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ESPAI PÚBLIC

Promotores de Dones

del 36, contra els

barrots a la plaça

12
VIDA NOCTURNA

Tanca l’Albricias del

carrer Robí però es

manté el nucli creatiu

Les festes alternatives, al Raspall
Districte, Federació i Comissió
de Festes Populars (CFP) han ar-
ribat a un acord definitiu perquè
la pròxima edició de les festes al-
ternatives de Festa Major se ce-
lebri a la plaça del Raspall, la his-
tòrica plaça dels gitanos de Grà-
cia, que des de l’any passat no té
comissió de festes oficials.

L’acord, que s’ha adoptat amb
voluntat de trencar el caràcter iti-
nerant d’unes festes alternatives
que en els últims anys han anat
alternant-se entre la plaça del
Poble Romaní (ara ocupada pels
barracons del CEIP Bailèn) i el
carrer Còrsega, desestima preci-
sament la primera proposta del

ARXIU

Districte en aquest últim espai i
també rebutja per manca d’acord
entre les parts l’espai proposat
com a segona opció del carrer
Bailèn. El compromís de la CFP
de fer una programació més
tranquil·la ha estat clau per al
pacte final.

Pàgina 8
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Només el 9,26 per cent de tots
els noms de carrers de la Vila
que estan dedicats a perso-
nes són de dones (el 20 per cent
si es compten les d’àmbit reli-
giós) i en el cas d’equipaments
la presència és del 13 per centL
Aquesta és una de les con-
clusions d’una diagnosi sobre
necessitats i condicions de vida
de les dones de Gràcia presen-
tada dilluns al Districte.

Pàgina 6

Nom de dona

només per al

9% de carrers
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Tot en ordre

ull de dona

II Congrés

de Dones (1)

Conxa Garcia

He pensat apropar-vos

un resum de les tres

ponències que es discuti-

ran al II Congrés de

Dones de Barcelona.

Començaré per la de

Cultura. La Marta Darder

ens diu que les dones

poden transformar la

ciutat si la mirem de

formes diferents de la

tradicional, que dóna un

valor central a les experi-

ències, treballs i valors

que han estat predomi-

nantment masculins i

situa les dones en la

marginalitat. Proposa

que, amb l’objectiu final

de trobar propostes per

transformar les condici-

ons materials de vida de

la ciutadanes, però

també la forma com

homes i dones ens

relacionem, com entenem

i com vivim la ciutat: en

igualtat i donant valor a

les diferències, cal que

es valorin, que es mos-

trin i reivindiquin les

experiències i els diver-

sos sabers de les dones

en tots els espais i en la

vida quotidiana a la

ciutat: a les escoles, als

mitjans de comunicació,

als espais i en les activi-

tats esportives, en l’ús

institucional del llenguat-

ge, en la memòria històri-

ca i en general a totes les

polítiques. 

Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana han presentat el

balanç de seguretat a Gràcia i una vegada més s’ha

confirmat que el territori en què ens movem és un dels

més segurs i lliures de Barcelona: Gràcia es torna a situar

entre els districtes amb menys delictes i faltes i fins i tot

cau un 1 per cent respecte a les mateixes dades analitza-

des fa 24 mesos. Sobretot, segons els Mossos, són els

delictes els que baixen; les faltes, menys.

És aquesta una bona noticia que arriba justament dues

setmanes després dels fets del carrer Escorial, quan una

onada de robatoris –alguns amb violencia- han inquietat

veïns i comerciants. És cert que Gràcia de tant en tant es

desperta sobresaltada per algun fet luctuós i que de

robatoris n’hi ha a diari i també és cert que impressionen,

posats un darrere l’altre, en els últims deu anys, l’assassi-

nat de Maria de los Ángeles Chiván del carrer Robí, el cas

del carrer Camprodon, la ganivetada mortal contra Roger

Albert per Festa Major, l’episodi de violència de gènere

del carrer Legalitat o l’alarma per l’allau de robatoris

contra els comerciants de Travessera.

Però Gràcia és això: un

districte que, com tots, té

la seva crónica negra però

que viu tranquil amb

relatives puntes d’insegu-

retat. Això no vol dir que

les comissaries no tinguin

feina, i algunes fonts

apunten en aquest sentit que cada setmana hi ha una

cinquantena de denúncies, però res comparable al festi-

val que descriuen tots els cossos policials, per exemple a

Ciutat Vella.

Possiblement, doncs, el que més destaca d’aquests infor-

mes de seguretat presentats pels Mossos i la Guàrdia

Urbana dilluns passat davant la comissió de seguretat són

aspectes col.laterals de la inseguretat com l’augment de la

venda ambulant sobretot a la zona cada cop més transita-

da del Park Güell i la reducció de l’accidentalitat com a

conseqüència de la derivació progressiva del trànsit cap a

les vies principals de la Vila. La policia de proximitat, un

dels projectes que més curosament està treballant en

silenci el regidor del districte, Guillem Espriu, també

serveix per això: per detectar aquells àmbits on hi ha

problemes de seguretat i que passen desapercebuts quan

els delictes i les faltes ho tapen tot. Es tracta de repartir

benes abans que hi hagi ferides.

La policia de proximitatLa policia de proximitatLa policia de proximitatLa policia de proximitatLa policia de proximitat
serveix per repartirserveix per repartirserveix per repartirserveix per repartirserveix per repartir
benes abans quebenes abans quebenes abans quebenes abans quebenes abans que
hi hagi ferideshi hagi ferideshi hagi ferideshi hagi ferideshi hagi ferides

El confidencial

de L’Independent el dependent

La notícia de l’arribada de l’escola

Súnion a la zona d’influència de Grà-

cia, és a dir, a la banda de l’avinguda

República Argentina que ja pertany a

Sarrià-Sant Gervasi, va ser àmpliament

celebrada el març de 2007 per pares i

mares graciencs que trobaven a faltar una escola

d’aquest perfil. Però tot ha quedat en no-res: bona

part de les sol.licituds que arribin de la Vila no

podran optar als punts de proximitat, justament per

aquesta diferència d’una i altra banda del carrer.

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

Cada cop que hi ha

elecccions, primer

intenten incentivar la

nostra participació cridant-

nos a les urnes amb el

mateix eslògan amb què

ens venen un refresc o un

cotxe. Passat el dia D,

comencen les anàlisis i

repartiments de culpes i respon-

sabilitats. En qualsevol

d’aquests moments se’ls hi

omple la boca glorificant la

democràcia, cosa que quedarà

en vida latent fins a la propera

convocatòria. En molts d’a-

quests panegèrics electoralistes

es parla de falta de consciència,

de compromís, es parla de la

lluita contra el franquisme

indicant l’oblit quan no també el

menyspreu per aquestes lluites.

Voldria saber si aquestes

anàlisis també contemplen el fet

que hi hagi gent cansada no

només dels casos de corrupció

que de tant en tant descobreix

la premsa i d’altres que no s’han

descobert. També és possible

que a la gent no li agradi que

l’espantin amb el senyor del sac

polític i que hagi de participar

només perquè no arribi aquesta

temuda dreta que en alguns

casos s’assembla massa a la

supusada esquerra. Pel mètode

de l’atac se’ls hi explica que

E
le

c
c
io

n
s

votar per tal opció minoritària

és llençar el vot, i per això li

recomanen el vot útil que no

sembla un exemple de democrà-

cia. Però esclar, encara ens

queda recordar aquells qui van

lluitar per tenir aquest sistema

de “llibertats”. Aquest argument

deixa espai per pensar que

molts lluitadors antifranquistes

no va ser per això per al que

van lluitar? Hi ha moltes mane-

res de fer política, conec moltes

persones compromeses amb els

moviments socials que no van

anar a votar el diumenge de les

europees pensant en altres

formes de democràcia.

Es lamenten de l’abstenció, però

s’obliden de com a mínim

106.000 membres de la

societat que volen participar

activament de la política. Em

refereixo als qui estem vivint el

desencant que ens produeix

veure que PSC-PSOE, CiU i PP

han inicat els tràmits per

avortar la Iniciativa Popular

sobre Transgènics de la platafor-

ma Som lo que Sembrem.

Topo
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Silvia Fernández

estudiant

Nadia Bouzekri

professora universitària

Crec que s’haurien d’atorgar

llicències. El dels artistes han

estat un sector força maltrac-

tat perquè als grans espais

només accedeixen les grans

companyies. Crec que seria una

manera de donar-se a conèixer,

a través de la gent del carrer. 

Helena Masó

periodista

Antoni Estupiñá

funcionari

Crec que els artistes del carrer

no molesten, però hi ha zones

on fan força soroll i així poden

molestar als veïns. La meva

opinió és que s’ha d’arribar a

un acord amb les institucions

perquè tenen el seu dret, però

sempre respectant als vianants

i als veïns. 

És una manera de guanyar

diners, sobretot ara que estem

en temps de crisi. Em sembla

bé que es reguli l’actuació dels

artistes, sobretot a zones més

turístiques. 

S’haurien de fomentar més

espais com “Músics al metro”,

amb certa regulació, donat que

hi ha un buit legal en aquest

sentit. És necessari legalitzar

aquesta situació perquè

tothom surti guanyant. 

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

Diuen que la prevenció

és la millor eina. I aquí, a

Gràcia, se n’està fent

campanya pràctica. Per

prevenir els sorolls, els

mals usos, la brutícia, el

vandalisme i les destros-

ses del mobiliari urbà, la

plaça Dones del 36

quedarà tancada a la nit.

El tema ha aixecat gran

polseguera entre els

lectors de l’edició digital

de l’Independent, i no és

per a menys. La gent

se’n fa creus de com s’ha

desvirtuat el concepte de

públic i es pregunten d’on

ha sortit l’acord de posar

barrots a aquest espai i

si no es farà cap consulta

pública a l’estil de la que

avui valora el Mike al seu

CSI. Cap a quin model

avança Gràcia? Just en

una època en què els

col.lectius artístics recla-

men l’espai públic com a

espai d’intervenció, de

pensament i de creació,

els polítics ens retallen el

seu ús. Des de sempre

hem estat una Vila on les

places han estat un punt

de trobada i de convi-

vència. Per què ha de

deixar de ser així si

aquest no és el sentir

dels ciutadans? 

M
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Prevenció

el bloc
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Comencen a córrer per Vicky-

CristinaBarcelona els tríptics

d’i.de.a. Diagonal, la darrera

megacampanya del consisto-

ri sobre la Diagonal i la mare

que la parirà. És prevista una

tramesa massiva  per correu

d’aquest tríptic al poble sobi-

rà perquè digui la seva, opi-

ni, “voti” sobre la reforma de

l’avinguda. A la pròpia Dia-

gonal hi ha banderoles d’a-

questa campanya, amb un ti-

pus i una tipa dient que ells

són “donants d’idees” –per la

pinta de panolis que gasten,

més val que donin idees a

l’ajuntament i no semen o

òvuls al proïsme, pel bé de

l’espècie. M’he repassat el

tríptic per una autoaposta

que m’he fet (i que he gua-

nyat!). Abans de llegir-lo vaig

jugar-me un sopar a què tro-

baria al qüestionari la darre-

ra paraula-comodí de polítics

i tecnòcrates: SOSTENIBLE.

I… bingo! A la proposta 4:

“m’agradaria que per millo-

rar la sostenibilitat i el medi

ambient blablabla”. Per cert,

a la 5 hi ha un adjectiu no sé

si massa pertinent. Diu: “Per

convertir el tram central de la

Diagonal en un lloc més ama-

ble amb les persones…” A veu-

re, algú que et deixa passar a la

cua del súper si només portes

un pot de tramussos, és amable

amb tu. Un tram

central no pot ser

amable amb res,

perquè aleshores

també podria ser

un tram central

més pietós  o pre-

sumit o… Més

enllà, la campanya i.de.a. Dia-

gonal és d’una demagògia sim-

plement engrescadora, afala-

gant al poble amb paròdies de

democràcia votativa. I-Imagi-

nem DE-DEcidim i A-Actuem.

Ja. Cost aproximat de la cam-

panya, consulta electrònica

d’abril proper inclosa: 1 milió

d’eurots. Barata al costat dels

310.000 que costa  a l’any el

bloc d’autobombo a Internet de

l’Hereu, bloc que a sobre, com

apunta Quim Monzó, és una tifa.

És demagògia utilitzar aquí

aquesta dada? Potser. Els que

no és demagògia són els 50 mi-

lions de peles que costa; és sim-

plement una

presa de pèl in-

sostenible.

Llàstima que

tota aquesta

rauxa partici-

pativa –que és

d’esperar s’a-

pliqui a d’altres temes i  temà-

tiques–, llàstima diem que a

Vallcarca l’agafa ja amb el bar-

ri venut. Desfem Vallcarca. Per

una cosa de tanta envergadura

com és la “transformació” del

barri, una consulta i.de.a. hau-

ria anat i.de.al. Per cert, L’In-

dependent recollia la notícia

que per les eleccions europees

el PSC va treure a passejar una

CAS VI/09:

Dem.a.gò.gia

Per: Mike Ibáñez

CSI Vallcarca

La campanya i.de.a

afalaga al poble amb

paròdies de

democràcia ‘votativa’

JAVI SORIA

troupe de polítics pels barris

del nord, exactament pel Coll,

amb un moment “Avón llama

a tu puerta”: senties el tim-

bre, obries la porta i… Sor-

presa Sorpresa!: el conseller

Maggi i d’altres venien a ex-

plicar-se i també a escoltar al

poble sobirà. A Vallcarca, el

veïnatge hagués estat encan-

tat de rebre’ls, per sentir de

viva veu què passa a Europa

i, de pas, què passa –o què no

passa– amb Vallcarca. No,

Vallcarca no, pensarien

aquests polítics de proximi-

tat, una cosa es fer el paripé i

una altra sortir canejats.

Parlant del Coll, s’han cele-

brat les Festes Joves del bar-

ri que inclouen el Fem-ho Fà-

cil, que així es diu l’acte or-

ganitzat al Parc de la Creueta

per la comissió de Joves del

Coll juntament amb gent de

l’Ateneu de Vallcarca. Una

vetllada plena d’arts escèni-

ques i rumbeta. L’altre mo-

ment imprescindible de les

Festes Joves és, com cada

any, el Sound System que es

munta al Mirador del Park

Güell, des d’on gaudir d’una

vista panoràmica espectacu-

lar de VickyCristinaBarcelona

mentre va sonant reggae,

rock steady i d’altres ritmes

vacil·lons. Tant  el Fem-ho

Fàcil  com el Sound System

són propostes ideals per gau-

dir del Parc o el Mirador i dels

espectacles. Una salutació es-

pecial per als amics Jordi i

Iván, de l’Ateneu, que s’ho

curren com uns campions, i

per al Joan i la Cristina, amb

els que vàrem estar comen-

tant la jugada i prenent uns

cubates al Fem-ho Fàcil. 
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  Administració de Tresoreria
de la Seguretat Social
número 7
 Travessera de Gràcia, 117
     93 217 07 19

Web: www.seg-social.es

 Agència Tributària de
 Gràcia

 Avinguda Príncep
   d’Astúries, 66

    93 237 41 80
Web: www.aeat.es

 Àrea Funcional de Treball i
Afers Socials
 Travessera de Gràcia, 303
    93 520 91 30

 Àrea Funcional de Treball -
Departament d’Emigració
 Travessera de Gràcia, 303
    93 520 91 44

 Àssociació de Cambres de
Comerç de la

  Mediterrània
 Avinguda Diagonal, 452
    93 416 94 00

 Barcelona Centre Universitari
 Torrent de l’Olla, 219

93 238 90 49
Web: www.bcu.cesca.es

 Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de
Barcelona

 Avinguda Diagonal, 452
    902 44 84 48

 Centre de Normalització
Lingüística de Gràcia-Sarrià-
Sant Gervasi
 Avinguda Príncep

d’Astúries, 54
    93 217 87 23

Web: www.cpnl.cat

 Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció
 Gran de Gràcia, 226

93 368 09 00
Web: www10.gencat.net/jus_cire

 Comissaria de Policia de la
Generalitat - Mossos
d’Esquadra
 Avinguda de Vallcarca,

169-205
93 306 23 20

Web: www.gencat.net/mossos

 Consell Municipal del
Districte de Gràcia
 Plaça Rius i Taulet, 2

93 291 66 15
Web: www.bcn.cat/gracia

 Consolat General d’Alemanya
 Passeig de Gràcia, 111

93 292 10 00
Web: www.barcelona.diplo.de

 Consorci Agència Local
d’Energia de Barcelona

Administració públicaAdministració públicaAdministració públicaAdministració públicaAdministració pública
 Torrent de l’Olla, 218

93 291 40 41
Web:

www.barcelonaenergia.com
 Consorci d’Estudis Mediació
i Conciliació a
l’Administració Local
 Riera de Sant Miquel, 63

93 402 20 78

 Consorci d’Estudis Mediació
i Conciliació a
l’Administració Local
 Riera de Sant Miquel, 63

93 402 20 78

Consorci Sanitari de
Barcelona
 Esteve Terradas, 30

93 259 41 00

 Direcció d’Atenció Primària
de Gràcia
 Sant Antoni Maria Claret, 19

93 207 57 04
      93 207 57 52

 Dirrecció General
d’Innovació i
Internacionalització
 Passeig de Gràcia, 129

93476 72 00

 Direcció Provincial de
l’Institut Nacional de la
Seguretat Social
 Sant Antoni Maria Claret,

5-11

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

93 284 93 58

 Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques
 Avinguda de Vallcarca, 169-
205

93 511 94 00

 Institut de Serveis a la
Comunitat
 Plaça Lesseps, 1

93 238 45 45

 Institut per al Diagnòstic de
la Imatge
 Esteve Terradas, 30

93 259 41 75
Web: www.imasbcn.com

 Oficina de gestió
empresarial - Registre de
patents i marques
 Passeig de Gràcia, 129

93 484 92 00
Web:www10.gencat.net/sac/

AppJava/
servei_fitxa.jsp?codi=2336

 Oficina de tramitació de
DNI i passaport
 Nil i Fabra, 17

      93 292 02 12

 VII Zona - Caserna Guàrdia
Civil
 Travessera de Gràcia, 291

      93 457 06 22
Web: www.guardiacivil.org

El valor de La Violeta

La campanya per salvar la

Violeta va sorgir en el

moment en què aquest

espai va tenir al damunt

l’amenaça d’una imminent

desaparició. Fins aleshores

havia estat un espai de

titularitat privada, la impor-

tància social del qual

sobrepassava aquest títol.

Aquest espai privat va ser

adquirit per l’administració

a canvi d’un preu i, que

aquest preu sigui el d’una

permuta, no ha de fer

oblidar que es tracta d’una

adquisició amb valor

econòmic. És la primera

característica que té l’espai

actual de la Violeta, una

titularitat ara pública que

determina parcialment

quina ha de ser la seva

finalitat, en el sentit que no

podrà ser administrada sota

criteris de titularitat privada,

transferint-la a un o uns

nous titulars. És a dir, no pot

ser regalada a ningú en

exclusiva.

Aquella permuta tenia una

finalitat fonamentada en la

protecció legal atribuïda a

l’edifici, com es va fer públic

en el seu moment. Va ser

l’argument per anunciar a la

immobiliària compradora

que l’edifici estava protegit i

que no en podria disposar

al seu lliure albir perquè

tenia una restricció de

domini. I es va intercanviar

per un altre espai de

propietat pública, que

l’ajuntament va deixar de

tenir. Fins aquí una situació

equilibrada, en la qual tothom

es va quedar com abans, si

no volem anar més enllà. Però

hi havia un motiu perquè

l’ajuntament fes aquesta

adquisició, la voluntat de

salvar la Violeta. Si no era

així, n’hi havia prou amb fer

complir la llei i privar la

immobiliària de l’enderroc

total, ja que no hi tenia dret.

El que hi ha en aquest cas és

un valor cultural de tipus

patrimonial, arquitectònic,

tangible, i també hi ha un

valor cultural immaterial, que

podem anomenar social, però

que és igualment etnològic,

amb dimensió tangible, com a

mostra del passat social i

cultural. Cas de no existir

aquests valors, la mesura

no tenia justificació o, com a

mínim, no era necessària.

Si es tracta, doncs, de

creure que s’ha salvat la

Violeta, haurem de ser

coherents amb els motius

que van portar a la seva

adquisició. És cert que ara

el titular és l’ajuntament i

que alguna cosa hi haurà de

dir com a administració pel

que fa a l’adequació al seu

ús com a espai públic. És

lògic que vulgui instal.lar-hi

un ascensor que n’afavoreixi

l’accessibilitat, per exemple.

El que no pot passar és que

el resultat d’un concurs

d’idees, legítim i convenient,

pugui donar com a resultat

la desaparició dels valors

que té la Violeta, fins i tot en

el cas que cap de les idees

contemplés la seva salvació.

No n’hi ha prou amb la

millor idea. Ha de ser

l’adequada i coherent. 

ARXIU
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tribuna
Eusebi Barbet, exconseller d’EUiA Pep Gorgori

Homes

No sabem fer dues coses al mateix temps,

no ens agrada anar a comprar roba, i ens

encanta mirar el futbol tot prenent birres

amb els amics. No ens recordem mai de

baixar la tapa del vàter, però en canvi

conduïm molt millor que qualsevol dona i amb quatre eines

muntem (o desmuntem) el que calgui. Sí, els homes som

així.

El cúmul de virtuts que es conjuminen en els representants

del gènere masculí ens porta a aconseguir fites del tot

meravelloses, inimaginables i sovint incompreses pel

gènere femení. Una d’aques-

tes proeses la vaig trobar fa

ben poc en l’Independent

número 300: allà vam poder

llegir com, en una professió

on les dones són majoria, i

en un districte en què sovint

lluïm valors com la igualtat i

la defensa dels drets i les llibertats, l’Independent crea un

consell editorial format per un total de 16 homes i només 2

dones.

No sóc precisament un defensor de la causa feminista, però

home… de vegades et trobes coses que fan mal als ulls. No

es tracta de marcar quotes, però potser sí que hauríem de

pensar que alguna cosa ens està passant.

A les planes del mateix Independent, veig que signen

articles la Natàlia, la Júlia, la

Gina, la Paula, la Gemma, la

Mariona… I a Gràcia hi ha

més dones ben actives en

l’àmbit de la comunicació. El

programa Ones de Dones,

per exemple, ha rebut fins i

tot premis; La Tortuga en té

un bon grapat que escriuen bé; Gràcia Multimèdia està

presidit per una dona…

Déu me’n guard de suggerir que el nostre director sigui

cessat o, encara pitjor, obligat a sotmetre’s a una operació

que el trastoqués contra els seus desitjos. Però, ja que els

membres (mai millor dit) del consell editorial estem per

opinar, doncs potser podem pensar si no valdria la pena

que d’aquí a no gaire aconseguim que la nostra galeria de

fotos tingui més cares alegres i amb els cabells tirant a

despentinats com l’Eva, la Meritxell… O jo mateix, que en

això ens assemblem. 

la setmana

NNNNNo es tracta de maro es tracta de maro es tracta de maro es tracta de maro es tracta de marcarcarcarcarcar
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NNNNNo sóc pro sóc pro sóc pro sóc pro sóc precisament unecisament unecisament unecisament unecisament un
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feminista, però hi hafeminista, però hi hafeminista, però hi hafeminista, però hi hafeminista, però hi ha
coses que fan mal als ullscoses que fan mal als ullscoses que fan mal als ullscoses que fan mal als ullscoses que fan mal als ulls
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Política
El Districte respon a ERC que tots els

partits van acatar no fer l’escola d’adults
Espriu assegura que el Consorci d’Educació va rebutjar l’Al.leluia per ser un espai petit

El PSC ha decidit respon-

dre a mitges a la causa de

guerra que ERC va plante-

jar la setmana passada

davant la negativa del

Districte de presentar un

projecte per fer l’escola

d’adults de Gràcia a

l’antic centre privat

Al.leluia del carrer Milà i

Fontanals, llogat pública-

ment ara fa dos anys en

el mandat d’ERC amb

aquest objectiu educatiu.

L’agrupació no vol entrar

en l’enèsima polèmica

amb els republicans,

però el regidor, Guillem

Espriu, ja ha apuntat que

“en les primeres conver-

ses”, el Consorci d’Educa-

ció ja va rebutjar l’espai.

SEGONS ESPRIU, EL CONSORCI VA REBUTJAR AQUEST EDIFICI PER SER UN ESPAI MASSA PETIT

ALBERT BALANZÀ

Fonts del Districte han assegurat
que la polèmica amb Esquerra no
té sentit si es té en compte que
tots els partits van acatar una de-
cisió del Consorci d’Educació
que avalava l’escola d’adults que
es farà a l’Institut Rius i Taulet
de la plaça Lesseps i considerava
innecessari el trasllat al centre es-
pecífic assenyalat al Pla d’Actua-
ció del Districte. Espriu, en una
entrevista a Ràdio Gràcia diven-
dres passat, va apuntar que “el
Consorci ens va comunicar que
no optava per espais petits”.
Amb aquesta decisió fins ara no
feta pública a la mà, el Districte
es considera exonerat del trasllat
a l’Al·leluia i, si bé admet que el
compromís polític figura al
PAD, respon a Esquerra que tots

els partits estaven assabentats de
les indicacions últimes d’Educa-
ció i que així es va acatar per part
del Districte. El Districte prefe-
reix alhora subratllar que, en tot
cas, ara Gràcia -i ara la Federa-
ció Festa Major- disposa d’un
espai de 400 metres quadrats en
un lloguer de 25 anys.
Malgrat aquests nous arguments,
fonts del PSC han admès que la
cosa no quedarà aquí i que tant
el ple del 6 de juliol com la junta
de portaveus del 30 de juny pro-
bablement reviuran la polèmica
sobre l’escola d’adults pel dur co-
municat que ERC va emetre la
setmana passada i en el qual mar-
cava “un abans i un després” en-
tre socialistes i republicans. 

JAVI SORIA

breus

L’homenatge

als consellers

del PSC, el 9-J

L’homenatge que el PSC està
preparant als regidors i con-
sellers que han representat el
partit al Districte des de la re-
cuperació de la democràcia,
en commemoració dels últims
30 anys d’ajuntaments, ja té
data: serà el 9 de juliol a la
tarda a la seu de l’agrupació
de Torrent d’en Vidalet 32.
L’acte, que servirà per tancar
el curs polític, tenint en comp-
te que aquella setmana s’hau-
rà fet l’últim ple, comptarà
amb la presència d’algun càr-
rec destacat del PSC encara
per confirmar i s’acabarà amb
una foto de família de tots els
assistents. No hi faltarà tam-
poc un petit refrigeri. 

El PP vol que se

celebrin triomfs

d’Espanya

El portaveu adjunt del PP al
Districte, Miguel Raposo, ha
defensat en un post al blog Po-
pulars de Gràcia que se cele-
brin les victòries de la selec-
ció espanyola amb el mateix
dispositiu que “les tres setma-
nes seguides es va fer per al
seguiment dels partits del
Barça”, almenys amb una pan-
talla gegant en algun lloc cèn-
tric de Barcelona. En un post
titulat Fascistas catalanes ,
Raposo llança aquesta propos-
ta, que recorda que ja va plan-
tejar en l’última Eurocopa, vin-
culant-la amb la notícia de la
crema d’una pantalla a Terras-
sa que Telecinco havia instal·-
lat per seguir el Sudàfrica-Es-
panya de la Copa Confedera-
cions. 

Martínez es mou en la

reforma de Pi i Margall

El president del districte, Ricard
Martínez (ERC), ha decidit tirar
endavant pel seu compte l’inici
de les converses amb veïns i co-
merciants per a la reforma de
l’avinguda Pi i Margall, un dels
cavalls de batalla dels republicans
que no va ser inclosa al PAD fins
al pacte in extremis amb el PSC.
“Pel que a mi m’implica, em
poso mans a l’obra”, diu
Martínez en un post al seu blog.

La primera trobada es va fer
aquest dilluns i va tractar l’am-
pliació de voreres, la consolida-
ció de l’eix comercial i la defi-
nició de petits espais de descans.
Els veïns van estar d’acord a mi-
llorar però no ampliar l’espai per
a vianants, a treure les motos
de sobre les voreres i reordenar
en general l’aparcament. També
van dir no al corredor verd pel
mig de l’avinguda.

La Llibreria Europa desafia de nou

tothom convidant una negacionista

A.B.

La Llibreria Europa no només
ha tornat a reemprendre la seva
tasca de difusió del nazisme a
escala mundial i no s’arronsa
davant la fiscalia específica en
odi racial que està ultimant el
fiscal en cap Miguel Ángel
Aguilar, tal com va avançar L’In-
dependent (vegeu número 300),
sinó que tampoc atura les seves

activitats propagadores del
negacionisme sobre l’holocaust.
Aquest dissabte 27 a la tarda la
llibreria nazi del carrer Sèneca
ha convidat la negacionista aus-
traliana Michèle Renouf a pre-
sentar el seu últim llibre i el seu
DVD on avala les tesis del bisbe
Richard Williamson, expulsat re-
centment de l’Argentina per ne-
gar l’holocaust en un programa
de la televisió sueca.

Renouf és, de fet, una de les per-
sones més ben connectades amb
tots els convidats que en els úl-
tims anys han anat passat per
Barcelona convidats per la llibre-
ria del neonazi i exlíder de
CEDADE Pedro Varela com ara
David Irving o Robert
Faurisson. En aquests moments,
Renouf ha posat a disposició del
bisbe Williamson el seu equip
d’advocats.

L’ACCÉS A LA LLIBRERIA EUROPA

ARXIU

L’australiana Michèle Renouf avala les tesis del bisbe Williamson

En la invitació de l’acte, la Lli-
breria Europa diu que l’opinió
de Williamson “no fa sinó con-
firmar que l’holocaust es tracta
d’un dogma religiós que ha de

ser cregut forçosament” i que el
bisbe expressa “els seus dubtes
sobre l’autenticitat de la Histò-
ria oficial sobre el mal anome-
nat Holocaust”. 
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El nombre de delictes i faltes a Gràcia

cau un 1% en els últims dos anys
El balanç de seguretat constata que puja la venda ambulant i baixa l’accidentalitat

El nombre d’accidents a

Gràcia ha caigut pràcti-

cament un 20 per cent

respecte l’any passat.

Segons les dades de la

Guàrdia Urbana presen-

tades en la comissió de

Seguretat, entre el

gener i el maig de 2008

va haver-hi 255 acci-

dents, mentre que en el

mateix període d’en-

guany ha baixat a 206.

D’altra banda ha crescut

la venda ambulant,

sobretot al Park Güell, i

han baixat en un 1 per

cent els delictes i faltes.

MERITXELL DÍAZ

Gràcia es manté com un dels
tres districtes més segurs de Bar-
celona, juntament amb Sarrià-
Sant Gervasi i les Corts. Així ho
demostren les dades presentades
dilluns pels cossos de la Guàr-
dia Urbana i els Mossos d’Es-
quadra a la comissió de segure-
tat del districte.
La Policia de la Generalitat ha re-
gistrat un descens de l’1 per cent
en les infraccions penals entre el
2007 i el 2009 i ha realitzat un
total de 591 detencions. En els pri-
mers cinc mesos de l’any, els de-
lictes contra les persones han bai-
xat un 11 per cent i els delictes
contra l’ordre públic han passat
de 55 al 2007 a 48 enguany. Les
estirades han disminuït un 25 per
cent, i els delictes un 17 per cent.
Des del gener, els Mossos tenen
27 denúncies per violència de gè-
nere i 26 per violència domèsti-
ca, i hi ha obertes 121 ordres
d’allunyament.

La Guàrdia Urbana, en la seva
anàlisi, posa de manifest que ha
notat un augment de la venda
ambulant, sobretot al Park Güell.
Si en els primers mesos de 2008
es van detectar 250 casos, en-
guany han estat 282. Les xifres
d’accidents han millorat
substancialment, passant dels
255 l’any passat als actuals 206.
Les patrulles han efectuat 23
detencions, si bé al 2008 van ser
vuit. D’altra banda han fet menys
intervencions relatives al consum
d’alcohol a la via pública, de 103
s’ha passat a 92, i també menys
per soroll, de 33 s’ha reduït a
deu. El nombre d’inspeccions
policials al locals de pública con-
currència pràcticament s’ha do-
blat en aquest període, creixent
de les 23 visites de 2008 a les

JAVI SORIA
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È. LLUENT

Només el 9,26 per cent de tots
els noms de carrers de la Vila
que estan dedicats a persones
són de dones (el 20 per cent si es
compten les d’àmbit religiós) i en
el cas d’equipaments la presèn-
cia és del 13 per centL Aquesta
és una de les conclusions de la
diagnosi de les necessitats i les
condicions de vida de les dones
de Gràcia, que també ha posat
de relleu aquesta setmana qües-
tions com la manca de professi-
onals dedicats a la perspectiva de
gènere i la coeducació a les esco-
les del districte i la poca repre-
sentació que tenen les dones en
les presidències d’entitats, asso-
ciacions i colles de cultura de la
Vila. L’estudi analitza en clau
gracienca la situació de la dona
al barri amb la voluntat de con-
vertir-se en un dels elements de
discussió en el 2n Congrés de
Dones de Barcelona que es farà
els dies 16 i 17 d’octubre. Una
de les principals demandes de la
diagnosi és que els consells esco-
lars de la Vila comencin a inclou-
re professionals dedicats a la
perspectiva de gènere i la coedu-
cació per tal que a les escoles es
treballi aquesta temàtica en tots
els àmbits. La diagnosi també
revela l’augment de l’exigència,
dependència i submissió des les
noies pel que fa relacions senti-
mentals en edats molt joves. Pel
que fa l’associacionisme, si bé les
dones participen igual o més que
els homes a les entitats, molt po-
ques d’elles ocupen la presidèn-
cia d’aquestes. . 

Només el 9%

dels carrers,

dedicats a

dones

El concurs d’idees de La Violeta

tanca amb un total de 71 propostes

M. D.

El concurs d’idees per reformar
La Violeta i convertir-la en cen-
tre de cultura popular va tancar
divendres passat el període de
recepció de propostes amb un
total de 71 projectes rebuts. Ara,
un jurat format pel regidor del
Districte, Guillem Espriu, tècnics
del Districte i d’Urbanisme, mem-

bres de les entitats que faran ús
de la Violeta i arquitectes tant del
Col·legi com d’Urbanisme avalu-
aran les idees presentades i a fi-
nals de juliol donaran el nom dels
tres projectes premiats, el primer
dotat amb 12.931, 04 euros, el
segon amb 8.620,69 euros i el
tercer, amb 4.310, 34 euros. El
valor estimat del contracte per a
la reforma del casino és de

El projecte guanyador es donarà a conèixer a mitjans de juliol

262.601,40 euros i el de pressu-
post de licitació és de 178.283,76
euros.
El plec tècnic obre la porta a l’en-
derroc del casino per salvar no-
més la façana, una opció que el
col.lectiu Amics i Amigues de La
Violeta han valorat al llarg
d’aquest procés que contravé el
grau de protecció arquitectònica
que té l’edifici. 

La colla de la Vila va actuar diu-
menge passat al barri d’Horta de
Barcelona, a la plaça Eivissa.
Acompanyats pels Bordegassos de
Vilanova i elsCastellers de
Badalona, els blaus van portar el
5 de 7 com a millor castell, acom-
panyat del 4 de 7 amb agulla, el 4
de 7 i un pilar de 5 carregat. Tot i
que les intencions eren fer el pri-
mer 4 de 8 de la temporada, i
que finalment es va descartar, els
graciencs estan contents amb la
feina feta i són optimistes de cara
a tenir el castell de 8 pisos per
Festa Major. La propera actua-
ció és aquest diumenge a les Fes-
tes del Camp d’en Grassot. 

CEDIDA: MONTSE TORRES

crònica blava
Arnau Dòria

Dades de la Guàrdia Urbana 2008 2009

Accidentalitat 255 206

Proves d’alcoholèmia 1386 2168

Positius d’alcoholèmia 13 51

Detinguts 8 23

Alcohol via pública 103 92

Necessitats fisiològiques via pública 14 24

Venda ambulant 250 282

Inspecció locals 23 58

Grafits 3 21

Intervencions per sorolls 33 10

58 al 2009. En la comissió de
seguretat també es va informar
de la creació d’un equip de con-

trol de l’espai públic que actua-
rà en torn de tarda durant els
mesos d’abril a setembre. 
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Membres de la vocalia de la
Dona, impulsora del nom Dones
del 36 per a la nova plaça situada
entre Torrent de l’Olla i Santa
Àgata, han qualificat de “burla”
el tancament amb reixes de l’es-
pai, en un intens debat que s’ha
obert a través de l’enquesta de
l’Independent.cat. Per a Maria
Verdú, “posar tanques i barrots a
un espai públic és un retallada dels
drets ciutadans, però fer-ho en
aquest espai, ho considero una
mofa i una falta de respecte vers
les dones a qui es vol retre home-
natge”. Als comentaris s’hi han
sumat el conseller Josep Anton
Vinyals, a favor del tancament, o
Isabel Sanagustín, expresidenta de
Sant Medir, favorable a l’obertu-
ra de la plaça les 24 hores del dia,
però sobretot veïns a títol perso-
nal que valoren que l’espai ha d’es-
tar obert pel seu caràcter públic i
temen que aquesta pràctica s’es-
tengui a altres places de la Vila en
un futur. 

Promotores

de Dones del

36, contra

els barrots

Districte, Federació i CFP pacten

fer les festes alternatives a Raspall

A. BALANZÀ

Quan la Federació i la CFP van
reunir-se la penúltima vegada i
van acordar que les festes alter-
natives tindrien una programació
més tranquil·la, a algú al Distric-
te se li va encendre una llumeta:
la plaça del Raspall, la històrica
plaça dels gitanos de Gràcia, està
buida des de l’any passat. La ter-
cera via estava en marxa, cone-

guda l’oposició frontal de la CFP
contra Còrsega i els dubtes de la
Federació sobre Bailèn -un espai
que la programació oficial ha anat
abandonant en els últims anys. A
la reunió última entre Districte,
Federació i CFP es va tancar el
pacte. La CFP, que aquest dijous
han d’haver ratificat la proposta

en assemblea, veuen d’aquesta
manera acceptat el seu planteja-
ment de no quedar arraconats a
una punta de la Vila i disposar
d’un espai que no es desbordi de
llauners. La idea també satisfà el
Districte perquè allibera una de
les portes d’entrada de Gràcia i
via de trànsit de gran capacitat i

EL DARRER GUARNIT DE LA COMISSIÓ DE RASPALL, L’ANY 2007

Les festes alternatives ja

tenen nou espai, que

s’espera que sigui defini-

tiu, després del caràcter

itinerant que havia pres

aquesta part de la pro-

gramació de Festa Major

en els últims anys: la

plaça del Raspall. L’últi-

ma reunió a tres bandes

entre el Districte, la

Federació Festa Major i

la Comissió de Festes

Populars, convocada

dijous passat, va tancar

l’acord desestimant les

propostes inicials de

Còrsega i Bailèn.

ARXIU / JOAN LOU

L’última reunió desestima Còrsega i Bailèn com a espais massa multitudinaris

SOCIETATl’independent

Bonet i Camp

van a l’Oratori

La Federació Festa Major està
ultimant el programa oficial, que
editarà per segon any consecu-
tiu la cooperativa Debarris, edi-
tora de L’Independent, i en el
qual s’ha confirmat Maria del
Mar Bonet, acompanyada per
Manel Camp, com una de les
actuacions destacades a l’orato-
ri de Sant Felip Neri. La festa
tindrà un alt component dedi-
cat a la Nova Cançó.

estalvia algunes crítiques de ve-
ïns i despatxos que havien arri-
bat a la seu de la plaça de la Vila
quan la festa alternativa es va fer
a Còrsega ara fa dos anys.
Amb l’opció de Raspall, les festes
alternatives hauran estat, després
dels temps de Diamant, a la plaça
del Poble Romaní (2006 i 2008) i
al carrer Còrsega (2007). 
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El Sobrino del Diablo i Dr Fargo, a l’Astrolabi. Juan

Gómez, el professor de llengua i literatura que va decidir dei-

xar les aules per la música i convertir-se en El Sobrino del Diablo,

actua aquest dimarts juntament amb Dr Fargo, els temes del

qual s’inspiren en un seguit de personatges-pacients.

Astrolabi (Martínez de la Rosa, 14)

Dimarts 30 de juny, a les 22.30

KODAKHROME

recomanem

l’independent

EXPOSICIONS

� 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)

Exposició: Boscs íntims.

Julia Karp Gallery

(Torrijos, 70)

� 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)

ACTES

� Dv26 de juny

Concert: Folkosaurius -

Isidor Marí.

Astrolabi (Martínez de la

Rosa, 14), a les 20 h

Concert: Eric Mc Fadden.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

Tertúlia de temes d’actu-

alitat.

Bibl. Vila de Gràcia (Torrent

de l’Olla, 104), a les 21.30

Cicle de música àrab i jue-

va ‘Mosaic’: Youkalis.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 4-6), a les 22 h

Representació teatral:

Funteovejuna.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 22 h

Festa Major del Camp d’en

Grassot: Pregó + Havane-

res a càrrec del grup

Mar i Vent..

Plaça de la Sedeta, 22.45

� Ds 27 de juny

Teatre: Perruqueria de

senyores, amb Dinamis

Teatre.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 19 h

Festa del dia de l’orgull

LGBT: Mostra d’entitats,

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 18 h

Concert: Beatriz Grifol.

Astrolabi (Martínez de la

Rosa, 12), a les 21 h

Espectacle de música i po-

esia: A la vall del Tàfet.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� Dll 29 de juny

Llibrefòrum: La néta del

senyor Lindh, de Philippe

Claudel.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 19.30

Concert de rock:

Humphrey Cao.

concert, rumba, rock.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), 21 h

Concert: Fanny Roz.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

Representació teatral:

Funteovejuna.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 22 h

� Dg 28 de juny

Sessió doble de cinema: Cur-

so 1984 + Switchblade.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), 17 h

Representació teatral:

Funteovejuna.

Astrolabi (Martínez de la

Rosa, 12), a les 20 h

� Dm 30 de juny

Sopar tertúlia amb: Mi-

quel Roca.

Lluïsos de Gràcia (Plaça

del Nord, 7), a les 21 h

� Dc 1 de juliol

Dinar-col.loqui: Mateo

Valero, director de

Barcelona Computing

Center.

Cambra de Comerç (Av.

Diagonal, 452), 13.30

Cicle de concerts ‘Arco y

flecha’: Fred Frith +

SecreT Chiefs 3.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 4-6), a les 21 h

Concert de jazz: Ensam-

ble very güell (D. Lopez,

L. Hipaucha i C. Falanga).

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

Concert: Cabaret Hoff-

man, Alessandra

Patrucco.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

Concert: Melody Nel-

son/Demuler i Cálido

Home.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert: Moisés Loval.

Astrolabi (Martínez de la

Rosa, 14), a les 22.30

� Dj 2 de juliol

Concert: Ora Cogan +

The Dog.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h
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‘Oceans ignots’
El poeta Cèsar Bladé ha publicat aquest recull de poemes que se submergeixen dins de la memòria, del

pensament i de la raó, introspectivament però sense l’afany de l’analista, més aviat com qui passeja per

paratges propers i estranys alhora. No es tracta de trobar veritats absolutes, sinó d’il.luminar llocs de

referència en els clarobscurs.

Com a estacions a la pell
Com a estacions a la pellde cada individu que cremaetapes, anys, i fon el greixdel passat als confins de l’aigüera.

Avui deixem enrere dies impossiblesper uns altres, per sort, d’un cert misteri.Aleshores, cada matí respirol’aire fresc inequívoc de la pauon reposa assegut l’antic silenci.

l’autor

Cèsar Bladé i Barceló (Barcelona, 1968) ha

participat en múltiples accions literàries, so-

bretot poètiques, ja sigui com a animador, ja

sigui com a creador. Alguns dels seus poemes

han vist la llum en llibres col.lectius i en revis-

tes, i recentment ha publicat el llibre Perfils

de la Mediterrània. Des de fa uns mesos for-

ma part del ‘Qui és qui’ de l’Institut de les Lle-

tres Catalanes.

Escolteu, aleshores, el silenci

Escolteu, aleshores, el silenci,
l’inconfusible bategar del vent,
i mirant més enllà de l’imprevist
trobar la llum al fons de l’ésser.

Obrir els braços

agafant el present que ja fineix,
minut rere minut com a mutant
d’adult a vell en figura de torb,
teixir com una teranyina

el curiós misteri de l’enllà,
de l’existència.

Àncora soterrada
Voldria arrencar aquesta àncorasoterrada en la terra xopa,
i començar de nou altres viatgeslluny de l’herba de les profunditatsque destorben el paisatge d’estiu.

Només irrompre a cel obertenfront del vent i la marea
i descobrir els oceans ignotsen plena magnitud,
davant meu, com llegint-me la mirada.

Glop de cafè

Escollir respirar l’aire

i assegut a la terrassa

de la vida, solament

saber que estic i que visc.

I veure passar els homes,

centenars de peus corrent

arrossegats per la pressa,

captius d’un ordre inquiet.

Llavors, assaboreixo

un instant únic, breu,

tan curt com l’existència.

Matisos d’un glop de cafè.

Gotes de pluja en la mar grisa
Gotes de pluja que com caps d’agullavan a morir a la mar grisa
sota un cel de tempesta
amenaçant.

Aleshores, les trompetes dels trons
repiquen amb allegro fantasmal
de la casa estrident
de la natura sorollosa.

En acabat, en un ocàs
d’espases transparents,
xopa la pell de les ferides
sense rastres de sang.
El cos respira vida.

Viure el present

L’estança resta buida, freda,

amb un silenci extrem, inquietant,

només els vells quadres decoren la casa

on retrats de fa més d’un segle

figuren torts o despenjats.

I m’impregno d’aquest desànim

per fugir tot seguit, ben aviat,

apropant-me al pom de la porta

i deixar de mirar enrere.

Viure el present amb valentia,

glop a glop, desenganys avall.

Mitja tarda al pati dels cirerers

Mitja tarda de llum clara

al pati dels cirerers,

espai de pau on descansen

en dolça harmonia

les hores en càlid

eepòs, abatuts tots els neguits.

L’aire amb un cant de puresa

acarona aquest indret

de naturalesa verge,

sota el llençol del colors excels.

Ara, l’avui tot el brolla

amb desig latent per viure,

el futur immediat

que udola amb el batec del present.
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Albricias tanca el local de Robí però

manté l’activitat com a nucli creatiu
Un seguit de queixes veïnals i la manca de llicències obliguen a clausurar l’espai

La seu de l’associació

cultural Albricias baixarà

definitivament el teló el

proper 4 de juliol des-

prés d’un vespre d’espec-

tacles que constitueix el

funeral al.legòric del

col.lectiu. L’esperit de

l’Albricias, però, assegu-

ren que es manté viu i,

mentre busquen un nou

local on presentar les

seves activitats, segui-

ran actius com a nucli

creatiu. L’Albricias tanca

a conseqüència d’una

sèrie de denúncies dels

veïns i per manca de

llicència d’activitats

d’associació amb barra.

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ALBRICIAS VA COMENÇAR LA SEVA ACTIVITAT AL SETEMBRE DE 2005 I DESPRÉS DE QUATRE ANYS, TANCA

JAVI SORIA

MERITXELL DÍAZ

Cabarets de titelles, espectacles
d’humor, cicles de cinema, expo-
sicions fotogràfiques, nits de con-
certs i recitals poètics. Tot això era
l’Albricias, una associació cultural
que va néixer al setembre de 2005
amb l’esperit d’oferir una progra-
mació alternativa i estable al cor
de Gràcia. L’experiment ha durat
quatre anys, més del que els ma-
teixos organitzadors pensaven que
duraria perquè tenien clar que mai
van acabar de ser “estrictament le-
gals”. “No teníem els diners neces-
saris per afrontar les reformes que
requeria el local. A més, invertir
tant per després no tenir una ga-
rantia total de poder aconseguir la
llicència d’activitats no tenia mas-
sa sentit”, explica Andrea Mar-
tínez, una de les impulsores de
l’Albricias. La Guàrdia Urbana es
va presentar per primer cop al
març, en resposta a la demanda

Un rusc d’artistes, des de

músics a poetes i titellaires

L’Albricias va arrencar motors
al setembre de 2005 i al llarg
d’aquests gairebé quatre anys ha
ofert una programació cultural
diversa mes rere mes. “Hem
tingut a artistes de totes les dis-
ciplines, des de músics a poe-
tes fins a pintors”, subratlla
Andrea Martínez, una de les im-
pulsores.
Tot i que inicialment no tenien
un camí marcat, es van anar
decantant pels cabarets de tite-
lles. “Las Feas es van convertir
durant un temps en artistes re-

d’un veí que es queixava de soroll.
A partir d’aquí, la policia va obrir
diverses actes lligades a l’incompli-
ment de la normativa, com la man-
ca de retolació de prohibit l’accés
als menors de 18 anys o el fet que
hi hagués només un lavabo.
L’Albricias tampoc disposava de
llicència d’associació amb venda en
barra. Aquest cap de setmana es
podrà veure una representació te-
atral feta al taller de l’associació i
el proper dissabte 4 de juliol es tan-
caran definitivament les portes del
local del carrer Robí després d’un
espectacle-funeral.
L’experiment cultural de l’Albricias
ha donat fruits. “Som unes quinze
persones implicades i la intenció
és mantenir viu el nucli creatiu”,
afirma Martínez. De fet, també
estan buscant locals a Gràcia per
poder tornar a obrir al públic. 

sidents. A l’Albricias presenta-
ven els espectacles que havien
de portar als festivals internaci-
onals de titelles. I com elles, al-
tres col.lectius utilitzaven aquest
espai per estrenar les seves pe-
ces”. També tenien en marxa un
taller de teatre que ha interpre-
tat diverses obres i que ara, mal-
grat el tancament de la seu físi-
ca de l’Albricias, volen mante-
nir en marxa. “Des del punt de
vista humà i cultural, ha valgut
la pena tirar endavant aquest
projecte”, valora Martínez.

breus

‘Alegretto’ puja

a l’escenari del

Jove Regina

Cada cent anys les Muses de la
Música baixen del núvols per
atorgar el do de la música a una
persona. Fa cent anys, i per at-
zar, l’escollit va ser un nen, en
Sadurní Maioles, que aviat va
muntar una gira per les escoles
bressol interpretant Granada
amb la trompeta. El Mestre
Maioles ha estat un geni in-
comprès i oblidat, però cent
anys després el Patronat
Maioles fa un homenatge a la
seva figura. És la trama
d’Alegretto, el nou espectacle
infantil que arriba al Jove Tea-
tre Regina aquest dissabte 27 i
que es podrà veure fins al 5 de
juliol. Amb aquesta obra, la
companyia Teatre Mòbil vol fer
riure al públic familiar. 

Ironia i espai

públic se citen

a la Casa Haiku

L’antiga Casa Haiku de Milà i
Fontanals acull a partir de l’1 de
juliol La metamorfosi de la
Palomita, un projecte lúdic, lú-
cid i àcid d’intervenció a l’espai
públic i d’entreteniment radical
de la mà dels col.lectius Con-
trolzeta i Miniature. La presen-
tació començarà a l’Espai Expe-
rimentem amb l’Art (17.30) amb
una taula rodona sobre l’espai i
l’esfera pública, des de la inter-
venció artística i l’agitació cul-
tural amb Enric Farrés, Pere
Gibert i Liz Kueneke. Un cop
acabi el debat, la inauguració es
trasllada a l’Antiga Casa Haiku
per veure Projecteblanc, una
instal·lació inspirada en una de
les intervencions, i escoltar la
música en directe de Komplex
Origami. 
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22.30, 00.45; de dg a dj, 16.00, 18.10,

20.20, 22.30.

•Tetro. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00,

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

•Millenium 1. Dv i ds, 16.00, 19.00,

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

22.00.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg de Gràcia, 115

•Sala 1: LOL (VOSE). Passis: dv,16.00,

18.00, 20.00, 22.00. Vacaciones de

Ferragosto (VOSE). Passis: de ds a

dj,16.00, 19.00, 22.00. Parque vía

(VOSE). Passis: de ds a dj, 17.25, 20.25.

•Sala 2: Vacaciones de Ferragosto

(VOSE). Passi: dv, 16.00. Parque vía

(VOSE). Passis: dv, 18.00. Festival de

cinema Trans i Intersex (VOSE). Passis:

dv, 20.00, 22.00. LOL (VOSE). Passis: de

ds a dj,16.00, 18.00, 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: Tetro. Passis: 16.20, 19.20,

22.20.

•Sala 3: Millennium 1. Passis: 16.00,

19.00, 22.00.

•Sala 4: Kika superbruja. Passis: 16.45,

19.30. Ángeles y demonios. Passis:

22.15.

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.

•Transformers. Dv i ds, 16.00, 19.00,

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

22.00.

•Kika superbruja y el libro de hechizos.

De dv a dj, 16.00, 18.00, 20.00.

•Ángeles y demonios. Dv i ds, 22.00,

00.45; dg a dj, 22.00.

•Supercañeras. Dv i ds, 16.00, 18.10,

20.20, 22.30, 00.45; de dg a dj,

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•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, 00.40; de dg a

dj, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15.

•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.

•LOL. Dv i ds, 16.00, 18.10, 20.20,

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.

•Alegretto, de la Companyia Teatre

Mòbil. Fins al 5/07.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• Vagues notícies de Klamm. Fins al

25/07.

TEATRENEU. Terol, 26.

cartellera

•Sala Cafè-Teatre. Ijamina’t. Dime-

cres, 20 h. El club de la màgia 2.

Dimecres i ds, 22 h. Magia de cerca.

Dijous, 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 diu-

menge, 17.15. Zzapping, el concur-

so. Dissabte, 20 h. Monólogos 10:

Este sábado Albert Boira. Dissab-

te, 22 h.
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reportatge

El cicle Alfa en Viu celebra el seu primer aniversari

En Víctor i l’Adrià acaben de
preparar la sala de concerts
mentre reben alguns dels amics
i convidats a la cita. Ells ma-
teixos s’encarreguen del vídeo
i les fotografies de la nit. Cap
a les onze s’obren les cortines
que separen l’espai propi del
bar i el de la sala amb l’escena-
ri per als concerts. La cita és
setmanal, però aquest cop és
especial. Es tracta del primer
aniversari d’una proposta cul-
tural gracienca que permet a
tot tipus de grups, des de no-
vells fins a veterans, trepitjar
escenari al bell mig de la Vila.
Les màquines de cosir que
temps enrere s’emmagatzema-
ven en aquest local i que do-
nen nom al bar (Alfa) s’han
substituït per instruments mu-
sicals que han servit per teixir
una nova opció per a les nits
dels dijous. El primer conjunt
que va pujar dalt de la tarima
va ser el que fa tot just un any
inaugurava aquest cicle de mú-
sica. Familiar Fragance va ofe-
rir un concert intimista amb
dues guitarres acústiques i la
veu del líder de la formació que
versionava cançons en anglès.
Van prendre el relleu la banda

Èric Lluent

Un any dels concerts dels dijous

La història de l’Alfa en

Viu demostra un cop

més que Gràcia és com

un camp sembrat al

qual només li fa falta

algú amb iniciativa que

el regui perquè en

qualsevol dels seus

racons hi neixi una

nova proposta d’èxit.

D’un èxit que fuig de

les masses i que se

centra en la qualitat i

el petit públic. El pas-

sat 18 de juny l’espai

del carrer Gran de

Gràcia 36 celebrava  un

any de música en

directe.

s’identifica amb un rètol de neó
blau i vermell situat a la paret
del fons en el que s’hi pot lle-
gir: “Alfa en Viu”. Els seus dos
impulsors comenten que ara és
moment de fer créixer la cria-
tura i per això han apostat per
presentar nous conjunts i do-
nar a conèixer més els seus
particulars dijous musicals
emmarcats en un ambient que
reprodueix l’escenografia dels
70 amb boles de cristalls pen-
jades del sostre al costat de de-
senes de discos de vinil. De mo-
ment, però, el boca orella ha
funcionat prou bé, com va que-
dar palès el passat dia 18, i el
primer aniversari es va conver-
tir en una mena de festa de
consolidació d’un projecte que
promet sorprendre dijous rere
dijous. 

Ovni, formació impulsada l’any
2000 per dos argentins de
Buenos Aires i que ja ha editat
dos LP a tant aquí com als Estats
Units. El rock argentí va comen-
çar a preparar el públic per al gran
moment de la nit: l’arribada a
l’escenari de Paquito Sex

Machine de la Fundació Tony
Manero. Guitarra, veu, baix i
bateria van culminar una troba-
da amb la sala plena d’un públic
agradablement divers que no es
volia perdre l’aniversari d’aques-
ta petita criatura que de moment

PAQUITO SEX MACHINE, DE LA FUNDACIÓ TONY MANERO

ÈRIC LLUENT

‘Hiding in the city’, a la

galeria Tagomago. El
pintor, escultor i fotògraf
xinèx Liu Bolin exposa fins
al 23 de juliol Hiding in the
city a la nova galeria Tago-
mago. Es tracta d’una mos-
tra d’imatges inquietant, de
personatges que es camu-
flen amb l’entorn, amb el
paisatge o amb els edificis,
i fins i tot amb d’altres per-
sonatges. El treball de Liu
Bolin està carregat de críti-
ca cap al govern. Els perso-
natges es fan invisibles, com
si volguessin desaparèixer o
algú els volgués fer desapa-
rèixer. 

LIU BOLIN

Vides buides sota cels pesats

Potent i atmosfèric melodra-

ma familiar en què se certifica

la desintegració d’una família

a partir d’un acte de poder i

dependència d’un polític

important que demana al seu

xofer, a canvi de diners, que

expurgui per ell una pena de

presó tot assumint la culpabili-

tat d’un

atropella-

ment mortal.

El grup

familiar viu

en un pis

esquifit d’un

edifici

trencadís i de verticalitat

perillosa situat en  terreny

urbà i inconegut, abocat a una

via de tren i a una badia

portuària, signes evidents

d’una terra de pas i posició

transitòria. Aquest reduït i

deteriorat espai és l’hàbitat

del marit empresonat, un fill

destronat i la mare que

sucumbirà a la seducció del

polític en campanya refer-

mant, encara més, el seu

poder corrupte i corrosiu al

dinamitar encara més la

precària estabilitat d’aquest

grup en descomposició. Tres

personatges que no es troben

mai i que pateixen una

fractura de difícil solidificació.

Rastres d’incomunicació en

uns rostres retratats algunes

vegades en primeríssims

plans de fisicitat esfereïdora i

personatges atrapats en un

espai estret i constrenyidor.

Plans tancats i

claustrofòbics

que accentuen i

aprofundeixen

les incurables

ferides que

pateixen.

Éssers desval-

guts en cels encapotats i

pesats, atmosferes denses i

asfixiants, amb plans generals

corprenedors d’una bellesa i

lirisme incommensurable

ritmats pel temps lent i feixuc

d’una tempesta en formació

amb masses amenaçadores

de foscos núvols que traves-

sen els cels i, també, els

cossos. 

crítica de cinema
Joan Millaret

TTTTTrrrrres personatges quees personatges quees personatges quees personatges quees personatges que
no es troben mai ino es troben mai ino es troben mai ino es troben mai ino es troben mai i
pateixen una fracturapateixen una fracturapateixen una fracturapateixen una fracturapateixen una fractura
de difícil solidificacióde difícil solidificacióde difícil solidificacióde difícil solidificacióde difícil solidificació

fitxa

Tres monos

Direcció: Nuri Bilge

Els dos impulsors

comenten que és

moment de fer

créixer la criatura
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È. LLUENT

Xavi Roca, veterà jugador de 35
anys procedent de l’Auckland
City de Nova Zelanda, és la in-
corporació estrella del nou pro-
jecte de l’Europa que mica en
mica va prenent la forma que li
imprimeix el seu nou entrena-
dor, Pedro Dólera. Roca ha
militat en la seva llarga carrera
de futbolista a l’Espanyol, el
Villarreal, el Rayo Vallecano i
el Logroñés. Juntament amb la
novetat més mediàtica del nou
conjunt escapulat s’han confir-
mat set cares noves més, tres
d’elles procedents del Marianao,
equip que ha entrenat Dólera
fins aquesta passada tempora-
da. Els jugadors en qui ha con-
fiat el míster són Ivan Álvarez,
Álex Cano i Alberto Padilla.
També han signat contracte amb
el club Joan Cañadas, del Vila-
nova, Ivan Plana, del Poble Sec,
Dani Valderas, del Masnou, i
Josu Rodríguez, que puja defi-
nitivament del juvenil escapulat
al primer equip. En l’apartat de
baixes, de moment, només hi
hagut dues: la de Carulla i la
d’Amantini. A hores d’ara ja han
renovat nou jugadors de la plan-
tilla (Adri, Argudo, Isern,
Suàrez, Delmàs, Gatell, Nefta,
Llobet i Xavi).
Després de la marxa de Carulla,
un dels punts més interessants
a seguir aquesta pretemporada
és el de la porteria. El jove por-
ter de la casa Adri i el recent
incorporat Joan Cañadas són els
dos candidats per situar-se sota
els pals. Dólera decidirà. 

Xavi Roca,

incorporació

estrella de

l’Europa 2010

El president del CN Catalunya, Ramon Geli, parla dels projectes de futur

Sumeu 78 anys d’història.Sumeu 78 anys d’història.Sumeu 78 anys d’història.Sumeu 78 anys d’història.Sumeu 78 anys d’història.
Què us ha caracteritzat?Què us ha caracteritzat?Què us ha caracteritzat?Què us ha caracteritzat?Què us ha caracteritzat?
Vam néixer en plena Repúbli-
ca, l’any 31,  i això va marcar el
nostre tarannà. Des dels inicis
vam ser un club de mentalitat
oberta i catalanista. En l’època
franquista vam mantenir l’espe-
rit, homes i dones compartien
una mateixa piscina, quan en
l’època era pràcticament impos-
sible, i s’hi parlava el català.

La ubicació actual no és laLa ubicació actual no és laLa ubicació actual no és laLa ubicació actual no és laLa ubicació actual no és la
dels inicis.dels inicis.dels inicis.dels inicis.dels inicis.
Al 43 vam estar a la Travessera
de Gràcia, al costat del cinema
Delicias. Al 1969 vam traslla-
dar-nos a Torrent d’en Vidalet.
I des del 1972 estem aquí. Vam
fer una primera ampliació al 84,
per fer la piscina descoberta.

I fa uns mesos vau inaugurarI fa uns mesos vau inaugurarI fa uns mesos vau inaugurarI fa uns mesos vau inaugurarI fa uns mesos vau inaugurar
aquestes noves instalaquestes noves instalaquestes noves instalaquestes noves instalaquestes noves instal.....lacions.lacions.lacions.lacions.lacions.
Sí, va venir l’alcalde Jordi He-
reu, que aquell mateix dia ens

com obrir un segon accés per la
Riera de Can Toda, que va ser
l’entrada durant les obres i que
és una porta a Gràcia. També
pensem en la possibilitat de co-
brir la piscina. Tot s’ha d’estudi-
ar. Creiem que la Generalitat hau-
ria de tenir un protagonisme en
aquestes millores.

Acabades les obres, vau mani-Acabades les obres, vau mani-Acabades les obres, vau mani-Acabades les obres, vau mani-Acabades les obres, vau mani-
festar que el vostre objectiu erafestar que el vostre objectiu erafestar que el vostre objectiu erafestar que el vostre objectiu erafestar que el vostre objectiu era
arribar als 6.000 socis. Com hoarribar als 6.000 socis. Com hoarribar als 6.000 socis. Com hoarribar als 6.000 socis. Com hoarribar als 6.000 socis. Com ho
porteu?porteu?porteu?porteu?porteu?
Hem augmentat en 1.100 socis
en només quatre mesos, ara som

RAMON GELI, A LES GRADES DES D’ON ES POT VEURE LA NOVA PISCINA

MERITXELL DÍAZ

Meritxell Díaz

“Volem ampliar la concessió municipal”

Després de 23 anys de

president i quatre com

a vicepresident,

Ramon Geli torna a

ocupar el càrrec de

president del CN

Catalunya. Encara el

futur del club amb

nous projectes perquè

assegura que “la

remodelació no ha

estat un punt i final,

sinó que ara cal conti-

nuar” i vol pujar

l’equip de waterpolo a

la Divisió d’Honor, a

més de tornar a fer del

‘Cata’ una cantera de

nedadors.

va dir que el Pau Negre i el CN
Catalunya sempre aniran lligats.

Serà així?Serà així?Serà així?Serà així?Serà així?
La concessió se’ns acaba d’aquí
setze anys. De fet, nosaltres vo-
lem ampliar-la i tenir la certesa
des de ja que continuarem aquí.
L’equipament té molta inversió a
fer, estem pensant en nous pro-
jectes, la remodelació no ha es-
tat un punt i final.

Quin tipus de projecte?Quin tipus de projecte?Quin tipus de projecte?Quin tipus de projecte?Quin tipus de projecte?
Volem fer un replantejament de
la piscina exterior. Hi ha idees

5.100. Esperem arribar a la xi-
fra dels 6.000 en un any per tal
de poder equilibrar el compte
de resultats.

D’aquests 1.100, quants sónD’aquests 1.100, quants sónD’aquests 1.100, quants sónD’aquests 1.100, quants sónD’aquests 1.100, quants són
socis antics que han tornat isocis antics que han tornat isocis antics que han tornat isocis antics que han tornat isocis antics que han tornat i
quants socis nous?quants socis nous?quants socis nous?quants socis nous?quants socis nous?
El 60 per cent són antics socis
que hem recuperat. El soci del
CN Catalunya s’estima l’enti-
tat, per això molts han supor-
tat el temps d’obres. Fins i tot
des del Districte es mostraven
sorpresos de la quantitat de
socis, perquè en qualsevol al-
tre club haguessin marxat. Els
hi estem molt agraïts.

VVVVVoleu tornar a fer gran el wa-oleu tornar a fer gran el wa-oleu tornar a fer gran el wa-oleu tornar a fer gran el wa-oleu tornar a fer gran el wa-
terpolo.terpolo.terpolo.terpolo.terpolo.
En un període curt hem de tor-
nar a la Divisó d’Honor. Comp-
tarem amb exwaterpolistes com
Dani Sullà i Roger Garcia. El
nou entrenador de l’equip serà
Jose Montero, jugador i inter-
nacional, que ha estat segon de
Gaspar Ventura, Dragan
Andric, Jordi Payà i Tato Garcia.

El fins ara entrenador delEl fins ara entrenador delEl fins ara entrenador delEl fins ara entrenador delEl fins ara entrenador del
conjunt de waterpolo, conjunt de waterpolo, conjunt de waterpolo, conjunt de waterpolo, conjunt de waterpolo, TTTTTatoatoatoatoato
Garcia, finalment ha acceptatGarcia, finalment ha acceptatGarcia, finalment ha acceptatGarcia, finalment ha acceptatGarcia, finalment ha acceptat
el càrrec de director de l’es-el càrrec de director de l’es-el càrrec de director de l’es-el càrrec de director de l’es-el càrrec de director de l’es-
cola infantil?cola infantil?cola infantil?cola infantil?cola infantil?
Sí, li hem volgut confiar la res-
ponsabilitat d’avivar aquest foc.
Cal que fem també un bon
planter de natació. 

“El nou entrenador

de l’equip de

waterpolo serà

Jose Montero”

entrevista

La Fundació Claror vol mantenir

l’equip sènior masculí de bàsquet

È. LLUENT

La Fundació Claror ha sortit dels
rumors interns que apuntaven a
la dissolució del conjunt sènior
masculí mitjançant un comuni-
cat oficial en el qual s’especifica
que l’equip patirà una “renova-
ció dels seus integrants”. L’enti-
tat gracienca explica que cinc
dels dotze integrants de la pas-

sada temporada es van negar a
fer front a les quotes de socis
que estableix l’entitat per a tots
els esportistes i que, com expli-
ca el document, els propis juga-
dors coneixien abans d’entrar a
formar part de la secció de bàs-
quet del Claror.
Segons la fundació, la resta de
components de l’equip que han
marxat ho han fet per acceptar

L’entitat no especifica en quina categoria jugarà el conjunt

plaça en conjunts “més compe-
titius”. Tot i que es parla de re-
novació, l’equip encara no està
format i el club no pot assegu-
rar en quina categoria jugarà
l’any vinent. De moment, el que
sembla segur és que el SaFa dei-
xarà de competir a Copa
Catalunya i buscarà una plaça a
les categories de Primera o Se-
gona catalana. 

Exhibició del Gimnàstic Club. El Gimnàstic Club va celebrar
dissabte passat la primera edició del festival gimnàstic de final de
curs. Durant l’acte tots els esportistes del club van fer una exhibició
per mostrar les diferents disciplines de la gimnàstica artística. 

CEDIDA: JORDI AGUDO
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Activitat econòmica

La primera mostra de firaires,

en marxa a Virreina divendres

REDACCIÓ

El col.lectiu Artesans i Artistes
Firaires de Gràcia compta amb
setze associats d’oficis tan vari-
ats com la bijuteria, la confecció
de roba, la serigrafia de samar-
retes, la torneria, la sabateria, la
pintura en seda o el disseny de
bosses a partir de pneumàtics
reciclats. Per mostrar el seu tre-
ball diari, l’associació ha decidit
impulsar unes fires mensuals de
dos dies que donen el tret de sor-
tida aquest divendres 26 al mig-
dia i que s’allargarà fins dissabte
27 a les deu del vespre. “El 90
per cent dels membres tenim el
carnet d’artesans, per tant els pro-
ductes que venem no són com-
prats a fora, els fabriquem nosal-
tres mateixos”, explica Conxa
Morgades, tresorera de l’associ-
ació. “A més, el nostre objectiu
és no ser només un mercat per a
la venda, sinó un punt per mos-
trar allò que fem. A partir del se-
tembre volem fer cursos i tallers
per a la gent que ens vingui a
veure”.

L’associació és el cinquè estiu que
participa a la fira d’artesans de la
plaça de la Virreina i assegura que
està satisfeta dels resultats obtin-

guts. “D’aquí que haguem volgut
incrementar la periodicitat. De
fet, ja hem demanat al Districte
de poder-ne celebrar dos al mes

L’associació celebrarà fires mensuals i vol ampliar la periodicitat

LA PLAÇA DE LA VIRREINA ES CONVERTEIX EN L’ESPAI DE LES FIRES D’AQUESTA ASSOCIACIÓ

L’associació d’Artesans i

Artistes Firaires de

Gràcia engega aquest

divendres la primera

fira a la plaça de la

Virreina, amb la qual

obre un calendari de

fires mensuals de dos

dies, a excepció de les

de Festa Major i Nadal

que s’allargaran una

setmana. El col.lectiu

pretén visibilitzar i

donar a conèixer els

seus oficis. Així, a partir

del setembre es comen-

çaran a fer activitats i

tallers.

JAVI SORIA

a partir de l’any vinent”, afegeix
Morgades.
Segons el calendari, la fira torna-
rà a celebrar-se el 10 i 11 de juli-
ol, del 15 al 21 d’agost, el 4 i 5
de setembre, 9 i 10 d’octubre, 6
i 7 de novembre, del 16 al 24 de
desembre i del 2 al 5 de gener.
“Volem vincular-nos a les boti-
gues perquè no ens vegin com a
competència. No som un ame-
naça, volem col.laborar. Ja hi ha
alguna associació de comerciants
que ens ha convidat a sumar-nos-
hi”, conclou l’artesana Conxa
Morgades. 

El col.lectiu vol

vincular-se als

comerciants de

la zona
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Dels fragments de conver-

sa que un pot escoltar

pels carrers de Gràcia,

anotats precipitadament

en un quadern Brunnen,

es poden extreure perles

suficients per donar

forma a aquesta columna,

dedicada als humoristes

involuntaris, ara que ja

som a l’estiu i, quasi

sense notar-ho, ens anem

desprenent de les urgèn-

cies intel.lectuals de la

vida quotidiana. Els

temes de conversa més

freqüents durant el curs,

com ara els cotxes

hèbrids, les virtuts de

l’arròs basmàtic, els

descobriments neurolò-

gics sobre el funciona-

ment dels hemisferis nord

i sud del cervell i la

investigació amb cèl.lules

maremagnum, ja no

aconsegueixen centrar el

nostre interès (que és el

que el banc ens cobra

quan li retornem un

crèdit) com ho feien a

l’hivern, quan encara no

se sabia que el Barça ho

anava a guanyar tot i a

continuació arribaria

l’estiu. És hora de prepa-

rar els best peter sellers

de la temporada per a la

lectura estival i de buscar

les ofertes de vacances

amb un forfait que

inclogui submarinisme

(dels que no cal portar el

tratjo d’ibuprofeno). I així,

poc a poc, anirem entrant

a l’hiperdespacio a ritme

de l’últim hit de la Oreja

de Bangkok. 
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Ha arribat

l’estiu

la torratxamirada enfora

El Lago di Como, en dos tastets

Èric Lluent

És curiós que les ciu-
tats i pobles amb riu,
llac o mar s’organitzen
sempre en torn l’aigua
malgrat físicament allà
no s’hi acostuma a
viure. Els motius
històrics són obvis:
alimentació i trans-
port. Però el visitant,
del qual se suposa que
acabarà menjant fast
food i que ja haurà
buscat millors opcions
per traslladar-se que
no pas una barca, el
primer que fa és anar a
parar allà on les ones
esclaten contra la roca.

jars típics de la zona, la bresaola:
talls fins de carn de vedella curats
durant dos o tres mesos i acom-
panyats d’oli d’oliva o bé del suc
d’una llimona. Sobre la taula, co-
berta amb una tovalla de fil amb
quadrats de color blanc i vermell,
hi resten una ampolla de vi de la
casa, una ampolla de balsàmic de
Mòdena i un molinet de pebre.
Tot per acompanyar una plat de
pasta al pesto que té ben poc a
veure amb el que mengem habi-
tualment per aquestes contrades.

Paït el dinar, un sol radiant convi-
da a cercar les ombres del arbres
que voregen el llac. Allà hi ha un
dels molls des d’on surten la gran
majoria barques i petits vaixells
tan turístics com de transport ha-
bitual que recorren els tres grans
braços del Lago di Como. El se-
gon tastet ens convida a navegar
en unes aigües aparentment
tranquil.les. En una embarcació
que els habitants de la zona utilit-

El sentiment d’atracció cap a
l’aigua és universal. Fins i tot
aquells que odien capbussar-s’hi
troben temps per quedar-se bo-
cabadats admirant algun dels
seus moviments imprevistos. A
Como, localitat situada a
Llombardia (nord d’Itàlia), el
llac suma esforços amb els
imponents massissos prealpins
per formar un paisatge de
pel.lícula. En concret de films
com L’atac dels Clons, Ocean’s
Twelve i les aventures de James
Bond a Casino Royale. Fins i tot
l’il.lustre anunciant de cafès,
George Clooney, hi té un parell
de mansions per la zona. Però
més enllà d’un glamour estrany
que intenta combinar el luxe
amb allò més rústic i vilatà, com
a tot arreu hi podem acabar tro-
bant l’espècie de gent que dóna
sentit a un espai, que no només
hi viu, sinó que el fa viure. En
un carrer proper a la plaça de
l’ajuntament de Como es troba
un restaurant familiar regentat
per una dona i el seu pare que,
a més de la teca, entre plat i plat
ofereixen informació turística i
no pròpiament turística de l’in-
dret. Aquí trobem el primer tas-
tet per recordar del Lago di
Como. La dona convenç els cli-
ents perquè provin un dels men-

El timoner observa

el cel amb atenció

mentre planeja

l’itinerari

ÈRIC LLUENT

DES DELS MOLLS SURTEN BARQUES I PETITS VAIXELLS

AIGUA PER TOTS CANTONS, I LA GENT EN SILENCI MIRA

ÈRIC LLUENT

zen per anar d’un poble a un altre
sense necessitat d’agafar el cotxe,
els de sempre xerren amb el con-
ductor i la resta intenta agafar lloc
per tenir les millors vistes del vi-
atge. Superat el primer tram de
trajecte, el vent comença a ser
intens i una tempesta sembla
temptejar el moment perfecte per
aparèixer. El timoner observa el
cel amb atenció mentre planeja
l’itinerari cap a la propera atura-
da. Cadascun dels pobles comp-
ta amb un moll de fusta que s’en-
dinsa cap a l’aigua al principi del
qual hi ha una mena d’oficina i

una porta d’entrada amb el nom
de la vila. Un empleat rep la
barca per assegurar-la amb cor-
des i apropar-hi l’escaleta per
desembarcar. Finalment la
tempesta descarrega amb for-
ça i seguir el viatge des de l’ex-
terior es converteix en més que
una peripècia. L’espai interior
de la barca s’omple de passat-
gers mentre als vidres esclaten
les gotes de pluja i el vent es-
tampa les onades contra la proa
del petit vaixell. De nou, aigua
per tots cantons. I la gent, en
silenci, mira. 


