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Parcs i Jardins no
sap quan reobrirà el
bosc del Park Güell

12
CINEMA

Verdi Park acull un
cicle de documentals
sobre dona i salut

Els partits han engegat aquest
divendres la campanya electo-
ral més freda dels últims anys
a Gràcia, la de les eleccions eu-
ropees del 7 de juny. No hi ha
actes de relleu programats al
territori i el denominador
comú són parades informati-
ves a places i mercats. Només
CiU ha programat un gran acte
a Lesseps  i ERC fa un torneig
triangular al Nou Sardenya.

Pàgina 5

Campanya

europea,

sota mínims

Sense solució ni provisional ni
definitiva sobre l’ordre d’embar-
gament del club decretada per un
jutge la setmana passada, les pe-
nyes del Club Esportiu Europa
s’han llançat a pressionar aques-
ta setmana l’Ajuntament perquè
congeli la decisió de fer pagar
205.000 euros en concepte de

l’impagament de l’Impost sobre
Béns Immobles, motiu del con-
tenciós, tal com va avançar L’In-
dependent la setmana passada.
La junta directiva i els socis co-
incideixen en una cosa: l’Ajun-
tament és qui s’hauria de fer càr-
rec de l’IBI, ja que el Nou Sar-
denya és una instal·lació muni-

Les penyes de l’Europa, contra Hereu
cipal. Penyistes del Caliu Gra-
cienc, Torcida Escapulada i de
l’Agrupació Europeista consul-
tats per aquest setmanari han
instat el club fins i tot a donar
les claus a l’Ajuntament però tam-
bé han lamentat el silenci de la
directiva.

Pàgina 14
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L’única solució
Han passat només set setmanes de la inauguració de la

plaça Lesseps i l’espai ja està envaït per motocicletes. N’hi

ha al davant de la biblioteca Jaume Fuster, a la zona de

l’amfiteatre, al davant de l’església dels Josepets i, sobretot,

davant de la Casa Ramos, on només sortir del metro es

poden veure desenes de motocicletes estacionades al costat

del quiosc, dels bancs i de les terrasses del bar. En pocs

dies les motos han aconseguit convertir-se en part del

paisatge de Lesseps, com ho són els monuments o el

mobiliari urbà. Es podria apuntar com a causa d’aquesta

invasió de vehicles de dues rodes l’incivisme de la gent i es

podria apuntar com a solució l’aparcament exclusiu de

motocicletes del carrer Gran, però ni l’una ni l’altra són

certes. En primer lloc cal entendre que el pla de mobilitat

de Gràcia ha comportat un augment de l’ús de la motocicle-

ta, en una ciutat on aquest vehicle ja és d’ús habitual –de

fet som el districte amb un índex més alt de motos matricu-

lades. Molts graciencs han substituït el cotxe per la moto ja

que comporta menys problemes de circulació i d’aparca-

ment. Ara bé, que la gent aparqui sobre la vorera, sigui la

de Lesseps o la de Torrent de l’Olla o la del carrer

Bonavista, es deu al fet

que no hi ha prou places

per aparcar-les al carrer.

I pensar que la vareta

màgica és el pàrquing

del carrer Gran és caure

en un gran error, perquè

aquest equipament

segueix buit i infrautilitzat, malgrat les campanyes que ha

fet el consistori per intentar-lo activar. Qui va estudiar a la

biblioteca Jaume Fuster no baixarà fins al número 190 del

carrer Gran per aparcar la moto, com tampoc hi anirà el veí

que viu al davant d’aquest pàrquing perquè no comparteix

el concepte del servei. I el que tampoc pot acabar passant

és el que ja està passant: que la manca de places per

aparcar al carrer l’acabi pagant el motorista en forma de

multa. La Guàrdia Urbana ha de comprendre també que qui

deixa la moto sobre la vorera és perquè no té cap altra

alternativa, no és perquè vulgui cometre una infracció.

Davant d’això, cal pensar sempre en solucions, no per

expulsar les motos, sinó per trobar una manera de reubicar-

les. I l’única via és crear noves places d’aparcament a l’aire

lliure per tota Gràcia, una opció senzilla i barata. I per evitar

que la invasió a la plaça Lesseps vagi a més, potser es

podria començar a posar fil a l’agulla en aquest espai.

Qui deixa la motoQui deixa la motoQui deixa la motoQui deixa la motoQui deixa la moto
sobre la vorera éssobre la vorera éssobre la vorera éssobre la vorera éssobre la vorera és
perquè no té cap altraperquè no té cap altraperquè no té cap altraperquè no té cap altraperquè no té cap altra
alternativaalternativaalternativaalternativaalternativa

ull de dona

II Congrés

de Dones

Sara Reñé

A l’octubre se celebrarà el II

Congrés de Dones de

Barcelona amb el títol Les

dones com a agents de

transformació de la ciutat.

Durant els mesos previs

s’està duent a terme un

procés participatiu pels

districtes de Barcelona.

A Gràcia es faran tres

tallers, oberts a tothom,

sobre tres dels eixos

temàtics del Congrés:

cultura (27 de maig al CC La

Sedeta); temps i treballs (3

de juny a la seu del Distric-

te) i espai públic i vida

quotidiana (10 de juny al

CC del Coll). La participació

de les dones dels barris pot

aportar al debat una visió

de la realitat de cada

territori i de les diferents

situacions socials, econòmi-

ques i culturals que convi-

uen a Barcelona. A més, el

treball dels col.lectius i

entitats de dones de cada

districte ha de contribuir a

aprofundir i concretar la

discussió. Al Congrés hi han

d’ésser presents no només

els discursos, sovint massa

teòrics, que es fan des de

les esferes polítiques i

acadèmiques sinó també la

diversitat de perspectives i

treballs que s’aporten des

dels barris. Només així es

faran visibles les transfor-

macions que s’han fet, es

fan i es poden fer en cada

racó de ciutat. 

El confidencial
de L’Independent el dependent

Els amics del Districte s’han pres de
manera molt àmplia el concepte de
joventut: primer, quan fa anys el
regidor Guillem Espriu era conseller
del ram, van dir que a l’Espai Jove hi
participarien entitats formades
majoritàriament per joves, després amb la inaugu-
ració van concretar-ho a entitats estrictament joves
i ara, almenys el passat 5 de maig, ens arriba que la
cosa ha evolucionat cap a persones amb esperit
jove. Aquell dia a l’Espai Jove, davant la sorpresa de
tothom, l’equipament va ser utilitzat per a un acte
organitzat pel Districte amb gent gran...

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 directorEls veïns del

carrer Joan

Blanques, entre Congost

i Tres Senyores, tenim el

gran problema que

passen totes les motoci-

cletes per sobre de la

vorera, una vorera que

mesura un metre, i

també les bicicletes a

tota velocitat. Els veïns,

abans de sortir de casa,

hem de vigilar perquè no

ens atropellin a la

vorera. Això ve passant

des que van posar dos

testos llargs a l’entrada

del carrer Congost. Des

de llavors hem demanat

que l’Ajuntament ens

doni alguna solució. Què

hem de fer? Potser hem

d’esperar que atropellin

algú?

Com el carrer està

tancat pels testos, tot

aquest tros de carrer

serveix perquè els

cotxes tinguin un apar-

cament gratuït, sobretot

a la nit. Si he d’anar a

l’hospital d’urgències

amb el meu marit en ambulàn-

cia, l’hem d’ajudar a que
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camini fins a l’ambulància, ja

que aquesta no pot apropar-se

a la porta de casa per culpa

dels cotxes que hi ha aparcats

en aquest tram de carrer o

perquè els testos estan al bell

mig del carrer.

Creiem que seria més fàcil que

on ara hi aparquen els cotxes

fessin aparcaments per a

motos i que a les dues canto-

nades, una la que toca al

carrer Congost i l’altra la que

toca al carrer Encarnació, hi

col·loquessin uns bancs per

evitar que aquestes cantona-

des estiguessin sempre plenes

de motos. També ens agrada-

ria que es poguessin treure els

testos ja que el carrer Joan

Blanques té accés directe tant

a la Travessera de Gràcia com

a la Travessera de Dalt, una

comunicació que ara perjudica

el servei de taxis que hi

transiten.

Carmen Albeso
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...de l’absentisme escolar?

David Montserrat
comptable

Toni Lopez
consultor immobiliari

Ferran Codina
estudiant

Dani Vicente
enginyer tècnic industrial

L’absentisme escolar el fa gent
que té altres tipus de problemes
darrere o que els pares no li han
sabut inculcar el valor de l’esforç
i la feina. És complicat arreglar-
ho, la solució és fer entendre al
jove en qüestió que l’únic que surt
perdent no anant a escola és ell
mateix. Cal obligar els joves a
anar a classe, no hi ha més. 

No pot ser. La gent jove no
està motivada per com es
porta el tema dels plans
d’estudi i deu faltar alguna
cosa en el professorat o en la
política que no planifiquen bé
els estudis. Part de la culpa la
té el jovent que no són consci-
ents de la importància dels
estudis per al seu futur. 

Les feines estan cada cop més
especialitzades. La formació és
molt important i s’ha d’inculcar
ja als nens petits que de la seva
formació en dependrà el seu
futur. Avui en dia encara es pot
trobar una feina digna sense cap
títol però crec que en un futur
no es podrà arribar enlloc sense
tenir cap mena d’estudis. 

És molt difícil pensar en soluci-
ons, els professors haurien de fer
classes més amenes, més
pràctiques, que fos tot més
entenedor. L’altra part és que els
nois tenen de tot i no hi ha ningú
que els obligui a anar a classe. És
difícil tot plegat. Que vagin a
classe engloba tothom, des de
casa fins als professors. 

Ho sento pel Kiko Amat, un
dels periodistes que més
admiro per la manera
d’escriure -el segon és
aquest monstre que tinc al
costat, Mike Ibañez-, però la
banda sonora de la seva
última novel.la, Rompepis-
tas, no és una altra que
1999, l’últim disc de Love
of Lesbian. Als lesbians de
Santi Balmes, que aquesta
setmana ens feien vibrar a
40 arreplegats al terrat del
carrer d’en Groc 3 (Ciutat
Vella), cortesia d’Enderrock,
els he d’agrair una cosa
molt forta i que no té cap
explicació: que hagin gai-
rebé substituït El Último de
la Fila com a banda sonora
de la meva vida. I ho diu un
col.leccionista dels primers.
Com diu el meu amic Quimi
Portet, no hi ha cap explica-
ció objectiva per aquest
fenomen: els gustos musi-
cals són tremendament
subjectius. No pretenc
convèncer ningú. Ells, com
Maria Mercè Marçal, van
nèixer tres voltes rebels: de
Sant Vicenç dels Horts, can-
tant en anglès i amb un
nom... ehem. Però em fan
feliç, ara cantant en castellà
i quan la platea parla en
català. El pop ha guanyat el
pati. Gràcies, Santi. 
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Carta a LOL

el bloc

El dissabte passat un servidor

va baixar a la Vila comissio-

nat per Vallcarca a fer acte de

presència a la convocatòria

dels Amics de La Violeta i fer

palès el recolzament popular

a La Violeta i al seu estat ac-

tual. De pas es va fotre un

vermutarro de colló de mico

al mític local del carrer Sant

Joaquim just on fa anys –

cinc– es va estrenar el docu-

mental d’en Marc Almodó-

varVallcarca: de l’oblit a la

condemna durant unes jorna-

des contra l’especulació. El

documental va ser una prime-

ra presa de contacte amb una

problemàtica, la de Vallcarca,

que anys després per atzars

de la vida un ha conegut més

a fons. A més d’aquest fet, del

primer contacte amb Vall-

carca, hi ha amb La Violeta

un munt de lligams senti/

mentals. A La Violeta es van

fer reunions quan un servi-

dor estava embrancat en el

desnonament ple d’irregula-

ritats –públiques i privades–

d’Astúries 70. I també, per

descomptat, molta gent vam

estar fent costat a la Mari

Carmen i al César quan l’espec-

tral societat holandesa Van

Gaal & Van der Mor –una cosa

així–, volia comprar l’edifici per

fer-hi pisos de luxe. No cal ex-

plicar ara tot l’afer, segur que

molts i moltes

que llegiu això en

sabeu més que

un servidor. La

Violeta es va sal-

var perquè el

César i la Mari

bàsicament són

gent honrada que es van plan-

tar i van dir, com cantava

Raimon o també els àrbitres de

tennis: “NOO!”  No a l’especu-

lació; no a alguns representants

a la junta de les entitats que

acollia l’edifici als quals ja els

anava bé trincar la pasta que

oferien els holandesos dels pe-

brots. No. Va estar una lluita

sorda i sòrdida i als de La Vio-

leta defensar el seus drets els

costà calers i quasi quasi la

salut.

Després, el següent flaix que et

ve és la roda de premsa del liró

Clos apuntant-se el tanto d’ha-

ver “salvat” l’edifici. Ja. La pre-

gunta és: sal-

var-lo de què o

de qui? Abans

era salvar-lo de

l’especulació,

d’acabar sent

pisos de luxe, i

ara sembla que

calgui salvar-lo dels que el “sal-

varen”, encaparrats en una re-

forma dràstica que el portarà a

la categoria de vegades un tant

espectral d’”equipament”. Al fi-

nal estarem més equipats que

el Madelman submarinista. I

l’equipament acollirà entitats i

grups que per lògica defensaran

fervorosament la reforma que

amenaça l’edifici i que es car-

regarà tota la SINGULARI-

TAT d’aquestes instal·lacions,

i especialment del casinet.

Allò que es guanyarà amb

tanta reforma és molt poc; hi

ha un munt d’espai i d’espais

a l’edifici per  aprofitar pràc-

ticament tal com són ara.

Sense singularitat, sense el

caliu, esdevindrà tot plegat

l’enèsim equipament clònic,

funcional i funcionarial.

Donant-li voltes a com es po-

dria salvar l’edifici sense

transformar-lo, la solució

podria donar-nos-la una de

les xacres que assolen Barce-

lona, i és la patent conversió

de la ciutat en parc temàtic

d’ella mateixa. Una modesta

proposta: fem un “edifici te-

màtic”. No toquem res, dei-

xem-ho tot tal com està i es-

pecialment deixem La Viole-

ta  com exemple d’un espai i

un sentiment, una mostra

d’allò que era la vida real

tant del barri com de la ciu-

tat quan tot no era tan polit i

dissenyat potser, però més

vivible. I que el districte mun-

ti visites guiades per a turis-

tes, guiris, Erasmus, Orgas-

mus... Amb gent real fent de

“figurants”: els quatre iaios

jugant per la tarda al dòmino

o a la garrafina; la gent

d’Amics de La Violeta o d’al-

tres col·lectius conspirant

cívicament a les taules. Un

servidor s’apunta a fer bar-

ra. Només pel plaer de fer-la

petar amb la Mari i el César,

o poder guaidr del prodigiós

bacallà a la llauna que pre-

parava de tant en tant la

mestressa, m’ofereixo a fer de

figurant, de “client temàtic”

per sempre més i gratis total.

CAS V/09:CAS V/09:CAS V/09:CAS V/09:CAS V/09:

V de VV de VV de VV de VV de Violetaioletaioletaioletaioleta

Per: Mike Ibáñez

CSI Vallcarca

Deixem el casino

com una mostra

d’allò que era la

vida real al barri

CEDIDA: SALVEM LA VIOLETA
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Neix Telegràcia, oberta a tothom

Alfons Casas, col.laborador de Telegràcia
tribuna Àlex Bosch

Romario, Chupa-

Chups i la crisi

Avui parlaré del Barça, que sempre ven i
més encara si va bé, com aquest any. En
qualsevol cas no parlaré del Barça d’aquest
any. Sinó d’un jugador ja retirat. Tot això treu cap perquè
algú em va comentar que ara tothom parla d’innovació quan
parla de maneres de sortir de la crisi i que li sembla que això
és com parlar del sexe dels àngels. Segurament té raó així
que fem una metàfora. Us proposo viatjar fins el 8 de gener
del 1994. Camp Nou. Aquell dia el Barça li va fer 5 gols al
Madrid, però aquell és el partit en què Romario es va inven-
tar una jugada. Amb Alkorta a l’esquena es va girar sobre si
mateix arrossegant la pilota i enlloc d’anar cap a la banda

lògica va continuar pivotant i
arrossegant la pilota cap a
la banda contrària. Romario
acabava d’innovar. Aquella
jugada hauria de sortir
analitzada a totes les
escoles de negoci que es
proposin parlar d’innovació.

És un exemple traslladable, crec, a l’empresa, sigui una gran
multinacional o un petit comerç de Gràcia. En un moment de
màxima tensió amb la competència trepitjant-te els talons,
una competència més gran i més forta que tu, la resposta és
innovar, inventar alguna cosa diferent. Romario ho va fer. Va
descol.locar la seva competència, va aconseguir unes

mil.lèsimes de segon
d’avantatge i va aconseguir
derrotar l’adversari.
D’aquell partit només es
recorda aquell gol, precedit
per un regat anomenat “cua
de vaca”. Imagineu-vos si
poguéssiu fer això, fer

alguna cosa original, innovadora, que tingués èxit i que, a
sobre, fos pràcticament inimitable. A Catalunya tenim també
exemples d’innovacions exitoses. L’any 1957 un català
anomenat Enric Bernat va tenir una idea brillant, fer un
caramel amb un pal. Més recentment i ja fora de Catalunya,
Nintendo va pensar una consola de videojocs per a gent que
no comprava consoles per videojocs, la Wii. I els Radiohead
van decidir lluitar contra la pirateria amb les seves mateixes
armes, penjant el seu últim disc a la xarxa i deixar que els
seus fans paguessin el que volguessin o se’ls baixessin gratis.
No sé si la innovació és la resposta, en tot cas ho va ser per a
Romario, Chupa-chups i Radiohead. Algú va dir, renovar-se o
morir. La nova frase és innovar o morir. 

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’enquestaEster Casals

Fa prop de dos anys que,
en un sopar de Festa Major,
com no podia ser d’altra
manera, es va fer l’anunci
de la creació d’una televisió
per internet a Gràcia. La
idea va fer fortuna perquè
de seguida un nombrós
grup de persones de Gràcia
s’hi va afegir.
Efectivament, es tractava
d’aprofitar les noves tecno-
logies per oferir un producte
que, si no fos per la xarxa,
estaria absolutament fora
de l’abast de qualsevol
butxaca normal. I es tracta-
va, també, d’aprofitar la
sinèrgia amb l’empenta de
La Tortuga de Gràcia, i
sumant esforços, presentar
un producte comunicacional
a internet. No l’únic, natural-
ment, però sí amb una certa
voluntat de ser globals.
El concepte clau d’aquest
inici de Telegràcia és
l’obertura a tothom que
tingui coses a dir o a fer a
Gràcia: persones, entitats,
associacions, institucions,
grups polítics, etc.
També obertura, entesa i
mà estesa als altres mitjans
de comunicació graciencs,
per buscar mútues complici-
tats que ens ajudin a
créixer, i ajudin a créixer a
Gràcia. Aquest mateix
article que cordialment ens
permet publicar l’Indepen-
dent, ja pot ser un primer
pas en aquesta direcció.
Respecte i reconeixement,
també, per Gràcia Televisió,
mitjà que encara no existia
quan es va fer l’anunci de
Telegràcia, però que avui és

una feliç i ferma realitat.
Buscarem sempre la coopera-
ció en lloc de la rivalitat.
Telegràcia neix amb la voluntat
de servir a la gent. De ser una
finestra on la gent hi pugui dir
la seva de forma natural.

Les marques que defineixen
el nou mitjà són clares: debat,
servei, escola, història...
Gràcia és un microcosmos que
es pot identificar amb món.
Tot inici és modest. Però
també és inici. Ja estem en
marxa, ja som una realitat. Els
projectes escrits sobre paper
una i una altra vegada,

discutits i debatuts fins al
límit, ara ja estan presents,
ja es poden veure.
I com tota televisió que es
consideri ja comencem a
tenir les primeres “estrelles
televisives”: la doctora
Azucena Carranzo i el seu
Salut i Vida Sana, en Josep
Maria Galera i les seves
anàlisis polítiques, l’Esteve
Campsque ens parlarà de
les places de Gràcia i la
seva història, jo mateix, que
faré un cara a cara amb
l’amic Josep Lluís Rueda,
l’Enric Castellà, a qui hem
encarregat un programa de
solidaritat.
Telegràcia ja està en marxa.
Les portes estan obertes. Hi
voleu entrar? Hi sereu
benvinguts i benvingudes.
www.latortuga.cat /
www.telegracia.cat 

INTERNET

TTTTTenim la venim la venim la venim la venim la voluntat deoluntat deoluntat deoluntat deoluntat de
ser una finestra on laser una finestra on laser una finestra on laser una finestra on laser una finestra on la
gent hi pugui dir lagent hi pugui dir lagent hi pugui dir lagent hi pugui dir lagent hi pugui dir la
seva de forma naturalseva de forma naturalseva de forma naturalseva de forma naturalseva de forma natural

Aquella jugada hauriaAquella jugada hauriaAquella jugada hauriaAquella jugada hauriaAquella jugada hauria
de sortir analitzada ade sortir analitzada ade sortir analitzada ade sortir analitzada ade sortir analitzada a
totes les escoles quetotes les escoles quetotes les escoles quetotes les escoles quetotes les escoles que
parlin d’innovacióparlin d’innovacióparlin d’innovacióparlin d’innovacióparlin d’innovació

En moments deEn moments deEn moments deEn moments deEn moments de
màxima tensió, lamàxima tensió, lamàxima tensió, lamàxima tensió, lamàxima tensió, la
resposta és inventarresposta és inventarresposta és inventarresposta és inventarresposta és inventar
alguna cosa diferentalguna cosa diferentalguna cosa diferentalguna cosa diferentalguna cosa diferent



5

de Gràcia
22 de maig de 2009

l’independent

Política
El grup de nomenclàtor es perfila com

un ens paritari entre polítics i experts
Es constituirà abans del ple de juliol i posarà sobre la taula el rebateig del CEIP Bailèn

Disset a zero. Aquest va
ser el resultat unànime
de la votació que en el
ple de març va aprovar la
formació d’un grup de
nomenclàtor de Gràcia
que s’ha d’encarregar de
filtrar propostes cap a
Barcelona, tenint en
compte el debat sempre
encès de denominació
d’espais que es viu a la
Vila. Amb la substitució
de Rius i Taulet per plaça
de la Vila de Gràcia resol-
ta, el grup es constituirà
abans del ple del juliol
amb deures sobre la tau-
la: el nom definitiu del
CEIP Bailèn, les propos-
tes de canvi de nom dels
carrers Secretari Coloma
o Ramiro de Maeztu...

UNA IMATGE DEL DARRER PLENARIALBERT BALANZÀ

La constitució del grup de no-
menclàtor, segons el conseller de
Cultura, Xavier Barberà, s’estruc-
turarà a partir de l’estiu com un
ens paritari entre representants
polítics i experts en la línia de
funcionament del consell rector
de Ràdio Gràcia. “No volem un
òrgan polític”, apunta Barberà,
que ja treballa amb noms d’his-
toriadors, geògrafs i estudiosos
en general que coneguin la Vila
perquè s’incorporin al grup. La
representativitat dels experts, se-
gons el conseller de Cultura, pot
anar vinculada a una entitat o a
títol individual.
Barberà s’ha mostrat partidari, en
declaracions a L’Independent,
d’engegar la dinàmica de treball

del grup de nomenclàtor al més
aviat possible perquè es trenqui
la manera de treballar poc orto-
doxa que en aquest mandat ha
dominat el Districte en aquesta
matèria: o bé a través d’un mi-
nuciós procés de consulta per al
canvi de nom de la plaça Rius i
Taulet o bé tirant dels dos llibres
escrits per Albert Musons sota el
títol Gent de Gràcia.
Aquest va ser el procediment ele-
git per la comissió de govern del
districte, seguint la línia de triar
prioritàriament noms de dones,
que es va seguir per a la denomi-
nació dels nous carrers i espais
oberts al nord del districte i que
s’han dedicat a Maria Baldó,
Amàlia Garcia o Josefa Rosich. 

ÈRIC LLUENT

breus

Les JERC fan
una acció contra
la Guàrdia Civil

Les Joventuts d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya van rea-
litzar dimecres un acte de pro-
testa davant de la caserna de la
Guàrdia Civil de la Travessera
de Gràcia per denunciar que
“una policia militar que només
té competències en matèria de
fronteres a Catalunya pugui
gaudir d’un espai tan gran al
centre de Barcelona”. Una de-
sena de militants de les JERC
van desplegar una pancarta i
van repartir pamflets en una
protesta en què es va exigir que
el terreny de la caserna es des-
tini a equipaments públics com
escoles o pisos de protecció ofi-
cial. L’acció s’emmarca en la
campanya Que la guerra descansi
en pau que les JERC han im-
pulsat per denunciar el que con-
sideren “excessos militaristes
de l’Estat espanyol”. 

Enric Duran,
en llibertat
sota fiança

L’Audiència Nacional ha acor-
dat aquest dimecres deixar en
llibertat sota fiança de 50.000
euros l’activista antisistema i
alma mater de l’Infoespai de la
plaça del Sol, Enric Duran, des-
prés d’haver-lo acusat d’haver
estafat presumptament 492.000
euros a 39 bancs per mostrar
així el seu desacord amb el sis-
tema financer mundial. Duran
va pagar la fiança dijous a la
tarda i va sortir de Can Brians,
on hi ha passat dos mesos jus-
tos, després d’haver estat desa-
paregut sis mesos i de ser de-
tingut el passat 17 de març a la
Universitat de Barcelona. 

La plaça de les Dones del 36

s’endarrereix a Festa Major

La inauguració de la plaça de
Dones del 36 es posposa final-
ment a l’agost per decisió del con-
sell de Dones. L’acte tindrà lloc
el 18 d’agost a la tarda en el marc
de la Festa Major, el mateix dia
que fa tres anys es va celebrar la
inauguració simbòlica. En aque-
lla ocasió les diverses associaci-
ons de dones de la Vila van voler
retre homenatge al col.lectiu
Dones del 36 i es va poder es-

coltar el parlament de Maria
Salvo. La idea de posar el nom
a la nova plaça va sorgir a la pri-
mavera de 2005 i es va aprovar
al plenari de Gràcia. La inten-
ció va ser dedicar l’espai a les
dones que van estar comprome-
ses amb els valors d’una socie-
tat més justa durant la Segona
República i la Guerra Civil. A
la plaça s’hi col.locarà una placa
a proposta de CIRCARE.

CiU i ICV fan els primers actes d’una

campanya europea sota mínims

A.B.

La campanya de les eleccions
europees del 7 de juny engega a
Gràcia aquest divendres sota
mínims tan mínims que hi ha
partits com el PSC que no te-
nen previst fer cap acte més en-
llà de les taules informatives que
instal·laran als mercats durant
dos dissabtes, segons han apun-
tat fonts dels socialistes gra-

ciencs. De fet, la majoria de
partits ja han fet passar per Grà-
cia els seus números 1 en la
precampanya: el primer va ser
Ramon Tremosa (CiU) el passat
17 d’abril, després li va tocar el
torn a Maria Badia (PSC) deu
dies després i l’últim va ser Raül
Romeva (ICV), que aquest di-
lluns va fer un acte sobre
sobiranisme al CAT.
En tot cas, estrictament en cam-

panya, CiU és ara per ara la for-
mació que prepara un acte de
més volada, aquest diumenge al
migdia amb Oriol Pujol i el con-
seller gracienc i candidat
Francesc Gambús a la plaça
Lesseps. ERC derivarà els seus
actes a un de conjunt a l’avingu-
da Gaudí diumenge 31 però
aquest dissabte ha reservat el
Nou Sardenya per a un triangu-
lar de futbol amb Aralar i el

EL CANDIDAT D’ICV, RAÜL ROMEVA, EN L’ACTE DE DILLUNS AL CAT

CEDIDA: ICV GRÀCIA

El PSC farà taules informatives i ERC un torneig al Nou Sardenya

BNG. ICV, al marge de parades
als mercats i places, també pre-
para un acte amb Dolors Ca-
mats i Mercè Civit, a la Virrei-
na el dissabte 30. El PP, per la

seva banda, també està acabant
de tancar el seu programa, que
també es limitarà a una parada
informativa entre setmana als
Jardinets de Salvador Espriu. 
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Lesseps s’inunda de motos davant

l’absència de places d’aparcament
La reforma de la plaça va oblidar els pàrquings senyalitzats, que ara queden lluny

La nova plaça Lesseps,
publicitada a tort i a
dret per les instàncies
municipals i els veïns
més favorables a la
reforma, ha començat a
canviar de fesomia
ràpidament amb una
invasió en tota regla de
motos que aparquen a
qualsevol racó, sobre-
tot a sobre les voreres
de la plaça i dels car-
rers adjacents però
també a llocs inusuals
com a tocar dels semà-
fors i de les parades de
l’autobús.

ALBERT BALANZÀ

La raó principal d’aquesta inva-
sió és l’absència de places d’apar-
cament per a motos en tota la
plaça, fet que ja va ser diagnosti-
cat per alguns veïns en la
finalització del procés de refor-
ma i que ara es posa de manifest
amb tota cruesa. Amb un mínim
treball de camp, els motoristes
poden comprovar que les places
d’aparcament per a motos més
pròximes se situen a l’avinguda
de Vallcarca (una desena de pla-
ces davant dels númerós 16 a 22),
a l’avinguda República Argenti-
na (una vintena entre els núme-
ros 27 a 31 i alguna més desper-
digada) i al Torrent de l’Olla (una
cinquantena a la façana de les
monges, al número 222).
La zona més envaïda de la plaça
se situa davant de la Casa Ramos,

a la banda sud-Llobregat, cosa
que ha ajudat a deslluir les ter-
rasses dels bars que havien do-
nat un nou aire a l’espai.
Hi ha també punts com la canto-
nada dels Josepets o la de la Bi-
blioteca Jaume Fuster on, mal-
grat la certa solitud, ja hi ha
motos que han començat a gua-
nyar terreny al vianant. Els ac-
cessos a la plaça des de l’avingu-
da Príncep d’Astúries i des de
Torrent de l’Olla també estan
particularment plens, tot i que en
aquest punt les voreres no supe-
ren els tres metres d’amplada i
els vehicles estacionats són sus-
ceptibles de ser multats. 

JAVI SORIA

LES MOTOS ENVAEIXEN LA VORERA SITUADA DAVANT DE LA CASA RAMOS

La Guàrdia Urbana segueix

traient vehicles de les voreres

Contra el que pugui semblar a la
plaça Lesseps, la Guàrdia Urba-
na manté el seu pla per desallot-
jar les motos de les voreres, fins i
tot amb sancions, en la iniciativa
que es va posar en marxa a finals
de l’any passat. Aquesta setmana
la plaça del Nord ha estat l’esce-
nari d’una nova batuda. Malgrat
aquesta acció, l’assignatura pen-

dent de la policia municipal con-
tinuen ssent zones calentes d’in-
vasió de motocicletes com Tor-
rent de l’Olla, Príncep d’Astúries
o carrer Gran, i ara també la pla-
ça Lesseps. El pla intenta deri-
var les motos als aparcaments se-
nyalitzats i obvia que la vorera
tingui l’amplada suficient de tres
metres per al vianant.

L’obertura de la part forestal del

Park Güell, encara sense data

M. DÍAZ

Quan han passat quatre mesos
des de la forta ventada que va
afectar principalment els barris
nord de Gràcia i que va obligar a
tancar la part forestal del Park
Güell, fonts de Parcs i Jardins
asseguren que encara no tenen
data per a l’obertura d’aquesta
zona. Si bé en un principi l’orga-
nisme va afirmar que els 600 ar-
bres arrasats estarien retirats per
a finals de maig i es tornaria a
obrir la zona al pas de vianants,

ara matisen que l’operació s’allar-
garà. La causa de la demora per
començar a treure els arbres cai-
guts va ser la dificultat tècnica de
les feines i la falta de maquinària
específica. El tancament d’aques-
ta part del Park Güell afecta prin-
cipalment els veïns que l’utilitzen
com a camí de connexió entre el
Carmel, Vallcarca i La Salut. Les
actuacions de retirada de l’arbrat
van ser adjudicades a l’empresa
Urbaser per un total de 81.271
euros. A la tardor, la zona es re-
plantarà amb pins blancs i en una

Els veïns reclamen una nova reunió per redactar el pla d’usos

quantitat menor de l’existent per
tal de reduir la densitat existent
fins ara.
Els veïns reclamen que se celebri
una nova reunió per concretar el
pla d’usos del Park Güell ja que la
darrera es va celebrar al novem-
bre. “Els camins segueixen amb
bassals, manca vigilància i guies,
i cal resoldre la massificació de
turistes”, apunta Quim Torres,
portaveu de la comissió de veïns
La Salut-Park Güell que creu que
el parc s’ha convertit “en una ico-
na negativa de la ciutat”. 

Destrosses a la plaça del Poble Romaní. Els veïns de la
plaça del Poble Romaní han lamentat les destrosses del material
que els obrers havien disposat a l’espai per a la construcció dels
barracons del futur CEIP Bailèn. Segons expliquen els denunci-
ants, “un grup de nens i joves van trencar les peces durant el cap
de setmana” i les actuacions havien de començar dilluns. 

CEDIDA

REDACCIÓ

Un jutge ha decretat l’ingrés
provisional a presó d’un agres-
sor sexual reincident, Jaime
R.G., que divendres passat va
intentar abusar d’una jove al
carrer Gran de Gràcia. Segons
s’especifica a l’ordre de deten-
ció, cap a les tres de la matina-
da de divendres quan l’agres-
sor es va acostar a una jove de
20 anys i li va demanar l’hora.
Quan va veure les intencions,
la víctima es va apartar d’ell i
l’home la va agafar del braç fins
que un motorista va intervenir
i va fer que l’agressor fugís. Els
Mossos van detenir l’individu
dissabte. En la seva declaració
davant del Jutjat d’Instrucció
número 11, va negar els fets i
el magistrat va ordenar el seu
ingrés a presó. Jaime R.G. acu-
mula condemnes des de 1993
per abusos i agressions sexuals
a nens i joves i feia cinc mesos
que havia estat excarcerat. La
Fiscalia Superior de Catalunya
va demanar llavors que els
Mossos d’Esquadra controles-
sin els moviments del sospitós.
Els responsables de tractament
de la presó han elaborat un in-
forme en què s’adverteix de
l’elevat risc de reincidència de
l’individu, atès que no va con-
tinuar amb èxit el programa de
control d’agressió sexual. Els
seus antecedents es remunten
al 1987. 

Un agressor

sexual del

carrer Gran,

a presó
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Un total de sis aparcaments si-
tuats a Gràcia incorporaran al
llarg de l’any places adaptades
amb endolls perquè els vehicles
elèctrics es puguin recarregar.
Es tracta de la xarxa de pàr-
quings de la societat Barcelona
Serveis Municipals (B:SM) i, en
concret, dels aparcaments de la
plaça del Sol, Torrent de l’Olla,
Siracusa, Gal.la Placídia, Joanic
i el de Gran de Gràcia, exclusiu
per a motos. Segonts fonts de
l’Ajuntament, l’objectiu és que
totes aquestes instal.lacions dis-
posin com a mínim d’un punt
de recàrrega. A Barcelona ja hi
ha tres aparcaments que oferei-
xen aquest servei i se n’afegiran,
a banda dels de Gràcia, altres
sis més. El preu per utilitzar el
servei, que s’afegeix a la tarifa
aplicada per estacionar a les
instal.lacions, és d’1,20 euros,
amb independència del temps
que l’usuari tingui endollat el ve-
hicle al corrent elèctric. 

Sis pàrquings

oferiran

recàrrega

elèctrica

Responsabilitat viària
El programa educatiu La

Guàrdia Urbana a les

escoles va cloure el
passat divendres amb
una gran festa final al
Fòrum de les Cultures.
Les escoles de Gràcia
han rebut al llarg
d’aquest curs 2008-2009
a les monitores Rosa
Coma i Pietat Isidro,
dues membres de la
Guàrdia Urbana que han
recorregut els centre
per dur a terme tasques
de mobilitat i civisme.

El Fòrum de les Cultures va ser
l’escenari de cloenda de tot un
any de feina: més de quatre mil
alumnes de primària van gau-
dir d’una jornada lúdica orga-
nitzada per la Guàrdia Urbana
que posava punt i final al pro-
grama d’educació viària a les
escoles. La cloenda del Fòrum
tancava així un any d’activitats
conjuntes entre el cos policial i
els escolars. Amb el programa
La Guàrdia Urbana a les escoles
els col.legis de Gràcia han re-

LA BIBLIOTECA ACULL UNA MOSTRA DELS TREBALLS D’EDUCACIÓ VIÀRIA FETS A LES ESCOLES

ÈRIC LLUENT

El programa ‘La Guàrdia Urbana a les escoles’ clou amb una mostra de treballs

reportatge
Patrícia Monge

but formació en educació viària,
tant els alumnes de primària, com
de secundària, batxillerat i forma-
ció professional de grau mitjà.
Vint monitors han estat els encar-
regats de dirigir aquest programa
a les diferents escoles públiques,
concertades i privades de la ciu-
tat. Els objectius principals del pro-
grama són detectar els riscos a l’es-

pai públic i promoure una educa-
ció viària fomentada en el civis-
me i la prevenció.
Rosa Coma i Petat Isidro són les
monitores del servei d’educació
viària de la unitat territorial de
Gràcia. Les monitores han tre-
ballat amb exemples de la reali-
tat i posant èmfasi en els factors
de risc que incideixen en la pre-

sa de decisions tant si s’és via-
nant, passatger o conductor.
Rosa Coma es mostra molt sa-
tisfeta amb els resultats: “Ja
portem molts anys fent aques-
tes activitats i han tingut molt
bona acollida. És una manera
perquè l’escolar s’apropi a les
autoritats de forma participa-
tiva”. Coma considera que és

més difícil conscienciar una
percepció a mesura que la per-
sona és va fent més gran, per
això comencen treballant amb
nens de sis anys ja que “quant
abans s’eduquin, millor”.
Fins al 26 de juny es pot visi-
tar a la biblioteca Vila de Grà-
cia la vintena mostra de treballs
d’educació viària, que recull els
treballs dels vint centres edu-
catius del Districte que han
pres part en aquesta edició. 

SOCIETAT

Les responsables
posen èmfasi en
els factors de risc

de la mobilitat

l’independent
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‘Como un cuentagotas que se

presiona suave, muy suavemente’
L’escriptor Franco Chiaravalloti acaba de publicar amb l’editorial gracienca Hijos del Hule aquesta

atrevida proposta metaliterària, amb un ús excepcional del surrealisme d’allò quotidià -al més pur estil
d’Auster o Millás-, i poblada d’influència kafkianes i baudelerianes. Un ying yang fet de lletres, tintes,

bales, suor i personatges foscos que es clonen, multipliquen i reencarnen. El llibre es presenta el proper
divendres 29 a la Casa de los Cuentos, del carrer Ramon i Cajal.

Epistolar
Camille exprimió su ojo por última vez y dobló

la carta. No tenía nada más para decir; se le

habían agotado las palabras, literalmente.

Cerró el sobre y se dirigió a la oficina de

correos. La firma humedecida aún intentaba

secarse dentro de esos cuatro folios con desti-

no a las antípodas. Camille era una chica de

paso rápido, pero ese momento y el lluvioso

febrero hacían que sus movimientos fueran

fotogramas, uno detrás del otro. Se acercó a la

ventanilla, dijo unas palabras al empleado, le

dio el sobre y se marchó. Tenía la oculta

certeza de que su pena no sería remediada ni

con doce mil cartas de respuesta. Una taza de

tila caliente la esperaba en casa para ayudarla

a evadirse de este mundo hostil, Morfeo

mediante.

Jean Claude percibió un atisbo de tristeza

infinita en esa mirada, y eso lo apenó. Era un

empleado serio y no podía permitir que ese

momento lúgubre de cierre de jornada le

arruinase el día. Su mujer de siempre y cuatro

bocas que alimentar lo estaban esperando.

Pero esos ojos que acababan de irse eran la

síntesis de la desdicha. Qué afortunado

debería sentirme, pensó Jean Claude.

“Debería”, repitió. Quién sabe qué congoja

oculta afloró con esa mirada ajena y

desconocida. La ventanilla no era ningún

escudo, sus gestos tampoco. Y después de

estampar el sello en la carta, la expidió a la

oficina correspondiente y se esforzó, al

volverse hacia sus compañeros, en poner la

misma cara de burócrata de todos los días.

Juliette es la subjefe de oficina. Una mujer seca

y salada. Siempre lleva un pañuelo en la

cabeza y jamás se maquilla. Sus grandes gafas

son un escudo no muy sutil contra el mundo de

las sensaciones. La expresión sombría del

compañero que se acababa de girar no le

afectó en lo más mínimo, es más, sintió

desprecio por esa debilidad de vaya a saber

uno qué cosa. De manera automatizada, cogió

todas las cartas del día y las ordenó por código

postal. Sin embargo, después de unos minutos

de rutinaria tarea y sin motivo aparente, el

pecho le comenzó a doler. Y se entristeció.

Antoine había prometido llegar temprano a

casa. Hoy era el cumpleaños de su nieta y esta

vez no podía fallarle. “Siempre te olvidas de

mí”, decía cada año Sophie, “siempre por ese

maldito trabajo”. Esta vez debía llegar

temprano. Estuvo toda la semana intentando

hallar un tiempo para ir a comprarle un regalo,

sin conseguirlo. Y así llegó el día de la fiesta.

Sintió golpear la puerta.

–Adelante.

Era Juliette, la histérica.

–Aquí está el resumen del día y las cartas

internacionales, jefe.

–Bien, déjelas allí.

Sin darle importancia a la situación, siguió con

su rutina de seis de la tarde. La luz de la calle

que atravesaba la ventana iluminaba su rostro

serio. Y en ese momento, como si alguien le

tocara la espalda, advirtió algo extraño.

Entrecerró los ojos y alzó la vista. Siguió con la

mirada a su subordinada mientras se alejaba:

el quiebre de la voz, los ojos enrojecidos, la

boca fruncida. No pudo explicarlo, pero de

repente algún tapón oculto que sujetaba sus

sentimientos más profundos se salió de su sitio.

Hacía ocho años que no lloraba, pero ése no

era el momento ni el lugar. Respiró profundo,

volvió a su mundo serio de siempre y cogió el

cajón de las cartas que mañana debían estar

sin falta en el aeropuerto.

l’autor

Franco Chiaravalloti (Buenos Aires, 1979)

és narrador, publicista i viatger entusiasta. Viu

a Barcelona des de l’any 2003; i havia viscuta

a Itàlia i Kenia. Va obtenir diversos premis grà-

cies a les seves tasques en el camp de la pu-

blicitat, així com reconeixements diversos pels

seus contes i històries breus. Publica amb fre-

qüència cròniques de viatges a revistes

d’Argenita i de l’Estat espanyol. Ha participat

en antologies de relats Sobras Completas (Hijos

del Hule, 2006) i Microveus (Montcada Comu-

nicació, 2007). Como un cuentagotas que se

presiona suave, muy suavemente és el seu

primer llibre publicat en solitari.

* * *

El hombre en bicicleta iba muy despacio por la

calle de tierra. Llegó a la siguiente dirección y

llamó a la puerta. El fuerte viento de ese

desolado pueblecito de montaña casi le vuela

la gorra. Un hombre lo atendió.

–¿Señor Di Pietro?

–Sí, soy yo.

–Carta para usted.

Di Pietro cogió la carta, con la mirada fija en el

rostro triste y abatido del cartero. Al verlo

alejarse con la cabeza gacha, sintió

inexplicablemente que los folios que acababa

de recibir pesaban toneladas. Y así, a ocho mil

kilómetros del remitente, a dos semanas del

envío, tras un reguero de gente afligida –como

una cadena hecha de lágrimas–, y sin siquiera

abrir el sobre, Di Pietro lloró. 
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Reunim-nos 300 graciencs a la plaça de la Vila. Per
celebrar el número 300 de L’Independent de Gràcia, vo-
lem reunir 300 graciencs a la plaça de la Vila de Gràcia
per fer-nos una fotografia plegats. Aquesta imatge serà
la portada del número 300 del setmanari que sortirà el
proper 5 de juny.

Divendres 22 de maig, a les 19 h
Plaça de la Vila de Gràcia

recomanem

ACTES

� 22 de maig
Xerrada sobre el projecte
Viver del Grup d’Acció
Forestal de DEPANA.
CRBS (Nil i Fabra, 20), a les
19.30

Cinemafòrum: Endeudats,
amb la presència de Ferran
Vidal, director del docu-
mental.
Espai Jove de Gràcia (Gran
de Gràcia, 190), 19 h

Barcelona Poesia 2009:
Taula rodona de poetes
amb Carlos Marzal.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 22), 21 h

Setmana de la Poesia: Pa-
raules de Llibertat.
CC El Coll (Aldea, 15), a les
21.30

Tertúlia sobre temes
d’actualitat.
Biblioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104), a
les 21.30

Cicle ‘Els Celtes al CAT’:
Qui hi ha?
CAT (Travessia de Sant
Antoni, 6), 22 h

Concert: Luna Roja.
La Cova de les Cultures (Àn-
gel, 12), a les 22 h

Concert: Senior.
Heliogàbal (Ramon i Cajal,
80), a les 22 h

Representació teatral:
Witold Gombrowicz.
El Centre (Ros de Olano,
22), a les 22 h

� 23 de maig
VI Cicle d’Aperitius Musi-
cals Matinals: París Texas.
CC La Sedeta (Sicília, 321),
a les 12.30

XXII Marxa Gràcia Mont-
serrat, organitza l’Unió
Excursionista de Gràcia.
Sortida de la plaça de la
Vila e Gràcia,  a les 17 h

Concert: Les voix du jazz.
Orfeó Gracienc (Astúries,
83), a les 21 h

Concert: Rumba mano a
mano.

Espai Jove (Gran de Gràcia,
192), a les 17 h

Sarsuela: La leyenda de
un beso, organitza Amics
de la Sarsuela.
El Cercle (Santa Magdale-
na, 14), a les 17.30

Representació teatral:
Witold Gombrowicz.
El Centre (Ros de Olano,
22), a les 18 h

Concert: Gerard Horta +
Triulet.
Heliogàbal (Ramon i Cajal,
80), a les 22 h

Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 11 h

Barcelona Poesia 2009:
Narració de poemes
‘Racó Poètic a La Sedeta’.
CC La Sedeta (Sicília, 321),
a les 19 h

Primavera Verda: Menjar
sa per viure millor
CC El Coll (Aldea, 15), 19 h

Concert de jazz: The
Aligator Bogaloo Pro-
ject.
Elèctric (Travessera de Grà-
cia, 233), a les 21 h

Nits de clown.
La Cova de les Cultures
(Àngel, 12), a les 21.30

Gràcia Jazz Sessions:
Tom Warburton +
Andre Sumelius.
Heliogàbal (Ramon i
Cajal, 80), a les 22 h

� 27 de maig
Xerrada: Arcadi Olive-
res, sobre educació per
la pau a l’escola, a casa i
als mitjans.
CEIPM Patronat Domè-
nech (Gràcia, 7), 17.10

Diàlegs del projecte edu-
catiu de Ciutat de
Barcelona: Democràcia,
educació i participació
ciutadana.
Espai Jove de Gràcia
(Gran de Gràcia, 190),
17.30

Primavera Verda: Fem un
hort al balcó!!
CC El Coll (Aldea, 15), a
les 19 h

Xerrada organitzada pel
NES: Grup no estiguis sol.
Lluïsos de Gràcia (Plaça
del Nord, 7), a les 21 h

� 28 de maig
Vine a fer un cafè amb...
Buñuel, més enllà del
surrealisme, amb Àn-
gel Quintana.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Primavera Verda: Saps
què és la tècnica Pila-
tes?, amb Georgina Nieto.
CC El Coll (Aldea, 15), a
les 19.30

Concert: Dotore.
Heliogàbal (Ramon i
Cajal, 80), a les 22 h

Concert: Guillem Calle-
jón Jazz Quartet +
Guests.
Elèctric (Travessera de
Gràcia, 233), 22 h

Teatre: Autopsia de un
crimen
La Cova de les Cultures
(Àngel, 12), a les 22.15

Mostra de Films ‘Salut per
al desenvolupament’: En
peligro extremo +
Nada personal.
Verdi Park (Torrijos, 49),
a les 22.15

EXPOSICIONS

� Fins al 28 de maig
Exposició: Tusquets edi-
torial, 40 anys.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20)

Exposició: La petjada
ecològica.
CC El Coll (Aldea, 15)

� 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)

� Fins al 5 de juny
Exposició de vinyetes sa-
tíriques: La mirada crí-
tica. Humor Gràfic en
defensa de les lliber-
tats al Magrib.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

� Fins al 27 de juny
Exposició: Propios y
ajenos. Cultura rom i
videocreació.
Espai EART (Torrijos, 68)

INFANTILS

� 23 de maig
Mots en joc: La guerra
dels déus.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 18 h

� 27 de maig
Lletra petita - Petit format:
Contes del mar, amb
Teresa Saladich.
Bibl. Vila de Gràcia (Tor-
rent de l’Olla, 104),18 h

CC El Coll (Aldea, 15), 22 h

Representació teatral:
Witold Gombrowicz.
El Centre (Ros de Olano,
22), a les 22 h

Concert: Le Mot i Las
Baguettes.
Heliogàbal (Ramon i Cajal,
80), a les 22 h

Concert amb dansa: Marc
Durandeu i Laia Minguillón.
La Cova de les Cultures (Àn-
gel, 12), a les 22.15

� 24 de maig
Cicle de cinema - Sessió
doble: Los Goonies + Los
Bicivoladores.

� 25 de maig
Llibrefòrum: Tretze tris-
tos tràngols.
El Centre (Ros de Olano, 9),
a les 19.30

Festival LOOP: Mostra
d’Audiovisuals Eixam-
plats.
La Cova de les Cultures (Àn-
gel, 12), a les 20 h

Primera Trobada de Titelles
per a adults: El circo de las
marionetas locas.
Elèctric (Travessera de Grà-
cia, 233), a les 22 h

� 26 de maig
Nascuts per llegir: La sa-
lut del nadó.
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Cultura
El binomi dona-salut, eix d’una mostra

de documentals als cinemes Verdi Park
Farmacèutics Mundi i Medicus Mundi organitzen un debat després de les projeccions

Els condicionants de
gènere en l’accés a la
salut és el tema que
enguany centra la mostra
Salut per al desenvolupa-
ment que Farmacèutics
Mundi i Medicus Mundi
Catalunya porta durant
tres dijous a la pantalla
dels Verdi Park. Amb
aquesta campanya les
dues ONG volen sensibi-
litzar la ciutadania sobre
el fenomen de la feminit-
zació de la pobresa i
engegar un debat que
portarà a elaborar una
bateria de propostes per
al Parlament.

MERITXELL DÍAZ

La mostra de pel.lícules Salut per
al desenvolupament ha donat el tret
de sortida aquest dijous amb la
projecció de Silêncio da mulher,
de Gabriel Mondlane, centrada en
el cas d’una dona amb sida al
Moçambic. La següent sessió serà
el proper dijous 28 quan es pas-
saran els documentals En peligro
extremo i Nada personal. La pri-
mera cinta tracta l’elevada taxa de
mortalitat de les mares al Perú,
sobretot a les regions més inac-
cessibles del sud, on la pressió de
les polítiques internacionals es
contradiu sovint amb les tradici-
ons andines. Nada personal apro-
xima l’espectador a les irregulari-
tats en l’aplicació del programa na-
cional de salut reproductiva i pla-
nificació familiar del Perú. En el
debat posterior a la projecció hi
seran Raquel Cuentas, investiga-
dora de l’estudi en què es basa el
documental Nada personal, i Sara

Cuentas, assessora de la campa-
nya Salut per al desenvolupament.
Steve Bradshaw presenta el dijous
4 de juny el documental Las mamás
muertas no lloran, que retrata la
realitat del Txad, un país on les
dones tenen una possibilitat entre
d’onze de morir. Totes les projec-
cions són gratuïtes.
Per al director de l’Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvo-
lupament, Andreu Felip, “els pro-
blemes de salut no són només una
qüestió mèdica, sinó que també
política, per això cal fer campa-
nyes de sensibilització ja que té
més impacte transformador les ac-
tituds de la ciutadania al nord que
els propis projectes de coopera-
ció al sud”. Felip puntualitza que
“només una societat crítica té la
capacitat de transformar”. 

JAVI SORIA

D’ESQUERRA A DRETA, CRISTINA ÁLVAREZ, ANDREU FELIP, FRANCESC ÁLVAREZ I GABRIEL MONDLANE, EN LA RODA DE PREMSA

La campanya de sensibilització
Salut per al desenvolupament va ar-
rencar al 2008 i té una durada
de tres anys. El primer es va cen-
trar en l’accés als medicaments
i al 2010 es parlarà sobre les
morts evitables. Francesc Ál-
varez, de Medicus Mundi, afir-
ma que una de les parts més in-
teressants de la campanya és “la
implicació de la gent, els sugge-
riments que fan i el debat que
es genera després de les projec-
cions on sempre es fan aportaci-

Les dues ONG reclamen la

resposta del Parlament

ons molt interessants”. Amb tot,
s’elabora una bateria de propos-
tes que es porten al Parlament
de Catalunya amb l’objectiu
que la salut acabi sent un veri-
table dret garantit pels Estats i
que s’implementin les mesures
necessàries per aconseguir-ho.
Álvarez, però, lamenta que so-
bre les propostes presentades
l’any passat al Parlament, no
n’han rebut cap resposta per
part dels polítics i assegura que
seguiran fent pressió.

Gràcia es manté com a exponent

de la vitalitat de l’activitat poètica

REDACCIÓ

La Setmana de la Poesia arriba a
Gràcia amb una desena de reci-
tals poètics, en una edició que
vol celebrar la vitalitat del gène-
re, una vitalitat que és més que
evident a associacions culturals
com l’Heliogàbal, l’Albrícies,
l’Elèctric i La Cova de les Cultu-
res, on la poesia forma part ha-

bitual de la programació. Tus-
quets i poesia: un camí de qua-
ranta anys és el títol d’una troba-
da dels poetes més emblemàtics
d’aquesta editorial que enguany
celebra el seu quarantè aniversa-
ri. Antoni Marí, Carlos Marzal,
Guillermo Carnero i Chantal
Maillard es reuneix aquest diven-
dres 22 a la biblioteca Jaume
Fuster (21 hores) per parlar del

seu treball. Per la seva banda el
CIRD acull el lliurament de guar-
dons dels Jocs Florals del CNL
de Gràcia-Sarrià Sant Gervasi i
l’Espai Valencià se suma amb la
participació de la poetessa Mari
Carmen Sàez, que presentarà el
seu últim llibre Cercant ocells.
L’Heliogàbal serà diumenge l’es-
cenari d’un recital poetico-
musical sorgit de la unió entre el

L’ALBRICIAS ÉS UN DELS PUNTS ON LA PROGRAMACIÓ DE POESIA ÉS HABITUAL

JAVI SORIA

Antoni Marí i Chantal Maillard, a la biblioteca Jaume Fuster

poeta Gerard Hortet i el grup
musical Triulet. Al racó poètic de
la Sedeta, les rapsodes Carme
Catà, Eulàlia Framis, Rosa Trian,
Carme Pomà i Amancio de la
Morena recitaran amb l’acompa-

nyament d’Agustí Martín a la
guitarra el proper dimarts 26. La
setmana clou dimecres amb una
lectura poètica dels alumnes de
l’Aula d’Escriptors al centre, si-
tuat al carrer Sant Lluís. 

È. LLUENT

L’Istituto Europeo di Design,
La cova de les Cultures i la ga-
leria H2O són enguany els es-
pais que acolliran activitats de
la mostra de videoart
LOOP’09. L’IED serà la seu
de la quarta Biennal Interame-
ricana de Videoart organitza-
da per Centre Cultural del
Banc Interamericà de Desen-
volupament en la qual partici-
pen autors de Mèxic, Colòm-
bia, Brasil i Argentina. Les
obres presentades en aquesta
edició pertanyen a propostes
creatives molt diverses sempre,
però, abordant les problemàti-
ques socials i econòmiques de
cadascun dels territoris. El pri-
mer premi ha estat pel colom-
bià Martín Mejía amb el curt
Common Words, un vídeo en
el qual, segons l’autor, “es parla
de temes incòmodes en una
societat postcolonial i sense es-
perança”. La projecció d’a-
questa i de la resta d’obres pre-
miades i finalistes es farà el
proper dimarts 26 a partir de
les nou del vespre. Un altre dels
espais graciencs que participa
del LOOP’09 és la galeria
H2O, on fins al 31 de maig es
poden veure vuit projectes de
videoart originals creats per di-
ferents autors. La Cova de les
Cultures del carrer de l’Àngel
acull la Mostra d’Audiovisuals
Eixamplats, que els partici-
pants defineixen com una
mostra “d’autor, lliure, artísti-
ca, documental, artificiosa i
senzilla”. 

Galeries i

associacions,

espais del

LOOP’09
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•Sueños de juventud. Dv i ds, 16.00,

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

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

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

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

•Ángeles y demonios. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

CASABLANCA-KAPLAN. Passeig de Grà-

cia, 115

•Sala 1: El niño pez (VOSE). Passis:

16.00 Genova (VOSE). Passis: 18.00,

19.45.  Cuento de Navidad (VOSE).

Passis: 21.30.

•Sala 2: Vacaciones de ferragosto
(VOSE). Passis: 16.00, 17.35, 20.45,

22.20.

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: Noche en el museo 2. Passis:

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Sala 4: Hannah Montana. Passis:

16.00, 18.10. Lobezno. Passis: 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: El caballo de dos piernas  (VOSE).

Passis: 16.00, 18.20, 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).

Passis: 16.10, 20.25. Gran Torino

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Noche en el museo 2. Dv i ds, 16.00,

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

16.00, 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.

•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.

•X-Men Orígenes. Lobezno. Diven-

dres i dissabte, 16.10, 19.10, 22.10,

00.40; de dg a dj, 16.10, 19.10,

22.10.

•Hannah Montana. De dv a dj, 16.00,

18.05, 20.10.

•La sombra del poder. Dv i ds, 22.15,

00.45; dg a dj, 22.15.

•El albergue rojo. Dv i ds, 16.15,

18.15, 20.15, 22.15, 00.45; dg a dj,

16.15, 18.15, 20.15, 22.15.

(VOSE). Passis: 18.15, 22.40.

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

238 79 90.

•Sala A: Nunca es tarde para enamo-
rarse (VOSE). Passis: 16.10, 20.30.

Cosas insignificantes (VOSE). Passis:

18.15, 22.40.

•Sala B: Sueños de juventud (VOSE).

Passis: 16.10, 18.20, 20.30, 22.40.

•Sala C: La belle personne (VOSE). Pas-

sis: 16.15, 18.20, 20.30, 22.40.

•Sala D: Cómo celebré el fin del
mundo (VOSE). Passis: 16.10, 18.20,

20.30, 22.40.

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

entrevista

Daniela Aronica, del Centro di Studi Sul Cinema Italiano

Quina és la finalitat del Centre?Quina és la finalitat del Centre?Quina és la finalitat del Centre?Quina és la finalitat del Centre?Quina és la finalitat del Centre?
El CSCI s’encarrega bàsicament
de la promoció del cinema italià
del passat i el present per tot el
territori espanyol. També publi-
ca una revista de caire anual que
serveix com a plataforma estable
de debat entre estudiosos. En dar-
rer lloc, busca la difusió d’altres
temes vinculats a la cultura italia-
na com poden ser la moda, el dis-
seny o la fotografia.

Quin tipus d’activitats desen-Quin tipus d’activitats desen-Quin tipus d’activitats desen-Quin tipus d’activitats desen-Quin tipus d’activitats desen-
volupeu des del CSCI?volupeu des del CSCI?volupeu des del CSCI?volupeu des del CSCI?volupeu des del CSCI?
Fem xerrades, congresos, taules
rodones... Fins al 31 de maig te-
nim convocat un concurs per a
joves investigadors. Es tracta que
escriguin un assaig o una resenya
sobre qualsevol pel.lícula italiana
estrenada a partir de l’any 2000.

Quin moment viu el cinema ita-Quin moment viu el cinema ita-Quin moment viu el cinema ita-Quin moment viu el cinema ita-Quin moment viu el cinema ita-
lià actual?lià actual?lià actual?lià actual?lià actual?
Des de fa 10 o 15 anys la pro-
ducció anual està al voltant dels
100 títols incloent les coproduc-
cions. Hi ha una nova corrent de
directors i actors valents que re-
presenten la realitat sense roman-
ços i que tenen un discurs propi.
Són gent compromesa amb l’en-

Lídia Haro

“El risc és perdre’ns en l’estètica”
Daniela Aronica és
professora de filologia
italiana a la Universitat
de Barcelona. L’Institut
de Cultura la va contrac-
tar l’any 2000 per fer-se
càrrec del Centro Di
Studi Sul Cinema
Italiano. Sis anys des-
prés el centre queda
sota la seva responsabi-
litat exclusiva i es
converteix en la seva
principal activitat
laboral. Des d’aleshores
el seu objectiu primor-
dial és garantir la pro-
moció del cinema italià
a l’Estat espanyol i situa
el seu despatx a Gràcia.

15 d’espectadors, gairebé el 100
per cent.

Com es va refer el cinema italiàCom es va refer el cinema italiàCom es va refer el cinema italiàCom es va refer el cinema italiàCom es va refer el cinema italià
d’aquesta situació?d’aquesta situació?d’aquesta situació?d’aquesta situació?d’aquesta situació?
Als 90 van ressorgir amb un ci-
nema que parla molt de la situa-
ció del país, de la fragmentació i
la crisi d’identitat. Aquest cine-
ma enllaça amb el neorrealisme
que també mostrava situacions de
la vida quotidiana.

Què es pot fer per revifar el ci-Què es pot fer per revifar el ci-Què es pot fer per revifar el ci-Què es pot fer per revifar el ci-Què es pot fer per revifar el ci-
nema italià a Espanya?nema italià a Espanya?nema italià a Espanya?nema italià a Espanya?nema italià a Espanya?
Correm el risc de perdren’s el
gran moment estètic i ètic del ci-
nema italià per culpa de sistemes
perversos de distribució. El meu
desig és que es multipliquin els
CSCI de tots els països perquè
hi hagi entitats que s’encarreguin
de facilitar l’accés als films. 

torn. Aquesta qualitat es premia
amb guardons com és el cas de
Gomorra.

Quina repercussió ha tingut l’èxitQuina repercussió ha tingut l’èxitQuina repercussió ha tingut l’èxitQuina repercussió ha tingut l’èxitQuina repercussió ha tingut l’èxit
de Gomorra?de Gomorra?de Gomorra?de Gomorra?de Gomorra?
És un film sobre el que es pot fer
una lectura popular i una més pro-
funda. Des del punt de vista polític
no agrada que sigui aquest tipus de
cinema el que destaqui en taquilla
ja que ensenya en quina situació es
troba el país.

PPPPPer què a parer què a parer què a parer què a parer què a partir dels anys 70 dis-tir dels anys 70 dis-tir dels anys 70 dis-tir dels anys 70 dis-tir dels anys 70 dis-
minueix el nivell de producció iminueix el nivell de producció iminueix el nivell de producció iminueix el nivell de producció iminueix el nivell de producció i
audències del cinema italià?audències del cinema italià?audències del cinema italià?audències del cinema italià?audències del cinema italià?
Als anys 70 hi va haver una crisi
cinematogràfica global però Itàlia va
ser el país que més la va patir. La
competència deslleial i desre-
gularitzada de la televisió va fer que
en una dècada es perdessin 14 de

DANIELA ARONICA, AL SEU DESPATX SITUAT A GRÀCIA

JOAN PERRAMON

Cannes, desequilibrat

Quan ja s’ha arribat a

l’equador del festival i el

camí comença a estar força

desbrossat, pocs són els

competidors a la daurada

Palma d’Or que han reeixit

en el combat amb nota.

Malgrat la disparitat d’opini-

ons, tres pel.lícules sobresur-

ten de la discreció general 

el nostrat Pedro Almodóvar

amb la ja coneguda Los
abrazos rotos ; l’australiana

Jane Campion amb Bright
star, un film romàntic farcit

de bellesa i poesia en què

es relata la

subtil i elegant

historia d’amor

entre el jove

poeta de destí

tràgic John

Keats i la seva

veïna però

dotada també d’un molest

toc de qualitat i exquisides; i

el francès Jacques Audiard

amb Un prophete, una

esplèndida mostra de

cinema carcelari on un pobre

desgraciat esdevindrà un

mestre de l’ensarronada,

l’engany, l’estraperlo i el crim

gràcies a la seva ambició i el

talent per jugar  en tots els

bàndols sense sortir-ne

escaldat en un prolífic film

de ritme indeturable i

indefallible. La decepció ha

arribat amb el danès Lars

von Trier i el seu Antichrist,
un impactant, efectista i

obscè exercici que es mou

en la corda fluixa al passar

de la tragèdia de la mort

d’un fill a convertir el dolor i

la desesperació en el

període del dol en un conte

de terror de sèrie Z amb

ínfules d’autor al prendre en

va el nom de Tarkovski. Molt

fluixa ha estat la pel.lícula de

Ken Loach Looking for Eric
farcida de concessions fàcils

per fabricar una comèdia

d’èxit instantani amb la

figura del

futbolista

Eric Cantona

com a

dinamitzador

de la vida

d’un depri-

mit pare de

família desestructurada. I

l’espanyol Alejandro

Amenábar tampoc ha pogut

escapar de la mediocritat en

el seu film fora de competi-

ció Ágora en arriscar-se a

transcendir l’espectacular

gènere històric i bíblic del

kolossal per fer-ne una lliçó

practica d’astronomia per

defensar la ciència enfront

del sectarisme religiós i

focalitzat en el temple de la

cultura que va ser la bibliote-

ca d’Alexandria durant

l’Imperi Romà. 

crònica de cinemaJoan Millaret

La decepció ha arribatLa decepció ha arribatLa decepció ha arribatLa decepció ha arribatLa decepció ha arribat
amb el danès Lars vonamb el danès Lars vonamb el danès Lars vonamb el danès Lars vonamb el danès Lars von
TTTTTrier i el seu ‘rier i el seu ‘rier i el seu ‘rier i el seu ‘rier i el seu ‘AntichristAntichristAntichristAntichristAntichrist’,’,’,’,’,
impactant i efectistaimpactant i efectistaimpactant i efectistaimpactant i efectistaimpactant i efectista

breus

Arnau Vilardebò torna a la Ruqueria
Querubí amb ‘Mítics Atreviments’

L’artista escènic Arnau Vilardebò portarà tots els dissabtes del mes
de juny Mítics atreviments a la Ruqueria Querubí, al carrer La
Perla. L’espectacle és una barreja de cançons de lletra sucosa i his-
tòries mítiques d’academicitat incontestable. Es llegiran obres de
Casasses a Shakespeare, d’Hesiode a Castelló, Pastor, Montero,
Vicent, Raimon, Espriu i també de collita pròpia. Vilardebò va ser
un dels actors empresonats pel cas de l’obra La Torna d’Els Joglars.
Durant els últims mesos, l’artista ha portat a la Ruqueria l’obra
Neixen déus. 
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Esports
Les penyes de l’Europa pressionen

Hereu perquè eviti l’embargament
Torcida Escapulda i Caliu Gracienc insten al club a tornar les claus a l’Ajuntament

Una setmana després que
es fes pública la victòria
judicial de l’Ajuntament
sobre el Club Esportiu
Europa, que obliga a
pagar 205.000 euros en
concepte d’impagament
de l’Impost sobre Béns
Immobles (IBI), encara no
hi ha cap solució. Mentre
el pressupost del primer
equip per a la propera
lliga queda penjant d’un
fil, aquesta setmana han
estat les penyes les que
han sortit a pressionar
l’Ajuntament perquè eviti
l’embargament.

ÈRIC LLUENT

Les penyes de l’Europa consulta-
des per aquest setmanari, Caliu
Gracienc, Torcida Escapulada i
Agrupació Europeista, han mostrat
el seu desacord amb la situació
d’inestabilitat creada i han criticat
l’Ajuntament per exigir aquests
diners a l’entitat escapulada argu-
mentant que les instal·lacions del
Nou Sardenya són de propietat
municipal.  El mateix divendres en
què es va conèixer la notícia i el
dissabte a la tarda quan es va dis-
putar el darrer partit de la tempo-
rada (Europa 2 – Vilajuïga 0) de-
senes de socis es van dirigir al pre-
sident escapulat, Guillaume de
Bode, preocupats per la situació
econòmica de l’entitat arran de les
informacions de l’Independent. La
junta directiva i els socis coinci-
deixen que és l’Ajuntament qui
s’hauria de fer càrrec de l’Impost
de Béns Immobles però aquests
últims també critiquen a la direc-
tiva el silenci administratiu en una

qüestió tan delicada, més quan dos
dies abans que es fes pública la no-
tícia hi va haver una reunió entre
la directiva i les penyes on no es va
tractar el tema.  “El club no té
ànim de lucre i és una entitat for-
mativa”, argumenta Tomás Santiago
de l’Agrupació Europeista. “Fora
de Barcelona els ajuntaments no
només paguen l’IBI sinó que tam-
bé carreguen amb les despeses d’ai-
gua i la llum i contracten un encar-
regat de camp”, sentencia Albert
Pujol del Caliu Gracienc. Afirma-
cions com aquestes són les que han
fet sentir els socis penyistes de l’en-
titat que, en alguns casos, han ar-
ribat a convidar als directius a lliu-
rar simbòlicament les claus del
camp a l’alcalde en cas que el club
hagi de carregar amb l’IBI. 

CEDIDA

LA TORCIDA VA DESPLEGAR UNA PANCARTA ON ES PODIA LLEGIR ‘8 ANYS FARTS DE DECEPCIONS I DESPRESTIGI. QUAN TORNARÀ LA IL.LUSIÓ?’

Són molts els rumors que cor-
ren per la grada del Nou Sar-
denya sobre el futur de la ban-
queta escapulada però, hores
d’ara, el que pren més força és
el del retorn de Juan Moscoso,
l’últim entrenador que va dis-
putar una promoció d’ascens a
Segona B. Algunes fonts indi-
quen que existeix la possibili-
tat que Josep Moratalla, tam-
bé exentranador escapulat, es
converteixi en el segon de

Moscoso, Moratalla, Gómez

i Valero; en joc la banqueta
Moscoso, tot i que també hi
ha qui diu que podria encap-
çalar la banqueta tot sol. La
tercera opció de canvi és la
incorporació del mister del ju-
venil A, Àngel Gómez, al pri-
mer equip. De tota manera,
no s’ha de descartar encara
que l’actual entrenador, José
Ángel Valero, segueixi un any
més ja que membres del club
així li ho han assegurat de
manera privada.

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5
 38a jornada

Europa - Vilajuïga 2 -0

 Resultat 37a jornada

L’Hospitalet - Europa 3 - 1

 Resultat 36a jornada

Europa - Palamós 2 - 3

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 83

2 Reus ....................................................... 79

3 L’Hospitalet ........................................... 76

4 Santboià ................................................ 66

5 Manlleu .................................................. 64

6 Premià ................................................... 64

7 Vilanova i la Geltrú .............................. 55

8 Prat ......................................................... 55

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

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

11 Europa .................................................. 48

12 Cornellà ................................................. 48

13 Cassà ..................................................... 46

...

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 4 - 1

 Resultat 25a jornada

Europa - Girona 1 - 0

 Resultat 24a jornada

Barcelona B - Europa 2 - 2

Classificació Punts

1 Collerense ............................................. 78

2 San Gabriel ........................................... 60

3 Espanyol B ........................................... 49

4 Lleida ..................................................... 43

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

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

7 Sporting Atlético Ciutat ....................... 36

8 Barcelona B .......................................... 35

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

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

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

12 PBB La Roca ......................................... 23

13 Levante Las Planas ............................. 21

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

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2
 1r partit promoció permanència

SaFa-Claror -   Sant Cugat 81- 56

 Resultat 30a jornada

CB I UM  - SaFa-Claror 82- 71

Classificació PG    PP

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

...

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

...

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

SEGONA CATALANA, GRUP 3
  1r partit promoció permanència

CB Coll-Europa - La Palma 71 - 69

 Resultat  30a jornada

CB Coll-Europa - AE Sant Andreu 70 - 65

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 57 - 64

 Resultat 29a jornada

J.M. de Sant Andreu - SaFa-Claror 31 - 84

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 27 3

2 AB Premià ..................................... 26 4

3 SaFa Claror ................................... 26 4

...

16 Pineda de Mar ................................ 3 27

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL
  Temporada finalitzada en setena posició

(30 punts)

   22a Jor.  Horta - CN Catalunya 12 - 10

HOQUEI

UE Claret aleví - Voltregà A 3 - 2

SEK Catalunya - UE Claret prebenjamí A 0 - 3

Tordera - UE Claret prebenjamí B 0 - 3

È. LLUENT

Les obres de l’anomenat Quart
Cinturó, la B-40, condicionaran
el recorregut que faran els parti-
cipants de l’edició 22 de la Mar-
xa Gràcia-Montserrat que orga-
nitza la Unió Excursionista de
Catalunya de Gràcia. A la zona
de Viladecavalls la caminada des-
viarà l’itinerari habitual i es diri-
girà cap a la població de Santa
Maria de Vialba fins al coll
d’Olesa, des d’on se seguirà el
camí habitual fins al santuari. No
serà l’únic canvi ja que l’organit-
zació ha decidit que el tram urbà
que es fa des de la plaça de la
Vila de Gràcia fins al Tibidabo
no es faci de pujada pel carrer
Balmes. Així doncs els marxa-
dors iniciaran la travessa per car-
rers més petits i menys transi-
tats. Un cop a Collserola fins a
Vallvidrera la ruta també ha pa-
tit alguns canvis respecte edici-
ons anteriors. La UEC Gràcia
s’ha afanyat a informar a tots els
participants sobre aquestes no-
vetats d’una marxa que s’inclou
dins de la Copa Catalana de
Caminades de Resistència de la
Federació d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya. La travessa
s’iniciarà dissabte a les cinc de la
tarda i es podrà completar en un
temps màxim de 19 hores. El
desnivell acumulat és de 4.200
metres, amb un total de 60 qui-
lòmetres senyalitzats. Un dels
objectius sobre els quals es tre-
balla any rere any és l’impacte
mediambiental del pas de la
marxa. 

La Gràcia-

Montserrat

canvia el

recorregut
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Activitat econòmica
reportatge

Vuit estudiants fan estada al taller de l’artesà Jordi Ordóñez

Atret per una serra de marque-
teria manual de l’artesà
gracienc Jordi Ordóñez, José
Morillas, professor del liceu
marsellès Poinso-Chapuis, va
proposar a la direcció del seu
centre que vuit estudiants po-
guessin fer una estada de tre-
ball pràctic al taller del carrer
Maria. “El liceu ja fa 14 anys
que organitza intercanvis d’ebe-
nisteria, policromia, marque-
teria... a Florència”, explica
Morillas. “Vam veure la serra
que utilitza Ordóñez i ens va
interessar molt perquè a Fran-
ça estem acostumats a les elèc-
triques. Era una manera d’a-
prendre noves tècniques”. Els
alumnes es mostren entusias-
tes i en el seu segon dia estan a
punt d’acabar un treball que
estava previst que en durés
quatre. “Ho han agafat amb
moltes ganes”, puntualitza Mo-
rillas. El bon regust que els està
deixant l’experiència fa que
aquest professor es plantegi
d’ampliar l’estada a altres ofi-
cis. “M’han dit que Gràcia és
un barri d’artesans i que aquí
podem trobar escultors i ebe-
nistes, així que esperem poder
ampliar el nostre ventall”.

Meritxell Díaz

L’aprenentatge de la marqueteria
Vuit estudiants del
liceu Poinso-Chapuis,
de Marsella (França),
han fet una estada
pràctica al llarg
d’aquesta setmana al
taller de marqueteria
de Jordi Ordóñez, al
número 6 del carrer
Maria. Amb aquest
intercanvi, els futurs
artesans han volgut
perfeccionar la tècnica
i ampliar la visió del
disseny.

lucioni. A l’exterior hi ha molt
moviment en aquest sentit i les
administracions s’hi bolquen”,
subratlla. Ordóñez ja va parti-
cipar a una mostra que organit-
za la Diputació de Sardenya i a
la qual també va ser-hi el forja-
dor gracienc Víctor Cunillera.
“És una fira en la qual es pro-
mou la feina artesanal. Cal do-
nar impuls a la nostra activitat”,
valora Ordóñez, que reivindica
la necessitat d’incidir en el tras-
pàs de coneixement a les noves
generacions. 

Per a l’artesà Jordi Ordóñez,
aquest intercanvi prova que arreu
d’Europa existeix un bon sistema

d’ensenyament. “A Catalunya no
hi ha formació artesanal, quan en-
senyar un ofici és l’única manera
de fer que no es perdi i que evo-

ELS ESTUDIANTS FRANCESOS, EN UNA SESSIÓ PRÀCTICA AL TALLER DEL CARRER MARIA

JAVI SORIA

El professor es
planteja ampliar
l’experiència a
d’altres oficis
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a peu de plaça

Carrer blaugrana

Maurici Rodon

Que els nois d’en Pep
Guardiola van per molt
bon camí és tan cert
com que els carrers
s’han anant tenyint,
poc a poc, de samarre-
tes blaugrana.

durant els primers 91 minuts i ale-
gria desfermada quan lo puto crack
va engaltar-la al fons de la xarxa
londinenca.
I un altre cop la gent al carrer,
tenyit de nou de blau i grana
immers en una borratxera tant
futbolística com etílica.
Tercer round amb el coitus
interruptus del dia del Vila-Real,
el dia que no va poder ser. Igual
que un darrer minut ens va donar
la glòria, un altre darrer minut ens

va fer ajornar-la. En tot cas, una
setmaneta de res. Per continuar,
el partit de la final de la Copa.
Aquell que es veu que es va xiular
un himne i/o un monarca fent ús
de la llibertat d’expressió i d’es-
broncada. Un dia en què els fet-
ges estaven ja certament tocats la
qual cosa no va impedir tornar a
treure la samarreta de l’armari i
tornar a passejar-la pels carrers i
remullar-la als bars.

Tot va començar, suposo, quan
l’entrenador del Barça va fer un
crida a l’afició demanant-los
que anessin al camp i que, a
més, hi anessin lluint la samar-
reta del Club. I en aquest mes
boig que hem tingut amb dos
partits per setmana, alguns en
obert i altres de pagament, el
carrer s’ha fet ressò d’aquesta
crida. Els dies de partit de pa-
gament no paraves de veure
grups exhibint les seves samar-
retes cercant algun bar per po-
der veure el partit del Barça.
El primer dia de bogeria abso-
luta va ser el del famós 2-6 al
Reial Madrid. Aquí un servi-
dor el va veure en companyia
al quiosc de la Revolució per
Internet amb un décalage d’uns
cinc minuts, cosa que feia que
se sentís cridar “Goool!” des de
desenes de balcons de la plaça
i allà, nosaltres, sense patir ni
un borrall, esperant per gaudir
de l’espectacular rondo en di-
ferit que ens va oferir l’equip
culer davant el seu –el nostre–
etern rival.
A l’acabar l’espectacle van co-
mençar a sonar els clàxons, els
petards i es va desfermar una
mena de rauxa col.lectiva que
al crit de “Barça, Barça!” ana-
va prenent els carrers del bar-
ri. Samarretes i més samarre-
tes amunt i avall.
I en un sospir ens vam plantar
en el dramàtic Chelsea-Barça.
Després de l’experiència diferi-
da del partit anterior vaig optar
per anar-lo a veure –en rigorós
directe– al Velcro del carrer
Vallfogona, a petar de gent. És
colpidor comprovar quan la frase
feta “no hi cap ni una agulla” es
fa realitat. Ambient contingut

Passi el que passi,
veurem una nova

desfilada de
samarretes del club

JAVI SORIA

UN BALCÓ DEL CARRER LA PERLA LLUEIX LA BANDERA DEL BARÇA

CANALETES ES VA OMPLIR DE SEGUIDORS VESTITS AMB LA SAMARRETA DEL CLUB

FLICKR: JCORRIUS

I per acabar –en espera del que
passi dimecres que ve– amb una
lliga guanyada sense baixar de
l’autocar mercès a l’esfondrament
moral de l’equip blanc davant el
mateix equip que ens va tallar el
rotllo la setmana anterior. En
aquest cas potser la celebració –
almenys al barri– va ser una mica
més estranya i discreta tot i la
mar de gent que va baixar a Ca-
naletes a celebrar-la.
Dimecres que ve ja s’acaba l’es-

D’incidents a la Rambla n’hi

ha hagut sempre quan

guanya el Barça. Les

corredisses amb la policia

formen part de la celebra-

ció, és la traca final, en la

qual s’ajunten els nens de

casa bona que han baixat

amb la Scoopy des de Sant

Gervasi, els quinquis de

barri de tota la vida i

darrerament, com a símbol

d’integració, els joves fills

de la immigració extraco-

munitària –per dir-ho en

termes políticament correc-

tes. Tot un triomf del

multiculturalisme, embolicat

amb els colors blaugranes i

fins i tot amb la senyera

independentista. Vivim en

un país curiós: hi ha més

estelades quan guanya el

Barça que durant l’11 de

setembre. O potser no és

tan curiós.  Senzillament és

que la gent està farta de

celebrar derrotes i prefereix

celebrar victòries. Molt

humà, tot plegat. No cal

alarmar-se, res de nou sota

la capa del cel. Només cal

recordar aquells seguidors

del Glasgow Rangers –

escocesos unionistes

britànics– pixant-se en el

monument a Macià per

saber que això del futbol no

té solució. Ni els parcs

temàtics pel hooliganisme

visitant que ha muntat

l’ajuntament, tot un fracàs,

com es va veure el dia del

Chelsea. Ara resulta que el

consistori busca altres llocs

per celebrar les victòries del

Barça. Que no s’hi escarras-

sin. Les fórmules artificials

no triomfen, i Canaletes

sempre serà Canaletes. 
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piral. Esperem que aquesta
temporada triomfant acabi
amb l’anhelat triplet que somia
l’afició.
En tot cas, passi el que passi,
el que segur que no deixarem
de veure és una nova desfilada
de samarretes que no deixen de
reflectir la complicitat que ha
aconseguit l’equip de Guardi-
ola amb l’afició, a base de tre-
ball col.lectiu i de jugar com
els àngels. 


