
2
9
 d

e
 m

a
ig

d
e
 2

0
0
9

299

sumari

ISSN - 1695-4793

5
EUROPEES 09

El PSC intensifica la

campanya desplegant

els seus consellers

12
CINEMA

Els Verdi Park acullen

la primera mostra de

cinema dominicà

Els Artesans de Gràcia inau-
guraran a l’octubre una gran
exposició que, sota el títol
Jujol, l’homenatge, volen recor-
dar la figura de l’arquitecte
Josep Maria Jujol, el deixeble
de Gaudí que es va instal.lar
a Gràcia l’any 1883. El cine-
asta Bigas Luna ha aportat
dues peces a la mostra i el
músic Jordi Codina ha creat
una composició de corda.

Pàgina 15

Els artesans

homenatgen

Josep M. Jujol

La 22a marxa Gràcia-Mont-
serrat, que organitza la secció
gracienca de la Unió Excursio-
nista de Catalunya es va resol-
dre el passat cap de setmana com
una de les més accidentades que
es recorden dels últims anys: un
marxador accidentat, la inferme-
ra que li va practicar els primers

auxilis i la direcció de la cursa
han denunciat a través d’un ví-
deo l’actitud dels treballadors de
l’estació del cremallera de
Montserrat de Ferrocarrils de la
Generalitat per impedir durant
10 minuts l’evacuació d’urgèn-
cia d’un malalt que patia cardi-
opaties i deshidratació. També

Trets a la marxa Gràcia-Montserrat
en una altra part del recorregut,
alguns participants, que han
aportat plànols de situació, han
denunciat trets a l’aire possible-
ment provinents d’una masia en
una de les parts noves del recor-
regut, cap a la zona d’Ullastret.

Pàgina 13

JAVI SORIA

CEDIDA
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Menors en temps de crisi
Gràcia disposarà d’un nou centre d’acolliment de menors

en situació de risc o de desemparament, s’anomenarà

Centre d’Acolliment Gaudí i s’instal.larà al carrer Larrard

45-51. La iniciativa, que ja ha estat comunicada a l’Ajun-

tament i que compta amb la col.laboració del departa-

ment d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, ajudarà

a reduir el dèficit que també hi ha en aquest tipus de

serveis assistencials a la Vila i, per extensió, a tota la

ciutat. Aquest servei serà el segon de característiques

similars que s’ubica a Gràcia; el primer ha estat en els

últims anys el que funciona dins de les instal.lacions del

santuari de Sant Josep de la Muntanya, amb la diferència

que el nou centre serà per a estades curtes i el de Sant

Josep permet estades llargues.

Al marge del debat periòdic sobre la utilitat d’aquests

centres com a espais de rehabilitació, cal dir en aquest

sentit que és evident que en la nostra societat complexa i

un punt malalta aquests serveis s’han fet cada cop més

necessaris. Però aquí hi ha un element d’actualitat afegit

que ens porta a la preocupació: les fonts consultades per

aquest setmanari han detectat un creixement de la de-

manda de places en

centres de menors en

els últims mesos a causa

de la crisi econòmica.

Moltes de les famílies

que estan en situació de

risc per aquesta casuís-

tica s’han vist afectades

també per la crisi i en molts casos l’equilibri dins de la llar

ha petat amb trastorns mentals dels pares i mares o

maltractaments als fills.

Aquest és un moment, doncs, en què l’administració pública

i privada ha d’estar al més a prop possible de les famílies

que es desestructuren a causa de la crisi. No s’hi val només

quedar-se amb la política d’ajuts -sempre insuficients- i

derivar tota la responsabilitat a un cos de funcionaris encara

poc conscienciats de tots els efectes socials de la recessió.

Ahir va ser la llei de la dependència que ha intentat canviar

de manera lenta el suport assistencial, avui són milers de

famílies que no poden arribar a final de mes perquè al-

menys un dels dos cònjuges es queden sense feina, demà

pot ser que els que rebin més de tot plegat són els fills, les

generacions futures que han de créixer amb un coixí de

seguretat perquè algun dia no calgui inaugurar cap nou

centre de menors en situació de risc.

Els centres de menorsEls centres de menorsEls centres de menorsEls centres de menorsEls centres de menors
han detectat demandahan detectat demandahan detectat demandahan detectat demandahan detectat demanda
pels efectes de la crisipels efectes de la crisipels efectes de la crisipels efectes de la crisipels efectes de la crisi
en les famíliesen les famíliesen les famíliesen les famíliesen les famílies

ull de dona

Séraphine

Sara Reñé

S’està projectant als Verdi

la pel.lícula Séraphine, de

Martin Provost, amb una

excel.lent interpretació de

Yolande Moreau. La

pel.lícula ens explica la

història real de la pintora

Serafina de Senlis, una

assistenta francesa, sense

estudis ni formació, que

va crear una obra pictòri-

ca de gran interès, ben

propera a les avantguar-

des de principi de segle.

La pel.lícula, fa palesa,

una vegada més, la

dificultat històrica que han

tingut les dones per dur a

terme activitats artístiques

i culturals, la dificultat per

reconèixer-se i ser recone-

gudes pels altres i la

dificultat per viure la seva

pròpia vida quan no

seguien les normes socials

establertes.

La història de Serafina

que, finalment, acaba

reclosa en un sanatori, ens

ha fet pensar en altres

biopics que narren “la

bogeria” i la pèrdua de

llibertat d’altres dones

artistes. Recordem, per

exemple, La passió de

Camille Claudel que ens

explica com Camille,

malgrat les seva magnífica

obra escultòrica i la seva

lucidesa, va romandre

tancada durant els últims

trenta anys de la seva

vida per voluntat del seu

amant Rodin i del seu

germà Paul Claudel.  

El confidencial

de L’Independent el dependent

El jurat del cartell de Festa Major s’ha

pres enguany seriosament aquella dita

encunyada per Josep Maria Huertas

Clavería, Cada taula un Vietnam, fins al

punt que l’enfrontament per designar el

guanyador ha arribat a tal punt d’empat

infinit (3 a 3), que el representant de la Federació no

va voler exercir el vot de qualitat. El cartell guanya-

dor, de Clara Mas, va adjudicar-lo un segon jurat,

nomenat a corre-cuita.

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 directorBenvolgut editor de

l’Independent de

Gràcia, qui va en moto és

perquè vol i té diners per

mantenir-la. Qui deixa la

moto sobre la vorera és

perquè vol, perquè pensa més en

ell o en ella que en els altres. Qui,

a més, la deixa a la plaça

Lesseps té més d’una alternati-

va: metro i 7 o 8 busos, a més

d’anar a peu o en bicicleta. Deu

ser una de les places més ben

comunicades de la ciutat en

transport públic. Anys enrere es

podia anar en moto i pensar que

la deixaries al davant d’on

anaves. Ara no és així, el número

de motos ha crescut tant que no

s’hi cap. Ara, si et compres una

moto has de pensar en pagar

pàrquings per deixar-la. És la

vida, és el progrés, és el benefici

de les productores de motos, ara

és més car i ho ha d’assumir el

propietari particular de la moto..

Per què han de patir els vianants

els privilegis dels motoritzats?

No, això mai. Per tant, benvol-

gut editorialista, per tal de

defensar el terreny i la seva gent,

l’atmosfera i la resta del medi

ambient li proposo pensi en les

següents opcions: foment dels

desplaçaments a peu, en bici i en

transport públic; conscienciar el

motoristes de guardar els seus

artilugis en llocs on no molestin

M
o
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o
s

els vianants: més places d’apar-

cament (mai gratuït però a preu

raonable) a les calçades i mai a

les voreres.

Y. S.

La meva queixa és pels

polítics que tenim a

l’Ajuntament per les grans

depeses que estan fent en

temps de crisi. Multiplicant

institucions, creant-ne de noves,

és una vergonya la plantada

general de pivots de ferro a totes

les voreres del barri, també un

local centenari com és la Violeta

ara volen enderrocar tot l’interi-

or, com és la sala teatral i

deixar només el bar i la façana,

tindrem un altre teatre menys a

Gràcia, com és el cas també del

mític i entranyable Club Helena.

Els nostres benpensants han creat

un contrapoder a la Generalitat,

únic govern de Catalunya. Ara

tindrem el famós govern Metro-

polità de Barcelona, un altre

poder socialista, tenim les

Diputacions que ja fa anys

haurien d’haver desaparegut.

Jaume Fluvià

M
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què en penseu...

QUINA CREUS QUE ÉS LA MILLOR SOLUCIÓ AL SOLAR DE JAÉN 22-26?  ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

...de les celebracions del Barça a Canaletes?

Enric Coll

dissenyador gràfic

Jordi Sala

estudiant i infermer

Marc Lesperut

estudiant

Enric Falcó

jubilat

Està molt bé, és un lloc molt

mític i no es pot canviar. Això

sí, hauria d’haver-hi més

control i em sembla molt

correcte que es vulgui fer una

dispersió cap a la plaça

Catalunya. I visca el Barça! 

Si no hi hagués una colla de

brètols, la celebració a Canale-

tes estaria molt bé perquè és

el punt de trobada de tota la

vida quan guanya el Barça.

S’hauria de tenir vigilada a

tota la gent violenta. 

Es passen de la ratlla. S’ha de

buscar un altre lloc per cele-

brar els títols del Barça perquè

encara que hi hagi molt bona

intenció, la gent acaba perdent

el control. Si l’Ajuntament diu

que Barcelona és la ciutat del

civisme, amb aquestes celebra-

cions no donem gaire bona

imatge. 

Canviar les tradicions és força

complicat. El Barça ha crescut i

la seva afició també, Canaletes

s’ha quedat petit. D’actes

incívics, tant a la font de

Canaletes com a qualsevol

altre lloc, sempre n’hi haurà

perquè la gent no sap gaudir

d’un esport ni de la seva

celebració. 

Des d’inicis d’any s’han

registrat 265 casos de

feminicidi a Guatemala.

Entre el 2001 i el 2007, un

total de 3.107 dones van

morir a aquest país per

causes violentes. La cultura

masclista i la corrupció de

l’estat són les principals

causes d’aquest greu

panorama i el crim organit-

zat és el pa de cada dia.

Les contínues reivindicaci-

ons de les associacions

defensores dels drets

humans van forçar l’any

passat l’entrada en vigor de

la Llei contra el Feminicidi,

un important pas endavant

que de poc ha servit: de les

39.400 denúncies que van

arribar als jutjats, només

s’han condemnat dos casos.

En un percentatge força

elevat, els agressors

pertanyen a les mares,

grups organitzats formats

per joves d’àrees marginals

que han convertit l’assassi-

nat a dones en el seu ritual

iniciàtic. Guatemala ja és de

llarg la nova Ciudad Juárez,

l’exponent dels feminicidis

on els assassinats i les

desaparicions continuen.

Impunitat per a aquests

governs corruptes amb un

sistema judicial més que

obsolet? 

M
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Impunitat?

el bloc

Violeta no és el color de la bona gestió

2005. Se salva la Violeta. El

Districte de Gràcia fa que

Barcelona l’adquireixi i

passi a titularitat pública i

municipal. Una acció valen-

ta i una plataforma que se’n

surt. Tothom content.

Societat civil i administració

que van a l’hora. Gener del

2007. La Violeta és inclosa

dins el Protocol Festiu com

a referent i seu de les colles

de la Cultura Popular a

Gràcia. Desembre del

2007. ERC Imposa als

pressupostos una partida

(1 milió d’euros) per iniciar

les obres.

Juny del 2009. No hi ha

projecte, no s’han iniciat les

reformes i la societat civil

amb posicions aparentment

contraposades. Un equip

de Govern que s’ho mira

des de fora. Silencis i

ambigüitats. Articles i

manifestos. Com hem

arribat fins aquí?

Diguem-ho clar. Cal cercar

els mínims comuns denomi-

nadors i partir d’aquí. Si no

ho fa el regidor Espriu, algú

ho ha de fer. Les Colles de

Cultura de Gràcia volen la

màxima preservació possi-

ble de l’edifici de la Violeta.

Els Amics de la Violeta

volen la Violeta per a la

cultura popular i els usos

aprovats per tots.

El Consell Plenari de Gràcia

aprova per unanimitat, a

proposta d’Esquerra

Republicana, que en el

concurs d’idees esdevingui

un requisit i no un criteri a

Àlex López, portaveu d’ERC-Gràcia al Consell Plenari

tribuna

valorar mantenir els criteris

de protecció establerts al

catàleg de patrimoni.

Què falta, doncs? Doncs falta

un lideratge polític clar que

aplani el camí i cerqui el

consens, que no ve mai donat

sinó que cal cercar-lo perquè

no vindrà sol. Sense més

retards i amb les innovacions

tècniques que calguin.

El que cal fer doncs ara, és

mirar al nostre voltant i veure

si és possible conjugar tots

els punts de vista, usos i

memòria història. Cal anar

molt lluny? No, podem anar a

Travessia de Sant Antoni. El

CAT, nou i vell a la vegada,

renovat i amb el mateix

esperit i interior.

La solució que sempre ha

defensat Esquerra és que és

possible l’equilibri entre usos

i preservació. Potser és difícil

de defensar, però al final és

l’única opció que té sentit

per conjugar els interessos

legítims dels diferents actors.

Això és el que s’espera dels

polítics. La resta, símptomes

de mala gestió política, jugar

FFFFFalta un lideratgealta un lideratgealta un lideratgealta un lideratgealta un lideratge
polític clar quepolític clar quepolític clar quepolític clar quepolític clar que
aplani el camí iaplani el camí iaplani el camí iaplani el camí iaplani el camí i
cerqui el consenscerqui el consenscerqui el consenscerqui el consenscerqui el consens

ERERERERERC sC sC sC sC sempremprempremprempre heme heme heme heme hem
defensat undefensat undefensat undefensat undefensat un
equilibri entre elsequilibri entre elsequilibri entre elsequilibri entre elsequilibri entre els
usos i la preservacióusos i la preservacióusos i la preservacióusos i la preservacióusos i la preservació

i alimentar els extrems. El

regidor Ricard Martínez ja

ho va manifestar el seu dia,

“ni vam salvar només un bar

ni vam adquirir un solar”.

Amb aquests paràmetres

clars per a tothom no ha de

ser tan difícil trobar un

projecte entre els molts que

es presentaran. Ens hi

posem d’una vegada,

doncs? 
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Higiene pública o privada

La higiene personal és una

de les activitats més priva-

des i amb personalitat

individualitzada. Si vas brut

amb taques i et canten les

aletes has d’assumir la teva

responsabilitat. La higiene

pública en canvi és la que

ha de cuidar de que tota la

gent tingui unes condicions

d’aigua potable, aire no

contaminat, clavegueram

adequat i altres com la

informació en moments com

l’actual en què s’ha declarat

una alerta per virus de la

grip amb capacitat de

transmissió entre humans.

Després de sobreviure a

les vaques boges i a la grip

aviar dels últims anys ja

tenim una certa immunitat

de pensament i així val més

ser prudent i esperar com

evoluciona. La grip és tenir

febre, tos, mal de cap i

esclar que es pot complicar

i ésser mortal si coincideix

amb una persona amb

Ramon Estopà, metge

tribuna

pulmonia vírica i més de

vuitanta anys. En general la

grip dura entre dos i tres

dies i passa amb una mica de

llitet i bons aliments. Aquesta

pandèmia amb origen a

Mèxic, ens afecta si imaginem

la mateixa situació en plena

Festa Major aquest estiu al

carrer Verdi. Tothom amb

mascareta en lloc de les

màscares!

A finals de maig el Servei

Català de la Salut, declara 30

persones considerades

infectades que significa que

tenen una prova a la sang de

reacció al H1N1, i esperem

que aviat ens informaran si

els nivells de reacció ja s’han

normalitzat o bé ja poc a poc

l’interès pel tema disminu-

eix progressivament i ja no

sabem gran cosa més. El

que sí que segueix com un

tema d’higiene pública són

les pixades i cagades al

carrer. La merda encara

que recollida i el líquid del

pixum es queden d’una

forma, bacteriològicament

parlant ,enganxats al terra.

Si es miren algunes canto-

nades no tenen gens de

gràcia, fins i tot fa una mica

de fàstic. Les meves veïnes

i els meus veïns tenen

gossos i gosses i els estimo

a totes i tots però no entenc

com poden caminar tan

elegants, guapes i  amb

l’objectiu que surtin a fer

cagar i pixar l’animal al

carrer. Al seu propi carrer o

al del costat que és el

mateix perquè també ens

trobarem les taques a les

cantonades o al mig del

carrer a l’anada o a la

tornada cap a casa. 

JAVI SORIA

  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

Ferran Casas

Liar-la per existir

En campanya els partits se les pensen totes

per mobilitzar l’electorat i animar als menys

polititzats. Estem immensos en un procés

electoral, el de les europees, en què els

índexs de participació sempre han estat

baixos. Per si de cas hi hagués alguna possibilitat d’invertir

la tendència, el PSC ho intenta amb continguts polèmics i

criticats per la resta de partits que, directament, els acusen

de menysprear la intel.ligència dels votants. Reblant el clau,

els socialistes han tornat a recórrer al PP per posar en

guàrdia els seus i polaritzar

al màxim el 7 de juny. Ens

presenten un Parlament

Europeu on hi pesa només

l’eix ideològic i se centren

en atacar per terra, mar i

aire Alejo Vidal-Quadras i

posar a la picota els conser-

vadors d’arreu fins i tot utilitzant la imatge de jubilats com

Aznar, Chirac o Bush. Obvien, però, que amb els vots dels

eurodiputats socialistes es va fer Vidal-Quadras

vicepresident de l’eurocambra (per més que ara a la Maria

Badia li faci “vergonya” que ho sigui), que voten el mateix en

els assumptes més importants (el 70% de les directives) i

que, per a més inri, fa unes setmanes Patxi López va ser

escollit lehendakari amb els vots del PP i UPyD.

El PSC sap que el que fa té

contradiccions i és

intel.lectualment pobre (més

quan, sobre el paper, està

en joc és el model de

construcció europea) però

intenta seguir traient suc a

una estratègia que els ha

donat rèdit pel referèndum de l’Estatut (SÍ, guanya Catalunya.

NO, guanya el PP) i en les darreres espanyoles (Si tu no hi

vas, ells tornen).

Amb campanyes així els socialistes catalans demostren que,

potser, el que més necessiten és existir. Ni a les generals ni a

les europees el PSC hi va com a tal. En aquestes últimes és

quan es fa més evident. Malgrat ser un partit diferent del

PSOE es presenta sota el seu paraigües i per tenir el

protagonisme que els tocaria per cabal de vots han de

recórrer a l’agressivitat. I és que potser el ‘model de relació’

entre els socialistes d’aquí i els d’allà és cada dia menys

sostenible.  

la setmana

Reblant el clau, elsReblant el clau, elsReblant el clau, elsReblant el clau, elsReblant el clau, els
socialistes han tornat asocialistes han tornat asocialistes han tornat asocialistes han tornat asocialistes han tornat a
recórrer al PP per posarrecórrer al PP per posarrecórrer al PP per posarrecórrer al PP per posarrecórrer al PP per posar
en guàrdia en guàrdia en guàrdia en guàrdia en guàrdia eeeeels seusls seusls seusls seusls seus

En sobreviure a lesEn sobreviure a lesEn sobreviure a lesEn sobreviure a lesEn sobreviure a les
vaques boges i a la gripvaques boges i a la gripvaques boges i a la gripvaques boges i a la gripvaques boges i a la grip
aviaraviaraviaraviaraviar, tenim immunitat, tenim immunitat, tenim immunitat, tenim immunitat, tenim immunitat
de pensamentde pensamentde pensamentde pensamentde pensament

Amb campanyes així,Amb campanyes així,Amb campanyes així,Amb campanyes així,Amb campanyes així,
el PSC demostra que,el PSC demostra que,el PSC demostra que,el PSC demostra que,el PSC demostra que,
potserpotserpotserpotserpotser, el que més, el que més, el que més, el que més, el que més
necessita és existirnecessita és existirnecessita és existirnecessita és existirnecessita és existir
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Política

El PSC intensifica el 7-J desplegant

consellers en un porta a porta al Coll
Esquerra activa Martínez i els candidats de Barcelona en una passejada a Revolució

La campanya de les

eleccions europees del 7

de juny no passarà a la

història per aixecar

passions a peu de carrer.

És per això que els par-

tits a nivell local han

començat a despertar-se

aquesta setmana seguint

la màxima de la munta-

nya i Mahoma. El PSC va

desplegar dimarts i

dijous els seus conse-

llers en un porta a porta

per demanar el vot al

barri del Coll i Esquerra,

que aquest diumenge

trasllada els seus efec-

tius locals a un acte a

l’avinguda Gaudí, activa-

rà el president del dis-

tricte, Ricard Martínez,

la setmana que ve.

ELS CONSELLERS DEL PSC, DURANT LA SEVA CAMPANYA PORTA A PORTA AL COLL

ALBERT BALANZÀ

Els socialistes graciencs, que fins
ara tenien previst limitar la seva
campanya a Gràcia a parades in-
formatives als quatre mercats i que
fins i tot volien prescindir de fer
activitat en aquest pròxim cap de
setmana llarg de tres dies, han de-
cidit intensificar la campanya de
mobilització de l’electorat amb la
petició de vot porta a porta. És
per això que dimarts i dijous la
secretària d’organització, Iolanda
Collboni, va encapçalar una dele-
gació del partit que es completa-
va amb els consellers Carles Maggi
i Míriam Carracedo i l’exconsel-
lera Alícia Fernández i el mem-

bre de l’executiva i dirigent veïnal
Joan Josep Egea. “Hem hagut de
fer molta pedagogia”, apunta
Collboni repassant la el centenar
de visites que han fet aquests dos
dies. El PSC repetirà l’experièn-
cia dimarts i dimecres que ve al
nucli històric de Gràcia.
Per la seva banda, ERC, que fins
ara derivava els seus actes a una
convocatòria conjunta de casals de
Barcelona a l’avinguda Gaudí
aquest diumenge, activarà dijous
que ve el president del districte,
Ricard Martínez, acompanyat
d’Oriol Amorós i els candidats de
Barcelona, per a una passejada
amb repartiment de propaganda
electoral que sortirà a les sis de la
tarda des de la plaça Revolució. 

CEDIDA

CiU concentra l’atac en el PSC

i burxa Esquerra i Iniciativa

L’acte central de CiU a Gràcia,
el més rellevant que han organit-
zat les agrupacions locals, va
comptar diumenge passat amb la
presència d’Oriol Pujol com a
cap de cartell i amb la presència
de dirigents locals com Carles
Agustí, Francesc Gambús i Luca
Bellizzi, que van centrar les seves
intervencions en atacar el PSC i
la seva candidata, Maria Badia.
No obstant això, en una campa-

5

nya amb nul·les referències lo-
cals, els blocs dels dirigents tre-
uen fum. És el cas d’Estel Blanc,
de Carles Agustí, que no s’ha es-
tat d’atacar la resta del tripartit.
D’ERC apunta que haurà de “sal-
var els mobles en moments tan
durs per a un partit com és patir
una escissió”, en al·lusió a la mar-
xa de Joan Carretero. D’ICV diu
que Romeva “té inserit el CD de
Barrio Sesamo” per repetitiu.

entrevista

Què hi fa un federalista d’ori-Què hi fa un federalista d’ori-Què hi fa un federalista d’ori-Què hi fa un federalista d’ori-Què hi fa un federalista d’ori-
gen italià com a candidat degen italià com a candidat degen italià com a candidat degen italià com a candidat degen italià com a candidat de
CiU a Europa?CiU a Europa?CiU a Europa?CiU a Europa?CiU a Europa?
CiU agrupa diferents sensibili-
tats al voltant d’un projecte de
país i això ho valoro perquè vinc

Albert Balanzà

“La immigració controlada és progrés”
Luca Bellizzi (Milà,

1973) és una de les

noves cares de l’execu-

tiva de CiU-Gràcia i ara

candidat local a les

eleccions europees.

més liberal que catalanista?més liberal que catalanista?més liberal que catalanista?més liberal que catalanista?més liberal que catalanista?
No ho crec. Però sí que pensem
que cal crear riquesa per
distribuir-la proporcionalment.

TTTTTu has estat immigrant. Qu has estat immigrant. Qu has estat immigrant. Qu has estat immigrant. Qu has estat immigrant. Què etuè etuè etuè etuè et
semblen les tesis de CiU?semblen les tesis de CiU?semblen les tesis de CiU?semblen les tesis de CiU?semblen les tesis de CiU?
La immigració no és un proble-
ma però en pot crear. Necessi-
tem immigrants però cal contro-
lar els fluxos.

PPPPPerererererò no contrò no contrò no contrò no contrò no controlaríem els fluxolaríem els fluxolaríem els fluxolaríem els fluxolaríem els fluxososososos

d’un país on la política s’ha reduït
a una confrontació. Ara, és cert
que hi ha alguns aquí també volen
fer aquest discurs de crispació.

NNNNNo ets lo ets lo ets lo ets lo ets l’únic ‘’únic ‘’únic ‘’únic ‘’únic ‘estrangerestrangerestrangerestrangerestranger’. H’. H’. H’. H’. Hi hai hai hai hai ha
també en Caspar també en Caspar també en Caspar també en Caspar també en Caspar VVVVVisserisserisserisserisser. Q. Q. Q. Q. Què hiuè hiuè hiuè hiuè hi
pots aportar?pots aportar?pots aportar?pots aportar?pots aportar?
Joves, europeus, integrats... això
és Europa, i usant el català com
a llengua d’integració.

CiU està fent una campanyaCiU està fent una campanyaCiU està fent una campanyaCiU està fent una campanyaCiU està fent una campanya

LUCA BELLIZZI, DE CIU-GRÀCIA

Entrevista a Luca Bellizzi, número 17 i primer candidat de CiU-Gràcia

si tothom vingués d’Itàlia.si tothom vingués d’Itàlia.si tothom vingués d’Itàlia.si tothom vingués d’Itàlia.si tothom vingués d’Itàlia.
No, però la política sense con-
trol fa perdre la gran oportunitat
que també representa l’arribada

JAVI SORIA

A.B.

La banca ètica Fiare, amb seu
única a Catalunya al carrer
Providència, ha estat la dipo-
sitària dels diners de la fiança
que el jutge va imposar la set-
mana passada a l’activista i di-
rigent de l’Infoespai Enric Du-
ran i ha actuat d’avalista per-
què Duran quedi en llibertat
a l’espera del judici per la pre-
sumpta estafa de mig milió
d’euros a 39 entitats finance-
res. Així ho va anunciar Du-
ran dilluns, en la seva primera
compareixença pública des-
prés de passar dos mesos en
presó preventiva a Can Brians,
on va explicar també que en-
cara no hi ha data per al judi-
ci però que espera que el seu
procés serveixi per denunciar
les actuals dinàmiques del sis-
tema bancari.
Duran, amb el seu advocat
Hibai Arbide, va explicar que
sis de les 39 entitats bancàries
suposadament perjudicades
s’han personat com a acusació
però fins que no s’acabi la ins-
trucció no es podrà saber quan-
tes es personaran.
La Banca Fiare, amb seu a
l’Hotel d’Entitats del carrer
Providència i filla d’un projec-
te amb orígens a Itàlia, està
en funcionament des del de-
sembre de 2007 a Catalunya i
té oficines a Bilbao, Vitòria,
Sant Sebastià, Pamplona i
Madrid i el seu volum de di-
pòsits supera els deu milions
d’euros. 

La Banca Fiare

de Providència

avala la fiança

d’Enric Duran

de persones immigrades per
al progrés de Catalunya.

PPPPPer què ver què ver què ver què ver què vas entrar a las entrar a las entrar a las entrar a las entrar a l’ex’ex’ex’ex’execu-ecu-ecu-ecu-ecu-
tiva de CiU?tiva de CiU?tiva de CiU?tiva de CiU?tiva de CiU?
Víctor Cullell em va presentar
el seu projecte i em va parlar
de sortir al carrer a buscar la
gent. Hi he vist gent jove i amb
ganes de treballar en els tres
anys i mig que fa que milito.

Què t’agrada i que no deQuè t’agrada i que no deQuè t’agrada i que no deQuè t’agrada i que no deQuè t’agrada i que no de
Gràcia?Gràcia?Gràcia?Gràcia?Gràcia?
M’agrada la xarxa activa d’enti-
tats, sobretot perquè vinc d’un
país on tothom va a la seva. Tot
ho trobo bastant positiu. 

ELECCIONS EUROPEES
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Societat
La Salut tindrà un nou centre per

acollir menors en situació de risc
L’equipament, de la fundació privada Ciutat i Valors, s’ubicarà a Larrard 45-51

La fundació privada

Ciutat i Valors ha adqui-

rit un equipament al

carrer Larrard 45-51 per

crear un centre d’acolli-

da de menors en situa-

ció de risc o de desem-

parament. Ara per ara,

l’organisme ha presen-

tat al departament

d’Urbanisme de Bar-

celona la sol.licitud d’un

pla especial urbanístic

per poder-hi desenvolu-

par la nova activitat

assistencial. El centre

oferirà un servei similar

al de les llars de Sant

Josep de la Muntanya.

MERITXELL DÍAZ

L’equipament del carrer Larrard
45-51 té actualment un ús religi-
ós, per això la fundació privada
de serveis i iniciatives socials de
la ciutat de Barcelona Ciutat i
Valors ha demanat a Urbanisme,
amb data de l’1 d’abril, que s’apro-
vi un pla especial que permetí
canviar l’edifici a un ús assisten-
cial i així començar a fer les obres
de reforma requerides. El centre
donarà acollida a infants i ado-
lescents en situació de risc i es
farà en col.laboració amb la di-
recció general d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència del depar-
tament d’Acció Social i Ciutada-
nia. El nom del servei serà Cen-
tre d’Acolliment Gaudí.
Ciutat i Valors és una iniciativa
compartida de la Fundació Mer-
cè Fontanilles i les administraci-
ons públiques que ja gestiona un
centre per a discapacitats –la Llar
de Sant Martí–, pisos d’atenció

a les drogodependències i el cen-
tre d’acollida de menors Mas
Pins, a Collserola.
Els centres d’acolliment són ser-
veis residencials d’estada limita-
da on es porta als menors en situ-
ació de risc d’urgència per obser-
var-los i decidir si traslladar-los a
un centre residencial d’acció edu-
cativa (CRAE), a una família
d’acollida, amb altres familiars,
com avis o tiets, o retornar-los a
la seva família. A Gràcia hi ha un
altre centre de característiques si-
milars, la Llar Sant Josep de la
Muntanya, un CRAE situat a la
Travessera de Dalt que dóna aco-
llida de llarga durada. Per a la ger-
mana Paloma Garcia, que treba-
lla a Sant Josep de la Muntanya,
“és una molt bona notícia que
s’obri un nou centre perquè la
majoria estan sobreexplotats”. 

JAVI SORIA

L’EDIFICI ON ES CREARÀ AQUEST NOU CENTRE TÉ ACTUALMENT UN ÚS RELIGIÓS

breus

Primera trobada

de cooperatives

de Gràcia

L’hort comunitari del carrer
Banyoles acollirà el proper diu-
menge 7 la primera trobada de
cooperatives agroecològiques de
Gràcia. Es preveu que una sei-
xantena de persones es reunei-
xin al llarg de tot el dia per deba-
tre sobre temes relacionats amb
la sobirania alimentària, la com-
pra directa als productors a un
preu just i el consum crític i res-
ponsable. Ara per ara hi ha vuit
cooperatives al districte, La Tò-
fona –de l’Ateneu Rosa de Foc–
, Verduretes –de La Quimera–,
la Xarxa de Consum Solidari –a
l’Infoespai–, El Pinyol Vermell,
L’Aixada, Les Trementinaires,
Germinal i El Rusc. L’objectiu
de la trobada és també organit-
zar la xarxa, per exemple, en la
compra d’alguns productes. 

El 91% d’infants

de P3, a la

primera opció

Segons les dades de preins-
cripció 2009-2010 de l’alumnat
de P3, el 91 per cent dels in-
fants de Gràcia ha estat adme-
sos en el centre que havien de-
manat com a primera opció.
Així, de les 951 preinscripcions
presentades, 862 corresponen
a nens i nenes de 3 anys que ha
aconseguit accedir a l’escola tri-
ada. El 97 per cent dels preins-
crits han estat admesos en pri-
mera o en altres opcions. Al
llarg d’aquesta setmana les sub-
comissions d’escolarització han
atès les demandes d’informació
i les reclamacions de les famí-
lies. A banda del nou grup de
P3 del CEIP Bailèn, el Consor-
ci d’Educació ha creat altre cinc
nous grups. 

L’autora del cartell de Festa Major

es defensa d’una acusació de plagi

M. D.

L’autora del disseny guanyador del
concurs de cartells de la Festa Ma-
jor de Gràcia, Clara Mas, s’ha de-
fensat aquesta setmana de les acu-
sacions de plagi que ha formulat
l’empresa que va fer el cartell de
la Marató de Madrid d’enguany,
Bilateral Studio. Si bé els dos car-
tells s’assemblen, la jove gracienca

assegura comptar amb les proves
que certifiquen que aquest cartell
el va fer el mes de febrer de l’any
passat i per tant impossibiliten la
sospita de plagi. En mig de la po-
lèmica s’han començat a fer pú-
blics multitud de cartells i dissenys
similars, és a dir, amb un món
que incorpora persones o diferents
elements a sobre. Professionals del
disseny han apuntat que en cap

Bilateral Studio assegura que el disseny copia el de la Marató de Madrid

cas el cartell de la Festa Major es
pot considerar un plagi ja que
l’únic que coincideix és el recurs
que, d’altra banda, no és nou. La
Fundació Privada Festa Major de
Gràcia ha mostrat el seu suport a
la guanyadora del concurs i, per
tant, el més probable és que el
disseny de Mas sigui ratificat per
continuar sent la imatge de la ce-
lebració d’aquest estiu. 

Els Castellers de la Vila de Grà-
cia van actuar diumenge pas-
sat a la plaça del Rei de Tarra-
gona, juntament amb la Jove
de Tarragona, la Jove de Valls
i la Colla Jove dels Castellers
de Sitges. En un matí assole-
llat i d’ambient festiu van des-
carregar sense problemes el 3,
el 4 i el 4 de set amb el pilar.
Cal destacar que diversos
membres del tronc van debu-
tar en aquesta diada. Els assa-
jos dels castellers s’intensifi-
quen a partir d’ara per buscar
el quatre de vuit al juny i la
colla fa una crida al graciencs
que hi vulguin participar. 

CEDIDA: ROSER LLAGOSTERA

crònica blava
Raimon Garriga

Sant Josep de la Muntanya,

un centre amb experiència

El centre residencial d’acció edu-
cativa (CRAE) Sant Josep de la
Muntanya va inaugurar-se de for-
ma oficial el 20 d’abril de 1902 i,
des de llavors, ha estat acollint a
menors en situació de risc i des-
emparament. “Avui tenim 73
nens i nenes, des dels 15 mesos
fins als 18 anys”, explica la ger-
mana Paloma Garcia. El centre
està subvencionat per Acció So-
cial i Ciutadania. “Acollim infants
i joves que tenen famílies amb
problemes i la nostra funció és
convertir-nos en la seva llar. Fan

una vida normal, van a les esco-
les de Gràcia i estan apuntats a
les activitats extraescolars del bar-
ri”, afegeix Garcia. “Enguany la
demanda de places de CRAE està
augmentant de forma considera-
ble perquè la crisi aboca les fa-
mílies a moltes situacions límit i
això, malauradament, comporta
trastorns mentals o maltracta-
ments. Es detecten molts casos
d’infants absentistes escolars, per
això és necessari augmentar el
nombre de centres”, valora la ger-
mana Paloma Garcia.
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ANUNCIA’T

EN

AQUESTA

PÀGINA.

TRUCA AL

692 601 261
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Diagnòstic i prevenció del càncer. La clínica del Re-

mei engega un cicle de xerrades sobre consells de salut

obertes al públic, amb una programació mensual, que

arrenca dijous amb una conferència del doctor Alfred Millà

que parlarà sobre el diagnòstic precoç i la prevenció del

càncer.

Dijous 4 de juny, a les 19 h

Clínica del Remei (Escorial, 148)

recomanem

Sortida: Les clavegueres

de Barcelona. Cal inscrip-

ció prèvia.

CRBS (Nil i Fabra, 20), a les

11 h

Trobada coral occitano-ca-

talana: Les Chanteurs de

Giroussens + La Chorale

des Ecoussières de

Rabastens + Coral Prelu-

di d’Amics de la UNESCO

de Barcelona.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

70è aniversari de l’esplai

GMM Lluïsos: Cercavila

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), a les 17 h

46a ballada de sarda-

nes, amb la Cobla Sant

Jordi Ciutat de Barcelona.

Plaça Joanic, a les 18 h

Jam Session de jazz:

Mateto Sacilotto Trio.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 21 h

Presentació de l’antologia

poètica: Nueve fresquís-

simos d’Espanya.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Espectacle: El cielo en la

tierra.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

Cicle de concerts ‘Els cel-

tes al CAT’: Slainte i

Neirela.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Concert: Devoción cani-

bal.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), a les 22 h

Concert: Darlly Maia.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 23 h

� 30 de maig

amb diables, gegants,

bastoners i castellers.

De la plaça del Nord a l’Es-

pai Jove, a les 19.30

Concert del 70è aniversari

de l’esplai GMM Lluïsos:

Takobolo + Mahogo +

Hightimes.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), a les 22 h

Concert: Micu.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 23 h

� 31 de maig

Sessió doble de cinema:

Female Prisiner: Scor-

pion + Satray Cat Rock:

Delinquest girl boss.

EXPOSICIONS

� 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 a l’1 de juny

Exposició: Kurdakam-

mer, de la Cruda-

Galeria Safia (Bruniquer,

9)

Exposició: Artífices, de

Didier Massard.

Galeria Hartmann (Santa

Teresa, 8)

� Del 3 al 30 de juny

Exposició: Carmel i Coll,

imatges de dos barris.

CC El Coll (Aldea, 15)

� 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 13 de juny

Exposició de fotografies:

Lucie B, de Vanessa

Atlan.

Galeria Tagomago (Santa

Teresa, 3)

� Fins al 16 de juny

Exposició: Lo ecléctico

de lo eléctrico, de Knut

Schwinzer.

Elèctric (Travessera de

Gràcia, 233)

� Fins al 26 de juny

Exposició: 20a Mostra de

treballs d’educació vià-

ria.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104)

� Fins al 27 de juny

Exposició: Propios y

ajenos. Cultura rom i

videocreació.

Espai EART (Torrijos, 68)

� Fins al 30 de juny

Exposició: GMM 70è ani-

versari per Sant Lluís.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7)

INFANTILS

� 31 de maig

Festival de titelles dels

Lluïsos de Gràcia: Contes

de la sorra (10.30), Can-

tant sota el mar (11.15),

Isimane, un viatge a

l’amazònia (12 h), i El Gall

Frederic i la Gallina Ca-

terina (12.45).

Plaça del Nord, a partir de

les 10.30

� 4 de juny

Activitat infantil: El món

dels tovets.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 18 h

ACTES

� 29 de maig

Cicle ‘L’aigua al món’: Xer-

rada sobre els projectes

d’Enginyers sense Fron-

teres,

CRBS (Nil i Fabra, 20), a les

18 h

Cinemafòrum: La Toma.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), a les 19 h

Primavera verda: Grup

d’horticultura urbana

del Coll.

CC El Coll (Aldea, 15), a les

19.30

Kafeta de l’Ateneu. Xerrada

i debat: L’educació lliure,

amb la presentació del

projecte ‘superacam-

pades’ de La Cigarra

Libre.

Ateneu Rosa de Foc

(Verntallat, 36), a les 20 h

� 2 de juny

Xerrada de l’Aula de Sa-

lut: La menopausa.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Primavera verda: Menjar

sa per viure millor.

CC El Coll (Aldea, 15), a

les 19 h

� 3 de juny

Festes de Penitents: Ta-

llers de decoració amb

material reciclat, de tatu-

atges amb henna i de di-

buix amb xapes i gorres.

Plaça de la Vall d’Hebron,

a les 17.30

Consell de dones de Grà-

cia  - Taller participatiu:

Temps i treball.

Seu del Districte de Grà-

cia (Plaça de la Vila de

Gràcia, 2), a les 18 h

Primavera verda: Fes-te

un hort al balcó.

CC El Coll (Aldea, 15), a

les 19 h

Vine a fer un cafè amb...

Ernanno Olmi, cinema

i literatura. Lluís Benet

Mojica.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Concert: J.U.L.A.I.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 4 de juny

Vine a fer un cafè amb...

El Mahabarata, amb

Albert Ferrer.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

La Gràcia de les Tertúlies:

Joan Hortalà parlarà

sobre la profunditat i

la durada de la crisi.

Lluïsos de Gràcia (Plaça

del Nord, 7), a les 21 h

Concert: Uke.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Mostra de films: Las

mamás muertas no

lloran.

Verdi Park (Torrijos, 49),

a les 22.15

� 5 de juny

Concert: Vilma y los

señores.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h
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Cultura
La I Mostra de Cinema Dominicà

arriba a la cartellera dels Verdi Park
Els organitzadors volen que el festival sigui un trampolí per engegar coproduccions

Agliberto Meléndez,

Archi López, José

Enrique Pintor i René

Fortunato. Malgrat que

el nom d’aquests direc-

tors dominicans són

força desconeguts a les

cartelleres catalanes,

són noms d’èxit als

cinemes del seu país.

Amb l’objectiu de de-

mostrar el potencial de

les seves pel.lícules, el

consultat de la Repúbli-

ca Dominicana, Funglode

i Cinema 809 porten la I

Mostra de Cinema Domi-

nicà als Verdi Park al

llarg d’aquesta setmana.

MERITXELL DÍAZ

“El cinema dominicà està comen-
çant a convertir-se en una indús-
tria. Ara mateix es produeixen una
vintena de pel.lícules a l’any, una
xifra que pot semblar menor si es
compara amb altres països, però
és una xifra que mostra una gran
evolució respecte etapes anteriors”,
explica Matías Iturbide, director
de premsa de la mostra. Amb
aquest cicle que engega aquest di-
vendres i que s’allargarà fins al pro-
per dijous, els organitzadors volen
demostrar que a República Domi-
nicana es fa un bon cinema i,
d’aquesta manera, dinamitzar les
coproduccions. “Tots els produc-
tors que han estat al nostre país
fan el mateix comentari, “quant de
material per fer un film” i és que
existeix molt de potencial sense ex-
plotar”, valora Iturbide.  Per a la
mostra s’han triat dotze llarg-
metratges, quatre documentals i
nou curts que es passaran en tres

sessions diàries gratuïtes a una sala
dels cinemes Verdi Park. Per a
Iturbide la selecció és “un cocktail
de pel.lícules”, tant pel gènere com
per la temàtica i l’any. Per exem-
ple, Un pasaje de ida (1988) mos-
tra la realitat dels viatges il.legals
on van morir diversos dominicans
dins d’un contenidor del vaixell Re-
gina Express, mentre que Cristiano
de la secreta (2008) és la història
d’un cristià que al complir 30 anys
es planteja les limitacions que li
ha comportat la seva religió. “Ac-
tualment es treballa molt en la co-
mèdia i entre aquests títols hi ha
una mostra”, subratlla.
L’acte inaugural, que té lloc diven-
dres a les 18.50 hores, compta
amb la presència de tres dels di-
rectors, Archi López, René
Fortunato i Alfonso Rodríguez. 

CEDIDA

UN FOTOGRAMA DE ‘EL SISTEMA’,EL FILM QUE ES PODRÀ VEURE EL DIMARTS 2, EN LA PRIMERA SESSIÓ

Divendres 29Divendres 29Divendres 29Divendres 29Divendres 29
19.30. Yuniol
22 h. Mi novia está de madre
Dissabte 30Dissabte 30Dissabte 30Dissabte 30Dissabte 30
17.15. Un pasaje de ida
19.30. Cristiano de la secreta
22 h. Sanky Panky
Diumenge 31Diumenge 31Diumenge 31Diumenge 31Diumenge 31
17.15. Santi Clo
19.30. Bosch, presidente de la
frontera imperial
22 h. Al fin y al cabo
Dilluns 1Dilluns 1Dilluns 1Dilluns 1Dilluns 1
17.15. Del fondo de la noche

Dotze llargmetratges, quatre

documentals i nou curts

19.30. Cristiano de la secreta
22 h. Un macho de mujer
Dimarts 2Dimarts 2Dimarts 2Dimarts 2Dimarts 2
17.15. El sistema
19.30. Play Ball
22 h. Yuniol
Dimecres 3Dimecres 3Dimecres 3Dimecres 3Dimecres 3
17.15. Bosch, presidente...
19.30. Sanky Panky
22 h. Un macho de mujer
Dijous 4Dijous 4Dijous 4Dijous 4Dijous 4
17.15. Del fondo de la noche
19.30. Un pasaje de ida
22 h. Mi novia está de madre

•Presencias extrañas. Dv i ds, 16.15,

18.15, 20.15, 22.15, 00.40; dg a dj,

16.15, 18.15, 20.15, 22.15.

•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: Notorius (VOSE). Passis:  dv,

15.45, 17.55, 20.05, 22.15; d e ds a

dc, 17.45, 19.55, 22.05; dj, 17.45,

19.55. Genova (VOSE). Passis: 16.00.

•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: Noche en el museo 2. Passis:

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Sala 3: Millennium 1. Passis: 16.30,

19.15, 22.00.

•Sala 4: Hannah Montana. Passis:

16.00, 18.10. Lobezno. Passis: 20.30,

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: Sueños de juventud (VOSE).

Passis: 16.10, 18.20, 20.30, 22.40.

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

16.00, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 5:  Gran Torino (VOSE). Passis:

18.15, 22.40. Cosas insignificantes

(VOSE). Passis: 16.00, 20.30.

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Millenium 1. Dv i ds, 16.00, 19.00,

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

22.00.

•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.

•Hannah Montana. De dv a dj, 16.00,

18.05.

•X-Men Orígenes. Lobezno. Diven-

dres i dissabte, 20.10, 22.20, 00.45;

de dg a dj, 20.10, 22.20.

•Good. Dv i ds, 16.15, 18.15, 20.15,

22.15, 00.45; dg a dj, 16.15, 18.15,

20.15, 22.15.

•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.

VERDI PARK. Torrijos, 49. - Tel.: 93 238

79 90.

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

sis: 16.15, 18.20, 20.30, 22.40.

•Sala B: Mostra de cinema dominicà

(VOSE). Passis: 17.00, 17.15, 19.30,

22.00.

•Sala C: Notorius (VOSE). Passis: 16.00,

18.15, 20.30, 22.45.

•Sala D: El caballo de dos piernas

(VOSE). Passis: 16.10. Cómo celebré

el fin del mundo (VOSE). Passis: 18.20,

20.30, 22.40.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•L’aneguet lleig, de Dreams Teatre. Fins

al 21/06.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• L’Amèrica de Edward Hopper, d’Eva

Hibernia. Fins 14/06.

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

Obre una nova

galeria d’art a

Santa Teresa

La galeria d’art Tagomago ha
obert les seves portes al carrer
Santa Teresa número 3 amb
l’exposició fotogràfica Lucie B,
de Vanessa Atlan. Llicenciada
en Història de l’Art, Atlan (Pa-
rís, 1971), viu i treballa a la
capital francesa i enguany es
traslladarà a Los Angeles. En
aquesta mostra presenta disset
fotografies, acompanyades de
textos i d’instal.lació. Tagomago
té la vocació de dedicar-se ex-
clusivament a la fotografia con-
temporània i la programació
consisteix en exposar joves ar-
tistes així com fotògrafs con-
firmats d’àmbit nacional i in-
ternacional. Els directors de la
galeria són Vicenç Boned i
Lloveras i Valérie Boned de
Marotte. 

Steven Munar,

en solitari a

l’Elèctric Bar

L’excantant de The Tea Servants,
Steven Munar, actua aquest di-
mecres a l’escenari de l’Elèctric
Bar amb la companyia de The
Miracle Band, conjunt de mú-
sics locals que es defineixen per
tenir un so espontani i orgànic.
Munar presentarà a Gràcia el
seu segon disc en solitari sota
el títol de The Lenguage of The
Birds (Miracle Beach). Amb una
repertori amb cançons plàcides
i evocadores, Seteven Munar,
cantant, guitarra i harmònica
de la formació, sembla obviar
les modes i tendències musicals
actuals per centrar-se en les ar-
rels del pop, el folk, country i
el blues. El concert començarà
a les 10 del vespre i tindrà un
preu de quatre euros. 
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Esports
Ferrocarrils endarrereix l’evacuació

d’un accidentat a la Gràcia-Montserrat
La companyia exigia el pagament dels bitllets per fer sortir el cremallera de l’estació

La 22a edició de la mar-

xa Gràcia-Montserrat ha

estat una de les més

accidentades que es

recorden. Un marxador

accidentat, la infermera

que li va practicar els

primers auxilis i la direc-

ció de la cursa han de-

nunciat l’actitud dels

treballadors de l’estació

del cremallera de Mont-

serrat de Ferrocarrils de

la Generalitat per impedir

durant 10 minuts l’evacu-

ació d’urgència d’un

malalt que patia cardiopa-

ties i deshidratació.

ÈRIC LLUENT

Prop del santuari de Montserrat la
direcció de cursa va rebre l’avís d’un
participant que es trobava malament
i necessitava atenció mèdica. En
aquest moment, l’equip mèdic i
companys del marxador van descen-
dir fins al punt on es trobava i van
aconseguir portar-lo a l’esplanada
davant del santuari. Després d’apli-
car-li ajuda respiratòria i una via
intravenosa amb sèrum, la inferme-
ra decideix que el millor era traslla-
dar-lo en el cremallera per guanyar
temps i evitar un camí amb tants
revolts com és el de la carretera que
puja fins a Montserrat.
Havent-se identificat, en un primer
moment una treballadora del cre-
mallera els va deixar passar per una
porta alternativa a l’habitual ja que
el pacient anava en llitera, però un
cop a l’interior del vagó tres emple-
ats de l’empresa de ferrocarrils es
van negar a traslladar el malalt fins
que els acompanyants no pagues-
sin els poc més de 20 euros dels

bitllets. Tot i la insistència de la in-
fermera i del director de cursa que
es tractava d’una urgència, els tre-
balladors del cremallera van arribar
a afirmar que fins que no abones-
sin l’import el cremallera no es mou-
ria de l’estació. “Quan vam escol-
tar això, un company els hi anava a
donar els diners però ells s’hi van
negar i ens van obligar a tornar a les
guixetes per comprar els nostres
abonaments”, afirma un dels testi-
monis. Finalment l’afectat va poder
arribar a un hospital del qual ja ha
estat donat d’alta i es recupera favo-
rablement. Els seus companys en-
cara es pregunten com treballador
del ferrocarril van poder prioritzar
el cobrament de quatre bitllets
abans que la salut d’un malalt. 

CEDIDA

LA INFERMERA, ATENENT AL PARTICIPANT QUE VA PATIR LA CARDIOPATIA

Alguns dels participants de la
marxa han comunicat a la di-
recció de cursa, als mitjans de
comunicació i també als Mos-
sos d’Esquadra que durant la ma-
tinada van escoltar trets d’esco-
peta que presumptament pro-
vindrien d’una de les masies pro-
peres al pas de la Gràcia Mont-
serrat. Va ser prop d’Ullastret,
a escassos quilòmetres de la po-
blació d’ Olesa de Montserrat,
quan, segons els testimonis pre-
sencials, es van escoltar multi-

Els participants denuncien

trets provinents d’una masia

tud de trets a l’aire. Un dels
marxadors va avisar la policia
autonòmica però per un error
en les coordenades no van po-
der acudir-hi. Si bé la direcció
de cursa afirma que durant la
jornada no van rebre cap avís
de l’incident, aquesta setmana
els Mossos d’Esquadra han es-
tat investigant els fets. El lloc
on es van escoltar els trets for-
ma part del nou recorregut que
s’ha hagut de traçar per les obres
del Quart Cinturó.

LÍDIA HARO

Després d’una molt bona tem-
porada, el sènior masculí de Ve-
druna-Gràcia ha aconseguit l’as-
cens a segona catalana. Els juga-
dors s’han guanyat aquesta plaça
sense necessitat de jugar fases ja
que es van assegurar el segon lloc,
només per darrere del Sant
Antoni, a falta de quatre jorna-
des per a la finalització de la lli-
ga. Això és un fet històric per a
l’escola Vedruna-Gràcia que mai
havia aconseguit debutar en
aquesta categoria. Els jugadors i
entrenadors es mostren satisfets
d’haver assolit aquest èxit i es-
peren fer un bon paper durant
la propera campanya. Per la seva
banda, el sènior femení de
Lluïsos de Gràcia va disputar el
passat cap de setmana les fases
d’ascens a primera, categoria que
van perdre la temporada passa-
da, contra La Selva. Les fases fun-
cionen a dos partits i es té
l’average en compte. Les de
Lluïsos van aconseguir endur-se
el primer partit com a visitants
per només 3 punts de diferèn-
cia. Dissabte a les 19 hores se la
juguen davant del seu públic. El
sènior femení de l’Europa tam-
bé s’ho juga tot a cara o creu,
contra l’Igualada amb qui s’en-
fronta en les fases, en aquest cas
de descens, per tornar a tercera.
El primer partit el van perdre per
10 punts però confien en acon-
seguir una àmplia victòria a casa
que els hi permeti mantenir la
categoria. Qui ja té el descens
assegurat és el sènior b masculí
del mateix Europa. 

El sènior

de Vedruna

aconsegueix

l’ascens
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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

 2n partit promoció permanència

Sant Cugat  - SaFa-Claror 47- 61

 1r partit promoció permanència

SaFa-Claror -   Sant Cugat 81- 56

Classificació PG    PP

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

...

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

...

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

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  2n partit promoció permanència

La Palma -  CB Coll-Europa 66 - 69

  1r partit promoció permanència

CB Coll-Europa - La Palma 71 - 69

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
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L’entrenador Gabriel Payet es farà càrrec del preinfantil

La decisió de no continuarLa decisió de no continuarLa decisió de no continuarLa decisió de no continuarLa decisió de no continuar
l’any vinent entrenant el pri-l’any vinent entrenant el pri-l’any vinent entrenant el pri-l’any vinent entrenant el pri-l’any vinent entrenant el pri-
mer equip del Smer equip del Smer equip del Smer equip del Smer equip del SaFaFaFaFaFa és unaa és unaa és unaa és unaa és una
decisió personal o de club?decisió personal o de club?decisió personal o de club?decisió personal o de club?decisió personal o de club?
És una opció absolutament per-
sonal que crec que beneficiarà
el club. De fet ja ho tenia bas-
tant clar abans de començar la
temporada i al llarg de l’any ho
he anat confirmant. El meu ci-
cle al SaFa ha acabat. Penso que
tant els jugadors com el club ja
em coneixen molt i que un can-
vi d’entrenador els anirà bé.

Quina valoració en fa del seuQuina valoració en fa del seuQuina valoració en fa del seuQuina valoració en fa del seuQuina valoració en fa del seu
pas per l’equip?pas per l’equip?pas per l’equip?pas per l’equip?pas per l’equip?
En l’àmbit personal, començar
a entrenar un equip de Copa
Catalunya quan tan sols tenia
22 anys va ser tot un privilegi
per a mi. Feia tan sols un any
que el conjunt gracienc milita-
va a la màxima categoria del
bàsquet català i l’objectiu era
la permanència de l’equip. De
fet, aquest ha estat l’objectiu de
la resta de temporades que he
estat al capdavant de l’equip. I
el que puc dir és que el SaFa
s’ha consolidat a la categoria i
això és molt important.

Aquest any el conjunt va co-Aquest any el conjunt va co-Aquest any el conjunt va co-Aquest any el conjunt va co-Aquest any el conjunt va co-
mençar molt bé i ha acabat ambmençar molt bé i ha acabat ambmençar molt bé i ha acabat ambmençar molt bé i ha acabat ambmençar molt bé i ha acabat amb

Èric Lluent

“El meu cicle al SaFa ha acabat”
Gabriel Payet, entrena-

dor del sènior del SaFa

Claror en les tres darre-

res temporades, ha

decidit, un cop assegu-

rada la permanència a

Copa Catalunya, deixar

la banqueta de l’equip

al creure que el seu

cicle a l’equip ha acabat.

Amb tan sols 24 anys,

Payet valora molt

positivament el seu pas

en la màxima categoria

del bàsquet català i

assegura que continua-

rà entrenant el prein-

fantil del club gracienc.

Després de la marxa d’Acedo i
perdre dos partits consecutius
ens vam desanimar i vam creu-
re quedar-nos en terra de nin-
gú. Això va fer que no tingués-
sim la motivació suficient per
afrontar els partits realment
importants amb els rivals de la
zona mitja baixa de la taula.
Quan hem jugat amb els equips
capdavanters els meus jugadors
han sortit a demostrar que ells
també podrien està allà dalt.

EEEEEl Sl Sl Sl Sl SaFaFaFaFaFa pot aspirar a més?a pot aspirar a més?a pot aspirar a més?a pot aspirar a més?a pot aspirar a més?
Té jugadors que sí però com a
conjunt encara ens falta per
poder disputar els dos primers
llocs de la classificació. A més,
crec que el club hauria d’ado-
nar-se que té un equip a Copa
Catalunya i apostar per ell per
tal que fer un salt cap endavant
fos una realitat i no un somni
com fins ara. 

força irregularitats i disputant laforça irregularitats i disputant laforça irregularitats i disputant laforça irregularitats i disputant laforça irregularitats i disputant la
promoció de permanència.promoció de permanència.promoció de permanència.promoció de permanència.promoció de permanència.
Al final s’ha complicat la cosa més
del compte però la promoció de
permanència l’hem afrontat amb
molta tranquil.litat i hem estat
superiors al nostre rival. A mitja
temporada anàvem molt bé, però

la marxa del nostre pivot Carlos
Acedo ens va deixar tocats. Era
un jugador amb una mitja de 14
punts i set rebots per partit.

Malgrat això, el conjunt que en-Malgrat això, el conjunt que en-Malgrat això, el conjunt que en-Malgrat això, el conjunt que en-Malgrat això, el conjunt que en-
trena ha fet front i ha derrotattrena ha fet front i ha derrotattrena ha fet front i ha derrotattrena ha fet front i ha derrotattrena ha fet front i ha derrotat
a ls  de dalt  de tot ,  com ela ls  de dalt  de tot ,  com ela ls  de dalt  de tot ,  com ela ls  de dalt  de tot ,  com ela ls  de dalt  de tot ,  com el
Martorell o el Vilaseca.Martorell o el Vilaseca.Martorell o el Vilaseca.Martorell o el Vilaseca.Martorell o el Vilaseca.

GABRIEL PAYET, EL FINS ARA ENTRENADOR DEL SAFA

ÈRIC LLUENT

È. LLUENT

El cas Tato, que ja fa gairebé
un any que resta pendent de re-
solució, està a punt de tancar-
se. El que és segur és que Tato
Garcia deixarà la banqueta del
conjunt sènior masculí del
Club Natació Catalunya, tot i
que el que no està tan clar és si
finalitzarà la seva etapa al club
o si seguirà formant-ne part
d’ell. Existeix una oferta de la
junta directiva del club gracienc
en la qual es proposa a Garcia
accedir a la direcció de l’esco-
la esportiva però amb la con-
dició que sigui a dedicació
completa, és a dir, abandonant
la banqueta del primer equip
de waterpolo. Malgrat que el
fins ara entrenador és partida-
ri de combinar les dues tasques
per tal de poder seguir al cap-
davant del conjunt que milita
a la primera divisió estatal, va-
lora positivament l’oferta que
ha rebut del club i espera, en
cas que la proposta tiri enda-
vant, reimpulsar el projecte de
natació base del Catalunya, un

Tato Garcia deixa la

banqueta del Catalunya

dels pilars centrals sobre el qual
l’entitat ha treballat històrica-
ment. A falta d’una firma defini-
tiva, hores d’ara el més probable
és que García continuï vinculat
al club que l’ha vist néixer espor-
tivament. De fet, el míster gra-
cienc ja ha comunicat aquesta set-
mana als seus jugadors que en
breu deixarà l’equip per dedicar-
se a tasques de club.

L’exmembre del dream team del
CN Catalunya es va fer càrrec
del seu primer equip ja la tem-
porada 1988-89 i ha estat entre-
nador del primer equip des de
la temporada 2004-05. En
aquest període ha competit qua-
tre anys a la segona divisió esta-
tal i ha ascendit el conjunt a la
primera divisió, a tan sols un
pas de l’anhelat retorn a la Divi-
sió d’Honor. 

El club li ofereix dirigir l’escola esportiva

L’entrenador ja ha

comunicat la

decisió als seus

jugadors

“El club hauria

d’adonar-se que té

un conjunt a Copa

Catalunya i apostar”

ÈRIC LLUENT

TATO GARCIA, EN PRIMER PLA, DESPRÉS D’ACONSEGUIR L’ASCENS A PRIMERA

ESPORTS
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Activitat econòmica
Els Artesans de Gràcia inauguren a l’octubre

l’exposició en homenatge a Josep Maria Jujol
El cineasta Bigas Luna aporta dues peces a la mostra i el músic Jordi Codina crea una composició de corda

Una forja artística d’inspiració modernista; una joia

que combina l’esgrafiat, la fusteria, la ceràmica,

l’arquitectura i la pintura; una escultura en vidre

amb el nom d’onada de pedres, i una instal.lació

formada per quatre semiesferes en blau, groc i

daurat. Són algunes de les peces que formen part de

l’exposició dels Artesans de Gràcia Jujol, l’homenat-

ge, amb la qual volen recordar la figura de l’arqui-

tecte Josep Maria Jujol, el deixeble de Gaudí que es

va instal.lar a Gràcia l’any 1883.

EL MOSAIC ARTÍSTIC QUE LÍVIA GARRETA HA FET PER A LA MOSTRA

CEDIDA: JORDI VIDAL F.

MERITXELL DÍAZ

La mostra Jujol, l’homenatge comp-
ta amb les peces de divuit arte-
sans que s’han inspirat en la figu-
ra de l’arquitecte per desenvolu-
par-les. El projecte es va comen-
çar a gestar fa dos anys. “A l’asso-
ciació Artesans de Gràcia hi ha
oficis que no estan representats.
Per això, a banda d’implicar-nos
nosaltres, vam contactar amb Ar-
tesania Catalunya perquè pogués
informar de la iniciativa per si hi

havia algun altre artesà interessat.
Vam haver de fer selecció perquè
la convocatòria va captivar molta
gent”, explica Jordi Ordóñez, pre-
sident d’Artesans de Gràcia. Des-
prés de mesos de procés, els arte-
sans ja tenen les seves peces aca-
bades i van des de la joieria, al
mosaic passant per la marquete-
ria i el disseny tèxtil. L’exposició,
comissariada per Franzina Ras-
pall, arrencarà a Gràcia a l’octu-
bre, després que l’associació hagi
tancat els darrers serrells aquesta

setmana amb el Districte, i mé
endavant començarà la seva
itinerància durant dos anys. “La
idea és fer créixer la mostra, per-
què no es tracta d’una col.lecció

tancada”, afirma Ordóñez. El ci-
neasta Bigas Luna també partici-
pa en el projecte i ha cedit dues
obres. Durant els rodatges, el di-
rector recull petxines a les platges

per crear les seves peces. Però la
mostra és tan sols el punt de par-
tida d’aquest homenatge. El mú-
sic gracienc Jordi Codina ha com-
posat un trio de corda amb el tí-
tol Sons a Jujol, per a violí, viola i
violoncel. El xef Josep Bullich, del
restaurant La Dama, ha creat un
menú jujolià, amb plats que des-
taquen per les seves formes i co-
lors. Altra de les col.laboracions
que s’està parlant és amb el Taller
d’Història de Gràcia, perquè faci
una ruta per la vida i l’obra de
Josep Maria Jujol.  “Volem impli-
car a les escoles i fer xerrades o
una setmana d’activitats en què els
alumnes puguin dissenyar la seva
obra”, afegeix Ordóñez.
De moment, l’Ajuntament i la
Diputació de Tarragona ja han
confirmat que se sumen a l’ho-
menatge i que la ciutat acollirà
l’exposició promoguda pels Ar-
tesans de Gràcia. 
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Un lector m’envia un e-

mail i em parla de la

Violeta. Diu: “No entenc,

la veritat, tota aquesta

polèmica que no sé d’on

ve ni a on va. Esperem

que hi hagi propostes

que puguin englobar-ho

tot i es pugui salvar

alguna cosa més que la

façana”.

Com a usuari de la

Violeta, he de confessar

que la façana em sembla

molt poc interessant. En

canvi, hi trobo a l’interior

sensacions agradables,

un ambient especial, la

claror de llum de dia, la

respiració de l’espai, el

sostre alt, les columnes

de ferro... invita a la

conversa i atura el temps.

Tan de bo els projectes

en concurs ho tinguin

present, ja que la façana,

per si sola, no pot expli-

car allò que l’interior

ensenya amb generositat:

una manera de viure. No

sé si estic d’acord en

conservar l’arquitectura

sumptuària, palaus i

monuments, llocs on no

s’hi va mai, però em

sabrà greu que a aquest

espai que, any rere any,

ha estat contenidor de les

peripècies de milers de

graciencs, li passi com a

un llibre del qual guardes

la portada i canvies el

contingut. Gràcia no té un

passat grec, romà ni

medieval, la nostra

Història comença amb

aquests edificis de la

revolució industrial.  

V
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Una manera

de viure

la torratxamirada enfora

Góða nótt, Ísland

Èric Lluent

Parlar d’Islàndia és el

més proper a parlar

d’un altre planeta

sense necessitat d’ha-

ver viatjat fora de la

Terra amb una nau

espacial. Des del pai-

satge fins a la gent,

passant per la música

que creen, tot sugge-

reix un espai i un

temps desconegut. Si

els islandesos fossin

extraterrestres serien

dels bons i si la seva

natura flotés en una

altra galàxia seria, sens

dubte, el primer destí

del turisme estel.lar.

sempre amagat rere una fina capa
de núvols que de tant en tant dei-
xar anar un lleu ruixat. Les por-
tes de les cases s’obren al visitant
com les d’una àvia que rep els seus
néts després d’un any de no veu-
re’ls. Les abraçades de benvingu-
da i una copa de vi denominació
d’origen El Penedès, per allò que
el nou és català, donen pas a un
sopar de Nadal d’aquells de guar-
dar. Xai al forn, estofat de la casa,
peix fumat, patates ensucrades.

La profunda cri-
si que pateix el
país amb la deva-
luació de la coro-
na islandesa, la
nacionalització
dels principals
bancs i la preo-

cupació de milers de ciutadans
que veuen perillar els seus estal-
vis sembla no trencar un caràc-
ter ple d’optimisme d’uns indivi-
dus que creuen, i molt, en ells
mateixos. Cada dissabte les ma-
nifestacions davant del parlament
aglomeren centenars de persones
per protestar rotundament con-
tra la situació laboral que suma
un quatre per cent d’atur. Incrè-

Hivern a Reykjavík, la capital
d’un país que suma poc més
de 300 mil habitants. Malgrat
el viatger pugui pensar que el
fred que l’espera serà insupor-
table, la roba especial per a al-
pinistes que s’ha comprat al
Decathlon es queda a l’armari.
En deu dies el termòmetre no
baixa d’un grau positiu. Durant
el dia la temperatura arriba en
ocasions a set graus mentre a
Gràcia la gent engega les estu-
fes i calefaccions per comba-
tre els quatre graus centígrads
que hi fa. A tocar del cercle
polar, la costa sud-oest d’Islàn-
dia, on es tro-
ba Reykjavík,
gaudeix d’un
corrent càlid
de l’Atlàntic
que juntament
amb les aigües
termals i la
lava que recorre el subsòl con-
tribueixen a fer pujar el mer-
curi, convertint-se en l’enveja
de tots aquells qui habiten
aquestes mateixes latituds però
en altres països. Per cap d’any
les hores de sol superen les cinc
per ben poc i la meitat d’aques-
tes estan dedicades a la sortida
i a la posta d’un astre que sem-
bla donar l’esquena a Islàndia

MALGRAT ESTAR EN PLE MES DE GENER, EL LLAC DE REYKJAVÍK NO RESTA CONGELAT GRÀCIES ALS TERMÒMETRES POSITIUS

ÈRIC LLUENT

duls, escolten que la desocupa-
ció a Catalunya i a l’Estat espa-
nyol ja voreja el 20 per cent de la
població activa, i es pregunten
perquè no fem res. Els llums dels
fanals i dels automòbils, mentre
es viatja en cotxe en mig d’una
espessa boira i envoltat de pai-
satges absolutament delirants, és
una de les imatges més atracti-
ves que es pot evocar tot escol-
tant qualsevol de les cançons de
Sigur Rós. Sentir l’escalfor de l’ai-
gua a 38 graus a l’aire lliure men-

Per cap d’any les

hores de sol

superen les cinc

per ben poc

tre les mans i la cara reben
nues les bategades del vent i
els ulls resten tancats és una
de les sensacions que, de po-
der escriure’s, hauria d’aparèi-
xer se’ns falta a l’enciclopèdia
definint aquesta terra aïllada i
encara verge. Abans d’anar a
dormir un glop d’un fort alco-
hol tradicional islandès ano-
menat Opal, d’aquells que no-
més passar-te per la gola et pro-
voquen nàusees. Ara sí, Góða
nótt, Ísland. 

UN DELS SALTS D’AIGUA DEL SUDOEST DE L’ILLA

ÈRIC LLUENT


