Junceda 2008.

adaptats per a nens d’onze anys
inspirats en històries reals ex-
plicades per homes i dones que
van viure la guerra. La col.lec-
ció actualment té tres àlbums,
Els tres tambors, El barret del
milicià i Fill de Rojo,  i s’està
editant un quart.  El tres tam-
bors de Silvia Cabestany va gua-
nyar el premi Junceda 2008 al
millor llibre infantil de ficció i
Fill de Rojo. de Joan Portell, el
IX premi Llibreter d’àlbum
il.lustrat. A més l’editorial tam-
bé s’encarrega d’editar el conte
guanyador del premi literari
Helena Jubany. Amb tot això
Tantàgora és una associació
gracienca que lluita per un
major reconeixement de la nar-
ració oral i la difusió de la lite-
ratura. 

jecte de futur volen obrir noves
xarxes a nivell estatal i europeu.
Tot i així, Tantàgora és una asso-
ciació que aposta bàsicament per
la difusió de la literatura catala-
na, la cultura popular i l’edició

de llibres en català. L’editorial
Tantàgora s’encarrega d’editar la
revista de l’associació i àlbums
il.lustrats. Aquests corresponen a
un gènere literari on la il.lustració
i el text  estan al mateix nivell.
Un dels seus principals és la
col.lecció Guerra dels grans relats

AL LOCAL DE L’ENTITAT, TENEN TOTS ELS LLIBRES QUE HAN EDITAT

JAVI SORIA

García Roure presenta ‘Una cierta verdad’ als Verdi. Es-
trenat a la secció oficial de la 53 Setmana Internacional de Cine-
ma de Valladolid, divendres arriba a la pantalla dels Verdi Una
cierta verdad, el primer llargmetratge d’Abel García Roure, una
crònica documental de sis personatges que es creuen a un centre
de salut de Sabadell. El film acosta l’espectador a la certesa que
tothom pot patir una malaltia. 

JAVI SORIA

El nom prové d’un

ésser fabulós de

color vermell amb

cos de lleó

Retrobament

“Et trobava a faltar cabró”.

Eren les paraules de Daniel

quan arribava a casa i veia

a l’Alfredo. Sempre s’alegra-

va. Avui, encara li sembla

veure’l assegut al piano

somrient-li. Després desa-

pareix en el silenci de la

casa que un dia va estar

repleta de

melodia. Es

prepara i

murmura:

“M’agradaria

estar amb tu

ara”. Agafa

el cotxe per

a dirigir-se al cementiri: avui

es compleixen tres anys de

la seva mort. Avança per

l’avinguda submergit en el

record. “Mai vaig pensar

que et trobaria a faltar tant”

pensa mentre observa la

cafeteria on un grup

d’homòfobs va matar a

l’Alfredo a cops. Aquell

matí, Daniel havia sortit

d’allí a aparcar bé el cotxe, i

quan va tornar es dessagna-

va a terra. Les costelles li

havien perforat els pulmons

i per a quan van arribar a

l’hospital, l’Alfredo estava

mort.

L’espetec s’escolta al lluny i

aviat una multitud envolta al

camió i al cotxe. El conduc-

tor s´ha passat la llum

vermella.

Daniel estava

tan abstret en

els seus

records que ni

tan sols s’ha

assabentat

del canvi del

semàfor. Quan el Daniel

obre els ulls veu a l’Alfredo

d’esquena tocant el piano.

S’aproxima i aquest es

volteja i li somriu: “Et

trobava a faltar cabró”, li

diu en Daniel mentre el

piano omple la casa amb la

seva melodia. 

relats curts
Germán Lopes

Quan el DanielQuan el DanielQuan el DanielQuan el DanielQuan el Daniel
obre els ulls veuobre els ulls veuobre els ulls veuobre els ulls veuobre els ulls veu
l’Alfredo d’esquenesl’Alfredo d’esquenesl’Alfredo d’esquenesl’Alfredo d’esquenesl’Alfredo d’esquenes
tocant el pianotocant el pianotocant el pianotocant el pianotocant el piano

Amb la col.laboració

de l’Aula d’Escriptors
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Esports
L’assemblea ratifica l’eliminació de la

secció d’atletisme del CN Catalunya
El resultat final de la votació del 29 d’abril ha estat de 60 vots a favor i 39 en contra

El punt calent de l’as-

semblea de compromis-

saris del Club Natació

Catalunya del passat 29

d’abril va ser la votació

en què es va decidir

eliminar definitivament

la secció d’atletisme de

l’entitat esportiva

gracienca. En un tens

enfrontament d’argu-

ments, les dues parts

no van arribar, com era

previsible, a cap acord i

la votació va ratificar la

mesura amb un total de

60 vots a favor i 39 en

contra.

ÈRIC LLUENT

La decisió ja va ser presa per la
junta directiva el mes de juliol.
De fet, el club ja no va renovar
les llicències federatives, ni la
catalana ni l’estatal, dels 30 inte-
grants de la secció d’atletisme, la
qual cosa va indignar als seus in-
tegrants perquè la mesura enca-
ra havia de ser aprovada per l’as-
semblea. Arribat el dia, havent
aconseguit el suport de 249 sig-
natures de socis del club, la vota-
ció dels socis compromissaris va
donar un suport majoritari a la
junta directiva.
Els defensors de l’eliminació de
la secció van mantenir l’argument
de tornar als orígens de l’entitat
en què només hi havia seccions
vinculades als esports d’aigua. A
més, es va fer un repàs dels cos-
tos que ha suposat la secció en
els darrers anys, al.legant que les
dificultats econòmiques del CN
Catalunya no permeten continu-
ar mantenint l’atletisme. En

aquest sentit, els membres de la
desapareguda secció assenyalen
que fa uns anys els pressupostos
eren molt elevats perquè s’orga-
nitzaven actes com la Mitja Ma-
rató de Barcelona però que actu-
alment el seu pressupost anual per
llicències és de 600 euros.
“Com que la decisió es va pren-
dre unilateralment no hi hagut cap
mena de diàleg entre la direcció
i nosaltres. Si se’ns hagués plan-
tejat que el problema és només
econòmic, nosaltres haguéssim
estat disposats a pagar de la nos-
tra butxaca per tal de continuar
competint amb la samarreta del
club”, explica Armando Rodrí-
guez, membre de la secció d’at-
letisme del CN Catalunya des de
fa 25 anys. 

CEDIDA: ARMANDO RODRÍGUEZ

ELS ATLETES DEL CN CATALUNYA EN LA MARATÓ DE L’ANY 1986

Com a últim recurs per intentar
ressuscitar la secció, els seus in-
tegrants exposaran tot el cas a la
conselleria d’Esports de Gràcia.
“Sabem que els estatuts legitimen
la junta directiva per prendre
aquest tipus de decisions i que
l’assemblea s’ha mostrat a favor
de la supressió de l’atletisme però
estem tan dolguts que encara no
ens resignem a desaparèixer”, in-
sisteix Rodríguez. Però de fet ja
s’ha editat una esquela simbòli-

Els atletes exposaran el cas

a la conselleria d’Esports

ca en què es pot llegir: “Els so-
cis que han ratificat aquesta
decisió mai comprendran el
dolor que han causat a uns es-
portistes que han vist néixer i
arribar molt amunt a la secció
d’atletisme”. De moment l’úni-
ca solució per als atletes és cór-
rer com a independents o bus-
car-se un altre club, tot i que de
moment no han deixat de ser
socis del Catalunya ja que molts
hi porten “tota una vida”.

breus

El femení de

l’Europa assoleix

la salvació

Quan tan sols queden dues jor-
nades per acabar la lliga l’equip
femení de l’Europa s’ha assegurat
continuar un any més a la Lliga
Nacional femenina, que equival-
dria a la Segona A masculina, és
a dir, la divisió de plata a nivell
estatal. Diumenge va aconseguir
un valuós empat (2 a 2) davant el
Barcelona B a domicili que li ha
permès impossibilitar qualsevol
reacció dels equips de la zona
baixa de la classificació. Amb tot,
la Penya Blanc-Blava la Roca, el
Levante Las Planas i el Blanes, per-
seguidors de l’Europa, són equips
ja descendits de categoria. L’em-
pat davant les jugadores culers ha
estat el primer de la temporada
per a les gracienques, tot i que ja
s’han disputat 24 jornades. De
moment, les escapulades ocupen
la quarta posició per la cua amb
28 punts, dos punts per sota del
Barcelona B. 

El SaFa resta

pendent del

darrer partit

La zona mitja baixa del grup 2
de Copa Catalunya està tant
atapeïda que es podria donar
una situació poc habitual: cinc
equips empatats en què el dar-
rer d’aquests disputaria el partit
de promoció de permanència.
Amb tot, els jugadors graciencs
depenen d’ells mateixos. Si gua-
nyen el Manresa aconseguiran
la salvació matemàtica i millo-
rar el record de victòries del SaFa
a la màxima competició del bàs-
quet català. L’única combinació
que els faria disputar la promo-
ció seria una derrota sumada a
la victòria del Reus, el SESE i
l’Hospitalet. 

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 37a jornada

Europa - Palamós

 Resultat 36a jornada

Europa - Palamós 2 - 3

 Resultat 35a jornada

Amposta - Europa 2 - 5

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 79

2 Reus ....................................................... 73

3 L’Hospitalet ........................................... 70

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

5 Manlleu .................................................. 61

6 Santboià ................................................ 60

7 Prat ......................................................... 53

8 Vilanova i la Geltrú .............................. 52

9 Pobla de Mafumet ................................ 49

10 Amposta ................................................ 48

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

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

13 Cornellà ................................................. 44

...

18 Palamós ................................................ 34

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

 25a jornada

Europa - Girona

 Resultat 24a jornada

Barcelona B - Europa 2 - 2

 Resultat 23a jornada

Blanes - Europa 1 - 0

Classificació Punts

1 Collerense ............................................. 72

2 San Gabriel ........................................... 54

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

4 Girona ................................................... 40

5 Tortosa .................................................. 40

6 Lleida ..................................................... 37

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

8 Vic .......................................................... 33

9 Sporting Atlético Ciutat ....................... 32

10 Barcelona B .......................................... 30

11 Europa .................................................. 28

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

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

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

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 30a jornada

CB I UM - SaFa-Claror

 Resultat 29a jornada

SaFa-Claror - L’Hospitalet B 57- 69

Classificació PG    PP

1 CB Martorell ................................... 24 5

...

7 SaFa Claror ................................... 15 14

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 2 27

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  30a Jornada

CB Coll-Europa -  AE Sant Andreu

 Resultat  28a jornada

Basket Almeda - CB Coll-Europa 63 - 72

Classificació PG PP

1 AE Sant Andreu ........................... 23 6

...

11 CB Coll- Europa A ........................ 11 18

...

16 Centre Catòlic ................................. 4 25

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 29a jornada

SaFa-Claror -  Arenys Bàsquet

 Resultat 28a jornada

Jesús Maria St. Andreu - SaFa-Claror 31 - 84

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 26 2

2 AB Premià ..................................... 25 3

3 SaFa Claror ................................... 23 4

...

16 Pineda de Mar ................................ 3 25

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
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Activitat econòmica

Visto luego Existo organitza un

mercat de disseny assequible

È. LLUENT

Donar suport a nous dissenya-
dors en temps de crisi. Aquesta
és l’aposta de Visto luego Existo,
un comerç situat al número 10
del carrer Ros d’Olano. És per
això que el proper 23 de maig
han preparat un mercat showroom
on nous creadors puguin mostrar
al públic de la ciutat la seva pro-
ducció. El disseny tèxtil i de com-
plements amb les tècniques
d’il.lustració o la música es com-
binaran durant tota una jornada
a les dues plantes del local, una
de les quals, el soterrani, ja acull
exposicions habitualment. La
baixada de les trobades de
dissenyadors que s’han fet anys
enrere a la ciutat de Barcelona és
el context en el qual neix aquesta
iniciativa que té una clara volun-
tat de continuïtat un cop es valo-
ri la primera edició.
Laura Huerga i Mireia Turró, or-
ganitzadores de l’acte, ja pensen
en altres tipus de format i d’es-
pais, però de moment volen es-

perar per veure quina és la res-
posta de la gent.
“El que volem és que els que co-
mencen dins d’aquest món vegin
en nosaltres una porta oberta, un
punt de suport per donar-se a co-
nèixer exposant els seus dis-
senys”, assegura Huerga. Turró
creu que Gràcia és l’espai ideal
per dur a terme un projecte que
proposa el concepte de disseny
assequible ja que té un “entorn
cultural i creatiu que no es troba
en altres zones de la ciutat que

La trobada reunirà una quarantena de dissenyadors i artistes

EL SOTERRANI DE LA BOTIGA JA ÉS UN ESPAI EXPOSITIU

Un total de quaranta

creadors, entre

dissenyadors tèxtils i

artistes de diferents

disciplines, participaran

el dissabte 23 de maig

en un mercat showroom

que es durà a terme a la

botiga Visto luego

Existo. En mig de la

situació actual, les

responsables del local

aposten per iniciar una

nova trobada de

dissenyadors per tal de

donar suport als que

tots just ara comencen a

mostrar els seus pro-

ductes.

ÈRIC LLUENT

aposten més pel disseny exclusiu
i elitista”.

A preus populars

Quan van obrir el local fa dos
anys, la voluntat d’apropar el dis-
seny a tothom va ser un dels cri-
teris bàsics, pel qual continuen
apostant en l’actual situació eco-
nòmica. “Encarir el producte no
serveix de res. La qüestió és ajus-
tar el preu perquè més persones
accedir-hi”, conclou Huerga. 
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La prova que no pertanyo

a l’anomenada generació

tecnològica és que els

telèfons em fan por. Cada

cop que sona el mòbil,

penso que ha passat

alguna cosa. Clar i català:

penso que s’ha mort algú.

És un pensament que dura

poc, el temps just d’esmo-

lar l’orella i comprovar que

es tracta d’una trucada de

feina, o d’una oferta

comercial de les que

rebutjo per sistema abans

de saber què em volen

vendre. Però, de tant en

tant, la pessimista que duc

a dins l’encerta: perquè, en

efecte, de tant en tant el

telèfon porta males notíci-

es. Com dijous passat,

sense anar més lluny. Va

sonar un mòbil que hauria

d’haver silenciat (era a la

sala d’espera d’un metge) i

em van dir que te n’ana-

ves, Mavi. Que un tumor

covard i traïdor se t’enduia

qui sap on. De cop. Massa

d’hora. Quan et quedava

encara tanta feina per fer,

tants besets per escampar,

tanta energia per encoma-

nar amunt i avall dels

Països Catalans. Quan ens

queden encara taaantes

batalles per guanyar. Des

d’aleshores, Mavi, que em

proposo deixar de plorar

per començar a assaborir

cada minut amb una

intensitat que recordi

vagament la teva (igualar-la

és impossible: hi ha poca

gent com tu, què hi farem).

Visquem la vida, caram:

avui mateix pot sonar un

telèfon per dir-nos que el

món s’acaba. 

E
v
a
 
P
iq

u
e
r

Vida

la torratxagràcia-bcn-gràcia

Fora de joc

Jordi Albertí

JOSEP MARIA CONTEL

Als assistents ens havien repar-
tit una còpia de la Cançó de les
balances d’Ovidi Montllor. Sen-
se preàmbuls, se’ns va convi-
dar per megafonia a entonar-
la acompanyats d’uns acords
de guitarra que s’endevinaven
de fons. La coral improvisada
va donar pas a l’actuació de tots
els grups de cultura popular
que, malgrat l’estretor del car-
rer, empitjorada perquè des de
cap despatx
municipal s’ha-
via previst la
retirada dels
cotxes apar-
cats, van acon-
seguir trans-
metre amb força l’esperit de
poble que els empeny.
Una banderola allargada, amb
un poema de Mediterráneo de
Serrat, tapava la placa que dei-
xaria constància de l’esdeveni-
ment. Era un sentiment com-
partit el desig de sentir glossar
la vida i l’obra de l’amic. Tan-
mateix, orfes de veu, vam veu-
re com es retirava la bandero-

la i es descobria la inscripció.
Orfes de veu, vam quedar-nos,
com a únic llegat amb unes ins-
cripcions que, a més de perio-
dista, l’apuntaven com a polític
d’esquerres i com a historiador
local. Els adjectius em van dei-
xar fora de joc tant o més que
l’absència d’una veu que ens re-
presentés.
Vaig imaginar l’Albert amb dues
banderes arrugades, entremig de

la festa, sense sa-
ber cap on girar-
se. Ell, que sem-
pre posava els
valors per davant
de les banderes,
que sempre ante-

posava les relacions personals a
les polítiques, ell que sabia per-
fectament que la història amb
majúscules s’escriu des de la rea-
litat més minúscula i propera…
era presentat com a exemple
d’esquerramisme i de localisme.
Em vaig sentir, i encara em sen-
to, en fora de joc. Em vaig sen-
tir, i encara em sento, confús...
Mentre, la cercavila, amb tota la

corrua de companys de les co-
lles, amb els gegants i gegantons
i amb tot el bestiari ja enfilava
cap a l’ajuntament.
En arribar-hi, la plaça va inun-
dar-se de festa una vegada més
amb el so dels timbals i de les
gralles, amb el foc i la dansa, amb
els castells i les giravoltes dels
gegants... Era arribada l’hora de
rebatejar l’espai amb el nom de
plaça de la Vila, de la Vila de
Gràcia, per exi-
gència de la Casa
Gran. Una mà
tendra va acostar-
se, des d’un pilar
humà, a la façana
del consistori i va
destapar la nova placa. De nou,
orfes de veu, vam haver de limi-
tar-nos a escoltar uns visques es-
pontanis que vam corejar de cor.
Ningú no va presidir l’acte. Nin-
gú no va obrir les portes de la
balconada municipal.
Em vaig sentir de nou en fora de
joc. Tots ens vam quedar en fora
de joc. Buscàvem pels racons de
la plaça el llegat de la catalanitat,

L’Albert sempre

posava els valors

per davant de les

banderes

En un dels primers

diumenges de primave-

ra, amb permís de la

pluja que aquest any

ens acompanya, el

carrer de Sant Lluís va

ser el lloc singular de

trobada de grallers i

timbalers, geganters,

castellers i bastoners.

Els veïns, desconcer-

tats, en preguntaven el

motiu. Els qui partici-

pàvem de la festa no

ens costava gens

d’explicar-los que ens

havíem citat allí, da-

vant del número 62, a

prop de la cruïlla amb

Escorial, per recordar

que en aquella casa hi

havia viscut l’Albert

Musons, un dels

graciencs més

il.lustres de la segona

meitat del segle XX.

del gracianisme i de la fe de
l’amic Albert i no el trobàvem.
Havíem de recórrer a la nostra
memòria, la personal i la com-
partida, per recordar la convic-
ció amb què va lluitar tota la
vida contra el sectarisme.
Per un moment em va semblar
que el veia en un racó, trist.
Sol i trist. Tan trist com el dia
en què es va veure empès a ac-
ceptar el sacrifici de no ser re-

gidor de Bar-
celona i alcal-
de de Grà-
cia...
Malgrat tot, al
cap d’uns
breus instants,
aixecava de

nou el cap, es fregava els llavis
amb els dits i amb una mitja
rialla i uns ulls espurnejants
caminava de nou. Ens venia a
trobar, content de poder-nos
ensenyar com driblar els obs-
tacles, com escapar-se del fora
de joc, com fer gols amb la
murrieria i la convicció dels
grans jugadors. 

Ningú no va

presidir l’acte, ni

va obrir les portes

de la balconada

FAMILIARS, AMICS I COMPANYS VAN APLAUDIR LA DESCOBERTA DE LA PLACA EN RECORD A ALBERT MUSONS


