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VIURE GRÀCIA

Roger de Gràcia: “A la

vida has de fer calaix

d’experiències”

Suplement

DE VERD

La qualitat de l’aire

de Gràcia, per sota

dels estàndards

ERC i el PSC ja tornen a es-
tar com gat i gos per una nova
polèmica política, la renúncia
del Districte a fer l’escola
d’adults de Gràcia a l’antiga
escola privada Al.leluia, com-
promís anunciat fa dos anys
en mandat d’ERC i descartat
ara en mandat del PSC. Es-
querra assegura que aquesta
decisió, inclosa al PAD, mar-
carà un abans i després entre
els dos partits.

Pàgina 5

Crisi política

per l’escola

d’adults

El SaFa dissol l’equip de bàsquet
El SaFa ha dissolt l’equip mascu-
lí de bàsquet i no jugarà la Copa
Catalunya a causa d’uns proble-
mes econòmics de l’entitat del
carrer Sardenya. El conflicte té
el seu origen en menys de 1.000
euros, els diners que els jugadors
de la plantilla del primer equip
deuen a l’entitat en concepte de

quota de soci i que s’han negat a
pagar durant tota la temporada.
Els esportistes opinen que, si bé
acceptaven no cobrar malgrat al-
guns equips de la categoria pa-
guen als seus jugadors, no tro-
ben bé que haguessin d’abonar
la quota. El club argumenta que
si la resta de seccions paguen la

CEDIDA

mensualitat de soci, el bàsquet no
pot ser una excepció. El SaFa va
plantejar un ultimàtum als juga-
dors, que després de salvar la
categoria, van decidir plantar-se
i van abandonar en bloc l’equip
que ara només compta amb un
integrant.

Pàgina 10
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Barrots a Dones del 36

ull de dona

PRASAD

Conxa Garcia

PRASAD, una ONG que té

un grup de sis gracienques

i graciencs que treballen

per donar-la a conèixer.

Duen a terme el projecte

d’Autoajuda per a les

Dones de la Vall de Tansa

Entre Dones. A l’Índia les

dones pertanyen a

l’estatus més baix, amb

molt poca cultura i poques

possibilitats d’aconseguir

recursos. A casa i a la

societat depenen física-

ment i econòmica dels

homes. Prasad va muntar

els primers grups  tot

donant-los formació quant

a la cura dels nadons i a

ser autònomes amb el que

tenen a l’abast. Elles van

formar a les següents.

Aquests grups han passat

de ser onze al 2001 a

250, amb més de 3.000

dones. També se’ls facilita

l’accés a microcrèdits que

elles mateixes poden

gestionar i que els perme-

ten muntar petits negocis

per tirar endavant.  Un

Grup d’Autoajuda serveix

de minibanc, totes les

seves components contri-

bueixen a un fons amb una

quantitat, entre 10 i 50

rúpies, que ingressen en

un compte bancari. Així

poden rebre préstecs

d’aquest fons per obrir un

petit negoci, despeses

mèdiques o dedicar-lo a

l’educació. Informació i

col.laboracions:

fundacionprasad.org 

Gràcia disposarà la pròxima Festa Major d’una nova plaça,

Dones del 36, la que la immobiliària que ha promogut l’espai

va batejar inicialment com “la quarta plaça de Gràcia” i que

de seguida va rebatejar com “l’illa de Gràcia”. El canvi no és

menor, ja que obeeix directament a la redefinició del projec-

te com a illa interior, malgrat que l’entrada per Santa Ágata fa

prop de 30 metres i la de Torrent de l’Olla en fa una desena.

El cas és que no deixa de ser curiós, en una plaça que

homenatja les dones republicanes que van lluitar a la Guerra

Civil, que aquests dies ja s’hagi instal.lat una gran reixa amb

barrots gruixuts que tancarà l’espai de nit i reservarà el pas

als veïns amb una targeta especial. Res en contra dels veïns,

però, que han pagat quantitats astronòmiques per uns pisos

que ni amb la crisi han baixat substancialment de preu.

La plaça s’inaugurarà el 18 d’agost en plena Festa Major

però el seu caràcter públic, malgrat la vana il.lusió de la

Comissió de Festes Populars per organitzar allà les festes

alternatives, serà irregular. Més enllà de l’esclat de victòria

que algunes dones de la societat civil gracienca van experi-

mentar ara fa dos anys quan l’aleshores regidor Ricard

Martínez va anunciar el nom

definitiu de l’espai i més

enllà de la visita que hi va

fer fa unes setmanes la

comissió de la dona del

Districte, amb consellers

com Carles Maggi i Maria

Cinta Llassat, l’espai obert

tindrà efectes limitats sobre tots els veïns de Gràcia. I aquí

els impulsors de la reforma urbanística haurien de tenir en

compte un precedent interessant: la plaça John Lennon.

Aquesta plaça, inaugurada a principi dels noranta a tocar del

mercat de l’Abaceria, va ser durant anys un espai inhòspit i

fins i tot insegur fins que el Districte va decidir humanitzar-lo,

obrir-lo als veïns, posar-hi jocs infantils i flexibilitzar la

instal.lació d’establiments amb un bar. Allà no es buscava

una semiprivatització de l’espai però el procés amb Dones

del 36 té paral.lelismes innegables. I també seria bo recor-

dar que alguna sensibilitat popular hauria de despertar entre

els impulsors de la reforma urbanística el fet que l’espai, en

els últims anys, ha acollit diferents iniciatives fortament

obertes a la Vila: l’antic carrer dels artistes, polsós però

entranyable, va estar obert sempre i va parir moltíssimes

iniciatives culturals. I la casa okupada La Fera, malgrat el seu

violent desallotjament, no va ser aliena a la Vila. I el més

important, mai abans aquest espai havia tingut barrots.

Ni amb el carrer delsNi amb el carrer delsNi amb el carrer delsNi amb el carrer delsNi amb el carrer dels
ararararartistes ni amb la Ftistes ni amb la Ftistes ni amb la Ftistes ni amb la Ftistes ni amb la Fera,era,era,era,era,
l’espai de Dones dell’espai de Dones dell’espai de Dones dell’espai de Dones dell’espai de Dones del
36 s36 s36 s36 s36 s’havia tancat tant’havia tancat tant’havia tancat tant’havia tancat tant’havia tancat tant

El confidencial

de L’Independent el dependent

En la setmana d’Stieg Larsson, el

moviment literari underground de

Gràcia es remou inquiet, però a l’espe-

ra del llançament del nou best-seller

local. Es tracta d’una experiència a quatre

mans entre Víctor Nubla i Sebastià Jovani

sobre avistaments ovni a Gràcia. El llibre, que sorti-

rà al setembre en la tradicional edició limitadíssima,

comença amb un cas al carrer La Granja i acaba a la

plaça del Raspall. Fins i tot hi ha un encontre a la

tercera fase. Abans de ser abduïts... compreu-lo!

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

Quan ens pensàvem

que en la modernitat

les coses eren diferents...

Descobrim que el funciona-

ment intrínsec de tot plegat

no ha variat tant com

pensàvem i que, si volem

viure en un món més just

per a tothom, no hi ha

fórmules noves. Ens donen

exemples, a Veneçuela, on

Chávez anuncia la

reestatalització d’algunes

indústries estratègiques, en un

gest que s’ha intentat despresti-

giar per part dels mitjans de

comunicació, però com ell

mateix argumenta: “Aquí farem

el que s’hagi de fer, no ens

importa absolutament gens el

que diguin els burgesos del món”.

I per als que desestimen, per

prepotència, el que no ve d’occi-

dent, posarem un exemple

d’EEUU: 40 destacats economis-

tes nordamericans (entre ells els

Premis Nobel Arrow, Sollow i

Stiglitz) defensen, en un manifest,

la resindicalització de la vida

econòmica. És necessari que els

treballadors reivindiquin més per

reequilibrar una balança que es

descompensa generant massa

injustícies. Aquests signes

indiquen que comencem a

abandonar la fe messiànica en el

neoliberalisme, en el lliure
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mercat, en el dogma que els

estats s’han de retirar de

l’economia, en la idea falsa que

ja no hi ha lluita de classes, o de

la bondat de les privatitzacions,

de la desregulació laboral, o de

l’aversió vers els sindicats. Si els

sindicats s’han deixat colonitzar

mentalment per les idees neolibe-

rals, no hem d’inhibir-nos i

deixar-los desvirtuar-se fins que

tots estiguem desenganyats  i

desanimats, sinó que se’ls ha

d’exigir redireccionar el seu rumb

i defensar la justícia social! I, si

no ens agraden els sindicats,

haurem de formar organitzacions

laborals horitzontals,

assembleàries i combatives,

perquè si no, ens tocarà aguan-

tar-ho tot i deixar-nos exprimir

sense contemplacions per

conservar un miserable sou que

ens permeti anar pagant la

hipoteca durant tota la vida. No

hi ha receptes màgiques, no

podrem aconseguir justícia sense

esforçar-nos, mai va ser així, ni

mai ho serà.

Jordi Oriola
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...que la plaça Dones del 36 quedi tancada a la nit?
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Josep Anton
funcionari

Núria Amós
mestressa de casa

Opino que és una mala mesura,

perquè si és una plaça pública

hauria d’estar oberta també a

la nit. Hauria de ser compatible

el que la gent estigui a la plaça

a les nits i que els veïns puguin

descansar. 

Pol Bastard
estudiant

Joan Cardalús
fotògraf

No té gaire sentit que tanquin

la plaça. M’imagino que ho fan

pel que acostuma a passar a

la resta de places de Gràcia. En

teoria s’hauria de poder gaudir

de l’espai les 24 hores del dia

perquè és pública. 

Trobo bé que tanquin la plaça a

la nit, per evitar el soroll. Si la

gent estigués a la plaça, seria

molest per als veïns que hi

viuen i també per a la gent de

la zona. 

Crec que no s’hauria de tancar.

Gràcia s’està deteriorant en

aquest sentit. Seria millor que

la plaça de les Dones del 36

estigués oberta totes les hores

del dia. 

CREUS QUE LA PLAÇA DE LES DONES DEL 36 HA D’ESTAR TANCADA A LA NIT? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

què en penseu...

OPINIÓ

Quins crits que fotia en

Morfi Grey, el líder irreduc-

tible de La Banda Trapera

del Río dissabte passat a la

plaça Catalunya de

Cornellà. Símbol d’una

generació, l’autèntic grup

punkarra de la ciutat del

president Montilla -ni

Estopa ni mandangues-, la

Trapera ha tornat per fer

uns quants bolos, conven-

çuts per l’alcalde Balmón,

com ells veí de la Ciudad

Satélite i convençuts que en

època de crisi, cal tornar a

remoure les clavegueres.

La Trapera, que es va

foguejar en garitos de

Gràcia com l’antiga discote-

ca que hi havia a sobre

dels Verdi (on ara hi ha les

sales 4 i 5), han tornat un

momentet per recordar-

nos que Barcelona existia

abans del 92. Sí. I que

potser era més bruta, més

mangui, més quinqui -com

bé ho retrata la gran

exposició que es pot

veure al CCCB aquests

dies i on també sona la

Trapera-, però també era

més autèntica, menys

previsible, menys

cutrefashion, menys

aeroport-de-low-cost-fent

veure-que-ja tenim-hub.

Més nostra, carai. 
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80 vs 92

el bloc

Una plaça privada?

Si no fos perquè hi passo

sovint no m’hauria adonat que

estan tancant la plaça de les

Dones del 36 amb un reixat.

Tot i així, he hagut de fregar-

me els ulls per comprovar

que és real: han tancat una

plaça amb un reixat, pels dos

cantons, per Santa Àgata i per

Torrent de l’Olla! Una part de

la reixa és corredissa i això

vol dir que es pot obrir i

deixar la plaça mig oberta.

Quan? Com? A més, li han

posat una porteta al costat, on

hi ha el clàssic intèrfon dels

porters automàtics. També

podem constatar que els

edificis de nova construcció

que donen a aquest espai

tenen l’entrada per la mateixa

plaça, com tots els edificis

que donen a les places de

Gràcia i d’arreu.

Per tot el que s’ha dit, suposo

que aquesta plaça, la de les

Dones del 36, restarà oberta

unes hores al públic i unes

altres serà d’ús privat, dels

veïns i veïnes de la plaça.

Quina ironia de la vida posar

el nom de Dones del 36, els

marits de les quals, i algunes

d’elles, van morir per la

llibertat, a una plaça diguem-

ne semiprivada!

A qui de l’administració se li

ha ocorregut de concedir als

promotors privats el tanca-

ment de la plaça? Un espai

que segons el PERI de Gràcia

del 1985 (no sé si s’ha

modificat després i si fos així

per què) estava destinat a

ser una plaça, i per tant, un

espai públic!

Jordi Altarriba, veí de Gràcia

tribuna

Aquest espai és una plaça i les

places són públiques, no són

uns jardins, com els de Mestre

Balcells, ni un interior d’illa

com l’espai de Torrente Flores

o com els de l’Eixample que

l’Ajuntament està recuperant

amb molt d’encert i que no

donen accés a habitatges.

Aquests espais tenen un

horari, igual per a tothom,

veïns directes i ciutadans en

general: quan es tanca, es

tanca per a tothom. No seria el

cas, pel que sembla, del de la

plaça de les Dones del 36, ja

que, si l’accés a l’habitatge des

del carrer es fa passant per la

plaça, els propietaris o lloga-

ters dels pisos que hi donen

en podran gaudir a qualsevol

hora del dia i de la nit, no com

la resta de graciencs i

gracienques, que ens ho

haurem de mirar des de la

tanca.

No es pot enraixar una plaça,

no podem permetre una

“urbanització privada” als

carrers de Gràcia. Això no té

res a veure amb els patis

interiors de cases o d’interiors

d’illa, això és una plaça i ha

d’estar oberta a tothom les 24

hores del dia!

Aquest fet ens omple d’inquie-

tud: és només un comença-

ment i després s’aniran

posant tanques a d’altres

places, al Diamant, al Poble

Romaní? Qui en pagarà la

neteja i el manteniment? Per

què té un disseny tan de

“patio de mi casa” (cursi),

tan diferent de com són les

places de Gràcia? I per què

té tan poc espai per als jocs

infantils, tot i la demannda

feta per les AMPA de les

escoles del voltant?

No es pot enreixar una plaça,

ni podem permetre que un

espai públic esdevingui

propietat privada. Això és

una plaça i ha de ser oberta

a tothom les 24 hores del

dia!, i com totes, sota la

jurisdicció de l’autoritat

pública.  

NNNNNo podem permetro podem permetro podem permetro podem permetro podem permetreeeee
una “una “una “una “una “urbanitzacióurbanitzacióurbanitzacióurbanitzacióurbanització
privprivprivprivprivadaadaadaadaada” dels carr” dels carr” dels carr” dels carr” dels carrersersersersers
de Gràciade Gràciade Gràciade Gràciade Gràcia

A qui deA qui deA qui deA qui deA qui de
l’administració se lil’administració se lil’administració se lil’administració se lil’administració se li
ha ocorregut tancarha ocorregut tancarha ocorregut tancarha ocorregut tancarha ocorregut tancar
Dones del 36?Dones del 36?Dones del 36?Dones del 36?Dones del 36?

JAVI SORIA
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Per què diem ‘Salvem La Violeta’

Amics i Amigues de La Violeta

tribuna

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

la vinyeta l’enquesta
Ester Casals

Fa cinc anys, quan una

immobiliària va comprar La

Violeta, més de 15 entitats

de la Vila de Gràcia vàrem

demanar “el manteniment

de l’edifici amb l’ús actual,

com a espai de vida associ-

ativa i cultural”. Amics i

Amigues de La Violeta no

temem per l’ús social dels

seus espais, però hem

seguit dient Salvem La

Violeta perquè no es pot

afirmar que està salvat un

edifici on es poden enderro-

car espais significatius.

El concurs de projectes per

la reforma de La Violeta

obre les portes al seu

enderroc mantenint tan sols

la façana. No posem en

dubte que a La Violeta s’hi

han de fer obres. Donem

suport al pla d’usos que ha

de permetre desenvolupar

l’activitat social a un seguit

d’entitats culturals de la Vila,

sobretot les Colles de Cultura

Popular.  I estem convençuts

que aquestes activitats són

compatibles amb el manteni-

ment dels espais que caracte-

ritzen una seu social centenà-

ria, en certa mesura el saló de

billars i el teatre i,

especialment, el del casino-

bar. No és per enyorança que

ho diem, sinó perquè són llocs

vius, on la gent es troba a

gust. La Violeta és un espai

fora del temps, però que

potser per això mateix la gent

busca. Aquestes atmosferes

no es poden dissenyar,

existeixen, es fan amb els

anys. Tornem-ho a dir,

estem a favor del pla

d’usos, però no hem donat

suport a les bases d’aquest

concurs ja que permeten

l’enderroc dels interiors de

La Violeta. Creiem que s’han

menystingut els valors

patrimonials de l’edifici.

L’estudi històric que vàrem

sol.licitar al districte, i que el

propi plenari va aprovar

encarregar, si s’hagués fet

ens hauria ajudat a enten-

dre correctament el valor

dels espais i els elements a

preservar. Avui estem a

temps de no haver de

recuperar la memòria

històrica de La Violeta.

Només es tracta de no

perdre-la. És clar que

moltes entitats culturals de

la Vila tenen necessitat

d’espais on desenvolupar

les seves activitats. I és cert,

també, que en la redacció

del pla d’usos de La Violeta

tant les Colles com les

entitats del Consell Rector

varen fer l’esforç de renun-

ciar a una part del que

desitjaven. Però dit això

creiem que estem obligats a

fer compatibles aquestes

necessitats amb la preser-

vació d’aquells espais que

constitueixen una part

original, irrepetible, del

nostre barri.

No hem de mirar La Violeta

com si fos un solar a opti-

mitzar o una façana, sinó

com una arquitectura amb

uns valors que cal aprofitar

al màxim per l’interès social.

Encara hi estem a temps. 

CEDIDA: EZRA

NNNNNo hem de pensar eno hem de pensar eno hem de pensar eno hem de pensar eno hem de pensar en
un solar o una façana,un solar o una façana,un solar o una façana,un solar o una façana,un solar o una façana,
sinó en una arquitecturasinó en una arquitecturasinó en una arquitecturasinó en una arquitecturasinó en una arquitectura
amb valorsamb valorsamb valorsamb valorsamb valors a aprofitar a aprofitar a aprofitar a aprofitar a aprofitar

Ferreteries

Francesc Marimon, veí de Gràcia

tribuna

A Gràcia, com als pobles de

pagès, hi ha molt bones

ferreteries. Dóna gust

deixar-s’hi caure. Només cal

una excusa, ni que sigui la

necessitat d’un cargol o

d’un portalàmpades per

canviar. Hi entres i hi

passeges. Busques el que

necessites sense presses,

mires què estan comprant

les senyores de casa, els

avis emprenedors o els

operaris amb granota.

T’interesses per les explica-

cions dels venedors, tots

ells experts en maquinària i

accessoris molt variats. Fas

una mica de rebost pel

diumenge que et donis el

gust de posar-te a arreglar

el pany, la persiana o la

prestatgeria del bany. Si

molt convé, compres cola

blanca, que barrejada amb

aigua serveix per enganxar

papers amb els nens. Si

estàs inspirat o t’ha agafat

per sorpresa una ferreteria

tan ben sortida, encara ets

capaç d’imaginar una

solució per fer que el llit es

torni plegable o per fer un

reposapeus a la mida de

l’avi.

No cal que les coneguis

totes les ferreteries, però no

deixis d’entrar a la que et

sorprengui tot passejant. Si

vas més d’un cop a la que

tens a prop de casa potser

fins et faran descomptes. O

potser et passarà com a mi,

que trobaràs un dependent

a qui li agraden els llibres i

que, arrel d’haver-te interes-

sat per la conversa que té

amb el que va davant teu,

et treu de sota el taulell el

darrer llibre que ha llegit. I

te l’ofereix sense embuts,

només amb el compromís

obvi que, quan l’hagis llegit,

ja li tornaràs. 

JAVI SORIA
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Política
ERC fa ‘casus belli’ contra el Districte per

la renúncia a l’escola d’adults a l’Al.leluia
Subratlla que el compromís figurava al PAD i que això marcarà les relacions amb el PSC

Causa de guerra. Esquer-

ra Republicana i el PSC ja

tornen a estar com gat i

gos per una nova polè-

mica política, la renúncia

del Districte a fer l’esco-

la d’adults de Gràcia a

l’antiga escola privada

Al.leluia. Segons el

comunicat que han emès

els republicans aquesta

setmana, aquest compro-

mís, anunciat fa dos

anys en mandat d’ERC i

descartat ara en mandat

del PSC, marcarà “un

abans i un després” en

les relacions entre

l’equip de govern de PSC

i ICV-EUiA i el partit de

l’oposició que ostenta

alhora la presidència del

Districte.

L’ESCOLA AL.LELUIA, L’EDIFICI QUE EL DISTRICTE VA LLOGAR PER UBICAR-HI L’ESCOLA D’ADULTSALBERT BALANZÀ

L’espai de guarniments de Festa
Major ubicat a l’antiga escola
Al.leluia del carrer Milà i
Fontanals tindrà llarga vida i ni
el Districte contempla el projec-
te d’escola d’adults per al qual es
va llogar ara fa dos anys ni el Con-
sorci d’Educació té cap proposta
de Gràcia en un moment que
està elaborant el mapa d’aules de
formació d’adults de la ciutat.
Aquest és el resum dels fets que
la setmana passada, contrastant
totes les fonts implicades, va
avançar L’Independent a partir
d’un comentari fet pel regidor del
districte, Guillem Espriu, en un
esmorzar amb periodistes per
parlar de Festa Major.
Dit això, la reacció furibunda

d’ERC, en un comunicat signat
per l’agrupació local, busca l’ori-
gen en el lloguer, quan era regi-
dor el republicà Ricard Martínez,
de l’antic centre privat per
ubicar-hi l’escola d’adults del
CEIP Rius i Taulet i en la inten-
ció de fer-hi també una escola
de música que finalment es va
derivar en projecte al CEIP
Fructuós Gelabert. Esquerra acu-
sa l’equip de govern del distric-
te de “greu error de gestió” i
d’”error polític” la renúncia al
projecte d’escola d’adults que, de
fet, està previst al Pla d’Actua-
ció del Districte (PAD) i afegeix
que no tés res en contra de l’ac-
tual ús temporal que fa de l’es-
pai la Federació Festa Major. 

JAVI SORIA

breus

CpC recull

firmes per la

llei electoral

Militants i simpatitzants de Ciu-
tadans pel Canvi van recollir
aquest dimecres signatures a
Mare de Déu dels Desemparats
amb Travessera i a Fontana a
favor d’una iniciativa legislativa
popular que volen presentar al
Parlament per elaborar una llei
electoral catalana. Per aconse-
guir-ho, CpC necessita un mí-
nim de 50.000 adhesions. 

El ple canvia de

data: de dimarts

7 a dilluns 6

L’últim ple del districte d’aquest
període de sessions a Gràcia se
celebrarà inusualment en di-
lluns, el pròxim 6 de juliol, des-
prés que els grups municipals
hagin acceptat la petició del pre-
sident del districte, Ricard
Martínez, per traslladar la data
inicial del dimarts 7, a causa de
la coincidència amb plens d’al-
tres districtes als quals hi ha d’as-
sistir com a regidor adscrit. 

La nova seu de plaça de la Vila,

amb l’OAC, a finals de juny

Amb un retard d’un mes respec-
te de les previsions inicials, tal
com marca el plafó clavat a la
porta de la seu del Districte a la
plaça de la Vila, les obres de
remodelació i reestructuració de
la planta baixa per traslladar
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
des de Francisco Giner s’acaba-
ran a finals de juny. En les últi-
mes setmanes alguns dels ser-
veis, com el d’inspecció, ja s’han

instal·lat a les plantes superiors
del nou edifici, que també dóna
a Francisco Giner però que no
hi tindrà entrada per al públic.
Els treballadors de l’OAC no
han rebut, en qualsevol cas, cap
informació sobre el dia con-
cret del trasllat ni el Districte
s’atreveix encara a marcar cap
data definitiva, a la vista de
l’estat provisional de l’última
fase de les obres.

El PSC prepara un homenatge als

consellers del partit des de 1979

A.B.

L’agrupació local del PSC tanca-
rà enguany el curs polític al juli-
ol amb un acte d’homenatge a tots
els consellers socialistes graciencs
que han ocupat el càrrec des de
1979, quan es va constituir el
primer consell de districte i la
regidora Mercè Sala, recentment
morta, va ocupar el nou càrrec.
L’acte -un clàssic del PSC de Grà-

cia per iniciar el parèntesi esti-
val-, segons el portaveu Xavier
Barberà, vol mantenir l’emotivi-
tat que es va aconseguir l’any pas-
sat, quan es va acabar el curs amb
un homenatge a Albert Musons
en el qual es va editar un llibre
de record i es va batejar la sala
d’actes amb el seu nom.
Fixat per al mes de juliol, l’ho-
menatge als consellers socialis-
tes servirà també per completar

les celebracions de 30 anys
d’ajuntaments democràtics, que
a Gràcia han brillat per la seva
absència i que s’han limitat a l’ac-
te que es va fer a l’Ajuntament
de Barcelona. “Com a agrupa-
ció no havíem fet res i vam con-
siderar que, passades les elecci-
ons europees, era el moment”,
apunta Barberà.
La data de l’acte és l’únic que fal-
ta per acabar d’enllestir l’estruc-

ELS SOCIALISTES DE GRÀCIA, EN LA NIT ELECTORAL DE LES MUNICIPALS DE 2007

ARXIU / CARINA BELLVER

Tanca el curs commemorant 30 anys d’ajuntaments democràtics

tura de la convocatòria, ja que
només s’està pendent de quadrar
agendes amb l’alcalde, Jordi He-
reu, o amb el tinent d’alcalde
Carles Martí, perquè hi puguin

assistir. Tots els consellers socia-
listes que assisteixin a l’homenat-
ge o els familiars en representa-
ció dels ja traspassats, seran ob-
sequiats amb un petit detall. 

Consolidació

dels vídeos a la

web del Districte

La web oficial del Districte de
Gràcia ha agafat un nou dina-
misme amb la incorporació de
vídeos d’esdeveniments que te-
nen lloc a Gràcia. La primera
experiència en aquest format  va
ser amb motiu de la inaugura-
ció de la plaça Lesseps i  aques-
ta setmana hi ha hagut una nova
incorporació amb un vídeo so-
bre l’exposició sobre la revista
desapareguda Carrer Gran. 
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Societat
El Districte intenta posar límits als

turistes que arriben al Park Güell
El consistori emet un informe desfavorable sobre la parada d’Autocars Julià a Travessera

La cantonada dels carrers

Larrard amb Travessera

de Dalt comporta proble-

mes diaris als veïns de la

zona per la concentració

massiva de turistes i

autobusos. En aquest

punt conflueixen la para-

da de les línies 24, 31, 32

i 74 i el Barcelona Bus

Turístic. Ara també s’hi

vol sumar l’empresa

d’autocars Julià, però el

Districte ha fet arribar a

Transports Metropolitans

de Barcelona (TMB) un

informe desfavorable a

què aquesta petició tiri

endavant. El consistori

planteja la negativa per

descongestionar la zona.

MERITXELL DÍAZ

Els fluxos de turistes en direcció al
Park Güell són una constant al llarg
de tot l’any que genera problemes
de carteristes, d’aparcament i de
brutícia a La Salut, segons denun-
cien els veïns. La problemàtica s’ac-
centua en l’època de vacances. Un
dels punts més conflictius és la con-
fluència de Travessera de Dalt amb
Larrard on tenen parada autobusos
de les línies regulars i de les turísti-
ques. “A les hores punta, en aques-
tes voreres es concentren prop de
300 turistes fent cua per agafar el
bus”, explica Andrea González, veï-
na de la Travessera de Dalt. “Els es-
glaons de l’entrada del nostre edifi-
ci els hi serveixen per descansar, fins
i tot entren al portal per refrescar-
se. Les papereres de la zona es con-
verteixen en muntanyes de brossa”.
Davant la petició d’autocars Julià a
TMB d’utilitzar aquesta parada per

als seus vehicles, el Districte ha emès
un informe desfavorable que desa-
consella aprovar la sol.licitud. Ara
és TMB qui ha de prendre la deci-
sió final. Per al portaveu de la co-
missió La Salut-Park Güell, Quim
Torres, el més adient és “que Julià
aparqui a l’esplanada de Ramiro de
Maeztu i que es desplaci el volum
de turistes que arriben en el
Barcelona Bus Turístic a l’avinguda
Santuari Sant Josep de la Munta-
nya, perquè és una via on no hi ha
edificis de veïns i no comportaria
tants embussos”. La solució es veu-
ria afavorida pel fet que a finals d’any
estaran en marxa les escales mecàni-
ques de Sant Josep de la Muntanya.
D’altra banda, en el consell de bar-
ri de La Salut també s’ha fet saber
que des del dia 5 el Park Güell dis-
posa de dos vigilants nocturns de
deu del vespre a sis del matí. 

JAVI SORIA

Federació Festa Major i CFP pacten

unes festes alternatives tranquil·les

A.B.

La llarga negociació per determi-
nar el nou espai que allotjarà les
festes alternatives de la Festa Ma-
jor 2009 va cremant etapes i va
acostant posicions. La conclusió
més positiva per a l’acord és el
pacte al qual han arribat la Fede-
ració Festa Major amb la Comis-
sió de Festes Populars per repen-

sar els continguts de les festes al-
ternatives de manera que no hi
hagi en el programa grans grups
ni grans escenaris que suposin una
massificació i un augment dels
decibels en les actuacions. Fonts
de la Federació Festa Major han
admès que aquest gest per part de
la CFP suposa un pas endavant a
l’hora de tancar un acord sobre el
nou espai, que encara està pen-

Els programadors de sarsuela creuen que la crisi marca un any d’impàs

dent de concretar. La CFP, com a
contrapartida a aquest gest, dema-
na ara com a única alternativa a
l’espai del carrer Còrsega l’interi-
or d’illa de la plaça Dones del 36,
que precisament s’inaugurarà per
Festa Major. Qui menys clara veu
aquesta opció és el Districte, tant
la presidència com la regidoria.
D’altra banda, els programadors
de les dues nits de sarsuela han

ELS TURISTES ENVAEIXEN LES VORERES DE LA TRAVESSERA DE DALT AMB LARRARD

breus

Noves obres a

la façana de

l’Espai Jove

Una lona cobreix aquests dies la
façana de l’Espai Jove, al carrer
Gran. El motiu són les obres per
refer la cornisa que es va des-
prendre el passat tres de març.
L’accident va tenir lloc només tres
setmanes més tard que l’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, in-
augurés l’equipament juvenil. Es
van produir dos desprendiments,
un primer que va caure just da-
vant del pàrquing de motos, i
un segon, en un extrem. 

La Quimera

tanca les portes

al setembre

Fa prop de quatre anys i mig,
un seguit de persones que per-
tanyien a diferents col·lectius
socials de Gràcia van decidir
implicar-se en un suposat cas
de mòbing que afectava a
Vicent Moll, veí de setanta
anys de Verdi 28, i van crear el
Centre d’Iniciatives La Quime-
ra als baixos de l’edifici que per-
tanyia a l’usufructuària. Des-
prés de mesos de lluita judicial
contra la propietat de l’edifici,
la secció vuitena de l’Audièn-
cia Provincial de Barcelona va
emetre una sentència històrica
que donava la raó als veïns i
reconeixia, per primer cop, un
cas de mòbing. Al llarg d’aquest
temps La Quimera ha acollit
activitats relacionades amb el
programari lliure, una coope-
rativa agroecològica i l’Obser-
vatori, entre d’altres. Ara l’us-
defruit i la propietat de l’edifi-
ci han arribat a un acord eco-
nòmic que obliga a La Quime-
ra a deixar el local. El centre
tancarà les seves portes el 5 de
setembre de 2009. El centre d’acolliment de

Larrard tindrà 30 places

Segons ha informat el regidor
Guillem Espriu, el futur centre
d’acolliment Gaudí al carrer
Larrard disposarà d’una trente-
na de places. El servei acollirà
joves d’entre 12 i 18 anys que es
trobin en situació de risc o de
desemparament d’urgència. Les
estades dels nois i noies tenen
una durada màxima de sis me-
sos, període durant el qual els
especialistes analitzen la situació
per decidir si els retornen a la
família, si els porten a una famí-
lia d’acollida o els traslladen a un

centre residencial d’acció edu-
cativa (CRAE), com el de Sant
Josep de la Muntanya. Els me-
nors que estiguin al centre esta-
ran atesos per monitors les 24
hores del dia i les activitats que
realitzaran seran a l’interior de
l’equipament. Aquest nou cen-
tre d’acolliment estarà gestionat
per Ciutat i Valors, que ja té en
marxa un centre d’acollida de
menors Mas Pins, situat a
Collserola, un centre per a
discapacitats i pisos per a
drogodependents.

UN ESPECTACLE DE L’ESPAI LÍRIC DE LA FESTA MAJOR

CEDIDA: FUNDACIÓ FESTA MAJOR

vist amb bons ulls la decisió de
la fundació Festa Major de
reconvertir aquesta activitat en
sessions líriques de petit format,
ja que enguany no es podien as-

sumir els 18.000 euros per es-
pectacle. Per a Isidre Barceló,
programador de la sarsuela, “és
un any d’impàs, el següent espe-
rem poder-hi tornar”. 
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volen crear nous grupsvolen crear nous grupsvolen crear nous grupsvolen crear nous grupsvolen crear nous grups Al portal web de la xarxa de vigilàn-

cia i previsió de la contaminació at-

mosfèrica on cada hora es publiquen

els nivells de substàncies contami-

nants a l’aire que registra l’estació

de Gal·la Placídia, dos semàfors ens

alerten que la cosa no va bé. El re-

ferent a les partícules en suspensió

està sempre en vermell perquè se

superen els nivells màxims fixats per

la Unió Europea. El semàfor del di-

òxid de nitrogen acostuma a estar

en taronja, tot indicant que la situa-

ció és millorable. Les franges horà-

ries més preocupants són les del matí

i les de la tarda, quan hi ha un alta

concentració de cotxes a la Gal·la

Placídia. Dir que els cotxes conta-

minen és una obvietat amb la qual

som capaços de conviure. Però veu-

re les xifres de contaminació i cons-

tatar que la qualitat de l’aire de Grà-

cia està per sota dels estàndards fi-

xats per la Unió Europea, ens posa

en alerta. Per això, a partir del juliol

el De Verd publicarà aquestes da-

des amb l’objectiu que els lectors

puguin fer un seguiment mensual

dels nivells de qualitat de l’aire i que

cadascú en tregui conclusions de

com estem i què hem de fer. La

Generalitat ja ha redactat un pla

d’accions, però més enllà de les me-

sures que pugui proposar l’adminis-

tració és el ciutadà el qui ha d’actu-

ar, és el veí el qui, per exemple, ha

d’optar per moure’s en bicicleta o

en transport públic a la ciutat, en

comptes de fer-ho en cotxe. Cal

evitar que aquests semàfors de la

contaminació estiguin en vermell

per poder respirar tranquils.

editorial

33
juny
2009

Els col·lectius estudien fer compres conjuntes i compartir locals

Gràcia supera els estàndards de contaminació de l’aire

Respirem tranquils

Cedida

Gràcia supera els màxims fixats per la Unió Europea de

substàncies contaminants a l’aire. Aquesta és una de les

conclusions que Maria Comellas, directora general de qua-

litat ambiental del departament de Medi Ambient i Habi-

tatge de la Generalitat, va plantejar en la xerrada convoca-

da pel Districte amb motiu del dia mundial del Medi Ambi-

ent. Segons les xifres que ofereix cada hora l’estació de

vigilància situada a Gal·la Placídia, els índexs més preocupants

són els relatius als òxids de nitrogen i a les partícules en

suspensió. Ara, la Generalitat ha elaborat un Pla d’Acció

per a la Millora de l’Aire que contempla tot un seguit de

mesures i bones pràctiques.
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Segons les dades recollides a

l’estació de vigilància de con-

taminació atmosfèrica de Gal·la

Placídia, durant l’any 2008 va

haver-hi un descens de les par-

tícules contaminants respecte

al 2007, malgrat això les xifres

superen de forma habitual els

límits fixats per la Unió Euro-

pea. A més, la directora de

qualitat ambiental, Maria

Comellas, va valorar que

aquesta millora relativa del

2008 es deu “possiblement a

l’efecte de la primavera plujo-

sa que contribueix a endur-se

els contaminants del carrer”.

Al web de la Generalitat es

poden consultar els nivells de

diòxid de sofre, de monòxid de

nitrogen, de diòxid de nitrogen,

d’ozó, de monòxid de carboni

i de partícules en suspensió que

registra l’estació de vigilància i

previsió de la Gal·la Placídia. Es

pot fer un seguiment horari,

amb uns semàfors que indiguen

si s’està per sobre o per sota

dels estàndards fixats per la

Unió Europea. A través del

seguiment de les xifres de la

darrera setmana, els índexs

més preocupants són els rela-

tius als òxids de nitrogen i a les

partícules en suspensió, que

acostumen a estar per sobre

dels límits. El principal efecte

negatiu que té la contaminació

és que provoca nombroses

malalties respiratòries i, en al-

Gràcia supera els mà-

xims fixats per la Unió

Europea de substànci-

es contaminants a l’ai-

re. Aquesta és una de

les conclusions que

Maria Comellas, direc-

tora general de quali-

tat ambiental del depar-

tament de Medi Ambi-

ent i Habitatge de la Ge-

neralitat, va plantejar

en la xerrada convoca-

da pel Districte amb

motiu del dia mundial

del Medi Ambient.

més sostenible

Redacció

El verd urbà, és a dir la vege-

tació de la ciutat, suposa una

millora de la qualitat de vida

de la ciutadania ja que, entre

d’altres aportacions, és pro-

ductor d’oxigen i absorbeix

partícules i elements químics

contaminants, fa augmentar la

biodiversitat florística, a la ve-

gada que és punt d’atracció

de fauna, ajuda a disminuir

l’estrès, aproxima el sistema

natural al medi urbà i espon-

ja la ciutat. El verd és present

a la ciutat de diverses mane-

res, des dels parcs i jardins pla-

nificats, passant pels balcons i

terrasses privades i fins la ve-

getació espontània que pugui

créixer en zones abandona-

des. La sostenibilitat és un cri-

teri més a tenir en compte a

l’hora de gestionar el verd

urbà; aplicant aquest prisma

és quan es parla de jardineria

sostenible. Aquesta és adap-

tada al medi, tenint en comp-

te les característiques que el

defineixen, com la tempera-

tura, el sol o la pluviositat, per

a escollir les espècies de ma-

nera que l’enjardinat esdevin-

gui el més eficient possible pel

que fa al les seves necessitats

(consum d’aigua, adob, trac-

taments, etc.) com pel que fa

al seu manteniment. Des de

casa també es pot fer una

contribució al verd urbà sos-

tenible amb diferents tipus

d’espais: ornamental, afavori-

dor de biodiversitat, comes-

tible, o bé una combinació de

diversos d’aquests. Pel que fa

als espais verds comestibles

(horts urbans o al balcó) es

tracta d’equipar els balcons,

terrats o jardins per tal de

poder-hi cultivar una petita

quantitat de verdures, hor-

talisses, plantes aromàtiques

i fins i tot petits arbres frui-

ters, tot, naturalment, per a

l’autoconsum. I no només

això, sinó que a més a més

permetrà fer-ho de manera

ecològica, sense l’ús d’adobs

ni insecticides químics.

Per a més informació so-

bre com treure el màxim

profit al balcó o terrassa

però de la manera més sos-

tenible possible es pot con-

sultar la Guia d’Educació Am-

biental 14. Guia de Jardineria

Sostenible a www.bcn.cat/

agenda21/publ icac ions/

cataleg.htm, i si el que es vol

és crear un hort al balcó al

Centre de Recursos  s’ofe-

reix informació que de ben

segur serà d’ajuda per aques-

ta missió.

Centre de Recursos

Barcelona Sostenible

Un verd sostenibleUn verd sostenibleUn verd sostenibleUn verd sostenibleUn verd sostenible

també al balcótambé al balcótambé al balcótambé al balcótambé al balcó

Cedida

[ El conseller de la Generalitat, Francesc Baltasar, a l’Ambibus ]

guns casos, la mort prematura.

La Generalitat ha elaborat el

Pla d’Acció per a la Millora de

l’Aire que contempla mesures

com l’ampliació del transport

públic en superfície, el foment

del vehicle compartit, la millo-

ra de la gestió de la circulació a

les vies interurbanes i la

implementació dels plans de

mobilitat.

Durant cinc dies, també es va

instal·lar als Jardinets de Gràcia

l’exposició de l’Ambibus, amb

consells pràctics sobre com

contaminar menys. El conseller

de Medi Ambient de la Gene-

ralitat, Francesc Baltasar, acom-

panyat del regidor de Gràcia,

Guillem Espriu i del conseller

de Medi Ambient, Roger

Amigó, van fer una visita a la

mostra.

Cedida
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Les cooperatives volenLes cooperatives volenLes cooperatives volenLes cooperatives volenLes cooperatives volen

crear nous grups a la Vilacrear nous grups a la Vilacrear nous grups a la Vilacrear nous grups a la Vilacrear nous grups a la Vila

actualitat

La primera trobada de

cooperatives agrícoles

de Gràcia, que es va ce-

lebrar a l’hort del car-

rer Banyoles el passat

dia 7, ha plantejat com

a objectiu crear nous

grups de consum amb

les persones que ara

formen part de les di-

verses llistes d’espera

La finalitat és ampliar la xarxa

de cooperatives que hi ha a

Gràcia, conformada actual-

ment per vuit grups amb prop

de 150 socis, perquè hi ha no-

ves famílies interessades en

formar-hi part però les coo-

peratives existents ja no po-

den ampliar-se per qüestions

logístiques. En aquesta troba-

da també es va plantejar fer

compres conjuntes per facili-

tar la distribució dels produc-

tes i el fer un ús conjunt de

locals. A la trobada es van cre-

ar un seguit de comissions per

avançar en aquestes línies de

treball.

Precisament l’hort comunitari

de Banyoles afronta un judici el

proper 7 de juliol, després que

els usuaris de l’espai rebessin

una demanda civil de les propi-

etàries del solar per aconseguir

el desallotjament del solar.

[ Membres de les diverses cooperatives de consum de Gràcia ]

Serveis d’interès

Punt Verd de Collserola

C. Collserola, 2. Sortida 6

Ronda de Dalt - Plaça Alfons

Comín, darrera de la

benzinera

Horari: de dll a dv, de 8 a

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

Punt Verd de Barri

Plaça Gal·la Placídia

Horari: dll, de 16.30 a 19.30;

de dm a ds, de 10 a 13.30 i

de 16.30 a 10.30, i dg i fes-

tius, tancat.

Punt Verd col·laborador

Tabuenca

C. Guilleries, 24

Horari: de dll a dv, de 8.30 a

13.30 i de 16.00 a 19.00, i ds

de 10 a 13.30.

Telèfon: 93 218 30 97

Punt Verd mòbil

Santuari del Coll, ds de 8.30

a 14 h. Bibl. Jaume Fuster, dll

de 16 a 19.30. Mercat de l’Es-

trella, dc de 8.30 a 14 h. Pla-

ça Joanic, ds de 16 a19.30 h.

Travessera de Gràcia/Gran

de Gràcia, ds 8.30 a 14 h. Pla-

ça Revolució, dc de 16 a

19.30. Pg de Sant Joan/Indús-

tria, dj de 8.30 a 14 h. Pg de

Sant Joan/Rosselló, dll de 16

a 19.30.

Mobles i trastos vells

Cada carrer té assignat un dia

fix de la setmana, de les 20 a

les 22 h.

Estació de la xarxa de vi-

gilància i previsió de la

contaminació atmosfèrica

Gal·la Placídia.

www.aspb.es

Recollida d’oli vegetal-

Laboris

Associació CET-Laboris

Travessera de Gràcia, 263

Telèfon: 93 2785 80 68

Correu electrònic:

laboris@labor-90.com

Centre de Recursos

Barcelona Sostenible

Nil i Fabra, 20, baixos

Telèfon: 93 237 47 43

Correu electrònic:

recursos@bcn.cat

Mapa ecològic virtual de

Gràcia

www.mapaecologic.net

Cedida: Topo

ANUNCIA’T

EN

AQUESTA

PÀGINA.

TRUCA AL

692 601 261
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“Amb el biogàs podríem cobrir el“Amb el biogàs podríem cobrir el“Amb el biogàs podríem cobrir el“Amb el biogàs podríem cobrir el“Amb el biogàs podríem cobrir el

llum d’una aula durant set mesosllum d’una aula durant set mesosllum d’una aula durant set mesosllum d’una aula durant set mesosllum d’una aula durant set mesos”””””

Judit, per què vas decidir-

te per l’energia del biogàs?

Volia triar una energia poc co-

neguda. Concretament, em

vaig centrar en els residus pro-

duïts per l’aigua residual que va

a parar a la depuradora.

Hi ha algun projecte proper

que funcioni amb biogàs?

Hi ha una depuradora de

Múrcia. O a Estocolm, per

exemple, tots els autobusos de

la ciutat funcionen amb biogàs.

Vas incloure una part pràc-

tica al teu treball?

Sí, vaig fer una planta de bio-

gàs a l’escola [IES Secretari

Coloma]. Vaig demanar les fac-

tures de l’aigua de l’institut i

vaig calcular la quantitat de bi-

ogàs que es podria obtenir a

partir de les aigües residuals

que es produeix anualment. Els

resultats demostraven que

podíem cobrir l’enllumenat

Judit i Noemí Malgrat (Barcelona, 1991) es-

peren els resultats de la Selectivitat per obrir

les portes del món universitari i descobrir les

entranyes de les enginyeries. Aquestes dues

germanes bessones van ser finalistes el pas-

sat mes de març al IX Fòrum de Treballs de

Recerca de Gràcia amb dues investigacions

sobre energies renovables.

[ Judit (esquerra) i Noemí Malgrat, estudiants de l’IES Secretari Coloma ]

d’una aula durant set mesos

sencers, però els costos d’ai-

xecar la instal·lació serien massa

cars.

Noemí, en el teu cas, quins

resultats vas obtenir en la

investigació de les aigües

pluvials?

Patrícia Monge

Patrícia Monge

Jo vaig triar el tema per tota

la sequera que hi va haver l’any

passat i em vaig plantejar si que-

dava  alguna cosa per fer que

encara no s’hagués proposat

per estalviar aigua. Llegint dia-

ris i altres fonts, vaig veure que

es parlava de l’aprofitament de

l’aigua pluvial. La meva conclu-

sió és que es podrien construir

unes instal·lacions domèstiques

i senzilles que ens farien estal-

viar molt.

Tens constància d’alguna

instal·lació d’aquest tipus?

Alemanya i França en tenen

moltes. Aquí, s’ha fet una or-

denança només a Sant Cugat,

ja que és el municipi que més

aigua consumeix a l’àrea me-

tropolitana. L’ordenança diu

que els habitants que tinguin un

jardí amb una determinada su-

perfície han d’instal·lar un sis-

tema d’aquest tipus.

La coincidència en temes

energètics us ha permès

treballar conjuntament?

Sí, hem anat juntes a bibliote-

ques especialitzades i hem con-

sultat fonts expertes, tot i que

ens ha costat molt perquè són

temes molt nous. El nostre

pare és enginyer de camins i

com coneixia a gent del sec-

tor, també ens ha ajudat.
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El mercat d’intercanvi celebra la 25ena edició.

Xaingra arriba a la 25ena edició del mercat d’intercanvi,

més de sis anys organitzant aquesta iniciativa cada tres

mesos. Hi haurà un concert de música gospel, un dinar

popular, es farà sobretaula amb Enric Duran -que parlarà

sobre com viure sense capitalisme- i actuacions de hip

hop i batucada.

Plaça del Sol

Dissabte 20 de juny, de les 11 a les 21.30

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

recomanem

Representació teatral: Cafè

de la Marina.

Teatre Casal Corpus

(Bailèn, 175), a les 21 h

Representació teatral:

Pasarse de la raya.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 22 h

Mostra del Llibre Anarquista:

Vetllada poètica amb

Antonio Orihuela & Dones

per la Poesia + Teatre.

Plaça del Diamant, 22.30

� Dg 21 de juny

Festes de Sant Lluís: Con-

i recital poètic i musical a

amb Cesc Freixas i David

Caño (20.30).

Plaça de la Revolució

Taller: Fotografia de viat-

ges, a càrrec d’Artisal Travel

Photography.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Festes de Sant Lluís: Con-

cert d’Objectiu Freedò-

nia.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7), a les 20.30

Performance drawing:

James Crosthwaite.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21 h

cert amb les corals El Vi-

rolet, Sinera, Cantiga, La

Fuga i el Vent del Nord.

La Salle de Gràcia (Plaça

del Nord, 14), a les 12 h

Concert vermut mallorquí:

Oliva trencada.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 13 h

Festes de Sant Lluís:

Fideuà.

La Salle de Gràcia (Plaça

del Nord, 14), a les 14 h

Sessions dobles de cinema:

The Streetfighter + Gol-

fo 13.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), a les 17 h

Explica’ns... balls i dan-

ses del món.

Lluïsos (Plaça del Nord, 7),

a les 17 h

Mostra del Llibre Anarquista:

Biblioteques i anarquis-

me.

Plaça del Diamant, 17 h

Representació teatral: Cafè

de la Marina.

Teatre Casal Corpus

(Bailèn, 175), a les 18 h

Representació teatral:

Pasarse de la raya.

El Centre (Ros Olano, 9), 18 h

EXPOSICIONS

� Fins al 26 de juny

Exposició: Accions de

creació i territori, pro-

jecte Públic!.

Bibl. Jaume Fuster (Lesseps, 20)

� Fins al 27 de juny

Propios y ajenos.

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.

CC El Coll (Aldea, 15)

Màscaras, de Marta Calvo.

Galeria H
2
O (Verdi, 152)

Exposició: Les quatre

columnes de Montjuïc.

Espai Jove de Gràcia

(Gran de Gràcia, 190)

� Fins al 6 de juliol

Exposició de portades de

L’Independent: Sempre

independents!

La Fourmi (Alba ,2), Cafè del

Sol (plaça del Sol, 16), La Vi-

oleta (Sant Joaquim), Niu

Toc (Revolució, 3), Canigó

(Verdi, 2), Tounesol (Vic, 11)

i Versailles (Encarnació, 43)

� Fins al 7 de juliol

Patrons. Model que ser-

veix de mostra per

treure una altra cosa

igual, de Ruth Martín.

Olokuti (Astúries, 36)

� 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)

INFANTILS

� Ds 20 de juny

Introducció a la llengua

anglesa: The very

hungry  caterpillar &

Nursery Rhysmes.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 18.15

ACTES

� Dv 19 de juny

Festes Joves del Coll: Mini

concert a la fresca.

Punt de sortida, parròquia

de Mare de Déu del Coll, a

les 20.30

Cicle de música àrab i jue-

va ‘Mosaic’: Adolfo Osta.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 4), a les 22 h

Festes Joves del Coll:

ElectroColl 2009 - El

centollo galactico.

Muntanya pelada, a les

21.30

Espectacle de poesia: Aste-

risc*?

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

Representació teatral:

Pasarse de la raya.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 22 h

Representació teatral: Cafè

de la Marina.

Teatre Casal Corpus

(Bailèn, 175), a les 22 h

� Ds 20 de juny

Mostra del llibre anarquis-

ta: Presentació del peri-

òdic El Rapto.

Plaça del Diamant, 11 h

Mostra del llibre anarquis-

ta - Xerrada: Història i re-

flexió sobre l’okupació,

cap a on anem?

Plaça del Diamant, 12.30

Festes de Sant Lluís: Tro-

bada de famílies hospi-

talàries.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7), a les 17 h

Mostra del llibre anarquis-

ta - Xerrada: La situació

actual de l’economia ca-

pitalista, plantejant al-

ternatives.

Plaça del Diamant, 17.30

Jornada per la llengua:

danses populars dels Paï-

sos Catalans (19 h), lectu-

ra de poesmes (19.30), acte

sobre la llengua amb Rafel

Baldoví i Marta Serra (20 h)

Festes de Sant Lluís: 40a

Ballada de Sardanes

amb la Cobla Ciutat de

Terrassa.

Plaça Joanic, a les 22 h

Concert: Joana Brabo +

Riot Über Alles.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert: Djs Colls Ver-

mells.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 23.30

� Dll 22 de juny

Xerrada: Crisi i pobresa,

amb Arcadi Oliveres.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Teatre: El Bisou.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21.30

� Dm 23 de juny

Concert Especial de la Re-

vetlla de Sant Joan - Final

de temporada de les Grà-

cia Jazz Sessions: Clara

Luna (veu), Laia Fortià

(bateria) i Abel Boque-

ra (hammond).

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Revetlla de Sant Joan,

amb Cheb Balowski.

Plaça del Nord, de les 23

a les 3 h

Revetlla de Sant Joan

a la plaça de la Rovira,

amb Vyrus mil.

Plaça de la Rovira, 23 h

� Dj 25 de juny

Vine a fer un cafè amb...

Un tast de menjar rà-

pid, amb Marc Rosich.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Concert: El Festival de

la Calavera Índia - Mú-

sica Fluixa, amb Za,

Maikmaier, Manos de

Topo, Negro, Home-

natges i Dj Dani Blue.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 21 h

Teatre: Autopsia de un

crimen.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21.30

Concert Alfa en viu:

Ignacia.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

22.45
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Cultura
Cinc espais acullen el festival Bed

and Breakfast de pintura i disseny
La galeria gracienca Untitled BCN organitza la trobada amb artistes locals i anglesos

Un total de cinc espais

participaran al festival

Bed and Breakfast, una

rèplica alternativa,

local i de temàtica dife-

rent al Bread and

Butter. Pintors,

dissenyadors gràfics i

il.lustradors locals i

d’Anglaterra es troba-

ran durant els dies 25,

26 i 27 de juny al cor de

Gràcia per presentar

diferents exposicions

així com exhibicions de

pintura en directe.

LA GALERIA UNTITLED BCN, AL CARRER TOPAZI

ÈRIC LLUENT

ÈRIC LLUENT

La botiga de roba Dharma, el
restaurant I Què?, el Bar Dia-
mant, l’Olokuti i el propi espai
de la galeria Untitled BCN, situ-
ada al carrer Topazi 14, seran els
locals que acolliran el festival Bed
and Breakfast que dÓna conti-
nuïtat a la idea de portar artistes
anglesos a la capital catalana per-
què tinguin l’oportunitat d’expo-
sar i alhora conèixer els artistes
graciencs i de Barcelona per tal
de fomentar l’intercanvi.
La inauguració del festival es farà
el dijous 25 a les vuit del vespre
al local del carrer Topazi i cap a
les deu de la nit s’iniciarà una ruta
per la resta de locals que partici-
pen a la iniciativa cultural.
Dins de la programació de la
mostra també es troben les ex-
posicions de l’Espai B i l’Experi-
mentem amb l’Art. El divendres
26, de les quatre de la tarda i fins
a les nou del vespre hi haurà la
primera exhibició de pintura en
directe on dos artistes anglesos
pintaran materials com caixes re-

La galeria celebra el seu

primer any el 15 d’agost

El projecte d’Untitled BCN com-
plirà el 15 d’agost el primer any
de vida, coincidint amb la Festa
Major. Durant aquest primers
dotze mesos més de cent artistes
locals han participat en les expo-
sicions de la galeria, la majoria
d’elles col.lectives amb l’objectiu
de donar l’oportunitat als artistes
de conèixer-se millor. Està pre-
vist que per aquestes dates s’or-

ciclades o fustes. “Portem unes
quantes setmanes acumulant
material el dia que la gent treu
les deixalles al carrer per tal que
després aquests artistes puguin
pintar-los i transformar-los en di-
recte”, explica Xavier Kaye, or-
ganitzador del festival juntament
amb Jessica Casey.
Finalment, està previst que el
dissabte 27 es faci un mercat a
l’aire lliure amb zones d’exposi-
ció, paradetes de llibres d’art i,
de nou, una exhibició de pintura
en viu per apropar l’art a la ciu-
tadania. També s’ha anunciat que
es programarà una jam session
acústica amb aquells músics que
s’hi vulguin apuntar. 

ganitzi una exposició commemo-
rativa de l’aniversari mostrant una
peça de bona part dels artistes
que han participat aquest any. El
proper pas per a Untitled BCN
és realitzar la primera exposició
d’artistes locals a Anglaterra esta-
blint-hi un pont permanent, ob-
jectiu inicial d’aquest projecte
artístic. Esperen que aquest pro-
jecte es pugui fer realitat al 2010.

•Terminator Salvation. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

•¿Hacemos una porno? Dv i ds, 16.00,

18.10, 20.20, 22.30, 00.45; de dg a

dm, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Millenium 1. Dv i ds, 16.00, 19.00,

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

22.00.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg de Gràcia, 115

•Sala 1: Parque via (VOSE). Passis:

15.55, 17,39, 19.05, 20.40, 22.15.

•Sala 2: Vacaciones de Ferragosto

(VOSE). Passis: de dv a dll, 16.00,

17.30, 19.00, 20.30; de dm a dj, 15.0,

17.10, 18.35. Genova (VOSE). Passis:

de dv a dll, 22.00. Festival de cinema

Trans i Intersex (VOSE). Passis: de dv

a dll, 20.00, 22.00.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

Tancat per qüestions tècniques du-

rant aquesta setmana.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205. Tel.

: 93 457 32 11.

•Sala 1: Corazón de tinta. Passis:

16.15, 18.15, 20.15, 22.15.

•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: Kika superbruja. Passis: 16.20,

18.20.  Los mundos de Coraline (cat).

Passis: 20.20, 22.20.

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

•Sala 1: El primer día del resto de tu

vida (VOSE). Passis: 16.05, 18.20,

20.30, 22.40.

•Sala 2: Coco, de la rebeldía a la leyenda.

(VOSE). Passis:  16.00, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 3: The Visitor (VOSE). Passis:

16.05, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 4: La caja de Pandora (VOSE).

Passis: 16.05, 18.20, 20.30, 22.40.

•Sala 5: Seráphine (VOSE). Passis: 15.55,

18.10, 20.30, 22.45.

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Corazón de tinta. Dv i ds, 16.00,

18.10, 20.20, 22.30, 00.45; de dg a

dm, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Kika superbruja y el libro de

hechizos. De dv a dm, 16.20, 18.20.

•Los mundos de Coraline. De dv i

ds, 20.20, 22.30, 00.45; de dg a dm,

20.20, 22.30.

•Coco, de la rebeldía a la leyenda de

Chanel. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00,

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

•Cleaner. Dv i ds, 16.10, 18.10,

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

18.10, 20.10, 22.10.

•Ejecutiva en apuros. Dv i ds, 16.00,

18.05, 20.10, 22.15, 00.45; de dg a

dm, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15.

•Ángeles y demonios. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

VERDI PARK. Torrijos, 49. Telèfon: 93

238 79 90.

•Sala A: Je veux voir (VOSE). Passis:

16.30, 20.35. Déjame entrar (VOSE).

Passis: 18.15, 22.40.

•Sala B: ¿Hacemos una porno?  (VOSE).

Passis: 16.05, 18.20, 20.30, 22.40.

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

16.05, 18.20, 20.30, 22.40.

•Sala D: Tres monos (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.40.

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.

TEATRENEU. Terol, 26.

•Sala Cafè-Teatre. Ijamina’t. Dimecres,

cartellera

20 h. El club de la màgia 2. Dime-

cres i ds, 22 h. Magia de cerca. Di-

jous, 22 h. Optimisme global. Diu-

menge, 18.30.  Ilusión o mente, amb

màgic Fabra. Dissabte, 20.30 h. Tres

monólogos de risa. Diumenge, 20

h. Morning singers in the field. Ds,

23.30. En la cola del Inem. Diven-

dres, 23.30.   Esperando a... Godoy.

Dissabte, 19 h.

•Sala del mig. Abajo las pasteladas.

Diumenge, 19 h.

•Sala Xavier Fàgregas.  Broadway

Avenue. Dimecres, 22 h. Impro-

show. Dijous, 21.30. Impro Horror

Show. Dissabte, 23.30. Impro

Fighters. Divendres, 23 h. El club

de la màgia júnior. Dia 24, 18 h;

divendres, 18 h; dissabte, 18.30 i

diumenge, 17.15. Zzapping, el con-

curso. Dissabte, 20 h. Monólogos

10: Este sábado Albert Boira. Dis-

sabte, 22 h.Music all! Diumenge,

18.30.

breus

Cesk Freixas, a

la II Jornada

per la Llengua

La Jornada per la Llengua, or-
ganitzada per l’assemblea d’En-
davant de Gràcia, celebra dis-
sabte 20 la seva segona edició
analitzant la situació del català
en els diferents territoris dels
Països Catalans. La trobada co-
mença a les set de la tarda a la
plaça de la Revolució amb una
mostra de danses, seguida
d’una lectura de poemes de
Pedra de foguera. Antologia de
poesia jove dels Països Catalans.
El professor i filòleg Rafel
Baldoví i Marta Serra parlaran
sobre l’ús que se’n fa actual-
ment de l’idioma. Tancarà la
jornada el cantautor vilafranquí
Cesc Freixas que farà un reci-
tal poètic i musical juntament
amb David Caño. 

Una comèdia

laboral arriba

a la Beckett

A la secció de recursos humans
d’una gran empresa, Oligopoliu
SMQA (Societat Més Que
Anònima) té lloc una parado-
xal entrevista de feina. La jove
que sol·licita feina no és el que
sembla ser, el directiu que l’en-
trevista no es mostra molt con-
gruent en el seu paper i el se-
cretari que ajuda a l’entrevista
fa intervencions desconcertants
i invasives. És l’argument cen-
tral de Vagas noticias de Klamm,
que s’estrena a la Sala Beckett
aquest dijous en el marc del
festival Grec. L’obra, dirigida
per José Sanchis Sinisterra, és
un tragicomèdia laboral inter-
pretada per Marta Poveda,
Ferran Audí i Marc Garcia
Coté. La peça es podrà veure
fins al 25 de juliol. 
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Esports
El SaFa dissol l’equip masculí de

bàsquet i no jugarà Copa Catalunya
El màxim nivell d’aquest esport en territori català es queda sense representant gracienc

Els problemes econò-

mics estan darrera

d’aquesta decisió. Però

en aquest cas semblen

força diferents als

habituals d’un club que

pateix la crisi. El conflic-

te que viu el SaFa Claror

té el seu origen en

menys de 1.000 euros.

Són els diners que els

jugadors de la plantilla

del primer equip deuen

a l’entitat en concepte

de quota de soci i que

aquests s’han negat a

pagar durant la present

temporada.

ÈRIC LLUENT

Un cop l’equip ha acabat la tem-
porada –salvant la categoria de
Copa Catalunya després de dis-
putar la promoció de permanèn-
cia davant del Sant Cugat– el club
ha decidit donar un ultimàtum
als jugadors que havien deixat de
pagar la seva quota de soci.
Aquests es van plantar i van aban-
donar en bloc l’equip que ara
mateix només compta amb un
integrant, el canterà Bernat
Devant, que resta a l’espera de
saber si es crearà un equip en
alguna categoria inferior. La rea-
litat, però, és que el sènior mas-
culí del SaFa renunciarà voluntà-
riament a la plaça de Copa
Catalunya, la màxima competi-
ció del bàsquet català i el màxim
nivell al qual ha competit mai
aquesta entitat esportiva. El gruix
de jugadors que ha abandonat
l’entitat opinen que si bé accep-
taven no cobrar, tot i que alguns
equips de la categoria paguen als

seus jugadors, el que no troben
bé és que haguessin de pagar la
quota. Per la seva banda, el club
argumenta que si la resta de sec-
cions paguen la mensualitat de
soci el bàsquet no ha ser cap ex-
cepció. La intenció és que l’equip
competeixi a Primera Catalana,
tot i que l’extrenador del conjunt,
Gabriel Payet ho veu “impossi-
ble”, ja que mitjans de juny
l’equip ja hauria d’estar estruc-
turat. Alguns jugadors han co-
mentat que aquesta situació és
una mostra de la manca de valo-
ració de tenir un representant del
SaFa a Copa Catalunya, consi-
derant tots els anys que ha costat
i que fins ara tan sols hi hagut
cinc equips de la ciutat de
Barcelona a la categoria. Ara en
seran quatre. 

ARXIU

ELS JUGADORS DEL SAFA, MENTRE L’ENTRENADOR GABRIEL PAYET ELS DÓNA INSTRUCCIONS

breus

La marxa

del CEG obre

inscripcions

La Matagalls-Montserrat orga-
nitzada pel Club Excursionista
de Gràcia obrirà les inscripci-
ons el proper 1 de juliol. Com
ja va passar en l’edició anteri-
or els participants només ho
podran fer a través del web de
l’entitat gracienca. La trentena
travessa es farà durant el cap
de setmana del 19 i 20 de se-
tembre. 

La Federació

deixa fora de la

Copa a l’Europa

Enguany l’Europa s’ha quedat
sense una plaça a Copa
Catalunya per un canvi de nor-
mativa dictat per la Federació
Catalana de Futbol. El conjunt
gracienc no és l’únic històric que
queda fora de la competició ja
que, de fet, de Tercera només
hi participen els dos primers
classificats de la lliga. La nova
estructura de la competició con-
templa que participin els equips
catalans de Primers i Segona di-
visió, tres de Segona B i dos
Tercera i nou equips campions
de competicions territorials i
regionals. D’aquesta manera
històrics com el Santboià, el
Vilanova o el Palamós es que-
den sense competir a la Copa.
Jordi Casals és el nou president
de la Federació Catalana de
Futbol que ha guanyat les elec-
cions amb una proposta de can-
vi sobre el projecte del que fins
ara ha estat l’actual junta direc-
tiva. Una de les reclamacions
principals dels clubs de Tercera
Divisió al nou responsable fe-
deratiu és que l’any vinent la
Copa Catalunya torni a integrar
els equips de Tercera. 

L’equip havia passat de

Tercera a Copa en deu anys

Durant els darrers deu anys
l’equip de bàsquet sènior mas-
culí del SaFa Claror ha dibui-
xat una línia ascendent que l’ha
portat de Tercera Catalana (tem-
porada 1999-2000) a Copa
Catalunya (2004-2005), catego-
ria que fins ara no ha deixat
durant quatre anys.
Una trajectòria meteòrica que
ara viurà un important retrocés
que marcarà negativament el
futur del conjunt gracienc. La
secció de bàsquet començava a

funcionar a finals de dècada dels
setanta. Va ser el 1984 quan es
va aconseguir el primer trofeu,
el campionat de Barcelona in-
fantil masculí. Això va animar
a molts nois i noies a fer es-
port i, en concret, a potenciar
el bàsquet dins l’entitat. Per
aquelles dates el sènior compe-
tia a Preferent. Des d’alesho-
res, i en molt pocs anys, l’equip
havia arribat a consolidar-se
com un referents del bàsquet
barceloní.

Festa Major i CE Europa organitzen

un torneig social al Nou Sardenya

È. LLUENT

El Club Esportiu Europa junta-
ment amb la Fundació Festa
Major de Gràcia ha organitzat,
amb la col.laboració d’empreses
patrocinadores, penyes de l’enti-
tat i L’Independent de Gràcia, el
primer Torneig d’Associacions
Vila de Gràcia. Ja fa dos anys es
va viure una experiència similar

amb el torneig de penyes, tot i
que enguany els equips estaran
formats principalment per gent
de Gràcia per tal de vincular les
associacions amb l’equip de la
Vila. La trobada esportiva tam-
bé servirà per celebrar el núme-
ro 300 de L’Independent de Grà-
cia, que va sortir al carrer fa tot
just dues setmanes coincidint
també amb el 102 aniversari de

La trobada esportiva servirà per celebrar L’Independent 300

l’entitat escapulada. El torneig
comptarà amb la participació
d’entre 16 i 20 conjunts que com-
petiran en un Nou Sardenya di-
vidit en dues parts durant la jor-
nada del diumenge 28 de juny i
els interessats podran inscriure el
seu equip fins aquest proper di-
lluns a les seus de la Festa Major
i del Club Esportiu Europa. El
preu per participant serà de 10

L’EQUIP DE L’INDEPENDENT ES VA ENFRONTAR A L’EQUIP DE LA PLAÇA ROVIRA

JOAN LOU

euros incloent-hi el dinar que
estarà organitzat per l’entitat gas-
tronòmica gracienca, El Cargol
Graciós. Els equips inscrits es
dividiran en grups de quatre que

jugaran entre si per trobar un lloc
en les semifinals del torneig de
futbol 7, l’oportunitat perfecte
per trepitjar la gespa de l’estadi
escapulat. 
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Activitat econòmica
L’economista Albert Recio apunta que

l’actual crisi és com la del crack del 29
El professor de la Universitat Autònoma de Bellaterra valora que la recessió econòmica serà “de llarga durada”

El Consell de la Joventut de Barcelona ha organitzat

tres actes en el marc la Setmana contra la Crisi, el

primer dels quals es va celebrar dimecres a l’Espai

Jove del carrer Gran en forma de debat en torn els

joves i la crisi. Amb la participació del professor i

economista Albert Recio i de membres de diferents

col.lectius joves, tant de sindicats com d’empresa-

ris, les dues hores de trobada han servit per qüesti-

onar els motius de la situació econòmica i aportar

possibles vies de solució.

LA XERRADA VA OBRIR DIMECRES LES JORNADES ‘SETMANA CONTRA LA CRISI’

ÈRIC LLUENT

ÈRIC LLUENT

“La crisi històrica que més s’as-
sembla a l’actual és la del crack
del 1929. Igual que aquella, la que
estem vivint durarà molts anys”.
D’aquesta manera Albert Recio
va iniciar una conferència sobre
els joves i la crisi que va comptar
amb la presència d’una trentena
de persones, entres elles, repre-
sentants d’entitats com l’Espai
Jove Intersindical o la Jove Cam-

bra Internacional d’Empresaris de
Barcelona. Abans de començar,
però, es va projectar un vídeo
amb participants d’entre 19 i 24
anys que explicaven les situació
en la que viuen tant pel que fa els
estudis, el món laboral, l’emanci-
pació o els efectes de la crisi. Per
la seva banda, Recio va voler su-
bratllar que la crisi és global i no
només afecta a certs sectors
d’edat. “Els joves no són les úni-
ques víctimes del moment que

vivim, així que existeix la neces-
sitat d’una resposta global i no
pas en clau jove”, va insistir l’eco-
nomista. Entrant en com els jo-
ves pateixen el que Recio consi-
dera “una economia que és un

desastre social”, el conferenciant
va voler deixar molt clar que hi
ha moltes tipologies i de joves i
que, per exemple, hi pot haver
moltes diferències segons si es
tracta d’un jove de 18 anys o un

de 26 o bé segons el sector labo-
ral i la formació acadèmica que
s’hagi cursat. Respecte aquest dar-
rer punt els assistents van coinci-
dir en la necessitat de reformar
la formació professional i impul-
sar-la per tal que cobreixi neces-
sitats reals de les empreses. Un
dels punts de controvèrsia que
sorgir quan el representant de la
Jove Cambra Internacional d’Em-
presaris va apuntar que els em-
prenedors i empresaris són els
que generen llocs de treball i que,
per tant, no entenia perquè se’ls
mirava amb recel. A aquesta afir-
mació Recio va contestar que en
moltes ocasions les empreses apos-
ten per sectors en què prèviament
hi ha intervingut l’administració
pública amb una nova llei o nor-
mativa que suposa una nova de-
manda laboral, com és el cas del
sector de la dependència. 
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Si teniu una estona, aneu a

donar una volta pels carrers

que donen accés al Park

Güell, sobretot Larrard i

Travessera de Dalt. En els

darrers anys han obert una

sèrie de botigues de

souvenirs d’estètica dubto-

sa, de la Barcelona de toros i

pandereta. N’hi ha moltes,

cada dia més, enganxades

les unes amb les altres.

Competeixen en exhibició

de mal gust i totes venen el

mateix, des de reproducci-

ons del potinejat drac de

Gaudí fins a productes tan

nostrats com les nines

vestides de bailaora de

flamenc.  La proliferació

d’aquestes botigues està

“ramblitzant” el paisatge de

la Salut, ja prou castigada

per les onades de turistes i

pel trànsit de la Travessera,

pendent d’una reforma que

no acaba d’arribar. Una cosa

similar passa als voltants de

la Sagrada Família i a les

Rambles, que són cada cop

més un parc temàtic per a

guiris que no pas un passeig

per a la gent de la ciutat. En

aquestes zones, les botigues

de souvenirs han desplaçat

el comerç  tradicional i

l’oferta gastronòmica s’ha

despersonalitzant a cop de

franquícia de fast-food. Algú

dirà que això passa arreu

on hi ha llocs turístics. Potser

sí, però no em consola. No

hi entenc de normativa

municipal, però si a Gràcia hi

ha d’haver una distància

mínima entre dos bars per

donar el permís d’obertura,

també hi podria haver una

distància mínima entre

botigues de souvenirs. 

Ramblització

la torratxaP
e
r
e
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amb Gràcia...

Volia ser veterinari,

però va fer Comunicació

Audiovisual a la UAB.

Tenia molt clar que faria

guions de cine i ràdio

però mai tele. Les pràcti-

ques a El suplement de

Catalunya Ràdio, des-

prés a RAC1, i per a uns

àudios el fitxen a La

Columna de TV3. Entra

de periodista seriós

però va acabar de bro-

mista. Més tard El Favo-

rit, Polònia, Caçadors de

Paraules, Pastorets, i

l’Oik mentns?. Combi-

nant-ho amb Minoria

Absoluta a RAC1 i Visca

Finlàndia a COMRàdio.

Pròxima parada, Boca-

moll a TV3.

CLARA DARDER

Finalment, has vingut a GràciaFinalment, has vingut a GràciaFinalment, has vingut a GràciaFinalment, has vingut a GràciaFinalment, has vingut a Gràcia
pel teu nom?pel teu nom?pel teu nom?pel teu nom?pel teu nom?
L’àvia i els meus pares són d’aquí.
Jo sóc de la dreta de l’Eixample,
després de voltar no he tingut més
remei que venir [riu]. M’agrada
Gràcia, em quedaré aquí per sem-
pre i que m’enterrin sota la taula
on prenc el cafè cada matí, a la
Virreina.

CaçadorCaçadorCaçadorCaçadorCaçador,  M, M, M, M, Mindundi, Pindundi, Pindundi, Pindundi, Pindundi, Pasto-asto-asto-asto-asto-
rrrrrets... Pets... Pets... Pets... Pets... Polifacètic i olifacètic i olifacètic i olifacètic i olifacètic i shoshoshoshoshowmanwmanwmanwmanwman.....
Com es fa tot plegat?Com es fa tot plegat?Com es fa tot plegat?Com es fa tot plegat?Com es fa tot plegat?
Faig el que m’interessa, per apren-
dre. Així hi estic implicat i a gust,
faig coses que em trempin molt.
I també m’agrada el catxondeo...

Com aconsegueixes la proximi-Com aconsegueixes la proximi-Com aconsegueixes la proximi-Com aconsegueixes la proximi-Com aconsegueixes la proximi-
tat amb l’espectador?tat amb l’espectador?tat amb l’espectador?tat amb l’espectador?tat amb l’espectador?
La clau és la naturalitat i l’interès,
és més fàcil ser pròxim. L’energia
del riure és fantàstica.

De tot el que has fet fins ara,De tot el que has fet fins ara,De tot el que has fet fins ara,De tot el que has fet fins ara,De tot el que has fet fins ara,
amb què et quedes?amb què et quedes?amb què et quedes?amb què et quedes?amb què et quedes?
Caçador de paraules, conèixer la
gent i el país, de dalt a baix, men-
jar als millors restaurants i conèi-

JORDI MARCH

LA NATURALITAT ÉS LA CLAU DE ROGER DE GRÀCIA, AQUÍ ASSEGUT A LES ESCALES DE LA PLAÇA DE LA VIRREINA, ON DIU QUE VOL QUE L’ENTERRIN

Amb Gràcia...Amb Gràcia...Amb Gràcia...Amb Gràcia...Amb Gràcia... M’aixeco, esmor-
zo al bar de sota casa, el Mitic
de Sant Lluís. Després vaig al
gimnàs del carrer Perill, l’Ubae.
Compro al mercat de l’Aba-
ceria, hi ha un sushi excel.lent,
i al Bonpreu de Verdi. La roba
a El Piano, la moto la porto a
Motos Verdi, i vaig als cine-
mes Verdi. Em fascina la Lli-

xer les festes del país. M’ho pas-
sava molt bé. El Polònia és una
fàbrica de gags, molt agradable i
són uns cracs. Tot és ràpid i no
pots riure, però al Mindundi,
amb laca i sense disfressa, anava
a gaudir.

Quina imatge creus que tenenQuina imatge creus que tenenQuina imatge creus que tenenQuina imatge creus que tenenQuina imatge creus que tenen
de tu els catalans?de tu els catalans?de tu els catalans?de tu els catalans?de tu els catalans?
Del noi que està súper bo i súper
catxes, no? Ai, perdona, aquesta
és la imatge que tinc jo de mi
mateix... [Riu]. Faig coses que es-
tan bé i no vull mal a ningú. No
sé mentir, sóc com a la vida real.

M’agradaria, a la vida, que no hi
hagués gent amb mala folla, les
coses s’han de discutir parlant,
però no puc amb la gent que vol
fer mal als altres.

On et veus d’aquí vint anys?On et veus d’aquí vint anys?On et veus d’aquí vint anys?On et veus d’aquí vint anys?On et veus d’aquí vint anys?
Amb 54, no ho sé. Miro de no
fer plans a llarg termini. Potser als
mitjans, potser tinc un bar -sóc
fill de barman- o un teatre amb
companys. A la vida primer has
de fer calaix d’experiències i es-
pavilar-te força, després tendir al
que més t’agradi. Ara prenc deci-
sions que van bé per a mi i per als

Roger de Gràcia: “A la vida primer

has de fer calaix d’experiències”

meus, i sé que acabaré vinculant-
me amb els altres.

Com hauria de millorar el mónCom hauria de millorar el mónCom hauria de millorar el mónCom hauria de millorar el mónCom hauria de millorar el món
del periodisme?del periodisme?del periodisme?del periodisme?del periodisme?
Hauria de transmetre la realitat
per fer-nos arribar coneixement i
no morbo, tampoc vendre’s a
qualsevol preu per fer diners, els
diaris i els telenotícies de TV3
encara conserven la credibilitat.

Quins són els teus mestres?Quins són els teus mestres?Quins són els teus mestres?Quins són els teus mestres?Quins són els teus mestres?
No sóc mitòman. El sentit del
humor de Buenafuente, la retranca
d’en Toni Soler, el cinisme i sur-
realisme del Miki Moto, també.
La Júlia (Otero) té molta presèn-
cia i sap seduir.

Si t’haguessis de vendre quSi t’haguessis de vendre quSi t’haguessis de vendre quSi t’haguessis de vendre quSi t’haguessis de vendre quèèèèè di- di- di- di- di-
ries de tu?ries de tu?ries de tu?ries de tu?ries de tu?
[Pensa] La naturalitat, que s’agra-
eix perquè no és una impostura.
No és fàcil posar-se davant de la
càmera i que no t’agafi aquella
cosa de posar-te guapo, mirar com
quedes millor, etc. Jo tinc clar que
estic a la tele per accident i per
tant, ho aprofito. 

breria Taifa i els gelats de Re-
volució. Vaig a sopar a l’Al punt
del carrer Encarnació, al Tos-
sal i al Kibuka.

UUUUUn desig per Gn desig per Gn desig per Gn desig per Gn desig per Gràcia... ràcia... ràcia... ràcia... ràcia... Que
intenti conservar la seva hu-
manitat, vivim en un barri
humà, això és el que s’ha de
conservar.


