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Valero i presenta

Dólera, exMarianao

Gràcia preveu una narcosala el 2012

Gràcia tindrà un Centre d’Aten-
ció i Seguiment (CAS) per a pro-
blemàtiques relacionades amb les
drogues abans de l’any 2012 si
prospera l’esborrany del Pla d’Ad-
dicció 2009-2012 que l’Ajunta-
ment ha presentat als grups mu-
nicipals perquè s’iniciï la fase de
negociació. La Vila, amb Sant

Martí i les Corts, eren fins ara els
únics districtes que no disposa-
ven d’aquest equipament. L’esbor-
rany de treball provisional, al qual
ha tingut accés L’Independent,
concreta que “no s’ha assolit una
distribució equilibrada dels equi-
paments de drogodependències a
la ciutat” i proposa “distribuir de

JAVI SORIA

forma equilibrada aquests equipa-
ments garantint que tots els dis-
trictes disposin com a mínim d’un
equipament. Fonts del Districte i
de l’Ajuntament subratllen que la
proposta és un esborrany i que els
rumors d’ubicar el CAS a la
Sedeta no són certs.

Pàgina 7
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CiU va superar diumenge de
nou el PSC en unes eleccions,
en aquest cas les europees. La
federació nacionalista comple-
ta un cicle en el qual es manté
hegemònica en les eleccions al
Parlament i ha girat la truita en
les municipals i en les europe-
es. Només les eleccions gene-
rals són l’assignatura pendent de
CiU. Gràcia supera la mitjana
de participació de Barcelona.

Pàgina 5

CiU guanya

també les

europees
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Finançament i festa

ull de dona

Fils

Sara Reñé

La presencia de Chantal

Maillard a la biblioteca

Jaume Fuster em va fer

recordar i rellegir el seu

inoblidable llibre Hilos.

“Siempre están los hilos//

la maraña de hilos// que

la memoria ensambla por/

/ analogía. De no ser por/

/ esos hilos; la existencia -

¿existencia?// todo sería

un cúmulo de//

fragmentos - ¿

fragmentos?- bueno,

destellos si se quiere.//

Todo seria destelllos.

Inconexos //”.

Quan vaig llegir Hilos per

primera vegada, vaig

quedar força trasbalsada.

Entre una sintaxi entreta-

llada i un munt de prepo-

sicions flotants, vaig anar

descobrint l’univers

maillardià: els silencis, les

absències, els fragments,

els cercles, els zeros. Vaig

anar trobant les seves

superfícies i forats, les

seves cases i habitacions,

els seus soterranis. Entre

el.lipsis, en un món

d’inusual i estranya

profunditat.

Chantal Maillard, amb la

seva capacitat de dir i

expressar l’experiència

viscuda i la complexitat

dels jos, em va obrir la

possibilitat de fer una

altra lectura de mi i potser

de tot. De poder pensar-

me més i escriure’m.

D’entreteixir-me. Entre els

seus fils i els meus. 

No corren bons temps per a la cultura i menys per a la

lírica, com dirien Golpes Bajos. En temps de crisi econòmi-

ca, els primers a rebre sempre són els promotors d’iniciati-

ves culturals i a la febrada de festivals de l’any passat -

encara amb la ressaca del boom del totxo- s’hi ha d’afegir

com a contrast enguany la retallada cantada de subvenci-

ons per a la Festa Major de Gràcia. Tal com avançava

aquest setmanari la setmana passada, la Generalitat ha

decidit reduir els 210.000 euros que la Federació rebia

d’Acció Cívica i de Cultura i deixar-los en 180.000 euros.

Com a premi de consolació, el Districte no ha tocat ni un

euro dels ajuts que atorga i enguany es passarà de dos a

tres locals municipals cedits a les comissions de festes que

no tinguin seu pròpia, amb l’afegit de l’espai de la Traves-

sera de Gràcia amb el carrer Vic (els del carrer Alzina i Milà

i Fontanals segueixen).

A primer cop d’ull la Federació Festa Major s’ha posat mans

a la feina redistribuint els diners que en quedaran de tot

plegat i ha tret una lectura positiva de la retallada, tenint en

compte que es temien coses molt pitjors i més amb l’absèn-

cia de contactes que han

tingut sobretot amb el

departament de Cultura. És

curiós aquest silenci admi-

nistratiu, que es produeix

justament després d’un

anterior mandat on el

Centre de Promoció de la

Cultura Popular i Tradicional Catalana, en l’etapa de Ferran

Bello, havia apostat fort per una declaració de la Festa

Major de Gràcia com a festa d’interès patrimonial que la

diferenciés de moltes altres per la seva trajectòria centenà-

ria. D’allò, passats ja els anys, insistim, més silenci admi-

nistratiu.

El departament de Cultura té els recursos que té, menys

que mai si no es perd de vista que el nou sistema de

finançament no arriba, i prioritza últimament en iniciatives

més cool que la Festa Major de Gràcia. I la despesa en

serveis socials no para d’augmentar, i aquí Acció Cívica

també sap de què va la cosa. Però la Generalitat no hauria

d’oblidar que la Festa Major ha aguantat tota la vida

sobretot amb el suport popular i, si bé és cert que aquests

són temps d’individualisme, també la festa pot continuar al

marge del minso suport econòmic de l’administració, en

comparació a la majoria d’altres celebracions. I no cal dir

noms perquè tots els sabem.

La festa pot continuarLa festa pot continuarLa festa pot continuarLa festa pot continuarLa festa pot continuar
al marge del minsoal marge del minsoal marge del minsoal marge del minsoal marge del minso
suport del govern, quesuport del govern, quesuport del govern, quesuport del govern, quesuport del govern, que
sempre té altres opcionssempre té altres opcionssempre té altres opcionssempre té altres opcionssempre té altres opcions

El confidencial

de L’Independent el dependent

No és cap secret que Gràcia s’ha conver-

tit en lloc de peregrinació de guiris que

busquen hotelet o habitacions ja lloga-

des des del seu país. La sorpresa és quan

arriben aquí, com passa amb l’anomenat

‘hotel fantasma’ de Verdi 12. Ens explica una

lectora que els turistes arriben indicats des de l’aero-

port però no hi ha hotel ni res que se li assembli.

Atenció, però: l’hotel existeix... a Montcada i Reixac, just

darrere de l’estació, al carrer Verdi 12, esclar. Serc

Hotel Ciutat de Montcada, per a més dades. I té piscina.

ADRECEU LES VOSTRES CARTES, AMB UN MÀXIM

DE 15 LÍNIES, INDICANT EL VOSTRE NOM,

ADREÇA, TELÈFON I DNI A: L’INDEPENDENT

c/ La perla, 31 baixos - 08012 BCN

O BÉ A independent@debarris.com

cartes al director

OPINIÓ

L’Ajuntament

t’escolta? Val la

pena ser cívic? Cada cop

que veiem una farola

espatllada, un contenidor

massa ple, etc., avisem

l’Ajuntament (que en això

sempre escolta) per tal de

ser ciutadans responsa-

bles. Ara bé, quan es

tracta de demanar-los un

servei, en aquest cas que

facin el que calgui per

eliminar el soroll estrepi-

tós d’un aparell d’aire

condicionat que està

clarament molt malmès, i

que fa anys ens tortura a

tots els veïns de l’illa de

Diagonal 456 tocant al

carrer Minerva, la Riera

de Sant Miquel i Sèneca, no ens

fan cap mena de cas i fins i tot

ens expliquen històries no del

tot sinceres. Ens contesten que

ja està resolt! I jo em pregun-

to, aquest terrible soroll que

estem aguantant ara mateix, i

que ja van mesurar fa temps i

no han resolt res, què és? Hem

decidit deixar de ser cívics, de

col·laborar. Es massa fàcil

queixar-se dels okupes i dels

bars sorollosos! L’Ajuntament

NO escolta.

Montse Basté
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Després de moltes

polèmiques es va inaugu-

rar la nova plaça Lesseps

el passat mes d’abril.

El que tots els veïns

estàvem d’acord era en

tenir espais verds, gespa i

aigua. És penós veure ara

la plaça, la gespa seca,

les fons sense sortir

l’aigua.

És veritat que el poc

civisme d’alguns trepit-

jant el espais verds, no

controlant el seus gos-

sos, han contribuït

quelcom, però el proble-

ma és que no es rega i

les fonts no van –si no

corre l’aigua criarem

mosquits– (ara que hi ha

mes del 90% d’aigua als

envasaments i ja tenim una

gran depuradora!).

Si us plau amics ecologistes i

verds obriu l’aixeta perquè

gaudim d’un nou espai verd i

fresc ara que ve l’estiu.

Gràcies.

PJ. G.S.
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Susana Carretero

infermera

Marta del Valle

comercial

Crec que amb aquestes elecci-

ons i els resultats que s’han

donat a Espanya podem veure

que la població vol un canvi de

govern, en part això és com-

prensible perquè molta gent

està ofegada en aquests temps

de crisi i no creu que el govern

estigui fent res. 

José Antonio García

jubilat

Carme Sánchez

estudiant

Jo no estic gens satisfeta amb

els resultats, els partits de

dreta i ultradreta seran els que

tindran més veu al parlament

europeu i això no crec que

beneficïi gaire la població, ja

que aquests partits tenen una

mentalitat més elitista. 

No m’ha semblat bé la baixa

participació de la gent, crec que

s’ha d’anar sempre ha votar

perquè és a les urnes on la

població té la veu. Penso que la

dreta i la ultradreta no faran res

per la població d’Europa, però

cal esperar per veure què fan i

resignar-se amb els resultats. 

Jo crec que el més destacable

d’aquestes eleccions, i sobre-

tot, el que menys m’ha agra-

dat, ha estat la baixa partici-

pació. Sota el meu punt de

vista la gent no ha entès gaire

bé de què es tractaven aques-

tes eleccions i s’han limitat a

no anar a votar. 

QUINA PENSEU QUE ÉS LA MILLOR SOLUCIÓ PER A LES MOTOS A GRÀCIA? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

què en penseu...

OPINIÓ

Crisi: econòmica o de valors?

Un dels símptomes de l’actual

crisi econòmica i, alhora, una

de les causes que la mante-

nen activa és el baix nivell de

consum que s’està produint

en aquests temps. Sense

entrar a valorar si la nostra és

una societat consumista o no,

darrerament m’he trobat amb

diverses experiències en els

comerços del nostre barri que

duen a plantejar-me si la crisi

està en què els consumidors

no volem comprar o els

venedors no volen vendre.

Aquests darrers tenen la

capacitat de lesionar els seus

propis interessos empresari-

als si mantenen actituds que

dificulten, espanten o gene-

rem desconfiança en aquell

qui vol adquirir un determinat

producte o servei. Quan volia

comprar uns mobles per a

casa em trobo amb què la

dissenyadora que m’havia de

fer el projecte i el pressupost

no sap com obtenir les mides

de l’espai a partir d’un planell

fet a escala. Addueix que

l’escala de representació no

és de les habituals (estava a

1:75) però entenc que és un

cas evident que estem patint

una crisi d’alfabetització

funcional, o més en concret,

d’aquest anumerisme que ens

envaeix. També volia com-

prar un model d’escala

desplegable que no tenia en

estoc la ferreteria de davant

de casa. Em van dir que

m’anés passant de tant en

tant ja que aviat tindrien el

que demanava. El que vaig

fer va ser anar passant per

Víctor Ranera, professor

tribuna

altres comerços fins que la vaig

trobar en una altra botiga.

Veiem que la crisi és producte

d’una manca d’esforç. Per què

no prendre’m les dades i avisar-

me quan tinguessin la meva

escala? Seria una mostra de

cordialitat.

Encara n’hi ha més. Fa un temps

vaig comprar una nevera que

ha tingut problemes amb un

ventilador intern que du. Vaig a

la botiga de barri on la vaig

adquirir i em diu que truqui

directament al servei tècnic i

que el número de telèfon el

trobaré en la documentació que

acompanyava el producte. Jo

em pregunto on està l’avantatge

de comprar en el petit comerç

quan sóc atès igual que a una

gran superfície?

I dins el meu programa de

millores a casa he volgut canviar

unes finestres. El problema,

concertar hora amb l’instal.lador

perquè vingués a prendre

mides. En lloc d’un caràcter

servicial hom es troba amb una

actitud d’esperar del client un

grau de servilisme que no em

sembla exigible, més tenint en

compte la gran competència

que hi ha avui dia. Per no parlar

d’una altra botiga del mateix

ram on la venedora no va tenir

la decència d’aixecar-se per

donar-me el pressupost però si

va tenir l’energia per sermone-

jar sobre la garantia del seu

producte i com de dolents eren

els competidors.

I, finalment, em vaig voler

comprar unes sabatilles esporti-

ves per anar a córrer i

apaivagar els nervis acumu-

lats en el meu rol de client.

Però aquí el venedor no es va

moure de darrera el taulell i

em va enviar a mirar la

segona columna de calçat que

estava allà al fons. Atònit,

trobant-me sol i desorientat

davant tanta oferta, vaig

decidir anar a buscar un altre

comerç on m’expliquessin les

diferències entre marques,

models, materials i, lògica-

ment, preus.

Tot resignat escric aquestes

línies, desitjant trobar-me

venedors/es que tinguin clar

que el món és complex i

competitiu i que els clients

necessitem ser atesos amb

professionalitat i assessorats a

partir de la hipòtesi que som

éssers intel.ligents i emocio-

nalment sensibles. En comp-

tes de parlar de crisi econòmi-

ca i buscar les causes en

martingales financeres

allunyades de l’economia

local, haurem de pensar que

a la nostra societat ens falta

formació i educació i que

estem davant el reflex d’una

crisi de valors que es tradueix

en actituds que no afavorei-

xen el consum que tant es vol

animar des de les administra-

cions públiques. 

La situació és perquè elsLa situació és perquè elsLa situació és perquè elsLa situació és perquè elsLa situació és perquè els
consumidors no volemconsumidors no volemconsumidors no volemconsumidors no volemconsumidors no volem
comprar o els venedorscomprar o els venedorscomprar o els venedorscomprar o els venedorscomprar o els venedors
no volen vendre?no volen vendre?no volen vendre?no volen vendre?no volen vendre?

Les jornades electorals són

el dia per excel.lència per

conèixer la fauna democrà-

tica que habita en aquest

país. Els vertebrats i els

invertebrats del regne

animal tenen la seva

rèplica en el regne demo-

cràtic: els votants, amb un

seguit d’idees polítiques

que configuren la seva

columna vertebral, i els no

votants, sense aquesta.

Cada grup està integrat per

infinites espècies... Avui

només parlaré de dues.

Entre els no votants hi ha

els qui reivindiquen el seu

caràcter vertebrat: assegu-

ren tenir consciència

política però diuen no anar

a les urnes per no estar

d’acord amb el sistema

democràtic. Clar que la

seva pràctica serveix

senzillament per fer més

gran la bossa d’abstencio-

nistes, perquè no se’n pot

fer cap altra lectura. Una

espècie poc estimada dins

dels vertebrats és la dels

ratpenats, que gairebé no

veuen i s’orienten per sons

aguts. Voten el que alguna

veu els ordena, sense més.

Dipositen el vot i després

pregunten: “Avui, què es

vota?”. Alguna cosa falla en

aquest regne democràtic. 

M
e
r
it

x
e
ll 

D
ía

z

A peu d’urna

el bloc

Ens trobem davantEns trobem davantEns trobem davantEns trobem davantEns trobem davant
d’actituds que nod’actituds que nod’actituds que nod’actituds que nod’actituds que no
afavoreixen el consumafavoreixen el consumafavoreixen el consumafavoreixen el consumafavoreixen el consum
que es vol potenciarque es vol potenciarque es vol potenciarque es vol potenciarque es vol potenciar

BANC D’IMATGES

3



4

de Gràcia
12 de juny de 2009

l’independent

4

OPINIÓ

L’INDEPENDENT NO ES FA RESPONSABLE NI TÉ PER QUÈ COMPARTIR LES OPINIONS EXPRESSADES A LA SECCIÓ D’OPINIÓ D’AQUEST SETMANARI

4

  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

Al carrer Tannis

Um Hamida ha viscut tota la

vida al seu carrer Tannis

d’Ibrahemiya, a Alexandria.

Hi va néixer, s’hi va casar, va

criar i, avui, quan ja és una

vídua amb els fills enfeinats

lluny de casa, hi envelleix

sense més. I avui en dia,

quan ni les forces de les

seves cames plenes de

varius, primer, ni la forçada

moral islàmica, després, li

permeten sortir al carrer, veu

el món passar a través de la

finestra de casa seva. Repen-

ja els seus colzes amb

sobreeixit esforç sobre l’alta

cornisa del finestral, posa el

seu cel.lulític darrere sobre

una escorcada cadira i

s’aboca a allò que passa mur

enllà. I des d’una finestra del

carrer Tannis veu el Món

passar. I observa com el Rais

Ahmed puja el preu de les

fruites del seu carro mòbil a

aquells turistes despistats,

com la família Gamaal agafa

el cotxe per dur la quitxalla a

escola cada matí o com el

sastre cristià de la cantonada

avui sembla que fa deu

minuts tard a obrir la seva

parada. Com cada dia, a les

10 i 5, pocs minuts després

que el Mahmoud i el Haled

repiquin amb força les seves

bombones de gas a l’espera

que algú estigui acabant

d’escurar la seva fent bullir

l’aigua de l’últim te. Moments

abans que uns venedors

d’estores facin sonar la seva

rítmica melodia comercial

animant a tothom a comprar

aquelles peces d’ocasió. “Una

autèntica ganga, senyora!”

asseguren mentre estiren el

gènere sobre el carrer sense

asfaltar. Tot davant la distreta

atenció d’un grup de paletes

que acaben d’escurar els plats

metàl.lics del venedor mòbil de

fuul, el popular esmorzar

alexandrí a base de puré de

faves. Sabaj’ el asal ya madame,

li desitja un bon dia el vell

porter de l’església. El pobre

home no ha desistit en els

darrers 15 anys de lligar amb

la nostra vella vídua. Sense

resultats. Des d’una finestra del

carrer Tannis, Um Hamida veu

el món passar i convida els

porters de tots els edificis que li

expliquin les darreres novetats

del carrer. I la fa petar durant

hores. I ho sap tot d’aquell veí

del tercer que fuma haixix

d’amagat de la seva dona. O

de la senyora del quart que

té la gosadia de treballar en

una fàbrica cinc dies per

setmana tot i que el seu marit

té prou diners per mantenir-

la. O d’aquell altre que, en va,

ja no sap què fer per amagar

la seva homosexualitat als

curiosos del barri. I demana

als vianants que li comprin

aquella cosa o l’altra i que li

portin aquell paquet a aquell

porter. I sense rubor ni

pudícia pregunta a tot aquell

qui passa que què estudia, si

està casat i quant cobra pel

seu treball o paga pel seu pis.

“Ah, doncs són molts diners,

potser hauries de preguntar

per un altre pis a Sporting,

carrer enllà”, aconsella

banalment.

I des d’allà, sense ni tan sols

presentar el seu nom de pila

als forasters, coses del

masclisme estructural, viu la

senyora Um Hamida. 

SERGI CARDONA

DDDDDes des des des des d’una finestra, U’una finestra, U’una finestra, U’una finestra, U’una finestra, Ummmmm
Hamida veu el mónHamida veu el mónHamida veu el mónHamida veu el mónHamida veu el món
passar i convida que lipassar i convida que lipassar i convida que lipassar i convida que lipassar i convida que li
expliquin les novetatsexpliquin les novetatsexpliquin les novetatsexpliquin les novetatsexpliquin les novetats

el corresponsal
Marc Almodóvar, periodista Jaume Clotet

Avortar als 16 anys

El govern espanyol, davant la crisi econò-

mica i política que pateix, ha tirat de

clàssics i ha buscat una cortina de fum per

distreure el personal.

En aquest cas, ZP necessitava un debat

que el situés contra l’Església i contra el PP, els dos grans

papus que mouen el seu electorat. A falta d’idees pròpies,

què millor que fer demagògia i aixecar el fals espantall de

la dretota?

El cas és que ja tenim aquí el debat sobre l’avortament,

que no és precisament un tema menor. El PSOE vol

despenalitzar-lo i ampliar-lo, i per fer-ho ha decidit obrir

dues carpetes que seran la seva perdició i que l’obliga-

ran a rectificar, ja ho

veuran. I serà així perquè

aquest és un debat que

depassa les fronteres

religioses i morals que

busca el PSOE perquè entra

directament en el camp de

l’ètica i l’humanisme.

En primer lloc, s’han inventat aquesta aberració que per

avortar als 16 anys no cal avisar els pares. Clar que no! Els

menors de 18 anys no poden votar, no poden conduir un

cotxe i no poden anar a la universitat, però poden avortar

les vegades que calgui sense donar-ne explicacions.

I els pares i mares, que els poden dir a quina hora han de

tornar a casa a la nit i que

els paguen totes les factu-

res que els arriben del

mòbil, han de viure en la

inòpia mentre els seus fills

els arrabassen els seus

néts. Molt progressista, sí

senyor!

En segon lloc, tenim això de la píndola del dia després.

També és molt avançada, aquesta idea! El missatge princi-

pal que se n’extreu és: vostè practiqui el sexe sense

precaucions, que ja ho arreglarem després. I si agafa una

malaltia de transmissió sexual, com la SIDA? Ui, en això no

hi han pensat, a can PSOE.

El segon missatge és encara més progressista: quedar-se

embarassada i prendre’s la píndola és una qüestió que

només afecta la noia. Per a l’altra part, el noi, tot són

avantatges: no només no es posa el condó, sinó que ja no

s’ha de preocupar de les conseqüències. 

la setmana

Aquest debat depassaAquest debat depassaAquest debat depassaAquest debat depassaAquest debat depassa
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Política
CiU supera de nou el PSC a Gràcia i ja ha

guanyat tres dels quatre últims comicis
Sarrià, les Corts, l’Eixample i la Vila superen la mitjana de participació de Barcelona

Convergència i Unió,

emparada en l’anomenat

efecte Tremosa -el candi-

dat i gairebé tot l’equip

de campanya viuen a

Gràcia- va superar diu-

menge de nou el PSC en

unes eleccions, en aquest

cas les europees. La

federació nacionalista

completa així un cicle en

el qual es manté hegemò-

nica en les eleccions al

Parlament i ha girat la

truita en les municipals i

en les europees. Només

les eleccions generals

són ara l’assignatura

pendent de CiU. Gràcia

supera la mitjana de par-

ticipació de Barcelona.

EL COL.LEGI ELECTORAL DE LA SALLE, SOBRE LES SIS DE LA TARDA

ALBERT BALANZÀ

De comparatives n’hi ha per a
tots els gustos, però el primer fet
evident en aquestes eleccions és
que els dos principals partits de
Gràcia, CiU i PSC, tornen a es-
tar frec a frec en els resultats, com
ho estaven a les eleccions muni-
cipals de 2003, però ara la fede-
ració nacionalista va al davant.
D’aleshores ençà, en tots els co-
micis celebrats,
l’un o l’altre s’ha-
via distanciat en-
tre set i deu
punts. Aquest
cop, però, la cai-
guda del PSC per
sota dels trentes
per cent i la recuperació de CiU,
han estat claus per escurçar dis-
tàncies. Entre europees, el PSC
ha perdut vuit punts i cinc mil
vots mentre que CiU ha guanyat
sis punts i 1.500 vots. En com-

paració amb els anteriors comi-
cis, les eleccions generals del
març de 2008, el xoc per als so-
cialistes és molt més dur: adéu a
la primera plaça, dotze punts
menys i més de la meitat de vots
perduts mentre que CiU puja un

parell de punts
percentuals tot i
perdre sis mil
vots. A aquest
cicle positiu per
a la federació
nacionalista s’hi
ha d’afegir les

victòries a les últimes municipals
de 2007 i al Parlament 2006.
De la resta de partits amb repre-
sentació al Districte, qui més
content pot estar dels resultats és
el PP, a qui també és cert que

MERITXELL DÍAZ

breus

PSC i CiU tornen

a parlar sobre

la Sedeta

En una setmana en què PSC i
CiU han pactat per primera
vegada a Barcelona, en aquest
cas sobre la reforma dels En-
cants, dijous el regidor del dis-
tricte, Guillem Espriu, i el con-
seller de la federació naciona-
lista i president de CDC, Víc-
tor Cullell, van tornar a acos-
tar posicions sobre la reforma
de la Sedeta i la inclusió del
nou equipament. Fonts conei-
xedores de la trobada -la sego-
na que es fa entre les dues parts
en dos mesos (vegeu L’Inde-
pendent núm. 291)- van asse-
gurar que Espriu i Cullell van
admetre la necessitat del nou
equipament però que van dis-
crepar en els usos. El regidor
proposa dedicar l’espai a ser-
veis socials, entitats i espai
jove, mentre que el conseller
va demanar una major defini-
ció d’aquests serveis socials i
va plantejar una sala d’estudi
com a alternativa a l’espai jove,
que al seu parer ja es cobreix
amb l’actual centre cívic. 

ICV obre procés

d’elecció interna

a Barcelona

L’agrupació local d’ICV ha
convocat el pròxim 15 de juny
els militants al plenari de
l’agrupació per discutir els
documents i presentar esme-
nes, escollir els delegats i les
delegades, escollir les persones
per a les diverses comissions i
realitzar les votacions de la con-
sulta interna per a l’elecció del
president d’ICV de Barcelona.
Al plenari hi assistirà Quim
Mestre, candidat a la reelec-
ció com a president d’ICV de
Barcelona. 

Diamant, seu

de la mostra de

llibre anarquista

La plaça del Diamant acollirà
el 20 i el 21 de juny la mostra
del llibre anarquista amb diver-
sos actes com ara la presenta-
ció del periòdic El rapto, pre-
sentacions de llibres, debats i
actuacions de poesia i teatre.
La Quimera del carrer Verdi
28 també farà actes dijous 18.
La mostra estudia una oferta
del mercat d’intercanvi de
Xaingra, que havia de fer-se a
la Virreina el mateix dia però
que s’ha hagut de traslladar per
una trobada evangelista. 

El PP manté la

tercera plaça que

té a les europees

i a les generals

aquestes eleccions a l’Euro-
parlament i a les Corts espanyo-
les se li donen bé: els populars
mantenen la tercera plaça que
tenien tant en les europees 2004
com a les generals 2008 i aguan-
ten al voltant del 15 per cent tot i
perdre dos mil vots.
ERC segueix allu-
nyant-se de les
xifres que en el
bienni 2003-
2004 la van fer
assolir percentat-
ges del 20 per
cent a la Vila i se situa amb un
11,91% i 4.566 vots. Els repu-
blicans perden entre 1.500 i
2.000 vots, respectivament, res-
pecte dels resultats de les últimes
europees i generals. Com a pre-

Tímida recuperació

percentual d’ERC i

ICV-EUiA respecte

de les espanyoles

mi de consolació, augmenta el
percentatge de les últimes gene-
rals i municipals.
ICV-EUiA, per la seva banda,
manté la cinquena plaça que acos-
tuma a ostentar en europees i
generals, amb un miler llarg de
vots menys i dos punts percentu-

als de reculada.
Se situa també
per sota dels per-
centatges del seu
cicle 2003-2006
però puja dos
punts respecte

de les últimes eleccions generals
de 2008. Finalment Inicaitiva
Internacionalista, la llista abertzale
d’origen castellanista, s’estrena
com a sisena força amb 639 vots
i un 1,67%. 

Eurepees ‘04 Autonòmiques ‘06 Municipals ‘07 Generals ‘08 Europees ‘09

vots % vots % vots % vots % vots %

8.774 20,12% 19.105 32,36% 15.044 30,21% 16.494 25,0% 10.294 26,86%

14.666 33,63% 11.288 19,12% 11.778 23,65% 24.731 37,5% 9.787 25,53%

7.291 16,72% 5.607 9,5% 5.628 11,3% 8.832 13,4% 5.626 14,68%

6.285 14,41% 9.270 15,7% 5.744 11,5% 6.585 10,0% 4.566 11,91%

5.416 12,42% 9.093 15,4% 6.005 12,06% 5.778 8,7% 4.147 10,82%

la comparativa de resultats

Total vots: 43.685 46,1% 59.261 65,1% 50.033 51,3% 66.037 73,41% 38,571 42,4%

Abstenció: 51.032 53,9% 31.817 34,9% 47,532 48,7% 23.874 26,6% 52.325 57,6%
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Societat
El Districte renuncia a fer l’escola

d’adults a l’antiga escola Al·leluia
El Consorci d’Educació no ha rebut cap proposta malgrat l’anunci fet fa dos anys

L’antiga escola Al.leluia

es mantindrà com a

espai de guarniments

de Festa Major i el

projecte que va anunci-

ar el Districte al novem-

bre de 2007 d’ubicar en

aquest edifici un centre

d’ensenyament d’adults

ha quedat descartat. Per

la seva banda, el Con-

sorci d’Educació de

Barcelona, l’organisme

que s’encarrega de la

construcció d’aquests

centres, explica que

desconeixia l’existència

del projecte.

MERITXELL DÍAZ

L’escola Al.leluia, al carrer Milà
i Fontanals, no es convertirà en
una escola d’adults, tal i com el
Districte va anunciar ara fa dos
anys (vegeu L’Independent núm.
229) sinó que es mantindrà com
un dels espais que el consistori
ha cedit a la fundació privada
Festa Major perquè les comissi-
ons de carrers puguin treballar els
seus guarnits, tal i com fixa el con-
veni signat entre les dues parts.
El canvi d’ús per a l’edifici de
l’Al.leluia no suposa un trastorn
per a cap organisme perquè, de
fet, el projecte de destinar l’im-
moble de Milà i Fontanals a la
reubicació de l’escola d’adults,
que es trobava al CEIP Rius i
Taulet i que des de fa dos cursos
està a Príncep d’Astúries, no va
sortir dels calaixos del Districte,
tot i l’anunci oficial al novembre
de 2007. Fonts del Consorci
d’Educació de Barcelona, l’orga-
nisme encarregat de planificar els

centres d’ensenyament per a
adults, asseguren que la propos-
ta mai va arribar a les seves mans
i expliquen que precisament ara
s’està elaborant un mapa d’aules
de formació d’adults a la ciutat i
l’opció de l’Al.leluia no apareix
enlloc. Malgrat això, el Pla d’Ac-
tuació del Districte 2008-2011
recull com a punt “llogar i cedir
l’edifici de l’antiga escola Al.leluia
al Consorci per adequar les
instal.lacions i ubicar-hi el Cen-
tre d’Adults de Gràcia”.
Així, l’edifici es consolida com
un espai de guarniments de Fes-
ta Major, juntament amb el que
hi ha al carrer Alzina, i el que
s’ha posat en marxa enguany a
la Travessera de Gràcia amb
Vic, on s’han instal.lat les co-
missions de placeta de Sant
Miquel i Berga. 

JAVI SORIA

L’ESCOLA AL.LELUIA ES CONSOLIDA COM A ESPAI DE GUARNIMENTS DE FESTA MAJOR

La petanca, al solar de la festa

okupa a Torrent de l’Olla

La construcció dels mòduls pro-
visionals del CEIP Bailèn a la
plaça del Poble Romaní ha dei-
xat sense espai de festa a la CPF,
però també de rebot a la festa
okupa que des del 2005 se cele-
bra a un solar buit al carrer Tor-
rent de l’Olla. Els barracons del
CEIP s’han construït a la zona
de les pistes de petanca i això
fa que aquestes desapareguin. El
Districte ha volgut donar una
solució als usuaris d’aquesta
instal·lació –majoritàriament
avis del casal Siracusa– i ha de-

cidit traslladar les pistes de
petanca al solar del carrer Tor-
rent de l’Olla on ja fa quatre
anys que els okupes celebraven
les seves festes alternatives. Les
noves pistes de petanca estaran
enllestides en un mes. “Hem
volgut que estiguessin el més a
prop possible de ubicació ac-
tual i l’únic espai que vam tro-
bar va ser aquest solar privat.
Hem negociat amb el propie-
tari de donar-li aquest ús de
forma temporal”, explica el re-
gidor Guillem Espriu.

6

M.D.

L’Institut Gestalt té una ordre
de cessament d’activitat pels
tallers i sessions que desenvo-
lupa als pisos del carrer Verdi,
92, ja que la llicència que te-
nen no es correspon amb l’ac-
tivitat que hi desenvolupen. El
Districte ha anunciat que en
cas de no cessar l’activitat es
procedirà al precinte de l’espai.
Malgrat això, fonts de l’Insti-
tut Gestalt han assegurat que
aturaran l’activitat “per volun-
tat pròpia” i amb l’objectiu d’ar-
ribar a la millor solució per a
tothom, “tant per al Districte
com per als veïns”, amb la qual
cosa no s’haurà d’arribar a la
solució de precintar els pisos.
Els advocats de l’Institut Gestalt
estan també estudiant la trami-
tació d’una nova llicència que
els permeti realitzar les teràpi-
es que fan. En cap cas aquesta
ordre de cessament afecta al
local que el centre té als baixos
del carrer Verdi.
L’any 2006 els veïns de la finca
del carrer Verdi on es troba la
Gestalt van presentar una quei-
xa al Districte on deien que
estaven patint contaminació
acústica ja que asseguraven que
les teràpies eren molt sorollo-
ses i se sentien crits i música
massa forta a través de les fi-
nestres. El consistori va obrir
un expedient per investigar el
cas. Mesos més tard, la matei-
xa comunitat de veïns va por-
tar el tema al Síndic de Greu-
ges davant el silenci de l’admi-
nistració. 

L’Institut

Gestalt haurà

de cessar part

de l’activitat

Comencen les obres al carrer Gran

per ampliar la recollida pneumàtica

REDACCIÓ

Les obres per connectar la xarxa
de recollida pneumàtica del car-
rer Gran, en el tram de Carolines
a Lesseps, amb la nova central de
residus de la plaça Lesseps comen-
cen aquest dissabte 13. L’objectiu
és construir tres dipòsits de con-
tenció d’escombraries amb les
bústies corresponents al carrer

Carolines, a Gran de Gràcia amb
Nil Fabra, i a l’extrem del carrer
Gran que toca amb la plaça. Tam-
bé es renovarà el sistema de ca-
nonades existents i se substituiran
les de 300 mil·límetres per les de
500 mil·límetres. Amb el nou sis-
tema els usuaris abocaran les es-
combraries a les bústies i aques-
tes seran transportades al centre
de tractament. El Districte ha fet

arribar una carta a tots els veïns i
comerciants que estaran afectats
per les obres per informar-los so-
bre com funcionarà la recollida
d’escombraries mentre durin les
actuacions.
Ara, la central de recollida pneu-
màtica dóna servei a 3.600 usu-
aris en l’àrea compresa entre la
plaça Lesseps i la ronda General
Mitre, fins a Puigreig. Aquesta

AL LLARG D’AQUESTES SETMANES JA S’HAN COL.LOCAT LES TANQUES PER A LES OBRES

JAVI SORIA

Les actuacions tenen una durada prevista de quatre mesos

segona fase estava prevista per
més endavant però el Districte
l’ha pogut finançar a través del
Fons d’Inversió Local. El cost de
les obres és d’1,2 milions d’euros.

Segons el calendari previst, les
actuacions tindran una durada de
quatre mesos, si bé durant els dies
de Festa Major quedaran atura-
des. 
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Un any i mig després d’inau-
gurar-se, el pàrquing exclusiu
de motocicletes del carrer
Gran de Gràcia, just a sobre
de Fontana, ha superat aques-
ta setmana el 50% d’ocupació.
“Gairebé tenim ja una planta
ocupada amb motos que hi
dormen”, apunten gràficament
fonts del Districte confirmant
les dades de clients fixos.
L’aparcament públic ofereix
un total de 171 places des de
principis de 2008 i està ubi-
cat al soterrani de l’Espai Jove.
L’alt preu de la plaça en com-
paració amb l’oferta privada
de la zona, 55 euros contra 36-
40 euros i el costum dels mo-
toristes d’aparcar encara sobre
la vorera han estat fins ara els
principals impediments per a
l’èxit de la iniciativa. A més,
encara hi ha cotxes que in-
tenten accedir al pàrquing
sense veure que no passen per
la porta. 

El pàrquing

de motos

supera el 50%

d’ocupació

El pla d’addicció municipal preveu

un espai a Gràcia en el seu esborrany

A. BALANZÀ

L’esborrany de treball provisio-
nal, al qual ha tingut accés L’In-
dependent, concreta des de bon
principi, en l’avaluació del Pla
de Drogues 2005-2008, que “no
s’ha assolit una distribució equi-
librada dels equipaments de
drogodependències a la ciutat i
continua havent una concentra-
ció d’equipaments a Ciutat Ve-
lla”. L’informe municipal espe-

cifica que Gràcia és un dels tres
districtes que encara no tenen
CAS i és a partir d’aquesta ava-
luació i autocrítica que es pro-
posa “distribuir de forma equi-
librada aquests equipaments ga-
rantint que tots els districtes dis-
posin com a mínim d’un equi-
pament.

Aquest document surt a la llum
en un moment que alguns veïns
de Gràcia havien fet arribar al Dis-
tricte el seu neguit perquè una
narcosala s’acabés ubicant en la
reestructuració de serveis que s’ha
de fer en l’espai de la Sedeta, però
fonts del Districte i de l’Ajunta-
ment han negat rotundament que

L’ENTITAT RAUXA TÉ COMUNITATS I PISOS TERAPÈUTICS A LA VILA

Gràcia tindrà un Centre

d’Atenció i Seguiment

(CAS) per a problemàti-

ques relacionades amb

les drogues abans de

l’any 2012 si prospera

l’esborrany del Pla

d’Addicció 2009-2012

que l’Ajuntament ha

presentat als grups

municipals perquè s’ini-

ciï la fase de negociació.

La Vila, amb Sant Martí i

les Corts, eren fins ara

els únics districtes que

no disposaven d’aquest

equipament.

JAVI SORIA

Districte i Ajuntament neguen que la Sedeta sigui una de les destinacions estudiades

aquest sigui l’espai adequat per a
la ubicació eventual del CAS i
quetambé hi pot haver opcions en
centres ja existents.
Gràcia, que segons l’estudi esta-
ria entre Sant Martí i les Corts
en l’ordre de prioritats de l’Ajun-
tament per dotar els districtes
sense equipament, ajudaria en
qualsevol cas a “millorar la re-
distribució i descongestionar de-
terminats territoris”. L’estudi,
que posa de manifest la situació
estable del consum de cocaïna i
heroïna a la ciutat en els últims
anys, només destaca Gràcia com
a lloc on es consumeix major
percentatge de Cànnabis entre
les dones, al costat de l’Eixam-
ple i Sarrià-Sant Gervasi.
L’informe també avalua la dis-
ponibilitat de recursos en el ter-
ritori de la Vila que podrien aju-
dar a fer xarxa amb el nou equi-
pament i esmenta les comuni-
tats terapèutiques de les associ-
acions Rauxa, ATRA i AAT, els
pisos terapèutics de Rauxa a la
Vila i el punt de disminució de
risc en joves Energy Control que
gestiona l’empresa ABD. 

SOCIETAT
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‘Máscaras’, a la galeria H
2
O CIRD. El paper de la belle-

sa femenina és l’eix central d’aquesta mostra fotogràfica de

Marta Calvo, una invitació a reflexionar sobre com la dona se

sent sotmesa a l’estètica i a les modes en aquesta societat,

per estar sempre jove i guapa.

Galeria H
2
O (Verdi, 152)

Fins al 30 de juny

MARTA CALVO

recomanemEXPOSICIONS

� Fins al 13 de juny

Exposició de fotografies:

Lucie B, de Vanessa

Atlan.

Galeria Tagomago (Santa

Teresa, 3)

� Fins al 15 de juny

Instal.lació dins de

Portugal Convida: Arc de

Triomf.

Jardinets de Gràcia

� 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

viària.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104)

Exposició: Accions de cre-

ació i territori, projecte

Públic!.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

� 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)

Exposició: Carmel i Coll,

imatges de dos barris.

Centre Cívic El Coll (Aldea,

15)

Exposició: Màscaras, de

Marta Calvo.

Galeria H
2
O (Verdi, 152)

� Fins al 6 de juliol

Exposició de portades:

Sempre independents!,

amb motiu de L’Indepen-

dent 300.

La Fourmi (Alba amb Milà

i Fontanals), Cafè del Sol

(plaça del Sol, 16), La Vio-

leta (Sant Joaquim amb

Maspons), Niu Toc (plaça

Revolució, 3), Canigó (Ver-

di, 2), Tounesol(Vic, 11) i

Versailles (Encarnació, 43)

� Fins al 15 de juliol

Claus de dones, d’Anna

Turbau.

CIRD (Camèlies, 36)

� Fins al 31 de juliol

Mostra de turisme ju-

venil.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104)

26a Mostra de turisme

juvenil.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

l’independent
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Plaça Lesseps, a les 12 h

Concert d’estiu: De

Sinatra a Llach: un viat-

ge per la música i la

nova cançó.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 12 h

Festa de la creació: Con-

cert de rumba catalana

amb Sam Mosketón i

Ricardo Tarragona.

Experimentem amb l’Art

(Torrijos, 68), a les 13.30

Dinar de germanor de la

Festa de la Primavera,

organitzada per l’AVV i

comerciants de Lesseps.

Plaça Lesseps, a les 13.30

Festa Portugal Convida:

Festa portuguesa amb

animació infantil, per-

formances, i l’actuació

de DJs Cap Terra.

Jardinets de Gràcia, a par-

tir de les 14 h

SSSSSIIIII     VVVVVOLEUOLEUOLEUOLEUOLEU     ANUNCIARANUNCIARANUNCIARANUNCIARANUNCIAR     ELSELSELSELSELS     VVVVVOSTRESOSTRESOSTRESOSTRESOSTRES     AAAAACTESCTESCTESCTESCTES     ENENENENEN     AAAAAQQQQQUESTUESTUESTUESTUESTAAAAA     AAAAAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDA, , , , , ENVIEUENVIEUENVIEUENVIEUENVIEU     UNUNUNUNUN     CORREUCORREUCORREUCORREUCORREU
ELECTRÒNICELECTRÒNICELECTRÒNICELECTRÒNICELECTRÒNIC     AAAAA     INDEPENDENTINDEPENDENTINDEPENDENTINDEPENDENTINDEPENDENT@@@@@DEBARRISDEBARRISDEBARRISDEBARRISDEBARRIS.....COMCOMCOMCOMCOM     OOOOO     BÉBÉBÉBÉBÉ     UNUNUNUNUN     FAXFAXFAXFAXFAX     ALALALALAL 93 217 06 80 93 217 06 80 93 217 06 80 93 217 06 80 93 217 06 80

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21 h

Gràcia Jazz Sessions:

Marko Lohikari (con-

trabaix) i Jo Krause

(bateria).

Heliogabal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� Dc 17 de juny

On Video.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21.30

Concert impro-nit:

Aixònoéspànic.

Elèctric (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� Dj 18 de juny

Sant Joan per a gent

gran amb orquestra i

coca.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 17 h

Cicle de concerts ‘Joves

clàssica amb Gràcia’: Or-

questra de Cambra de

Gràcia.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Xerrada: Cirurgia de la

cataracta: un món sen-

se ulleres, amb el cap del

servei d’oftalmologia,

doctor Jesús Costa.

Clínica del Remei

(Escorial, 148), 19 h

Vine a fer un cafè amb...

S’escriu al Caire, s’edi-

ta a Beirut i es llegeix

a Bagdag, a càrrec de

Pius Alibek, filòleg i cui-

ner.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Xerrada: Mòbing immo-

biliari, una altra forma

de violència contra les

dones.

CIRD (Camèlies, 36), a les

19 h

Xerrada: Els noms populars

de núvols, boires i vents

al Vallès Oriental, amb

Albert Manent i Joan

Cervera . Organitza el Ta-

ller d’Història de Gràcia.

Fundació Privada Festa

Major de Gràcia (Iguala-

da, 10), a les 20 h

Espectacle de teatre:

Autopsia de un crimen.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21 h

Concert: Conxita.

Heliogabal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Festa de presentació del

nou disc de Two Dead

Cats: La Curiosidad

mató al gato.

Heliogabal (Ramon i

Cajal, 80), a les 24 h

X Concert de Primavera.

Els Cantaires Muntanyencs

del Club Excursionista de

Gràcia (CEG), dirigits per Víc-

tor Barbé, ofereixen el X Con-

cert de Primavera, en home-

natge a Jordi Fàbregas, pro-

motor del festival de folk in-

ternacional Tradicionàrius i

director del CAT. La glossa

de l’homenatjat anirà a càr-

rec de l’escriptor gracienc,

periodista i col.laborador de

L’Independent de Gràcia, Ra-

fel Vallbona. Al concert tam-

bé hi participarà la coral de

Sant Miquel de Sant de Gràcia i ambdues corals faran

una tercera part cantada conjuntament. En el concert

s’interpretaran peces com Muntanyes del Canigó, Parau-

les d’amor, Que tinguem sort, Ve la son bosc endins, Les

aromes de Queralt, El rossinyol i O voso galo comadre,

entre d’altres temes.

Sala de plens del Districte (Plaça de la Vila, 2)

Dissabte 13 de juny, a les 19 h

recomanem

INFANTILS

� Ds 13 de juny

Temps en família: Ver-

mut solar.

CEIP Pare Poveda (Avingu-

da Vallcara, 220), a les

11 h

Festes joves del coll - Es-

pectacle infantil: Vivint

del cuentu... encara.

Parc de la Creueta del

Coll (Pg Mare de Déu del

Coll, 77), a les 12 h

Activitat infantil en an-

glès: The Three Little

Pigs & Nursery Rhy-

mes.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 18.15

� Dg 14 de juny

Espectacle de dansa:

Trastos, de la companyia

Nats Nus.

Plaça de la Virreina, a les

12 h

Concert: Picarols, 25è

aniversari.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 12 h

Festa de la primavera,

amb jocs i activitats

infantils.

Plaça Lesseps, al llarg de

tot el matí

ACTES

� Dv12 de juny

Itinerari - Taller: La veu

dels ratpenats.

CC El Coll (Aldea, 15), a

les 19.30

Xerrada: Presentació

dels camps de treball

d’estiu del Servei Civil

Internacional.

Espai Jove de Gràcia

(Gran de Gràcia, 190), a

les 19.30

Kafeta: Reflexió, música

en directe, sorpreses

grupas i d’altres.

Ateneu Rosa de Foc

(Verntallat, 36), 20 h

Festes Joves del Coll: Pre-

gó, High Times, La Ban-

da del Panda i DJ

Mamaye.

Par de la Creueta del Coll,

a partir de les 21.30

Festa de la creació con-

temporània, amb espec-

tacles de tots els inte-

grants de Nodes de Grà-

cia.

Plaça del Diamant, a les

21.30

Cicle de música àrab i ju-

eva ‘Mosaic’: Saba.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Concert: Correa Luna

Troubador B.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

� Ds 13 de juny

Festes de Sant Lluís: 12

hores de bàsquet.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7), de les 9 a les 21 h

Festa de la creació:

Fanzinoteca ambulant i

jamzine.

Saladestar (Sant Joaquim,

23), de les 11 a les 15 h

Festa de la creació: Taller

de tècnica Alexander.

La Caldera (Torrent d’en

Vidalet, 43), a les 12 h

Festa de la creació: Activi-

tat educativa Entre-veu-

re el taller amb l’artista,

amb Jordi Ferreiro.

Experimentem amb l’Art

(Torrijos, 68), a les 13.30

Festa de la creació: Boca-

orella. Itinerància de

Saladestar amb la fanzi-

noteca ambulant fins a la

plaça Revolució. Mostra de

l’acció del projecte de l’Ar-

bre de la Llibertat. D’allà

cap a l’Experimentem amb

l’Art. D’aquí a La Caldera on

es farà una acció musical

del verb i el moviment.

D’aquí cap a Tragandantsa.

Punt de sortida: Saladestar

(Sant Joaquim, 23),  17 h

Fem-ho fàcil: Festival

d’arts escèniques de l’As-

semblea de Vallcarca.

Parc de la Creueta del Coll

(Pg Mare de Déu del Coll,

77), a les 17 h

Espectacle de música i po-

esia: Timber and Sand.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

Portugal Convida - Concert:

Nit del fado amateur.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Concert: Ajo + Don Simon

y Telefunken.

Heliogabal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� Dg 14 de juny

Festes de Sant Lluís: Tor-

neig Social de bàdmin-

ton.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7), a les 9 h

Festes de Sant Lluís: Concurs

del joc de la botifarra.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7), a les 11 h

Exhibició dels bastoners

de Gràcia.

Correfoc amb la Malèfi-

ca del Coll.

Parc de la Creueta del Coll

(Pg Mare de Déu del Coll,

77), a les 17 h

Jam session de jazz:

Colectivo Deimos.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 21 h

Festa Portugal Convida:

Concert del Real Combo

Lisbonense.

Jardinets de Gràcia, a par-

tir de les 21.30

Festes joves del Coll: Con-

cert rumbero amb els

barrankillos, Sibaritas

de la calle i DJ Nau.

Margarit.

La Violeta (Sant Joaquim

amb Maspons), a les 20 h

Presentació del llibre de re-

lats: Como un cuenta-

gotas que se presiona

sauve, muy suavamente.

Elèctric (Travessera de Grà-

cia, 233), a les 22 h

� Dm 16 de juny

L’Aventura de Llegir - Xerra-

da: Illa de Pasqua, entre

la genialitat i la desola-

ció, amb Oriol Alamany.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Espectacle de poesia, foto-

grafia i teatre: Vi(r)ajes.

Parc de la Creueta del Coll

(Pg Mare de Déu del Coll,

77), a les 22 h

Festes Joves del Coll: Con-

curs i degustació popu-

lar de truites.

Parc de la Creueta del Coll

(Pg Mare de Déu del Coll,

77), a les 14 h

Taller d’iniciació de sevi-

llanes.

Parc de la Creueta del Coll

(Pg Mare de Déu del Coll,

77), a les 16 h

Havaneres i rom cremat.

Parc de la Creueta del Coll

(Pg Mare de Déu del Coll,

77), a les 20 h

Concert: Ajo + Don Simon

y Telefunken.

Heliogabal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� Dll 15 de juny

Recital poètic: Joan

11
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Cultura
Els artistes residents de La Caldera

entren dins el programa del Grec
El col.lectiu porta al festival ‘Tango a la Bergman’ i ‘Abans del món hi havia món’

Per tercer any consecu-

tiu, el centre de creació i

recerca artística La

Caldera col.labora en el

festival Grec, si bé la

novetat d’aquesta edició

és que incorpora al

programa els seus

artistes residents. Així,

La Caldera fa un pas

endavant per potenciar i

donar suport al treball

dels creadors.

ARTHUR ROSENFELD I ANA TEIXIDO IMPARTEIXEN A PARTIR DE DILLUNS UN TALLER D’EXPRESSIÓ PER A BALLARINS

CEDIDES

MERITXELL DÍAZ

Els residents de La Caldera en-
tren enguany en el programa del
Grec, ampliant d’aquesta mane-
ra la xarxa de col.laboració del
col.lectiu amb el festival. La com-
panyia Erre Que Erre presentarà
els dies 7 i 8 de juliol els seus
espectacles No sólo (de neuronas
vive el cerebro enamorado) i
Crash, una peça que representa
el canvi, la transformació i el pas
d’un estat a un altre. Les artistes
Gema Díaz i Vero Cendonya
porten Manuales de saliva
(domingos y viajes a Marta) a l’es-
cenari de La Caldera el 9 i 10 de
juliol, una obra que reflexiona
sobre la família, com a espai de
creació, responsabilitat o des-
cans. Aquests mateixos dies
Cecilia Colcrai i Joao Lima diri-
geixen Azul como uma laranja, on
es parla sobre com l’home inten-
ta reivinventar el món a partir
dels noms que es donen a les co-
ses. Break Fast o de la Feble Feble-
sa, d’Anna Rubirola i Maria
Montseny, es podrà veure els dies
11 i 12 de juliol. Es tracta d’una
peça de dansa que gira al voltant
del concepte de fragilitat i de les

El centre escalfa motors

amb un taller d’expressió

Els altres dos espectacles que porta
La Caldera al Grec són Tango a la
Bergman i Abans del món hi havia
un món. Tango a la Bergman és
l’última producció d’Arthur
Rosenfeld i Ana Teixidó, que es
podrà veure els dies 2, 3, 4 i 5 de
juliol. Amb aquest espectacle tan-
quen una sèrie de duos en què
han tractat l’existència de la pare-
lla. Precisament Rosenfeld i
Teixidó comencen aquest dilluns

coses que són susceptibles a ser
trencades. Guy Nader i María
Campos presentaran també l’11
i el 12 Btwin Barcelona Beirut, la
peça seleccionada per l’obertura
de l’Arab Dance Platform. L’es-
pectacle parteix de la immigra-
ció com una realitat de la socie-
tat actual i en la qual es creen
imatges i situacions, a la recerca
d’una abstracció, un cos, emoci-
ons i sensacions d’impressions
d’un procés intern d’adaptació a
un nou entorn.
Amb la incorporació dels resi-
dents al festival Grec, La Calde-
ra vol seguir potenciant el suport
als nous creadors i fer visible la
tasca que han estat realitzant al
llarg de l’any. 

un taller de creació a La Caldera
per desenvolupar les eines d’ex-
pressió que necessita un ballarí
sobre l’escenari. D’aquesta ma-
nera La Caldera comença a es-
calfar motors per al Grec. D’altra
banda Abans del món hi havia un
món és un espectacle infantil que
explica com havia estat el planeta
abans de la seva creació. L’obra
es podrà veure els dies 17, 18 i
19 de juliol.

breus

Cheb Balowski

tornen en el Sant

Joan dels Lluïsos

La banda de Yacine Belahcene,
que es van foguejar abans de
tenir èxit en escenaris de la Fes-
ta Major de Gràcia com l’an-
tic del carrer Torrijos, es
reunifiquen el pròxim 23 de
juny per una vegada amb mo-
tiu de la revetlla de Sant Joan
que ha organitzat els Lluïsos de
Gràcia a la plaça del Nord.
Belahcene, ara amb projecte
propi sota el nom de Nour, ha
explicat a Enderrock que es
tracta d’un “retorn puntual i
sense cap pretensió”. El grup
basarà el seu repertori en la
darrera gira que van fer plegats.
A la plaça del Nord hi haurà
festa des de les 23 hores fins a
les 3 de la matinada. 

Els Kaplan

engeguen ‘Trash

entre amics’

Amb l’objectiu de reformular els
orígens del cinema en el segle
XXI, els Casablanca Kaplan co-
mencen aquest dissabte Trash
entre amics, el que defineixen
com un experiment perquè la
gent recuperi el gust per comen-
tar les pel.lícules en directe. Els
convidats a la cita són Nacho
Vigalondo, director de Los crono-
crímenes; el Sr. Ausente, autor
de El blog ausente; Ruben Lar-
dín, gourmet de la sèrie B, i Raúl
Minchinela, responsable de Re-
flexiones de Repronto, que co-
mentaran el film triat per a
aquesta primera sessió, Made in
China. No hi haurà pauses, ni
rebobinats, i el públic podrà anar
fent les seves aportacions
d’aquesta cinta on abunden les
trames incongruents pròpies del
cinema de baix pressupost. 
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La segona Mostra de Cinema

Equatorià arriba als Verdi Park

REDACCIÓ

La segona edició de Cinecuanon,
la mostra de cinema equatorià,
estarà fins dilluns 15 a la cartellera
dels Verdi Park. El cicle té com a
objectiu presentar les identitats di-
verses del país, a més de donar a
conèixer els films que s’hi realit-
zen. Durant el festival s’estrena-
ran diversos títols que mai s’han

exhibit a l’Estat espanyol, tant de
ficció com de documental. En-
guany, Cinecuanon fa una petita
retrospectiva de l’obra de
Sebastián Cordero, director de
Ratas, ratones y rateros i Crónicas,
que ha estat reconegut en el cir-
cuit independent mundial per cre-
ar una estètica particular i per re-
tratar històries que presenten re-
alitats marginals. Durant aquests

dies es podran veure aquestes
dues cintes als Verdi Park. Tam-
bé es projectaran ¿Por qué mueren
los castaños?, de Tito Molina; Qué
tan lejos, de Tania Hermida; Esas
no son penas, d’Anahí Honneissen
i Daniel Andrade; Mete gol gana,
de Felipe Terán, i Cuando me
toque a mí, de Víctor Arregui,
entre d’altres. A banda d’aquest
apartat principal, es faran activi-

LA RODA DE PREMSA DE PRESENTACIÓ DE LA SEGONA MOSTRA DE CINEMA EQUATORIÀ

JAVI SORIA

El cicle fa una retrospectiva del director Sebastián Cordero

tats a altres quatres espais. La
Casa Amèrica acull dos debats
amb els directors convidats a
Cinecuanon el divendres 12 i el
dilluns 15. Al bar Cortálamos es

faran les sessions gratuïtes de pro-
jecció de curtmetratges i la
Fedelatina serà l’escenari d’un ta-
ller de cinema entès com a eina
social per al canvi. 
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•Kika superbruja y el libro de

hechizos. De dv a dj, 16.20, 18.20,

20.20, 22.20.

•Star Trek. Dv i ds, 00.45.

•Noche en el museo 2. De dll a dj,

16.00, 18.10, 20.20.

•Gran Torino. Dv i ds, 22.20, 00.40; de

dll a dj, 20.20.

•Terminator Salvation. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg. de Gràcia, 115

•Sala 1: Vacaciones de ferragosto

(VOSE). Passis: 16.00, 17.35, 19.10,

20.45, 22.20.

•Sala 2: Genova (VOSE). Passis: de dg a

dj, 16.00, 20.40, 22.25; ds, 16.00,

17.45, 19.30. Cuento de Navidad

(VOSE). Passis: de dg a dj, 18.00-

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

Telèfon: 93 459 03 26.

Tancat per qüestions tècniques.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205. Tel.

: 93 457 32 11.

•Sala 1: Kika superbruja y el libro de

los hechizos Passis: 16.30, 18.30,

20.30, 22.30.

•Sala 2: Ángeles y demonios. Passis:

16.30, 19.20, 22.15.

•Sala 3: Millennium 1. Passis: 16.00,

19.00, 22.00.

•Sala 4: Noche en el museo 2. Passis:

17.00.  Los mundos de Coraline (cat).

Passis: 19.10, 22.20.

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

•Sala 1: Coco, de la rebeldía a la

leyenda de Chanel (VOSE). Passis: a

partir de divendres, 16.00, 18.15,

20.30, 22.40.

•Sala 2: The Visitor (VOSE). Passis:

16.05, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 3: Seráphine (VOSE). Passis: 15.55,

18.10, 20.30, 22.45.

•Sala 4: La caja de Pandora (VOSE).

Passis: 16.05, 18.20, 20.30, 22.40.

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.

•Los mundos de Coraline. De dv a

dj,16.00, 18.10, 20.20.

•Good. Dv i ds,  22.30, 00.45; dg a dj,

22.30.

•Coco, de la rebeldía a la leyenda

de Chanel. Dv i ds, 16.00, 19.00,

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

22.00.

•Cleaner. Dv i ds, 16.10, 18.10,

20.10, 22.10, 00.45; dg a dj, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10.

•7 minutos. Dv i ds, 16.00, 18.10,

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

18.10, 20.20, 22.30.

•Ángeles y demonios. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

•Sala 5:  Gran Torino (VOSE). Passis:

16.00, 20.30. Cosas insignificantes

(VOSE). Passis: 18.15, 22.40.

VERDI PARK. Torrijos, 49.

•Sala A: Sueños de juventud (VOSE).

Passis: 16.10, 20.30. Déjame entrar

(VOSE). Passis: 18.15, 22.40.

•Sala B: Mostra de cinema equatorià

Fins al dll. La belle personne (VOSE).

Passis: a partir de dm, 16.15, 18.20,

20.30, 22.40.

•Sala C: Still walking (VOSE). Passis:

16.05, 18.20, 20.30, 22.40.

•Sala D: Je veux voir  (VOSE). Passis:

16.15, 18.15, 20.20, 22.30.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•L’aneguet lleig. Fins al 21/06.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• L’Amèrica de Edward Hopper. 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.

Músics! Dc, 20.30. 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. El otro lado de la danza. Dv,

23.30.  Esperando a... Godoy. Ds, 19 h.

Perros en Manhattan. Dv, 22 h.

•Sala del mig.  Abajo las pasteladas.

Dg, 19 h.  Monólogo de cine. Dv, 22 h.

•Sala Xavier Fàgregas. Impro-show. Dj,

21.30. Impro Horror Show. Ds, 23.30.

Impro Fighters. Dv, 23 h. El club de la

màgia júnior. Dv, 18 h; ds, 18.30, i dg,

12.30 i 17 h.  Zzapping, el concurso.

Ds, 20 h. Este viernes Luismi. Ahora...

ough! Dv, 21 h. Monólogos 10: este

sábado dando la cara. Ds, 22 h.  Music

All! Dg, 18.30. Broadway Avenue. Dc,

22 h. Monólogos 10: Pedro Reyes. Dj,

23.15.

l’independent
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entrevista

Lluís de Arquer comença dissabte un nou cicle de concerts

No és el primer cop que esNo és el primer cop que esNo és el primer cop que esNo és el primer cop que esNo és el primer cop que es
crea un cicle de concerts per-crea un cicle de concerts per-crea un cicle de concerts per-crea un cicle de concerts per-crea un cicle de concerts per-
manent. Lmanent. Lmanent. Lmanent. Lmanent. L’any 1999 v’any 1999 v’any 1999 v’any 1999 v’any 1999 vostè jun-ostè jun-ostè jun-ostè jun-ostè jun-
tament amb Roger Alier vantament amb Roger Alier vantament amb Roger Alier vantament amb Roger Alier vantament amb Roger Alier van
ofer ir  a l  públ ic  concertsofer ir  a l  públ ic  concertsofer ir  a l  públ ic  concertsofer ir  a l  públ ic  concertsofer ir  a l  públ ic  concerts
d’òpera de molt petit format.d’òpera de molt petit format.d’òpera de molt petit format.d’òpera de molt petit format.d’òpera de molt petit format.
Van ser més de 80 de concerts
i una cosa que va començar
com una broma es va conver-
tir com un referent i es va po-
sar de moda. Teníem ple sem-
pre i al cap d’uns mesos va
començar a venir gent d’altres
països perquè fèiem òperes de
petit format poc habituals de
veure en grans teatres.

Així dit sembla senzill inter-Així dit sembla senzill inter-Així dit sembla senzill inter-Així dit sembla senzill inter-Així dit sembla senzill inter-
nacionalitzar un projecte.nacionalitzar un projecte.nacionalitzar un projecte.nacionalitzar un projecte.nacionalitzar un projecte.
Un dia a la porta de casa van
venir uns americans preguntant
si era aquí on es feien els con-
certs d’òpera tot assenyalant
una guia sobre Barcelona. Era
una guia editada pel New York
Times on se’ns com recoma-

Èric Lluent

“Tinc el teatre més petit del món”

“El teatre més petit del

món” és una sentència

que serveix per definir

una de les cambres dels

baixos de la casa que

Lluís de Arquer té al

carrer Encarnació 25, la

coneguda com La Casa

dels Músics. L’autor de

la frase és un dels

crítics d’òpera referents

a escala mundial, Roger

Alier, també professor

de l’escola situada a

l’edifici. Aquest dissab-

te a les 21 hores De

Arquer comença un cicle

de concerts sota el títol

Sólo Piano on presenta-

rà setmana rere setma-

na un repertori format

bàsicament per temes

propis a la sala

gracienca considerada

la platea més petita del

món –compta amb 30

metres quadrats.

xar un dels pianos de cua que
tenia al pis de dalt i ara ja està
tot a punt.

Als músics se’ls acostuma aAls músics se’ls acostuma aAls músics se’ls acostuma aAls músics se’ls acostuma aAls músics se’ls acostuma a
preguntar pel seu estil. Onpreguntar pel seu estil. Onpreguntar pel seu estil. Onpreguntar pel seu estil. Onpreguntar pel seu estil. On
sssss’hi encabeix musicalment?’hi encabeix musicalment?’hi encabeix musicalment?’hi encabeix musicalment?’hi encabeix musicalment?
Faig la música de sempre però
identificada en el moment ac-
tual. Jo crec que és pròpia, que
es tracta d’un estil propi. A ve-
gades, fins i tot, penso de po-
sar-li un nom. Segurament
s’haurà de fer però ara no és el
moment. Ara em vull centrar
en la creació, després si s’ha
d’etiquetar ja es farà. Quan
gaudeixo molt és quan faig ban-
des sonores per pel.lícules. Et
permeten ser més imaginatiu i
lliure sense haver de tancar-te
en un estil molt concret. 

nava com a espai imprescindible
de visitar si es volia escoltar òpe-
ra a la ciutat. A sota sortia una
ressenya del Gran Teatre del Li-
ceu. Em vaig fer un fart de riure.

PPPPPer què decideix ara tornar aer què decideix ara tornar aer què decideix ara tornar aer què decideix ara tornar aer què decideix ara tornar a
engegar amb concerts cada dis-engegar amb concerts cada dis-engegar amb concerts cada dis-engegar amb concerts cada dis-engegar amb concerts cada dis-
sabte indefinidament?sabte indefinidament?sabte indefinidament?sabte indefinidament?sabte indefinidament?
Es tracta de tancar un cercle. En
aquesta casa hi visc i hi tinc l’es-
cola de música. Sóc un privilegi-
at perquè amb aquesta casa sem-
bla que visqui en un altre segle. I
si, a sobre, tinc un petit teatre el
que vull és aprofitar-lo al màxim.
Cada cop me n’adono més que
necessito el contacte amb el pú-
blic, comunicar la meva música.
La vida del músic no té sentit si
no està relacionada amb l’entorn
social. Fa deu dies que vaig bai-

EL MÚSIC LLUÍS DE ARQUER, DAVANT DEL SEU PIANO

JAVI SORIA

El món subjectiu de Juan Cuéllar, a la galeria Hartmann.

El pintor valencià Juan Cuéllar exposa fins al 6 de juliol Lost, una
sèrie de pintures que composen un món subjectiu perdut, on no
es pot entendre res del que passa. Perdut entre el cel i la terra,
davant les armes de destrucció massiva i el reclam de més demo-
cràcia, davant l’actitud cap a allò diferent. Aquest és el segon cop
que Cuéllar exposa de forma individual a la galeria del carrer
Santa Teresa número 8. 

JUAN CUÉLLAR

El rei Borni

En el País dels Cecs, el

borni és el rei. Però ningú

sap que és borni perquè

mai ningú l’ha vist i ell mai

ho ha dit. No ho ha dit

perquè ningú creuria que,

entre tots els cecs, un hi

veu, encara que sols sigui

a mitges. No

ho ha dit

perquè sent

llàstima per

ells, que no

poden veure

tota la

bellesa que

ell sí veu. Així i tot, els

súbdits se senten orgullo-

sos del rei. Se li ha coronat

una vegada i una altra,

doncs és el millor rei que

en tota la seva història ha

tingut el País dels Cecs.

Però el rei Borni encara no

està content. Per això, en

la seva cambra reial, ara

es mira al mirall, perquè

ell sí es veu i per això és

l’únic que en té. Es toca la

cara, se la palpa i tanca els

ulls, mentre li vénen veus

dels jardins reials on els

cecs acudeixen només per

a olorar les flors, veus que

el glorifiquen.

El rei Borni

vol per als

seus només

el bé; pretén

que aquell

sigui un

regne harmo-

niós, just i

feliç. I tant estima al seu

poble el Rei que, davant el

mirall i davant el seu

secret, s’arrenca l’ull,

disposat a ser el millor rei

mai vist en el País dels

Cecs. 

relats curts
Judi Cuevas

NNNNNo ho ha dit pero ho ha dit pero ho ha dit pero ho ha dit pero ho ha dit perquèquèquèquèquè
ningú creuria que,ningú creuria que,ningú creuria que,ningú creuria que,ningú creuria que,
entre tots els cecs,entre tots els cecs,entre tots els cecs,entre tots els cecs,entre tots els cecs,
un hi veuun hi veuun hi veuun hi veuun hi veu

Amb la col.laboració

de l’Aula d’Escriptors
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L’Europa presenta Dólera com a nou

entrenador i prescindeix de Valero
El nou míster es mostra il.lusionat amb el projecte i demana positivisme a l’afició

El llarg procés per conèi-

xer el nom del nou entre-

nador del Club Esportiu

Europa ha acabat aquest

dimarts amb la comuni-

cació oficial de l’entitat

escapulada. Pedro

Dólera, entrenador fins

aquesta temporada del

CD Marianao Poblet, ja

és el nou míster

gracienc. D’aquesta

manera, acaba l’etapa al

club de José Ángel

Valero, fins la setmana

passada entrenador del

primer equip i secretari

tècnic.

PEDRO DÓLERA, EL NOU ENTRENADOR DEL CLUB ESCAPULAT

CEDIDA

ÈRIC LLUENT

Jove i amb un currículum com a
entrenador admirable. Aquestes
són les premises en les quals s’ha
basat el club gracienc per fitxar
Pedro Dólera com a entrenador
del primer equip, tal i com va
avançar L’Independent.cat. El fins
ara entrenador del CD Marianao
Poblet ha militat dues tempora-
des al conjunt de Sant Boi i, en el
primer, el va ascendir de Prefe-
rent a Primera Catalana, i aquest
any s’ha quedat a tan sols un punt
de portar l’equip a Tercera, on mi-
lita l’Europa. Amb aquestes cre-
dencials Dólera ha estat presentat
oficialment en roda de premsa
aquest dijous. El primer objectiu
que marca la junta directiva és la
de trobar la “pau esportiva” defi-
nitiva per al club escapulat. Alguns
aficionats ja s’han posicionat i han
apuntat que és bon entrenador tot
i ser una aposta “arriscada”. En
les primeres declaracions del nou
entrenador, Dólera s’ha mostrat

El llibre de Ramon Vergés

es presenta per sorpresa

Un emotiu sopar organitzat pel
CE Europa va servir per tancar
una temporada, esportivament
parlant, difícil. L’afició de l’equip
escapulat va demostrar està per
sobre de les circumstàncies as-
sistint a un acte multitudinari en
el qual es van homenatjar els so-
cis i sòcies del club que feien 25,
50 i 75 anys d’antiguitat. A l’acte
van assistir tots els expresidents
vius de l’entitat i van rebre un
merescut homenatge la sòcia més

molt il.lusionat amb aquest nou
projecte i ha demanat a l’afició
que sigui positiva. “L’estil que vull
imprimir a la plantilla és el que
sempre he tingut. Es tracta de ju-
gar a futbol des de darrera, trepit-
jar molt l’àrea contrària i
pressionar molt la sortida de pilo-
ta”, ha afirmat Dólera a aquest
setmanari. Per la seva banda, José
Ángel Valero, el fins ara entrena-
dor i secretari tècnic, ha decidit
no fer declaracions a la premsa
durant aquesta setmana tot i que
el cert és que està molest per ha-
ver rebut la notícia un mes més
tard d’acabar la lliga ja que ara la
seva situació laboral a Tercera és
complicada, tenint en compte que
molts conjunts ja tenen tancat el
seu staff tècnic.  

antiga del club, Maria Cinta
López, i el soci més antic i que
compta amb el carnet número 1,
Antoni Pujol, que porta més de
75 com a soci del club. Com a
sorpresa final, Ramon Vergés va
obrir un regal en el qual hi havia
un llibre editat i que ell mateix
ha escrit sobre el centenari de
l’Europa. Tot i així, el llibre en-
cara no es podrà adquirir fins al
setembre quan surti a la llum l’edi-
ció definitiva.

entrevista

Com definiria la muntanya?Com definiria la muntanya?Com definiria la muntanya?Com definiria la muntanya?Com definiria la muntanya?
El Lhotse és un dels cims menys
pujats de l’Himàlaia. Aquest
any, per exemple, només hi hem

Èric Lluent

“El xerpa va abandonar, vaig pujar sol”

Xavi Arias, el soci del

Club Excursionista de

Gràcia que ja acumula

cinc vuitmils, valora

l’ascens al Lhotse que

defineix com una expe-

riència “dura”.

espantat de la bogeria que volia
fer de pujar sense oxigen.

Així que sol i, a més, sense oxi-Així que sol i, a més, sense oxi-Així que sol i, a més, sense oxi-Així que sol i, a més, sense oxi-Així que sol i, a més, sense oxi-
gen?gen?gen?gen?gen?
Sense oxigen és com m’agrada fer-
ho i sol, en realitat, no crec que
ho estigui. La meva intenció és
que la gent que està al meu costat
des de Gràcia i la meva família
també pugi amb mi. Hi ha dues
expedicions. La que faig jo i la

pujat deu persones. Les raons són
dues: que està al costat de
l’Everest, i per tant la gent s’hi
decanta per aquest darrer, i que
la dificultat tècnica és alta.

Aquest cop també ha pujat sol.Aquest cop també ha pujat sol.Aquest cop també ha pujat sol.Aquest cop també ha pujat sol.Aquest cop també ha pujat sol.
Sí. De fet no era la intenció. Vaig
estar amb un xerpa dues setma-
nes preparant l’ascensió i a últi-
ma hora va desaparèixer. Encara
el busquem. Suposo que estaria

L’EXCURSIONISTA XAVI ARIAS

L’excursionista Xavi Arias explica el seu ascens al Lhotse

que es fa aquí. En aquest sentit
he d’agrair l’esforç de Mercè
Vidal, la meva dona, que ha per-

JAVI SORIA

mès actualitzar les meves crò-
niques a través d’internet dia
a dia.

Si bé hi ha pocs seguidorsSi bé hi ha pocs seguidorsSi bé hi ha pocs seguidorsSi bé hi ha pocs seguidorsSi bé hi ha pocs seguidors
d’expedicions, internet ajuda.d’expedicions, internet ajuda.d’expedicions, internet ajuda.d’expedicions, internet ajuda.d’expedicions, internet ajuda.
La tecnologia és la finestra de
cara als mitjans, la família i
els amics. Quan estàs tot sol i
reps tants missatges de suport
a l’instant, això és un factor
molt important que et fa con-
tinuar.

Algun objectiu de futur?Algun objectiu de futur?Algun objectiu de futur?Algun objectiu de futur?Algun objectiu de futur?
Vull fer dos vuitmils en un any.
Així que segurament al setem-
bre hi tornarem de nou. 

È. LLUENT

El Gràcia Gimnàstic Club ha
aconseguit classificar cinc gim-
nastes per als campionats esta-
tals que se celebraran a
Saragossa al juliol. En el seus
primers mesos d’activitat aquest
recent creat club de Gimnàsti-
ca aportarà a la cita anual tres
competidores en la categoria ab-
soluta, Marta Sabatés, Carol i
Sílvia Puig, i dues a la catego-
ria base, Elena Casanova i
Andrea Ballesteros. Puig, de tan
sols 12 anys, competirà al ni-
vell sis, és a dir, la via olímpica,
ja que durant els campionats de
Catalunya va aconseguir una
nota superior al 80 per cent de
la nota de partida de mitjana en
les quatre proves que pertanyen
a la gimnàstica femenina (bar-
ra, paral.leles, terra i salt).
L’entitat esportiva gracienca ce-
lebra durant els dos propers caps
de setmana activitats obertes i
participatives perquè la gent
conegui mica en mica aquest
nou club situat al carrer Molist,
al pavelló de les instal.lacions
del Club de Tennis de la Salut.
Per a diumenge han organitzat
una gimcana lúdica per a infants
a partir de quatre anys i joves
per tal de donar a conèixer la
gimnàstica artística i les dife-
rents tècniques que la compo-
nen. A més, el proper dissabte
20 de juny es farà el festival de
gimnàstica de final de curs a la
seu de l’entitat on la setantena
de gimnastes del club faran una
exhibició així com coreografi-
es dissenyades per a l’ocasió. 

Cinc del

Gimnàstic,

al campionat

de Saragossa
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Els comerciants de Gràcia Nova, en

alerta per una onada de robatoris
Un forn, una bodega, dues perruqueries i una tintoreria han estat les víctimes dels furts, algun amb violència

Gràcia Nova ha estat en pocs dies l’escenari d’una

onada de robatoris que ha posat en alerta els comer-

ciants de la zona, que reclamen més vigilància en una

època en què creuen que la crisi els situa com a

objectiu perfecte per als lladres. Els Mossos d’Esqua-

dra estan investigant els casos.

UNS OPERARIS CANVIEN EL VIDRE DE LA PERRUQUERIA CAROL BRUGUERA

JAVI SORIA

M. DÍAZ

L’onada de robatoris va comen-
çar la nit de dissabte passat al forn
Fet d’Ara del carrer Escorial. Dos
homes van entrar armats a l’esta-
bliment, van arrossegar a les dues
dependentes que estaven tancant
la botiga en aquell moment i les
van lligar per poder efectuar el ro-
batori. Aquella mateixa nit es va
produir una temptativa de furt a
una tintoreria del carrer Legali-
tat, a no massa distància del forn.
En aquest cas els lladres van for-
çar la persiana de l’establiment
però no van arribar a entrar. La

perruqueria Carol Bruguera, a la
plaça Rovira cantonada de mar
amb Torrent de les Flors, va ser la
tercera víctima d’aquesta onada de
robatoris. Els fets van tenir lloc a
les 7 del matí de diumenge. “Van
rebentar el vidre i van endur-se el
canvi que hi havia a la caixa i una
planxa de cabell”, explica un dels
treballadors del negoci. “A aque-
lles hores ja estava obert el quiosc
i van veure que els lladres eren
dos homes”. Els Mossos d’Esqua-
dra estan estudiant les petjades
dactilars que van trobar als vidres.
Per evitar que aquests dies entres-
sin a la perruqueria per la fines-

tra, els propietaris han hagut de
contractar un vigilant jurat.
La nit de diumenge a dilluns va
ser el torn de la perruqueria Wael,
instal.lada al carrer Escorial fa

quinze dies. En aquest cas els lla-
dres van forçar la persiana.
L’onada de robatoris es va tancar
la nit de dilluns a dimarts a la
Bodega Casas de Providència. El

propietari del negoci viu al pis de
dalt de l’establiment. “Cap a les
tres de la matinada van forçar la
persiana i el soroll ens va desper-
tar. Eren tres persones. El més
petit, que devia pesar uns 50 qui-
lograms, va colar-se pel forat que
van aixecar a la persiana”, explica
Antonio Casas. “Per la forma com
van actuar, dóna la sensació que
coneixien el local. Vam començar
a cridar “lladres! lladres!” i els que
estaven fora cridaven al de dins
“corre, corre, que nos pilla” i van
aconseguir escapar Escorial cap
avall”. Segons explica Casas, a
l’interior de la bodega es van dei-
xar les xancles i un encenedor. Del
comerç es van endur 1.200 euros
de la caixa. Ara la policia científi-
ca dels Mossos investiga el cas.
El portal de Gràciadivina ha aler-
tat els comerciants perquè extre-
min les mesures de precaució. 
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La llei castiga amb severitat

un xofer que va a 80 per

una carretera en obres amb

velocitat provisional a 50, i

a penes renya les borratxe-

res públiques col.lectives i

destrosses de tota mena al

mobiliari urbà que es

produeixen cada dos per

tres a les concentracions

humanes (sic?) a Barcelona.

La primera actitud fa ecolo

conscienciat, i la segona fa

progre urbà tolerant. Són

dues cares de la mateixa

impostura, però amb

diferent resultat, evident-

ment: el conductor és un

delinqüent, i els cafres

només són una “ínfima

minoria que vol espatllar la

festa”, i no són paraules

meves.

Portar a judici als vàndals

habituals de les festes

blaugranes, de Sant Joan,

cap d’any o de les manis

antibolonya perjudica la

imatge internacional del

club i de la ciutat que porta

el seu nom, que va dir

aquell. Ara, el perjudici que

es causa al bon nom del

pobre xofer condemnat per

no veure un rètol d’obres no

compta, perquè no ven

marca Barcelona. És només

un desgraciat

Si s’endureix la llei que ho

sigui per a tothom, que no

hi hagi tracte preferent i,

sobretot, que s’hi posi sentit

comú, un dels valors

intangibles, però eficaços,

del Barça de Guardiola que

no estaria malament que els

imbècils de torn que

sempre imiten totes les

ximpleries que veuen a la

tele, copiessin ara. 
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El descrèdit de la política

Jordi Albertí

MERITXELL DÍAZ

No es tracta pas de censurar el
dret de no anar a votar. Les
nostres lleis ho permeten i, per
tant, legalment no és censura-
ble.
Tanmateix, seria bàsic poder
esbrinar quants dels no votants
han renunciat al seu dret d’anar
a les urnes d’una manera cons-
cient i deliberada i quants ho
han fet per desídia, per como-
ditat, per inèrcia social o per
rebuig al sistema.
El president Montilla ha dit
que la desafecció “quin nom
tan lleig i malgirbat!” és una de
les causes principals de la dis-
minució d’interès per la políti-
ca. Ara bé, la desafecció és un
acte voluntari o reflex?
Personalment estic convençut
que a mesura que es frivolitza
la política augmenta l’agressi-
vitat electoral i augmenta el
desinterès social. Són tres ele-
ments correlatius que es
retroalimenten.
Ahir vaig po-
der escoltar un
tertulià televi-
siu, de TV3,
que apel.lant a
la seva condi-
ció de jove re-
clamava el dret a renegar de la
política, es ventava del dret de
no anar a votar, s’enorgullia de
pensar que sense ell la demo-
cràcia funcionaria igual de bé
o de malament, no volia sentir
a parlar del deute que els joves
tenien cap a les generacions
que havien lluitat per sortir de
la dictadura.

En aquell moment vaig veure clar
que la llibertat individual que l’as-
sistia es convertiria, si aquella
actitud es generalitzava, en una
llosa capaç d’ensorrar els esfor-
ços de milions de ciutadans al
llarg de dotzenes d’anys per fer
sentir la corresponsabilitat en la
gestió de la “cosa pública”.
Ara fa ben poca estona, just abans
de començar a escriure aquest

article, he escol-
tat com un altre
grup de tertulians
“en aquest cas
radiofònics, de
RAC1 concreta-
ment” reien de la
comparació que

un d’ells feia del polítics amb el
Pato Donald: que es canvia cons-
tantment de jaqueta, que va amb
el cul a l’aire, que ell, patoso, fa
que d’altres paguin el pato...
Avui, de fet, ja ningú no s’escan-
dalitza de sentir a dir que els po-
lítics són uns lladres o uns
egoistes o uns caragirats...
Deixant de banda els casos par-

ticulars -que de ben segur n’hi ha-
cal que no perdem de vista, però,
que la política només té sentit si
hi som tots a participar-ne.
Si comparem els processos polí-
tics, la política, amb un ferrocar-
ril i ens posem a imaginar-lo amb
uns maquinistes mal escollits o
amb uns fogoners temeraris o
irresponsables, només pendents
de guanyar curses -ai, els spin
doctors!-, si imagi-
nem els vagons
buits o bruts o
malmenats... si
imaginem les vies
sense treballs de
manteniment o
les estacions oku-
pades per escèptics o saboteja-
dors... aleshores, senyors, hau-
rem de començar a preveure que
el tren corre el perill de descarri-
lar o d’arribar a una estació equi-
vocada.
I no ho desitjo. No desitjo anar
a la deriva o amb l’ai al cor. Les
experiències històriques han es-
tat massa tràgiques.

A mesura que es

frivolitza la política

augmenta el

desinterès social

Ja des d’abans del

recompte de vots

tothom estava d’acord

que els guanyadors en

aquestes darreres

eleccions europees

havien estat els parti-

daris de l’abstenció.

Aquesta és una dada

fonamental que “també

tothom hi està

d’acord” cal analitzar.

A qui li surt a compte el des-
crèdit de la política? Ja n’hi ha
prou de fer-nos por presentant
els contraris com a enemics a
abatre. Potser avui l’enemic -
com en l’etapa republicana- no
és en les trinxeres de les dretes
o de les esquerres democràti-
ques sinó en el rovell, en el des-
crèdit, en la frivolització de la
política. Ens cal evitar que pas-

sin a ser majo-
ria els qui, en
nom dels drets
democràtics,
es burlen de la
democràcia .
Una cosa és
riure dels gags

de Polònia i una altra de molt
diferent, fent bandera del dret
a no tenir deures ni escrúpols,
fer bullir l’olla amb una barre-
ja de polítics i política, sense
parar atenció als drets
col.lectius, a la necessitat i con-
veniència de millorar la demo-
cràcia sense abatre-la.
jordi@elstrestombs.com 

Ens cal evitar que

siguin majoria els

qui es burlen de la

democràcia
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