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VIURE GRÀCIA

S. Bergés: “La figura

del periodista no pot

desvirtuar la notícia”

Suplement

DE VERD

La Primavera

Verda se centra en

les petites accions

El Districte negocia comprar Jaén 22
El Pla d’Escoles Bressol 2007-
2011 preveu la construcció d’un
centre per a infants de 0 a 3 anys
al solar del carrer Jaén 22-26. Ara
el Districte està negociant amb
la propietat del terreny la com-
pra de la finca sense llogaters.
Això implica el tancament de la
pista de tennis del Club Esportiu

Barenys, instal.lada al número 26
del carrer Jaén. El propietari del
club, Elias Barenys, ha mantin-
gut reunions informals amb el
Districte i tot apunta que, si
s’efectués la compra, tindria sis
mesos per tancar la pista. Per a
Barenys, “la pista és prioritària
per a Gràcia” i per això planteja

MERITXELL DÍAZ

un ventall de solucions per do-
nar-li continuïtat. Entre aquestes,
que l’escola bressol es construei-
xi només en una part del solar
perquè la pista pugui seguir en
funcionament o que el centre i el
club puguin fer ús compartit de
la pista.

Pàgina 6
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L’ampliació de la querella del
cas Store Cafè que implica
funcionaris i polítics de Grà-
cia ha quedat aturada aques-
ta setmana i no s’autoritzarà
o rebutjarà fins al juny a cau-
sa del trasllat de dependènci-
es del passeig Lluís Companys
a la Ciutat de la Justícia. El
jutge espera ara que la fisca-
lia retorni la documentació
per tramitar o no l’ampliació
de la querella.

Pàgina 5

Aturat el cas

Store Cafè pel

canvi judicial
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Malson econòmic a l’Europa

ull de dona

Atenció

post-part

Conxa Garcia

El grup de professionals

que treballen en el Progra-

ma d’Assistència Sanitària

Sexual i Reproductiva de

Gràcia, que té la seva seu

al CAP de Pare Claret,

ofereix una atenció indivi-

dual i col.lectiva a totes les

dones que ho sol.licitin,

després d’haver donat a

llum. Ofereixen tallers

especialitzats, oberts i

gratuïts, per atendre

qualsevol qüestió o

problemàtica i orientació

en el tema de la lactància

materna. Fins i tot una

llevadora es pot acostar a

casa de la pacient si

aquesta ho necessita. Les

llevadores del PASSIR

remarquen la importància

cabdal de l’alletament

matern, que beneficia la

salut, a curt i llarg termini,

tant de la mare com del

nadó. La recomanen, com

a mínim, durant sis mesos,

tal com indica l’OMS.

Posteriorment, s’hauria de

mantenir tot alternant-la

amb la lactància artificial.

Aquesta atenció de proxi-

mitat pot ser molt útil ara

que les dones comencen a

tenir fills a partir dels

trenta-cinc anys i les dones

migrades tenen lluny la

família. Cal estar informa-

des dels serveis dels quals

disposem i utilitzar-los per

al nostre benestar i

tranquil.litat. 

El miracle econòmic que el Club Esportiu Europa va viure

amb l’arribada a la presidència de Joan Josep Isern i de

Guillaume de Bode l’any 2003, quan es va aconseguir

superar una sentència adversa del Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya que obligava a pagar 28 milions de

les antigues pessetes -la meitat del pressupost- a la vídua

de l’expresident Josep Castro, està a punt de saltar pels

aires amb una nova inclemència judicial de proporcions

fins i tot més greus i potser insalvables: l’Ajuntament ha

guanyat el contenciós obert amb l’Europa pel pagament de

l’Impost de Béns Immobles (IBI) que el club no ha pagat en

els últims quatre anys i pel qual està condemnat a ingres-

sar a les arques municipals un total de 205.000 euros.

Aquesta quantitat, perquè ens fem una idea, equival ara al

pressupost sencer de tot l’any del primer equip. Més:

l’Ajuntament adverteix que la cosa no afecta només quatre

anys sinó que es pot ampliar als nou anys que el club no

ha pagat aquest impost, és a dir, mai.

El club, que a través del president De Bode i dels seus

directius han manifestat en privat en els últims mesos a

diferents agents socials i

polítics la seva inquietud

pel procés que ha acabat

esclatant aquesta setmana,

argumenta que és

surrealista que hagi de

pagar un impost d’un

terreny que gestiona però

que és de titularitat municipal. L’Ajuntament creu que això

no els eximeix de pagar. I l’Ajuntament ha guanyat.

La situació, doncs, és gravíssima i ens atreviríem a dir, de

conseqüències imprevisibles per al futur del primer club

de Gràcia i del tercer de Catalunya en història. Tampoc és

cap secret que l’Europa havia aixecat cap econòmicament

en els últims anys i que havia desplegat ambiciosament la

gestió del camp de l’Àliga, la secció de bàsquet, el futbol

base... però també és cert que hi ha hagut endarreriments

en els pagaments aquesta temporada per la maleïda crisi.

I ara arriba aquesta sentència judicial.

L’Ajuntament, que no ha pogut o no ha volgut tractar l’Europa

com qualsevol equip de la seva categoria és tractat quan té

un ajuntament al darrere, ajudant-lo econòmicament, ha de

triar ara: o cobrar l’IBI o tancar la barraca. La situació recorda

a la de l’expresident Conrad Pugés, quan va entregar simbò-

licament les claus del club a la vídua Castro. De Bode hauria

de fer el mateix amb l’alcalde Hereu.

De Bode hauria deDe Bode hauria deDe Bode hauria deDe Bode hauria deDe Bode hauria de
lliurar simbòlicamentlliurar simbòlicamentlliurar simbòlicamentlliurar simbòlicamentlliurar simbòlicament
les claus del club ales claus del club ales claus del club ales claus del club ales claus del club a
l’alcalde Hereul’alcalde Hereul’alcalde Hereul’alcalde Hereul’alcalde Hereu

El confidencial

de L’Independent el dependent

La reforma del casino La Violeta té

aires d’insurrecció: no només perquè

els Amics i Amigues han començat a

distribuir postals de protesta contra

els plans del Districte sinó perquè el

mateix Districte preveu donar cabuda en

aquest espai a una de les armes més dures per a la

defensa de Gràcia: la pólvora... de les colles de

diables. Fins ara la guardaven particulars amb

permís i ara estarà centralitzada. Jo, si fos

Barcelona, no me’n refiaria...

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

OPINIÓ

Sabíeu que el

cultiu de varietats

transgèniques es va

introduir massivament a

finals dels 90 de la mà

del PP?

Sabíeu que no se n’ha fet

cap suspensió per part

de l’actual govern i que

l’Estat espanyol és el

país de la UE que més

hectàrees hi dedica?

Sabíeu que Catalunya és

la zona de l’Estat

espanyol que en té més

hectàrees cultivades?

Sabíeu que és impossible

impedir la contaminació

dels cultius no-

transgènics?

Sabíeu que Alemanya,

França, Polònia, Àustria,

Luxemburg, Grècia i

Hongria n’han prohibit el

conreu? Heu llegit a

algun mitjà de comuni-

cació que la campanya “Som

lo que sembrem” ha presen-

tat, al Parlament de

Catalunya, una Iniciativa

Legislativa Popular (ILP) per

declarar Catalunya lliure de

transgènics amb el suport de

105.000 persones?

Com és que tot això no se

sap? Potser és perquè les

multinacionals que estan
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darrera d’aquest negoci són

molt i molt poderoses. Així

sembla quan, el passat 6 de

maig, CiU i PSC van presentar

una esmena a la totalitat

contra l’ILP que podria fer

que ni se n’arribés a discutir

al Parlament. Per què no

permeten que se’n puguin

exposar els motius? De què

tenen por?

Tractant-se d’un sistema que

s’anomena democràtic, aquest

comportament és inacceptable

i, si es pot produir sense que

hi hagi protesta social, és per

la complicitat dels mitjans de

comunicació que tapen actua-

cions tan prepotents i antide-

mocràtiques.

Necessitem un sistema

democràtic que estigui a

l’alçada dels temps actuals, i

això implica que s’abandoni

la mera democràcia represen-

tativa per donar pas a un

sistema que permeti la

participació dels ciutadans

que ho desitgin.

Jordi Oriola
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Jordi Trias
botiguer

Valérie Perdigó
màrqueting

Els veïns han cuidat l’espai i és

com un espai de trobada de

gent que vol recuperar aquesta

activitat, encara que sigui dins

de la ciutat. Si no es fa servir o

es fa servir per especular, no

em sembla bé.  

Lucía Suances
educadora social

Isabel Hernández
botiguera

Em sembla bé la idea de l’hort

perquè han mantingut l’espai

lliure de brossa, però si la

propietària el necessita és

diferent i és lògic que el

reclami. Entenc les dues parts,

i ambdues tenen part de raó. 

Crec que és legítim reclamar la

propietat, però per altra banda

si està en desús, es podria

arribar a algun acord amb els

veïns: llogar l’espai, per

exemple. 

Si es tracta de tenir-lo abando-

nat, millor tenir-lo com està

ara que el mantenen net i

treuen un profit. Si la propietà-

ria vol construir o fer alguna

cosa en profit seu, està en el

seu dret. 

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

què en penseu...

OPINIÓ

Crònica d’un projecte en marxa

Ja fa més de sis mesos que

l’Hort Comunitari del carrer

Banyoles va creixent, portes

endins i portes enfora.

L’espai està en contínua

transformació i enriquiment.

Aquests dies la primavera

ha esclatat i les flors, els

insectes, els ocells i totes les

que ja l’utilitzem, com a un

escenari més del nostre

quotidià, omplim de vida el

solar recuperat.

Ja hem collit  des de les

faves fins a les maduixes, ja

creixen les tomateres amb

els melons,  floreixen les

patates i els pèsols, i les col-

i-flors espigades s’omplen

d’atrafegats insectes. Hem

rebut donacions anònimes i

dedicades: geranis, una

acàcia, un nesprer, la rosa

de Gràcia, un alvocater i fins

i tot un nou inquilí, el gat

Luca. Però no només es

desborda la natura, els

dimarts i dimecres són els

nens i nenes de La Tribu i

de La Casita amb les seves

mares i pares els que

aprofiten l’espai. S’ha

establert un grup de Txi-

Kung els dissabtes al matí,

nascut de la col.laboració

amb la Xarxa d’Intercanvi

de Coneixements del barri.

El mateix dissabte els veïns

i veïnes s’apleguen per

treballar l’hort, fer petar la

xerrada i prendre decisions.

Un cop al mes ens visita el

taller d’autoreparació de

bicicletes (BicipOp) i continu-

en les sessions de cine a la

fresca els dissabtes al

Veïns i veïnes de l’Hort del carrer Banyoles

tribuna

vespre. I aviat començarem

els torns de rec per als mesos

més calorosos gràcies a

l’entusiasme dels veïns del

Casal de Siracusa.

L’Hort està en plena ebullició.

La iniciativa de l’Observatori

de Gràcia, que vàrem fer

nostra els veïns i veïnes el dia

que vam entrar a l’Hort, s’ha

traduït en l’ocupació i aprofita-

ment públics d’un espai privat

abandonat i demostra, setma-

na rere setmana, que

autogestionar espais de

manera comunitària és possi-

ble i que l’horticultura no ha

de ser aliena a la ciutat sinó

part del seu projecte.

Aquesta sinèrgia ha rebut una

sotragada: vam ser cridats

per anar a judici el passat 28

d’abril. La resposta dels veïns

i veïnes, simpatitzants i

amigues de l’Hort va ser

fulgurant: més de 700 adhesi-

ons de suport en menys d’

una setmana, correus electrò-

nics de suport, visites de

molts col.lectius i entitats i

nombrosos representants de

diferents associacions del

barri disposats a testificar en

defensa del projecte. El judici

va ser finalment ajornat degut

a la impossibilitat de citar a

totes les demandes de testi-

monis per part de l’Hort. La

nova data del judici, el 7 de

juliol. L’Hort però no s’atura i,

malgrat l’amenaça, la seva

legitimitat rau en la seva

pròpia existència i dinamis-

me. Volem que l’Hort

continuï sent un lloc de

trobada, d’aprenentatge,

d’intercanvi i de gaudi per a

tots i totes, que continuï

creant sinèrgies, despertant

idees i possibilitats per al

barri.

Des d’ aquí us convidem a

participar-hi. Tots els

dissabtes a partir de les

12h del matí l’Hort obre les

portes. Podeu seguir les

activitats a la web

www.horteres.org.

Plantem vida amb Gràcia! 

Demostrem setmanaDemostrem setmanaDemostrem setmanaDemostrem setmanaDemostrem setmana
rere setmana que ésrere setmana que ésrere setmana que ésrere setmana que ésrere setmana que és
possible autogestionarpossible autogestionarpossible autogestionarpossible autogestionarpossible autogestionar
espais comuniespais comuniespais comuniespais comuniespais comunitttttarisarisarisarisaris

Hi ha receptes infal.libles,

Guardiola ho ha demostrat

aquesta temporada. Els

ingredients: colors

blaugrana barrejats amb

uns jugadors entregats al

seu club, un equip amb

contínues ganes de dominar

el rival, una capacitat

inigualable de crear ocasi-

ons de gol, un joc vistós i

engrescador que ha

enganxat els seguidors a la

pantalla del televisor, un

interès per millorar partit

rere partit i una afició que –

tot i que massa crítica en

moltes ocasions– s’ha bolcat

merescudament en el gran

talent del Barça. I de les

grans receptes surten grans

resultats: el primer títol ja

està al sac. Més de 15.000

persones van sortir a

celebrar-ho a la plaça

Catalunya. No som el

Barça, però esperem que

L’Independent  també

haguem barrejat bé els

ingredients al llarg de nou

anys i gairebé 300 núme-

ros, i haguem aconseguit el

nostre objectiu d’informar

des del rigor i la proximitat,

i així 300 graciencs vulguin

sumar-se al nostre aniversa-

ri i fer-se una foto el proper

22 de maig a la plaça de la

Vila. Us hi esperem! 
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Receptes

el bloc

VVVVVolem que lolem que lolem que lolem que lolem que l’hor’hor’hor’hor’horttttt
continuï sent uncontinuï sent uncontinuï sent uncontinuï sent uncontinuï sent un
espai d’aprenentatge,espai d’aprenentatge,espai d’aprenentatge,espai d’aprenentatge,espai d’aprenentatge,
intercanvi i trobadaintercanvi i trobadaintercanvi i trobadaintercanvi i trobadaintercanvi i trobada

JAVI SORIA
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  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

Davant la taula del cafè

El jove Ahmed juga a temp-

tar la gravetat amb la seva

safata plena de gots amb el

cul ple de marro pels carrers

d’Ibrahemiya. La mou a dreta

i esquerra. Fins i tot la posa

perpendicular al terra. Però

res. Els gots segueixen

inexplicablement imantats al

seu company metàl.lic

mentre el jove garçon sorteja

sots a terra, vells asseguts al

mig de la vorera i cotxes

aparcats de les formes més

inversemblantment possi-

bles.

N’Abdu s’eixuga la suor

davant el seu inefable

company de treball. Un

desballestat calefactor que

treballa més de 12 hores per

dia i que ja devia escalfar

l’aigua del té en els temps de

Mehmet Ali i el general

Espartero. I mentre serveix

l’aigua bullent sobre els gots

plens de té segueix escridas-

sant als clients de cada dia.

“Ezayek ya besha?!” (Com

esteu, senyor?), “Saba’j al fuul

ya efendi!” (Bon dia, mestre!).

Els clients seuen en taules de

mig metre quadrat, xarru-

pant el seu te carregat de

sucre mentre deixen passar

les hores en enormes cafès

colonials vinguts a menys.

Centre de negocis, oficina

oficiosament municipal, punt

de trobada. Salutacions

quilomètriques amb rutinaris

qüestionaris sobre la salut

familiar que es repeteixen

dia rere dia entre els matei-

xos parroquians. Converses

banals, discussions polítiques

sense dir res, xafardejos de

barri sense més. De fons, la

pel.lícula americana de torn, la

sèrie televisiva egípcia del

moment o en alguns llocs fins i

tot les millors recitacions

coràniques. I és clar, els

dissabtes el partit de futbol.

Ahly o Zamalek. Barça o

Madrid. Com si al món no hi

hagués matisos.

I el tictac de fons, un especta-

cular compàs rítmic, marca la

velocitat del cafè. Impulsius

colpejos sobre la taula en el

cas del dominó, suaus repics

del dau sobre la taula del

backgamon. Airades discussi-

ons sobre les regles del joc,

sobre les trampes del senyor

Farid o sobre la banalitat més

trivial, en la majoria dels

casos. Espectadors seguint el

desenvolupar del frenètic joc,

que s’estén durant hores i

hores en aquest escenari.

Fins i tot del més poc emocio-

nant que un s’hagi trobat en

sa vida, com és la tauila. I

abans que ningú els expliqui

el perill de fumar-se un cigar

amb filtre fumen dia rere dia

shishes del tabac més negre

que un hagi ensumat en sa

vida. Pipejant-la en calma,

assaborint-la sense pressa,

doncs la impaciència és pecat

de Satan. I així es veu passar

el temps. Davant la taula del

cafè. Sense més. Assaborint

cada segon amb més delit

del que es pipeja la sheesha

diària. En un cafè qualsevol

d’Alexandria, un dia qualse-

vol. 

http://dralmo.blogspot.com/

http://www.flickr.com/

photos/al_ayn

SERGI CARDONA

Els clients seuen a lesEls clients seuen a lesEls clients seuen a lesEls clients seuen a lesEls clients seuen a les
taules de metretaules de metretaules de metretaules de metretaules de metre
quadrat, xarrupant elquadrat, xarrupant elquadrat, xarrupant elquadrat, xarrupant elquadrat, xarrupant el
seu te carregat de sucreseu te carregat de sucreseu te carregat de sucreseu te carregat de sucreseu te carregat de sucre

el corresponsal
Marc Almodóvar, periodista Tristram *

Adéu al “com que”

Ja sé que el que avui explicaré no ve a cuento,

però fa dies que em xiulen les orelles perquè

he comprovat com s’ha estès entre molts

parlants de llengua vernacle una frase que és

calcalda al castellà, i que em sembla que en

català no acaba de ser prou correcte, o diguem-ne genuïna. Cada

cop la sento en més puestos i reconec que la seva implantació

cada cop em treu més de quici. Un dels últims cops va ser antes

d’ahir en un establiment del carrer Terol, si no m’equivoco. Dos

joves a la flor de la vida, segurament d’uns 35 anys –es nota que

vaig pels 36 ? – deien una cosa així com “al final dijous, com no

va ploure, vam decidir marxar a la platja”. Aaarg. Gravíssim

parany lingüístic. Bueno, més que parany, un còpia d’una formula

castellana que s’està escampant entre naltros com el mosquit

tigre. I és que, amics lectors, a mi em fa la impressió que en

aquesta frase hi falta un “que”.  Si no m’erro, en lo bell catalanesc

seria més nostrat dir “com que no va ploure, vam decidir marxar

a la platja”. Vaja, que abans, amb una frase d’aquest tipus, la

gent utilitzava el ”com que”, i no

pas un “com” a seques, tal i

com passa ara cada cop més.

Aquesta fórmula invasiva va ser

sentida al carrer Terol, però és

que també ho he patit per la

tele i per la ràdio, i és clar,

arriba un punt que aquesta

còpia barata del castellà acaba sent del tot normal entre els

catalanoparlants. De moment, a la premsa escrita encara no ho

he vist, però tal i com estan les coses amics, temps al temps...

Potser és que ha de ser així, no sé.  I eps, companys estudiants

de la diglòssia, no us penseu eh? No és que ara m’hagi vingut un

atac per exercir de savi corrector (ni sóc savi, i per a mi el més

semblant a un corrector seria, més aviat, un correctiu i d’autoapli-

cació), però és que fa quatre dies la gent feia servir l’expres-

sió correctament i amb normalitat. S’utilitzava una fórmula ben

genuïna que de cop, sense un motiu aparent la gent comença

abandonar i l’engega a pastar perquè sí. A partir de quan? No ho

sé. A diferència d’altres sangries lingüístiques, en aquest cas no

sabria posar fetxa a l’inici d’aquesta catàstrofe, però penso que

és molt recent. Proposo als amics de l’administració que vetllen

per aquests temes que hi posin mà, i peu, i braç.  Que s’aixequin

del seu asiento, que deixin de fer tertúlies pels pasillus i que es

plantegin una nova campanya per salvar el “com que”. Proposo

una bustiada. O se’n diu bussonada? 

* DIGUI-DIGUI DES DE 1973

la setmana

FFFFFa quatra quatra quatra quatra quatre dies la gente dies la gente dies la gente dies la gente dies la gent
feia servir l’expressiófeia servir l’expressiófeia servir l’expressiófeia servir l’expressiófeia servir l’expressió
correctament i ambcorrectament i ambcorrectament i ambcorrectament i ambcorrectament i amb
normalitatnormalitatnormalitatnormalitatnormalitat
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Política

Entrevista a Miguel Raposo, nou conseller del PP en lloc de l’imputat Albert Belón

Com accepta el càrrec tenintCom accepta el càrrec tenintCom accepta el càrrec tenintCom accepta el càrrec tenintCom accepta el càrrec tenint
en compte que el relleu deen compte que el relleu deen compte que el relleu deen compte que el relleu deen compte que el relleu de
Belón es produeix per un casBelón es produeix per un casBelón es produeix per un casBelón es produeix per un casBelón es produeix per un cas
polèmic?polèmic?polèmic?polèmic?polèmic?
Potser no és la manera que a la
gent li agradaria per entrar d’una
manera seriosa en política.
M’ho han ofert de manera pro-
visional fins que s’aclareixi tot.
Belón ha tingut el suport del
partit i ha cregut que renunci-
ar temporalment és la millor
manera de defensar-se i que no
facin més mal al partit.

Creus que el cas Store CafèCreus que el cas Store CafèCreus que el cas Store CafèCreus que el cas Store CafèCreus que el cas Store Cafè
perjudicarà els vostres resul-perjudicarà els vostres resul-perjudicarà els vostres resul-perjudicarà els vostres resul-perjudicarà els vostres resul-
tats a Gràcia?tats a Gràcia?tats a Gràcia?tats a Gràcia?tats a Gràcia?
Encara falta per a les eleccions
municipals i espero que aquest
tema es resolgui, perquè no hi
veig molta base en la denúncia.

VVVVVostè ja fa trostè ja fa trostè ja fa trostè ja fa trostè ja fa tres anys que estàes anys que estàes anys que estàes anys que estàes anys que està
implicat en el PP de Gràcia.implicat en el PP de Gràcia.implicat en el PP de Gràcia.implicat en el PP de Gràcia.implicat en el PP de Gràcia.
Què creu que pot aportar a laQuè creu que pot aportar a laQuè creu que pot aportar a laQuè creu que pot aportar a laQuè creu que pot aportar a la
feina que sfeina que sfeina que sfeina que sfeina que s’estav’estav’estav’estav’estava fenta fenta fenta fenta fent?????

i arribar a la gent. No ens hem
de tancar si aspirem a governar.

Si una cosa ha sorprès de BelónSi una cosa ha sorprès de BelónSi una cosa ha sorprès de BelónSi una cosa ha sorprès de BelónSi una cosa ha sorprès de Belón
en aquests anys de conseller ésen aquests anys de conseller ésen aquests anys de conseller ésen aquests anys de conseller ésen aquests anys de conseller és
la discrepància amb algunesla discrepància amb algunesla discrepància amb algunesla discrepància amb algunesla discrepància amb algunes
idees de la diridees de la diridees de la diridees de la diridees de la direccióeccióeccióeccióecció. D. D. D. D. Diguiiguiiguiiguiigui’’’’’mmmmm

EL NOU CONSELLER DEL PP, MIGUEL RAPOSO

JAVI SORIA

Albert Balanzà

“Una idea bona d’ERC es pot votar”
Miguel Raposo (Gràcia,

1983) s’ha estrenat en

l’últim ple com a porta-

veu adjunt i conseller

del Partit Popular en

substitució d’Albert

Belón, imputat en el cas

Store Cafè, el presump-

te cas de corrupció per

una llicència de bar que

esquitxa també tècnics

del districte. En aques-

ta entrevista, Raposo

justifica l’aliança PP-

CiU-ERC per tombar

propostes de l’equip de

govern a Gràcia i dis-

crepa de la línia oficial

del partit per l’11-M.

Crec que han buscat rejovenir
més el partit a Gràcia i ara que
tenim en marxa l’Espai Jove tam-
bé aprofitar que a través meu la
joventut de Gràcia pugui tenir
la seva veu dins de les idees del
PP.

PPPPPerererererò fins ara la majoria de joò fins ara la majoria de joò fins ara la majoria de joò fins ara la majoria de joò fins ara la majoria de jovvvvveseseseses
de Gde Gde Gde Gde Gràcia no sràcia no sràcia no sràcia no sràcia no s’ha identificat’ha identificat’ha identificat’ha identificat’ha identificat
amb el PPamb el PPamb el PPamb el PPamb el PP. Q. Q. Q. Q. Quina és la solució?uina és la solució?uina és la solució?uina és la solució?uina és la solució?
El PP té idees que agraden els
joves, però tenim un problema
de comunicació. S’ha de ser pla

una cosa que no li hagi agra-una cosa que no li hagi agra-una cosa que no li hagi agra-una cosa que no li hagi agra-una cosa que no li hagi agra-
dat del PPdat del PPdat del PPdat del PPdat del PP.....
Dins d’un partit no tens tanta
facilitat de discrepar com des
de fora, però no em va agradar
la linia posterior a l’11-M, quan
tot es va resoldre judicialment.
Ens va donar la imatge de par-
tit ranci, crispat i a perdre les
eleccions de 2008 a Espanya.

Com heu vist el relleu a laCom heu vist el relleu a laCom heu vist el relleu a laCom heu vist el relleu a laCom heu vist el relleu a la
conselleria de Joventut deconselleria de Joventut deconselleria de Joventut deconselleria de Joventut deconselleria de Joventut de
Gràcia i quines idees teniu enGràcia i quines idees teniu enGràcia i quines idees teniu enGràcia i quines idees teniu enGràcia i quines idees teniu en
aquest àmbit?aquest àmbit?aquest àmbit?aquest àmbit?aquest àmbit?
Cal donar marge al relleu però
està clar que l’Espai Jove de
Gràcia ha acabat sent ara ma-
teix l’Espai Jove de Barcelona.
Tampoc estic d’acord que
l’AJG i els de l’Ateneu de Vall-
carca tinguin allà el seu espai
quan ja tenen les seves cases
okupades.

Al Districte el PP ha votat enAl Districte el PP ha votat enAl Districte el PP ha votat enAl Districte el PP ha votat enAl Districte el PP ha votat en
aquest any no poques vega-aquest any no poques vega-aquest any no poques vega-aquest any no poques vega-aquest any no poques vega-
des amb CiU i ERdes amb CiU i ERdes amb CiU i ERdes amb CiU i ERdes amb CiU i ERC. UC. UC. UC. UC. Us sem-s sem-s sem-s sem-s sem-
bla una suma antinatural peròbla una suma antinatural peròbla una suma antinatural peròbla una suma antinatural peròbla una suma antinatural però
necessària?necessària?necessària?necessària?necessària?
A nivell local les ideologies no
compten tant com les bones
idees que afavoreixin els ciuta-
dans. Per això hi ha votacions
que no sembla que tinguin
molta lògica. Però si ve una idea
bona d’ERC, no s’ha de descar-
tar. O de CiU. Cal valorar si
és bona o dolenta.

PPPPPer on aprer on aprer on aprer on aprer on apretarà el PP al Detarà el PP al Detarà el PP al Detarà el PP al Detarà el PP al Dis-is-is-is-is-
tricte a partir d’ara amb vostè?tricte a partir d’ara amb vostè?tricte a partir d’ara amb vostè?tricte a partir d’ara amb vostè?tricte a partir d’ara amb vostè?
Per mobilitat, amb la loteria que
suposa aparcar i les superilles,
que no acaben de funcionar. I
per gent gran, amb els ajuts que
calen serem taxatius. 

“No pot ser que els

okupes tinguin lloc

a l’Espai Jove quan

ja tenen cases”

entrevista

A.B.

L’ampliació de la querella que
l’advocat de la propietària de
l’Store Cafè va ratificar al jut-
jat la setmana passada no es
resoldrà almenys fins al juny a
causa del retard administratiu
que està patint el Poder Judi-
cial a Catalunya pel trasllat de
dependències a la Ciutat de la
Justícia de l’Hospitalet de
Llobregat. El jutge ha enviat a
la fiscalia la petició de l’acu-
sació, que des del passat 2
d’abril ja té admesa a tràmit
la querella que imputa l’inspec-
tor de llicències del districte,
Josep Serrano; l’exportaveu
del PP; Albert Belón; la gerent
del districte, Mari Carmen
Fernández González; l’advocat
i també dirigent Antonio
Penalba, però no rebrà la res-
posta a causa d’aquesta
paral·lisi administrativa. No
serà, doncs, fins que retorni
la petició de l’advocat al jutge
que aquest decidirà si amplia
a estafa la querella per suborn,
tràfic d’influències, frau, pre-
varicació i activitats prohibi-
des a funcionaris públics i
imputa també la directora de
serveis tècnics, E.G.; el cap de
la secretaria tecnicojurídica,
R.G.; el cap del departament
de manteniment, J.A.; l’inter-
ventor delegat, J.O.; i l’admi-
nistradora, M.C.P.. El que és
inamobible ara com ara és que
els quatre primers imputats
hauran de declarar el pròxim
9 de juliol. 

La Ciutat de

la Justícia

endarrereix

el cas Store
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Societat
El Districte negocia la compra del solar

de Jaén per encabir-hi l’escola bressol
El projecte afecta la continuïtat de la pista de tennis del club Barenys, oberta al 1990

Segons el Pla d’Escoles

Bressol 2007-2011,

Gràcia tindrà un nou

centre per a infants de 0

a 3 anys al carrer Jaén

22-26. El Districte està

negociant amb els propi-

etaris d’aquest solar,

qualificat urbanís-

ticament d’equipament

comunitari, la compra

del terreny sense lloga-

ters. La mesura afecta al

Club Esportiu Barenys,

que té una pista de

tennis en aquest sòl del

carrer Jaén.

MERITXELL DÍAZ

Amb la previsió de construir una
nova escola bressol, el Districte vol
comprar el terreny situat als nú-
meros 22-26 del carrer Jaén. Per
això ha obert les negociacions amb
els propietaris de la finca, Here-
deros de Viuda de Felipe Iglesis.
Al solar hi ha un magatzem –on es
van habilitar set locals i onze apar-
taments i que va ser precintat
l’agost de 2007 (vegeu L’Indepen-
dent núm. 212)–, i la pista de ten-
nis del Club Esportiu Barenys, al
qual s’hi accedeix pel carrer
Astúries. El consistori vol adquirir
el terreny sense llogaters i això su-
posa tancar la pista esportiva.
El propietari del club, Elias
Barenys, ha mantingut reunions
informals amb el Districte per
saber en quins terminis es veuria
afectat pel projecte i, en cas d’efec-
tuar-se la compra, tindria sis me-
sos per deixar de fer ús de la pista
de tennis i mantenir el gimnàs,
situat a Astúries i amb un altre
contracte de lloguer.

On avui es troba la pista del club,
hi havia hagut una indústria de
xapes d’embotits que va cremar
en un incendi a finals dels 80. El
solar va quedar mig abandonat i
es va convertir en un niu de bru-
tícia i rates, fins que el club va
proposar fer-hi una pista de ten-
nis que comunicaria amb el gim-
nàs, creat l’any 1964. La nova
instal.lació va començar a funcio-
nar al 1990.
Per a Elias Barenys “la pista és
prioritària per a Gràcia” i per això
planteja solucions per donar-li
continuïtat. “Si no es pot conge-
lar el projecte de l’escola bressol,
es pot pensar en construir el cen-
tre a la part de les antigues naus
del carrer Jaén, que té més de 300
metres quadrats, i mantenir la pis-
ta, o fer un ús compartit de la pis-
ta amb l’escola”, diu Barenys. 

MERITXELL DÍAZ

El 10 per cent dels establiments

de Gràcia prohibeixen el tabac

M. DÍAZ

Segons un treball de camp elabo-
rat per l’Agència de Salut Públi-
ca, el 10 per cent dels locals de
Gràcia són lliures de fum.
D’aquesta manera Gràcia se si-
tua com el quart districte amb
establiments d’aquestes caracte-
rístiques. El rànquing està encap-
çalat per Ciutat Vella, on el 23,1

per cent dels bars i restaurants
tenen prohibit fumar. El seguei-
xen l’Eixampla i Sarrià-Sant
Gervasi.
L’estudi elaborat per l’Agència de
Salut Pública, que ha analitzat un
total de 1.136 establiments de la
ciutat, conclou que els locals de
menjar ràpid i llocs de venda i
degustació d’aliments són els que
més protegeixen del fum els seus

Els locals de menjar ràpid són els que més protegeixen del fum

clients i personals. El 85,4 per
cent dels locals de degustació han
prohibit fumar i la proporció és
similar entre les cadenes i fran-
quícies de menjar ràpid estudia-
des. Pel que fa a la senyalització
exterior dels establiments, es de-
tecta que en molts locals no és
prou visible i el 63 per cent in-
formen de l’opció presa respecte
el tabac. 

Els Castellers de la Vila de Grà-
cia van celebrar diumenge pas-
sat el seu XIIè aniversari tot des-
carregant el primer 5d7 de la
temporada. La colla gracienca,
acompanyada pels Xiquets de
Reus i Xiquets de Tarragona,
va aconseguir també descarre-
gar el 3d7 i el 4d7 amb l’agulla.
Després de l’actuació a la pla-
ça de la Vila, la festa va conti-
nuar a la plaça del Sol amb una
paellada popular i un exitós con-
cert de Miquel del Roig. A par-
tir d’ara, els esforços de la co-
lla aniran centrats a poder por-
tar a plaça el 4d8 abans de la
Festa Major. 

CEDIDA: PATRICIA BARBERÀ

crònica blava
Arnau Dòria

EL DISTRICTE VOL COMPRAR EL TERRENY DE JAÉN 22-26, ON HI HA UN MAGATZEM BUIT (ESQUERRA) I LA PISTA DE TENNIS DEL CLUB BARENYS

breus

La situació de les

dones, a debat

en tres tallers

Dins del II Congrés de les Do-
nes de Barcelona que se cele-
bra a l’octubre, Gràcia acull tres
tallers participatius per treba-
llar els quatre eixos temàtics
d’enguany, la ciutadania, els
temps i els treballs, la cultura,
i l’espai públic i la vida quoti-
diana. El primer taller se cele-
brarà al centre cívic de La
Sedeta el 27 de maig i girarà
entorn a qüestions lligades a la
cultura. La seu del Districte
serà l’escenari del segon taller
que el 3 de juny on es deba-
tran aspectes de la relació en-
tre temps i treball en l’àmbit
femení. La darrera trobada serà
al centre cívic del Coll el 10 de
juny. Totes les propostes es re-
colliran en un document que
es donarà a conèixer en el II
Congrés de Dones. 

El CEIP Bailèn

tindrà un segona

línia de P3

El CEIP del carrer Bailèn, que
comença a funcionar en barra-
cons a la plaça del Poble Ro-
maní al setembre, finalment
tindrà una segona línia de P3.
Així ho ha decidit aquest di-
lluns el consell de direcció del
Consorci d’Educació de Bar-
celona. El gerent de l’organis-
me, Manel Blasco, va plante-
jar aquesta proposta en una
reunió informativa a les famí-
lies i es va comprometre a cre-
ar un segon grup en cas que les
xifres de preinscripció superes-
sin les 25 places que s’oferien
en una única línia, sempre de
manera excepcional ja que l’any
vinent l’oferta de P3 tornaria a
ser d’un grup. 

De pisos protegits per a

gent jove a centre educatiu

El solar del carrer Jaén 22-26
està qualificat amb la categoria
7a, el que correspon a equipa-
ments existents, en execució o
amb llicència. Segons fonts veï-
nals, en l’anterior legislatura el
Districte va arribar a proposar
l’opció d’utilitzar el terreny per
construir-hi habitatges joves,
una idea que finalment s’ha des-
estimat per tirar endavant la
construcció de l’escola bressol.
D’altra banda, el carrer Jaén
està afectat pel Pla Especial de
Millora, Protecció i Reforma

Interior de la Vila de Gràcia
(PEMPRI) que en el seu arti-
cle 20 assenyala com a àrea
d’estudi especial aquesta zona
després de la desaparició de la
Via O. Aquest punt especifica
que s’estudiarà “la prolongació
de Rambla del Prat, fins al car-
rer Or-Encarnació”, el que su-
posaria obrir un carrer paral.lel
a Astúries entre aquesta via i
Jaén. Malgrat això, aquest pla
es troba actualment aturat i no
hi ha cap previsió de tirar-lo
endavant.



[1]

El plenari decideix donar impulsEl plenari decideix donar impulsEl plenari decideix donar impulsEl plenari decideix donar impulsEl plenari decideix donar impuls

als camins escolars de Gràciaals camins escolars de Gràciaals camins escolars de Gràciaals camins escolars de Gràciaals camins escolars de Gràcia El Districte ha decidit reforçar el

projecte dels camins escolars o iti-

neraris segurs, que no són més que

una proposta educativa de mobilitat

sostenible que té com a objectiu que

els infants puguin anar i tornar de

l’escola sense la necessitat d’anar

acompanyats d’un adult i amb un

entorn acollidor, format pels co-

merciants de la zona. Ja fa anys que

es van posar en marxa i és cert que

s’ha avançat prou en aquest sentit.

Des de les comunitats educatives de

les escoles es va elaborar un docu-

ment en què s’apuntaven les man-

cances en els recorreguts més habi-

tuals dels alumnes i es van dur a ter-

me tota una sèrie de millores. El

professorat, les famílies i els alum-

nes van sortir al carrer per dema-

nar el semàfor. I finalment ho van

aconseguir. Després d’uns mesos en

què la implementació dels camins

escolars s’havia quedat força enca-

llada, el consistori vol tornar-li a

donar impuls. Sens dubte, una bona

notícia que els centres educatius han

de celebrar. Tot i això, cal seguir

avançant en altres camps, com és el

dels carrils bici, perquè aquests tam-

bé esdevinguin itineraris segurs. Per-

què no pot ser que es creï el Bicing

–”un nou transport públic urbà” – i

que no s’adapti la ciutat, perquè això

és començar la casa per la teulada.

A d’altres ciutats europees, s’ha co-

mençat per on s’ha de començar i

tot rutlla. Per això, cal demanar tam-

bé que l’Ajuntament es posi les piles

en aquest sentit i que pensi en els

centenars de ciclistes que cada dia

transiten per itineraris no segurs.

editorial
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El Districte finança la diagnosi de la via del Coll amb 15.000 euros

La Primavera Verda se centra en les petites accions

Itineraris segurs

Cedida

La quarta edició de la Primavera Verda del Coll, un cicle

d’activitats de sensibilització i educació ambiental, gira al

voltant de les petites accions quotidians que es poden re-

alitzar en el dia a dia per contribuir a la sostenibilitat. El

gruix de les activitats es duran a terme al centre cívic del

Coll, tot i que també se sumen com a espais el Centre de

Recursos Barcelona Sostenible i el parc de la Creueta del

Coll, on aquest mateix dissabte se celebra una festa verda

amb activitats infantils, concerts i un dinar popular. Per al

director del centre cívic del Coll, Xavier Franch, el cicle

tracta “de donar a conèixer a la gent del barri, les entitats

i persones que treballen per la sostenibilitat”.



[2] [el tema del mes][el tema del mes][el tema del mes][el tema del mes][el tema del mes]

Les petites accions, eixLes petites accions, eixLes petites accions, eixLes petites accions, eixLes petites accions, eix

de la Primavera Verdade la Primavera Verdade la Primavera Verdade la Primavera Verdade la Primavera Verda

Bona part de les activitats es

duran a terme al Centre Cívic

El Coll fins al 12 de juny, tot i

que també es faran d’altres a

espais com el Centre de Re-

cursos Barcelona Sostenible

(CRBS), al carrer Nil Fabra, o

al parc de la Creueta del Coll.

El cicle aborda diferents qües-

tions com la salut del propi cos,

la gastronomia biològica, els

horts casolans o la fauna de

l’entorn dels barris nord del

districte. El dissabte 16 de maig

se celebra una festa verda al

parc de la Creueta a partir de

les 10 del matí amb activitats

infantils, espectacle d’animació,

parades d’entitats del barri,

tallers per a tothom, concerts

i un dinar popular. Pel que fa a

les sortides, ‘sha organitzat una

visita a un celler de producció

ecològica per al dia 24 de maig,

un itinerari pel parc del

Guinardó el 6 de juny i una

sortida nocturna per observar

els ratpe-

nats que

h a b i t e n

en deter-

m inades

zones del

Parc Güell

el diven-

dres 12 de juny, activitat que

clourà el cicle.

A més, durant mes d’un més

s’han programat tallers al cen-

tre cívic El Coll de ioga, tai-

txí, tècnica Pilates, així com

El quart cicle d’acti-

vitats de sensibilitza-

ció i educació ambi-

ental gira enguany al

voltant de les petites

accions quotidianes

que tant individual-

ment com col·lectiva

es poden realitzar dia

a dia per contribuir a

la sostenibilitat del

medi ambient a casa

i a la feina.

més sostenible

Èric Lluent

La biodiversitat és un terme que

fa referència a la diversitat ge-

nètica, d’espècies, d’ecosiste-

mes i de paisatges, i la vida al

planeta depèn de la preserva-

ció de l’equilibri entre tots

aquests components. La situa-

ció biogeogràfica de Barcelona

és privilegiada (la ciutat és en-

cerclada per la desembocadu-

ra de dos rius, el Besòs i el

Llobregat, la serra de Coll-

serola i el mar) cosa que li ofe-

reix una gran diversitat d’eco-

sistemes i, per tant, una rique-

sa biològica.

Tot i això, les accions huma-

nes no sempre han estat afa-

voridores d’aquesta diversitat,

fet que ha comportat la desa-

parició de determinades espè-

cies. Un cas clar a la ciutat de

Barcelona el trobem en el fal-

có pelegrí, una espècie autòc-

tona que va desaparèixer de

la ciutat a mitjans dels anys 70

perquè la legislació de l’època

permetia que aquesta au, com

qualsevol altre rapinyaire, fos

eliminada. Des d’aleshores no-

més es van trobar a la ciutat

exemplars de pas provinents

del centre i nord d’Europa que

s’instal·laven a Barcelona du-

rant els mesos d’hivern tot

aprofitant la bonança climàti-

ca, l’abundància de menjar i els

pocs destorbs humans. Final-

ment el 1999 es va iniciar el

Projecte de reintroducció del falcó

pelegrí a Barcelona, emmarcat

dins l’objectiu 1 del Compro-

mís ciutadà per la sostenibilitat

– Agenda 21 (dirigit a “prote-

gir els espais lliures i la

biodiversitat i ampliar el verd

urbà”), i amb la finalitat de re-

cuperar una espècie del patri-

moni natural barceloní. Aquest

projecte, promogut per l’Ajun-

tament de Barcelona i desen-

volupat conjuntament amb

Thalassia Estudis Ambientals, ha

alliberat 47 exemplars de fal-

có pelegrí en el període 1999-

2003 obtenint el naixement a

la ciutat de 39 falcons i l’exis-

tència, a dia d’avui, de tres pa-

relles. Els darrers en néixer a

la ciutat han estat quatre po-

llets fills de la parella instal·lada

a la Sagrada Família. La pàgina

web www.falconsbarcelona.net

dedicada a aquest projecte

permet veure l’evolució

d’aquesta família a través de la

webcam instal·lada al seu niu.

Des del CRBS animem a tot

aquell qui ho desitgi a visitar-la

per així poder conèixer millor

aquests nous veïns.

Centre de Recursos

Barcelona Sostenible

El falcó pelegríEl falcó pelegríEl falcó pelegríEl falcó pelegríEl falcó pelegrí

Cedida

[ Durant la Primavera Verda del Coll es faran tallers d’horts al balcó ]

trobades per aprendre a fer

un hort al balcó de casa o per

realitzar dietes saludables i res-

pectuoses amb el medi ambi-

ent. “Tractem de donar a co-

nèixer a la gent del barri les

entitats,

associaci-

ons i per-

sones que

treballen

per la sos-

tenibilitat

per tal

que s’hi puguin interessar i par-

ticipar-hi. A més, volem afavo-

rir la presa de consciència

mediambiental”, subratlla

Xavier Franch, director del

Centre Cívic El Coll.

Activitats infantils, espectacles i

parades d’entitats, a la festa de

dissabte a la Creueta del Coll
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Els cinc grups munici-

pals de Gràcia van mos-

trar-se favorables en el

darrer plenari a la me-

sura de govern d’impul-

sar els camins escolars,

uns itineraris que per-

meten el desplaçament

segur i a peu dels in-

fants de casa a l’escola.

Amb aquesta mesura es pretén

donar continuïtat als projectes

de camins escolars que ja exis-

teixen i iniciar-ne d’altres, així

com aconseguir una major im-

plicació d’altres actors com els

comerciants, les àrees de mo-

bilitat i l’Institut Municipal

d’Educació de Barcelona. Un

dels punts que inclou aquesta

proposta és la creació d’un

grup de treball que estudiï els

camins escolars de Gràcia. El

grup estaria integrat per la co-

munitat educativa però també

per altres agents que s’encar-

regarien de fer una radiografia

de la situació actual per detec-

tar les mancances i recollir els

aspectes que s’han d’abordar a

mig termini. El Districte finan-

çarà l’elaboració de la diagnosi

del camí escolar del Coll amb

15.000 euros i altres 15.000

euros es destinaran a fer acti-

vitats de sensibilització, infor-

mació i comunicació.

[ El semàfor de Providència i Escorial va millorar el camí escolar del CEIP Pau Casals ]

Serveis d’interès

Punt Verd de Collserola

C. Collserola, 2. Sortida 6

Ronda de Dalt - Plaça Alfons

Comín, darrera de la

benzinera

Horari: de dll a dv, de 8 a

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

Punt Verd de Barri

Plaça Gal·la Placídia

Horari: dll, de 16.30 a 19.30;

de dm a ds, de 10 a 13.30 i

de 16.30 a 10.30, i dg i fes-

tius, tancat.

Punt Verd col·laborador

Tabuenca

C. Guilleries, 24

Horari: de dll a dv, de 8.30 a

13.30 i de 16.00 a 19.00, i ds

de 10 a 13.30.

Telèfon: 93 218 30 97

Punt Verd mòbil

Santuari del Coll, ds de 8.30

a 14 h. Bibl. Jaume Fuster, dll

de 16 a 19.30. Mercat de l’Es-

trella, dc de 8.30 a 14 h. Pla-

ça Joanic, ds de 16 a19.30 h.

Travessera de Gràcia/Gran

de Gràcia, ds 8.30 a 14 h. Pla-

ça Revolució, dc de 16 a

19.30. Pg de Sant Joan/Indús-

tria, dj de 8.30 a 14 h. Pg de

Sant Joan/Rosselló, dll de 16

a 19.30.

Mobles i trastos vells

Cada carrer té assignat un dia

fix de la setmana, de les 20 a

les 22 h.

Estació de la xarxa de vi-

gilància i previsió de la

contaminació atmosfèrica

Gal·la Placídia.

www.aspb.es

Recollida d’oli vegetal-

Laboris

Associació CET-Laboris

Travessera de Gràcia, 263

Telèfon: 93 2785 80 68

Correu electrònic:

laboris@labor-90.com

Centre de Recursos

Barcelona Sostenible

Nil i Fabra, 20, baixos

Telèfon: 93 237 47 43

Correu electrònic:

recursos@bcn.cat

Mapa ecològic virtual de

Gràcia

www.mapaecologic.net

Javi Soria
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A qui assessoreu en aquest

punt d’informació?

Treballem amb associacions

que ens demanen qüestions lli-

gades al medi ambient. Per

exemple, assessorem a aque-

lles entitats que volen fer una

festa i celebrar un dinar popu-

lar i necessiten gots i coberts

o que ens demanen que els

posem en contacte amb algu-

na associació que els pugui fer

menjar ecològic. Bàsicament

ens dediquem a respondre

preguntes. Poden ser molt di-

verses, no un tema concret.

Aquest servei és només

per al districte de Gràcia o

per a tota la ciutat?

En principi qualsevol associació

juvenil de Barcelona es pot

adreçar a nosaltres. Donem

servei a tota la ciutat.

Quines línies d’acció

prioritària teniu?

Una de les essencials és la ces-

sió de tot el ventall de materi-

al que tenim, perquè la gent el

pugui conèixer i en pugui fer

L’Espai Jove de Gràcia acull des de la seva

posada en marxa el punt d’informació juvenil

de recursos per a la sostenibilitat, que asses-

sora als grups i entitats juvenils a l’hora de

realitzar activitats per tal que aquestes si-

guin el més respectuoses possibles amb l’en-

torn. Alba Foz n’és la responsable.

[ Alba Fez, responsable del punt d’informació situat a l’Espai Jove de Gràcia ]

ús, des de cuines solars a gots,

coberts i plats reutilitzables, i

una placa solar fotovoltaica.

També hi ha la línia més d’in-

formació, per solucionar dub-

tes. En aquest sentit, elaborem

unes fitxes temàtiques que in-

tentem editar cada un o dos

mesos i que són sobre una te-

màtica en concret, sempre

d’interès per al ciutadà i amb

Marc Vidal

Meritxell Díaz

exemples pràctics. Ara en te-

nim unes 36 o 37 de publica-

des a internet ja que no s’im-

primeixen en paper.

Alguns d’aquests temes

serien...

El compostatge, sobre l’aïlla-

ment tèrmic, sobre els insec-

ticides naturals, la contamina-

ció acústica, el sabors i deter-

gents naturals, les bosses de

plàstic, els aparells d’aire con-

dicionat i els horts urbans, en-

tre d’altres.

Hi ha entitats amb les

quals col·laboreu sempre?

Estem molt en contacte amb

el Centre de Recursos Barce-

lona Sostenible. Si hi ha alguna

cosa que no es pot resoldre

des d’aquí o que es pot ampli-

ar, parlem amb ells. El CRBS

no és ben bé com nosaltres,

ells es dediquen exclusivament

a temes de medi ambient i el

seu públic és de totes les edats.

Teniu alguna xarxa per tre-

ballar amb entitats?

Hi ha el cens d’entitats i a par-

tir d’aquí n’hi ha que es conei-

xen més que altres i que tre-

ballen conjuntament sovint.

No hi ha una xarxa establerta

d’acció, més enllà de la col·-

laboració entre elles no hi ha

res. Des d’aquí no s’ha fet la

feina de fer una xarxa.
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L’evolució històrica de la Diagonal. El periodista i

cronista de Barcelona Lluís Permanyer parlarà en aquesta

xerrada organitzada pel Taller d’Història de Gràcia sobre

l’evolució de la Diagonal, una de les principals vies de la

ciutat, suma de diferents diagonals. Permanyer descobri-

rà la seva història, com es va urbanitzar aquesta autopis-

ta urbana, projectada per Ildefons Cerdà.

Fundació Festa Major de Gràcia (Igualada, 10)

Dijous 21 de maig, a les 20 h

SSSSSIIIII     VVVVVOLEUOLEUOLEUOLEUOLEU     ANUNCIARANUNCIARANUNCIARANUNCIARANUNCIAR     ELSELSELSELSELS     VVVVVOSTRESOSTRESOSTRESOSTRESOSTRES     AAAAACTESCTESCTESCTESCTES     ENENENENEN     AAAAAQQQQQUESTUESTUESTUESTUESTAAAAA     AAAAAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDA, , , , , ENVIEUENVIEUENVIEUENVIEUENVIEU     UNUNUNUNUN     CORREUCORREUCORREUCORREUCORREU
ELECTRÒNICELECTRÒNICELECTRÒNICELECTRÒNICELECTRÒNIC     AAAAA     independent@debarris.comindependent@debarris.comindependent@debarris.comindependent@debarris.comindependent@debarris.com     OOOOO     BÉBÉBÉBÉBÉ     UNUNUNUNUN     FAXFAXFAXFAXFAX     ALALALALAL 93 217 06 80 93 217 06 80 93 217 06 80 93 217 06 80 93 217 06 80

recomanem

Concert: Espanto i La

Otra Gloria.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 17 de maig

Passejada per la Gràcia

anarquista, ruta turístico-

històrica organitzada per

l’Ateneu Rosa de Foc.

Jardinets de Gràcia, 10 h

Conferència: Estem sols a

l’univers?, amb observació

del sol i la inauguració de

l’exposició Astrofotografia.

Els Lluïsos (Plaça del Nord,

7), de les 11 a les 14 h

� 16 de maig

VI Cicle d’Aperitius Musi-

cals Matinals: Appledog.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 12.30

Concert de música àrab:

AEMB.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), 20 h

1r Aniversari de La Cova

de les Cultures.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

XXIIè Concurs de Teatre

Català a Gràcia: Lliura-

ment dels premis.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 21.30

Explica’ns... com recicles.

Els Lluïsos (Plaça del Nord,

7), a les 17 h

Sessió doble de cinema.

Passi de: La fuga del

Bronx + Roma 2072 los

gladiadores.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), 17 h

Nit de poesia amb

25hombres.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 18 de maig

Opereta & òpera & sar-

suela, concert líric.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 18 h

La Quimera (Verdi, 28), a

les 19 h

Cicle ‘No t’ho perdis’: Ci-

nema, amb Xavier Pérez.

Bibl. Vila de Gràcia (Tor-

rent de l’Olla, 104), 19 h

Projecció: Nuestro pan

de cada día.

Olokuti (Astúries, 36), 19 h

Presentació: Famílies

hospitalàries, a càrrec

de Josefina Altès.

El Centre (Ros de Olano,

9), a les 20 h

Gràcia Jazz Sessions hosted

by Andreu Zaragoza: Este-

ve Pi i Joan Motera.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 20 de maig

Vine a fer un cafè amb...

memòria , autobiogra-

fia o ficció, literatures del

jo, amb Emili Manzano i

Joan-Daniel Bezsonoff.

Biblioteca Jaume Fuster

(Pl. Lesseps, 20), 19 h

Inaguració de l’exposició:

Carrer Gran, referent

de la premsa local i

escola de periodistes.

CAT (Travessia Sant

Antoni, 6), 20 h

Concert: Estanislau Verdet.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 21 de maig

Vine a fer un cafè amb...

Cabaret Voltaire, el

dadà a escena, amb

Teatre Kadish.

Biblioteca Jaume Fuster

(Pl. Lesseps, 20), 19 h

Concert: Música de

Frank Zappa, amb

Filthy Habits Ensemble

+ Caballero Reynaldo

& The Grand Kazoo.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), 21.30

Concert: Estanisalu Ver-

det.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Espectacle: Visitantes.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 22 h

Concert: Peter Loveday.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

a les 22.45

EXPOSICIONS

� 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 29 de maig

Exposició: Marqueteria

(art i ofici), a càrrec de

La Miranda Casal de Barri.

Casal de barri Cardener

(Cardener, 45)

� Fins al 30 de maig

Exposició: Una literatu-

ra pròpia.

Lluïsos (Plaça del Nord, 7)

Exposició fotogràfica:

Dones d’Etiòpia, de

Petra Jiménez.

CIRD (Camèlies, 36)

Exposició fotogràfica: Ne

me quitte pas, de Chris-

tian Maury.

Galeria H
2
O (Verdi, 152)

Exposició d’escultura de

Nico Nubiola Muck.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12)

Exposició: Terra do Brasil.

Espai Jove de Gràcia

(Gran de Gràcia, 190)

INFANTILS

� 16 de maig

Representació teatral: La

nit de Sant Joan.

Els Lluïsos (Plaça del

Nord, 7), a les 17 h

� 17 de maig

Matinal infantil: Alícia al

país de les meravelles,

de la companyia Cata-

crak.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 12 h

� 19 de maig

Espectacle de titelles: Una

història de dos lleons, a

càrrec de titelles Munchis.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 17.30

Enreda’t amb l’acció: Com

es fa un llibre.

Biblioteca Jaume Fuster (Pl.

Lesseps, 20), a les 18 h

� 20 de maig

Lletra petita - Petit format:

Contes del món, amb Gina

Clotet.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 18 h

ACTES

� 15 de maig

Cinemafòrum: Noma -

dak_tx.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), 19 h

Xerrada i passi de docu-

mental amb l’ONG Aigua

per al Sahel.

OIokuti (Astúries, 36), a les

19 h

Kafeta - Passi del documen-

tal: El mercat de l’Aba-

ceria, amb Javier Pernas.

Ateneu Rosa de Foc (Vern-

tallat, 36), 20 h

Presentació de la revista:

Caldo de cultivo.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 21 h

Xerrada: El banc del

temps.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 21.30

Concert d’ska i reggae:

Nohison + Soap in eye.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), 22 h

Opereta & òpera & sar-

suela, concert líric.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 22 h

Els Celtes al CAT - Concert:

Keympa.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Cicle de concerts ‘Joves

clàssics amb Gràcia’: Com-

positors catalans de la

segona meitat del S.XX -

Orquestra de Cambra

de Gràcia.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), 19 h

Concert: Germán Díaz &

Marc Egea.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 19 de maig

Cicle documental de foto-

grafia: La muerte de

Kevin Carter.
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Cultura
La Cova de les Cultures fa un any i

vol treballar amb altres associacions
El col.lectiu cultural, situat al carrer de l’Àngel, ja reuneix més de 7.000 socis

Fa un any que l’associa-

ció La Cova de les Cultu-

res es va establir al

carrer de l’Àngel, des-

prés de dos anys desen-

volupant la seva activi-

tat al barri Gòtic i veu-

re’s amb la necessitat de

traslladar-se per fer

créixer el seu projecte.

El col.lectiu celebra

dissabte el seu primer

aniversari a Gràcia amb

espectacles de música i

teatre i amb el repte de

crear sinèrgies amb

altres associacions

culturals i de veïns.

UN DELS DARRERS ESPECTACLES DEL LABORATORI CRÍTIC ARTÍSTIC LUCIA

CEDIDA: LA COVA DE LES CULTURES

MERITXELL DÍAZ

Recitals de poesia, balls, monò-
legs, exposicions, cicles de cine-
ma, tallers i cursos, performances,
actes de difusió de cultures in-
ternacionals i teatre. És el ventall
d’activitats que es pot trobar a
La Cova de les Cultures, una as-
sociació cultural ubicada al car-
rer de l’Àngel que dissabte cele-
bra el seu primer aniversari a
Gràcia. El col.lectiu va néixer
l’any 2006 amb l’objectiu de pro-
moure i sostenir l’intercanvi cul-
tural i es va instal.lar al Gòtic.
“Ens calia créixer i vam triar
Gràcia perquè és un espai molt
potent i un bressol d’artistes”,
explica Esther Lopera, membre
de La Cova de les Cultures. “La
força de la nostra associació és
la varietat de la nostra programa-
ció, ja que no ens concentrem
només en una disciplina artísti-
ca”. A més, La Cova manté
col.laboracions institucionals
amb l’Institut Italià de Cultura de

Música, monòlegs i teatre,

per celebrar l’aniversari

La celebració de l’aniversari de
La Cova de les Cultures arrenca
dissabte 16 amb un monòleg a
càrrec de Felipe Cabezas, un dra-
maturg especialitzat en les revi-
sions de la Comèdia de l’Art ita-
liana i autor de L’Ultima Notte
del Capitano, una obra que s’ha
pogut veure a l’espai. A conti-
nuació Alessandro Di Pauli ofe-
rirà un monòleg ple d’al.legories
que s’endinsa en el món oníric.
La cantautora argentina Correa
Luna interpretarà les seva melo-

Barcelona, els programes euro-
peus Leonardo Da Vinci de tres
universitats italianes, el festival
internacional de música i art con-
temporani Soundres, i l’Ajunta-
ment de Barcelona. Ara el repte
és crear sinèrgies amb altres as-
sociacions culturals i veïnals de
Gràcia. Tot i que prefereixen no
avançar amb quines –perquè es-
tan fent els primers contactes–,
diuen que l’objectiu és “fer acti-
vitats de major ressò i poder in-
tegrar-nos més en la xarxa que ja
hi ha creada”.
El nombre de socis de La Cova
de les Cultures ja supera els 7.000.
“No ens marquem xifres a nivell
de socis, volem que tothom qui
vingui s’hi trobi a gust i així se-
guir compartint noves idees i pro-
jectes”, conclou Lopera. 

dies dolces que barregen pop
amb tocs llatins. Aballati (balleu!)
és el nom de l’espectacle que
portarà Salentu Taranya i que
combina balls del sud d’Itàlia i
de Catalunya. També hi haurà
una peça d’improvisació a càr-
rec del col.lectiu LuCiA, dirigi-
da per Max Caprara. El toc final
de la nit el posaran quatre DJ
que superposaran projeccions a
la seva música. Aquest seguit
d’espectacles culturals començarà
a dos quarts de deu del vespre.

•Lobezno. Dv i ds, 16.10, 19.10, 22.10,

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

•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. 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.

CASABLANCA-KAPLAN. Passeig de Grà-

cia, 115

•Sala 1: El niño pez (VOSE). Passis:

15.55, 19.45 Gran Torino (VOSE). Pas-

sis: 17.40.  Cuento de Navidad (VOSE).

Passis: 21.30.

•Sala 2: Genova (VOSE). Passis: 16.00,

18.00, 20.00, 22.00.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

Telèfon: 93 459 03 26.

Tancat per qüestions tècniques du-

rant aquesta setmana. No hi ha ses-

sions.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205. Tel.

: 93 457 32 11.

•Sala 1: Ángeles y demonios. Passis:

16.30, 19.20, 22.15.

•Sala 2: Nunca es tarde para enamo-

rarse. Passis: 16.30, 18.30, 20.30,

22.30.

•Sala 3: Hannah Montana. Passis:

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Sala 4: Lobezno. Passis: 16.00,  18.10,

20.20, 22.30.

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: Paraíso travel. Passis: 16.00,

18.15. 25 kilates (VOSE). Passis: 20.30,

22.40.

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

16.00, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 5:  Un cuento de verano (VOSE).

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Ángeles y demonios. Dv i ds, 16.00,

19.00, 22.00, 00.45; dg a dj, 16.00,

19.00, 22.00.

•Génova. De dv a dj, 16.00, 18.05,

20.10.

•The international: dinero en la

sombra. Dv i ds, 22.10, 00.40; de

dg a dj, 22.10.

•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.

•El albergue rojo. Dv i ds, 16.10,

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

16.10, 18.10, 20.20, 22.30.

•Gran Torino. Dv i ds, 16.10, 19.10,

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

22.10.

•Star Trek. Dv i ds, 16.00, 19.00,

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

22.00.

Passis: 16.10, 18.10, 20.05, 22.40.

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

238 79 90.

•Sala A: Sicko (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: Nunca es tarde para ena-

morarse (VOSE). Passis: 16.10, 18.20,

20.30, 22.40.

•Sala D: Cosas insignificantes (VOSE).

Passis: 16.10, 18.15, 20.25, 22.40. A

mar (curt). Passi: 22.15.

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.

breus

La història

anarquista, en

una passejada

El projecte L’arbre de la lliber-
tat i altres històries, guanyador
d’aquesta edició del Projecte
Públic!, realitza aquest diumen-
ge 17 la seva segona acció amb
una ruta a través d’indrets re-
lacionats amb la història anar-
quista de Gràcia i altres espais
importants per a l’esperit lliber-
tari del districte amb l’objec-
tiu “de rescatar la memòria”.
La passejada comença a les
deu del matí als Jardinets i ani-
rà acompanyada de la poesia
de Xavier Theros, d’Accidents
Polipoètics, i la música de
Marc Viaplana i de Juan Crek.
També participa en la ruta
l’anarcosindicalista militant
Rafael Iniesta. L’arbre de la lli-
bertat i altres històries és un pro-
jecte de Consol Rodríguez i
Mariano Maturana. 

La setmana

marroquí clou a

l’Espai Jove

L’associació d’estudiants mar-
roquins celebra aquest cap de
setmana la seva setmana cultu-
ral que clou dissabte a l’Espai
Jove del carrer Gran. La jorna-
da comença amb una degusta-
ció de la gastronomia marro-
quí, a la qual seguirà una taula
rodona sobre els fills i filles de
famílies immigrades i l’educa-
ció intercultural i la seva impor-
tància en la integració social. A
la tarda es farà un recital de po-
esia en àrab i en castellà i un
espectacle de dansa a càrrec de
l’escola Sarabi i Dansa Orien-
tal Devorah. L’actuació musi-
cal del grup de l’associació d’es-
tudiants marroquins posarà el
punt i final de la festa. 
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breus

El nou Gràcia

Gimnàstic Club

debuta

Gràcia ja compta amb una nova
entitat esportiva, el Gràcia Gim-
nàstic Club amb seu al Club Ten-
nis de la Salut. Dedicat exclusi-
vament a la gimnàstica artística
tant masculina com femenina,
aquesta entitat pretén, d’una ban-
da, fomentar una bona escola i,
de l’altra, projectar esportistes
per a l’alta competició. Tot i trac-
tar-se d’una nova proposta es-
portiva per a la Vila, ja s’hi han
apuntat prop de setanta nois i
noies d’entre 4 i 18 anys. Les
dues primeres competicions en
les quals s’han pogut veure els i
les participants gracienques han
estat les proves de la Copa Cata-
lunya celebrades el mes de març
i abril a Puig Reig i a Salt, res-
pectivament. 

L’Ajuntament embarga l’Europa
El club perd un contenciós per l’IBI dels últims quatre anys i haurà de pagar 205.000 euros

L’Europa ha patit aquesta

setmana un revers eco-

nòmic de dimensions

immesurables: una

resolució judicial del

jutjat contenciós admi-

nistratiu tomba l’últim

recurs que havia presen-

tat el club per evitar un

embargament per no

haver pagat l’Impost de

Béns Immobles del Nou

Sardenya dels últims

quatre anys. La xifra de

l’embargament puja als

205.000 euros, el pressu-

post d’un any del primer

equip escapulat. L’Ajunta-

ment sosté que el club ha

de pagar i el Districte hi

busca solucions.

EL NOU SARDENYA, EL CAMP DEL CLUB ESPORTIU EUROPA

JAVI SORIA

ÈRIC LLUENT

La notificació d’embargament va
caure dilluns com una bomba a
la junta directiva i a l’adminis-
tració del club, si bé la majoria
dels treballadors, jugadors i afició
desconeixia encara dijous una re-
solució judicial que afecta qua-
tre anys d’impagament. Fonts del
districte precisen que els anys
d’impagament són en realitat
nou, és a dir, que el club mai no
ha pagat aquest impost.
Aquesta era una sentència espe-
rada i de la qual el president,
Guillaume de Bode, ja n’havia
exterioritzat l’amenaça en algu-
nes trobades privades amb a-
gents socials i polítics. L’argu-
ment del club sempre ha estat
que és “surrealista” que l’Europa
hagi de pagar un impost per un
camp que gestiona però que és
de titularitat municipal i que,
per tant, qui ha de pagar és
l’Ajuntament.

El cas Castro ja va obligar a

pagar 168.700 euros el 2003

La situació econòmica actual
del club és molt similar a la que
va viure la mateixa entitat el
desembre del 2000 (vegeu l’In-
dependent núm.3), almenys pel
que fa a la reclamació d’una
quantitat de diners que suposa
un fort desequilibri per a l’eco-
nomia interna de l’entitat. En
aquella ocasió va esclatar el co-
negut com el cas Castro, en què
el jutge condemnava a l’Europa
a pagar 28 milions de pessetes
(168.700 euros) als hereus del
president Josep Castro que ha-

Fonts del Districte, amb qui el
club es va reunir aquesta setma-
na, han assegurat que, tot i que
l’estadi és de titularitat municipal,
això no eximeix l’entitat de pagar
l’IBI any rere any. Les mateixes
fonts indiquen que ara mateix
l’embargament encara no ha estat
executat i que s’està buscant una
solució d’urgència a curt termini
i una solució de cara a un futur.
Però, en tot cas, les mateixes fonts
subratllen que serà el club qui ha
de fer-se càrrec de l’import i no
l’administració.
També hi ha intervingut el grup
municipal de CiU a l’Ajuntament,
que ha mantingut contactes amb
el regidor del districte, Guillem
Espriu, perquè el club se’n surti.
“No diem que es deixi’n de pagar
impostos però sí que cal una so-
lució”, apunten fonts de CiU. 

via posat diners de la seva but-
xaca al club sempre afirmant
que ell es faria càrrec del dèfi-
cit, segons membres de l’exjunta
directiva de Castro i socis as-
sistents a les assemblees. La
manca de proves d’aquest fet i
el veredicte final van posar con-
tra les cordes el club gracienc i
es va parlar, fins i tot, de la seva
possible desaparició. Finalment,
els escapulats es van fer càrrec
del deute amb pagaments ajor-
nats i amb propietats i bens
immobles.

Una desafortunada carambola
va enviar al SaFa a l’onzena po-
sició de la lliga en l’última jor-
nada, la primera que obliga a
disputar la promoció de perma-
nència. Els graciencs jugaran
l’eliminatòria davant del Sant
Cugat, equip que aspira a pujar
a la màxima categoria del bàs-
quet català. Per als jugadors en-
trenats per Gabriel Payet el fet
d’acabar així la lliga ha suposat
un cop molt dur i inesperat ja
que els quatre rivals directes de
la zona mitja de la taula havien
de guanyar en l’última jornada i
el SaFa perdre el seu enfronta-
ment. Malgrat tot, els de la Vila
comptaran amb el factor camp
d’una eliminatòria a tres partits.
Dissabte es disputarà el primer
a la pista gracienca. 

El SaFa disputa

la permanància a

Copa Catalunya

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 38a jornada

Europa - Vilajuïga

 Resultat 37a jornada

L’Hospitalet - Europa 3 - 1

 Resultat 36a jornada

Europa - Palamós 2 - 3

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 86

2 Reus ....................................................... 76

3 L’Hospitalet ........................................... 73

4 Santboià ................................................ 63

5 Premià ................................................... 63

6 Manlleu .................................................. 61

7 Prat ......................................................... 54

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

9 Pobla de Mafumet ................................ 52

10 Amposta ................................................ 49

11 Cassà ..................................................... 46

12 Europa .................................................. 45

13 Cornellà ................................................. 45

...

18 Mataró .................................................... 36

19 Miapuesta .............................................. 31

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

 26a jornada

PBB La Roca - Europa

 Resultat 25a jornada

Europa - Girona 1 - 0

 Resultat 24a jornada

Barcelona B - Europa 2 - 2

Classificació Punts

1 Collerense ............................................. 75

2 San Gabriel ........................................... 57

3 Espanyol B ........................................... 46

4 Lleida ..................................................... 40

5 Girona ................................................... 40

6 Tortosa - Ebre ....................................... 40

7 Sporting Atlético Ciutat ....................... 35

8 Barcelona B .......................................... 33

9 L’Estartit B ............................................. 33

10 Vic .......................................................... 33

11 Europa .................................................. 31

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  82 - 71

 Resultat 29a jornada

SaFa-Claror - L’Hospitalet B 57- 69

Classificació PG    PP

1 CB Martorell ................................... 24 6

...

11 SaFa Claror ................................... 15 15

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 2 28

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  30a Jornada

CB Coll-Europa -  AE Sant Andreu70 - 65

 Resultat  28a jornada

Basket Almeda - CB Coll-Europa 63 - 72

Classificació PG PP

1 AE Sant Andreu ........................... 23 7

...

11 CB Coll- Europa A ........................ 12 18

...

16 Centre Catòlic ................................. 4 26

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 30a jornada

SaFa-Claror - CB Sant Celoni

 Resultat 29a jornada

Jesús Ma de St Andreu - SaFa-Claror 31 - 84

Classificació PG PP

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

2 SaFa Claror ................................... 25 4

3 AB Premià ..................................... 25 4

...

16 Pineda de Mar ................................ 3 26

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
La plataforma Gràcia en Crisi promou una

jornada de denúncia de les situacions abusives
El col.lectiu crea tres taules per assessorar sobre els desnonaments, el món laboral i el mòbing immobiliari

Per lluitar contra la crisi res millor que fer visibles

els problemes laborals i socials i promoure la

denúncia i la participació contra les situacions

abusives. Aquesta és la recepta que recomanen les

entitats que formen part de la plataforma Gràcia en

Crisi i que portaran a la plaça del Diamant aquest

diumenge a partir de les dotze del matí. Assessora-

ment laboral, recopilació de greuges o l’anàlisi lúdic

dels orígens de la situació econòmica seran algunes

de les propostes per a aquesta jornada.

UN CARTELL ANUNCIA LA JORNADA DE DIUMENGE

JAVI SORIA

ÈRIC LLUENT

No és el primer ni serà el darrer
cop que la plataforma Gràcia en
Crisi surt al carrer a denunciar
la situació econòmica actual. De
fet, l’opinió crítica que presen-
ten no es redueix a la crisi que
s’ha visualitzat aquest darrer any
sinó que va més enllà i aprofun-
deix en el qüestionament del sis-
tema econòmic capitalista, tasca
que els membres de la platafor-
ma ja fa anys que desenvolupen.

Durant la jornada de diumenge,
que se celebra sota el lema Nicinc
fent referència gràfica en el car-
tell editat al Bicing, es portaran
al peu de plaça tres taules d’as-
sessorament per a diferents situ-
acions derivades de la crisi. Així,
a partir de les dotze s’assessorarà
als veïns que ho desitgin sobre el
món laboral, els desnonaments i
el mòbing immobiliari. També hi
tindrà presència l’Assemblea
d’Aturats de Barcelona, creada
durant el mes d’abril d’aquest

mateix any. En cadascun
d’aquests punts d’assessorament
hi haurà advocats especialitzats
en les temàtiques citades per tal
de fer una primera anàlisi de les

situacions exposades. En aques-
ta línia també s’instal.larà a la pla-
ça un queixòdrom, és a dir, un
espai on tothom podrà mostrar
les seves queixes davant d’una

camera de vídeo per tal d’anar
recollint testimonis reals. Durant
la jornada es farà una represen-
tació teatral explicant l’origen de
la crisi econòmica actual que, en
opinió de la plataforma, és res-
ponsabilitat de les “entitats finan-
ceres” d’arreu i del “model de des-
envolupament basat en la
sobreexplotació del territori”.

Oficina laboral

La plataforma gracienca ha obert
una oficina d’assessorament labo-
ral al local de la Barraqueta, al
carrer Tordera 34, on es vol fer
una primera lectura dels casos
presentats i, en cas que s’escai-
gui, derivar-los a instàncies jurí-
diques. Amb tot, la idea és agru-
par el màxim nombre de gent per
tractar casos concrets que perme-
tin entendre les conseqüències de
la situació general. 

ANUNCIA’T

EN

AQUESTA

PÀGINA.

TRUCA AL

692 601 261
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Susanna Bergés: “La majestuositat del

periodista no pot desvirtuar la notícia”

VVVVVIUREIUREIUREIUREIURE G G G G GRÀCIARÀCIARÀCIARÀCIARÀCIAl’independent

amb Gràcia...

Va estudiar periodisme i

va fer les pràctiques al

Telenotícies. Després va

treballar a Flaix TV i més

tard a Mediapro, com a

productora. A la cafeteria

de la cadena, el director

de l’En directe la va fitxar

per a Estiu en directe i La

nit en directe. Va continu-

ar al Tvist i al Boqueria

357. Va estar a Catalunya

Ràdio fent el programa de

les tardes On vols anar a

parar? i actualment està a

l’OIK mentns? de TV3.

També està gravant a

Madrid un programa per a

finals de maig.

CLARA DARDER

PPPPPensavensavensavensavensaves arribar on ets ara?es arribar on ets ara?es arribar on ets ara?es arribar on ets ara?es arribar on ets ara?
Nooooo, ni de broma. Sort amb
sort al quadrat. Pensava que faria
producció en un mitjà o muntant
actes en una agència. Mai ho ha-
gués pensat, és un somni.

Què canviaries de la teva trajec-Què canviaries de la teva trajec-Què canviaries de la teva trajec-Què canviaries de la teva trajec-Què canviaries de la teva trajec-
tòria professional?tòria professional?tòria professional?tòria professional?tòria professional?
Potser quan vaig fer la beca a TV3.
Vaig perdre una oportunitat del
99% per quedar-m’hi. Estava ocu-
pant un lloc que molta gent desitja-
ria i no vaig saber aprofitar-ho bé.
Si la tornés a fer, donaria el 300%.

Gaudeixes de la teva feina?Gaudeixes de la teva feina?Gaudeixes de la teva feina?Gaudeixes de la teva feina?Gaudeixes de la teva feina?
M’encanta. tots els que ho fem és
perquè ens agrada. Treballem mol-
tes hores, no paguen les vacances,
no és una feina estable, estàs tem-
porades sense treballar i un progra-
ma pot desaparèixer de la nit al dia,
tot i així som uns privilegiats.

TTTTT’agafa pànic quan et quedes sense’agafa pànic quan et quedes sense’agafa pànic quan et quedes sense’agafa pànic quan et quedes sense’agafa pànic quan et quedes sense
feina?feina?feina?feina?feina?
Pensava que em passaria perquè sóc
d’aquelles que tant tinc, tant gasto,
i em preguntava “què faré?” Ara he
canviat, i penso que tindré una fei-
na cada temporada, coneixeré gent
nova i faré activitats noves.

JORDI MARCH

SUSANNA BERGÉS, PRESENTADORA DE L’OIK MENTNS?

Amb GAmb GAmb GAmb GAmb Gràcia...ràcia...ràcia...ràcia...ràcia... Visc a Travessera,
a la zona de Vallcarca, esmorzo al
Sol Soler. Les botigues que m’agra-
den són: Sueños Negros a Verdi,
on tenen unes sabates molt guapes;
Delishop, amb menjar de dife-
rents països, i El Celler Can Dani,
a la Travessera, on m’han iniciat
en el món del vi. La roba la com-
pro al Hackney. Per sopar vaig a
Cal Boter, La Barbacoa de Grà-
cia, el Buzzing, el Kibuka i El
Glop, tenen una botifarra amb

Susanna Bergés: “La majestuositat del

periodista no pot desvirtuar la notícia”
parella, però no són conscients que
tenen moltes coses i haurien de llui-
tar una mica més. Reivindico la cul-
tura de l’esforç, que es queixin; ho
tenen complicat, però s’han de po-
sar les piles.

Sempre has treballat en pantalla oSempre has treballat en pantalla oSempre has treballat en pantalla oSempre has treballat en pantalla oSempre has treballat en pantalla o
ràdio amb directors homes. Quèràdio amb directors homes. Quèràdio amb directors homes. Quèràdio amb directors homes. Quèràdio amb directors homes. Què
t’han aportat?t’han aportat?t’han aportat?t’han aportat?t’han aportat?
He treballat amb Llucià Ferrer, San-
ti Millàn, Roger de Gràcia... i amb
tots m’ha anat molt bé. El Santi és
divertit, bon company, i és un deu i
un Déu. Té moltes qualitats huma-
nes i li dóna a la feina i a la vida el
pes que tenen. Ara, t’he de dir que
si la carrera de periodisme són qua-
tre anys, el cinquè l’he fet amb
l’Otero (Júlia). Em corregeix, m’aju-
da, té molt clar el que vol i com ho
has d’explicar a la gent. És una ana-
lista excel.lent i una bona mestra.

TTTTT’agradaria tenir el teu pr’agradaria tenir el teu pr’agradaria tenir el teu pr’agradaria tenir el teu pr’agradaria tenir el teu programa?ograma?ograma?ograma?ograma?
No, ser segona és important. El pes
el porta un altre i tu entres per oxi-
genar el programa; ser el pal de pa-
ller és molt dur.

Són diferents les emocions queSón diferents les emocions queSón diferents les emocions queSón diferents les emocions queSón diferents les emocions que
vius abans de començar un pro-vius abans de començar un pro-vius abans de començar un pro-vius abans de començar un pro-vius abans de començar un pro-
grama de ràdio i un de tele?grama de ràdio i un de tele?grama de ràdio i un de tele?grama de ràdio i un de tele?grama de ràdio i un de tele?
Molt. La ràdio és com estar a casa
meva explicant el que m’ha passat,
sense pressió de temps. La tele és
un quadrat i no hi ha canvis, és més
deshumanitzada.

Com encaixes elogis i crítiques?Com encaixes elogis i crítiques?Com encaixes elogis i crítiques?Com encaixes elogis i crítiques?Com encaixes elogis i crítiques?
Estàs en un aparador. Quan parlen
de la meva feina, vull que em diguin
què opinen. Accepto i entenc les crí-
tiques, no pots agradar tothom.

Què canviaries de la professió ac-Què canviaries de la professió ac-Què canviaries de la professió ac-Què canviaries de la professió ac-Què canviaries de la professió ac-
tual de periodista?tual de periodista?tual de periodista?tual de periodista?tual de periodista?
La dimensió d’algunes notícies que-
da desvirtuada davant la majestu-
ositat de certs periodistes. Hem de
ser honestos i humils, no tenir su-
pèrbia. Altres periodistes són mas-
sa crítics i s’excusen pel programa
que fan i penso: “Tranquils que no
tots podem estar a la CNN”. 

El virus real de la grip nova

és el del papanatisme. Un

esternut de pol.len prima-

veral i et tanquen en una

càmera hiperbàrica quinze

dies, unes dècimes de

febre i l’aeroport col.lapsat,

un mal de cap de ressaca i

tot un curs escolar aprovat

polític, com demanaven ens

els bons temps i mai vam

aconseguir, per cert. Cal

tenir un comportament

socialment tan estúpid i

políticament tan interessat

per un mal que, a Cata-

lunya, a penes s’ha cobrat

quatre baixes laborals de

tres dies i un parell de

capses de Gelocatil, mentre

hi ha qui es contagia cada

dia de mals més lletjos o

que moren de la malària

sense que les autoritats

polítiques o farmacèutiques

badin boca? De qui se’n

foten? La vida ja ha tornat a

Mèxic, país on anar al

metge no serveix per a res.

O sigui que no és ara el

moment, ni per arguments

ni per oportunisme, d’es-

pantar la població sobre

una alerta que no ho és.

Mentre al Prat es muntava

un sidral de nassos, els

turistes envaïen la Rambla

amb la despreocupació de

sempre, i més d’un esternu-

dava pel polsim dels

plàtans. I espero que no els

tallin per això! I ara que cito

la Rambla, no creieu que la

grip nova és una bona

ocasió per acabar amb els

barrets de mexicà de les

botigues de souvenirs? I si

fem córrer la brama que

són ells els que contagien la

grip? 
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la torratxa

mongetes, costelles, espetec i
somaia boníssimes. Per fer copes,
a l’Heliogàbal, amb una música
excepcional; a la Bagnoire, al
Canigó o al Mond-Bar.

UUUUUn desig per Gn desig per Gn desig per Gn desig per Gn desig per Gràcia... ràcia... ràcia... ràcia... ràcia... M’encan-
taria no haver de marxar del meu
barri, els preus són molt alts i no
es poden pagar. També estic farta
de no poder aparcar la moto en-
lloc. Segur que tinc el major nom-
bre de multes del barri [riu].

Amb Amb Amb Amb Amb OIK mentns?OIK mentns?OIK mentns?OIK mentns?OIK mentns? ha canviat el ha canviat el ha canviat el ha canviat el ha canviat el
teu concepte dels adolescents?teu concepte dels adolescents?teu concepte dels adolescents?teu concepte dels adolescents?teu concepte dels adolescents?
Sí, perquè jo creia que era jove.
Me n’he adonat que estic en una
altra generació, i pensava que no.

I com són?I com són?I com són?I com són?I com són?
És una generació complicada, te-
nen un futur negre i dret a reivindi-
car-ho, també són sincers, clars i
honestos; parlen de sexe, família,


