
3
 d

e
 j

u
li
o
l

d
e
 2

0
0
9

304

Un conflicte entre les terras-
ses dels bars i la venda ambu-
lant creixent dels llauners ha
obligat el Districte a prendre
la decisió salomònica d’elimi-
nar tres bancs públics de la
plaça del Sol. També al pas-
seig de Sant Joan s’han reduït
els espais per asseure’s per les
obres de renovació de la pla-
taforma de vianants, que no
han començat.

Pàgina 6

Bars i llauners

fan retirar

bancs al Sol

Les llistes d’espera a Gràcia:

Larrard ràpids, Claret lents

Sabor de Gràcia farà

el pregó de Festa Major

El grup més gracienc entre els
graciencs, Sabor de Gràcia, que
celebra enguany el 15è aniver-
sari de la seva formació sota el
lideratge d’Antoni Sicus Car-
bonell, farà el pròxim 14 d’agost
a les set de la tarda el pregó que
donarà inici a la Festa Major
2009. Sabor de Gràcia, que està
acabant de tancar els detalls d’un
pregó eminentment musical,
són autors de la banda sonora
oficial És la festa.

Pàgina 8

CEDIDA

ÈRIC LLUENT

Un estudi presentat dijous passat
en el marc del recentment consti-
tuït Consell de Salut de Gràcia posa
de manifest que les llistes d’espera
als Centres d’Atenció Primària del
districte s’eliminen ràpidament al
CAP Larrard -en 48 hores- i amb
més lentitud al CAP Pare Claret,
sobretot pel que aquest últim cen-
tre acumula la meitat de les visites
mèdiques: 277.575 de 544.991
visites. D’altra banda, el servei d’ur-
gències de l’hospital de l’Esperan-
ça va atendre l’any passat un total
de 23.146 persones. La saturació

i les llistes d’espera del CAP Pare
Claret van fer que el Districte de-
cidís descongestionar-lo i traslladar
pacients al nou equipament que es
construirà al solar de l’antiga
Cibeles, a Còrsega, i que s’anome-
narà CAP Vila de Gràcia. Altres
dades de l’estudi presentat al Con-
sell de Salut revelen que l’esperan-
ça de vida a Gràcia és favorable a
les dones per una diferència de 9
anys: les dones viuen fins als 86
anys i els homes fins als 77.
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PLE MUNICIPAL

Els partits pacten un

nou intent per reduir

la llargada dels plens

12
VIDA NOCTURNA

Berto i Toni Moog

estrenen la primera

setmana còmica
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Participació fracassada

ull de dona

II Congrés

de Dones (2)

Conxa Garcia

La Teresa Torns i la

Cristina Carrasco en la

ponència sobre els Temps

i els Treballs ens diuen

que aquests conceptes han

estat segrestats històrica-

ment per la ideologia

productivista de les

societats industrials. Han

estat centrals en la produc-

ció assalariada i han

oblidat, per tant, molts

altres temps i treballs

quotidians. És l’enorme

treball de cura i domèstic

que es fa cada dia el que

permet que el sistema

econòmic segueixi funcio-

nant., ja que és imprescin-

dible per disposar de

força de treball. És neces-

sari que treballem amb la

idea de dependència,

comprenent que tothom és

depenent tot i que de

formes diferents segons el

moment del cicle vital. Si la

dependència és universal,

els treballs de cura són

inevitables. Deixar el

treball de tenir cura de les

persones en mans de les

dones és una de les

principals fonts de desi-

gualtat entre homes i

dones, i una de les raons

de la pobresa específica

de les dones. S’ha d’anar

cap a una corresponsa-

bilitat en el treball repro-

ductiu i cap a una nova

organització social dels

temps. 

La reforma de les normes reguladores de la participació en

els districtes ara fa cinc anys va obrir tot un ventall de

possibilitats per als veïns algunes de les quals han funcio-

nat com els consells de barri i altres han fracassat

estrepitosament com les dinàmiques dels plens, les audi-

ències públiques o òrgans generals com el consell ciutadà

o específics com el consell rector de Ràdio Gràcia, que es

reuneixen un cop l’any i encara gràcies. La visibilitat més

clara d’aquest fracàs, però, són els plens. El pròxim és el 6

de juliol. Què se n’ha fet d’aquella sala d’actes del Districte

plena de gom a gom, amb les clàssiques intervencions de

Jordi Gasull, Joan Lafarga, Joan Josep Egea o més anònima-

ment, la senyora que a cada plenari preguntava pels

sorolls de la discoteca KGB?

Les anomenades audiències públiques ja fa molt de temps

que són un desert i, per contra, els plens no baixen de les

quatre hores, amb les rèpliques i contrarèpliques eternes

entre els grups de l’equip de govern i de l’oposició. Només

els més militants -i els soferts mitjans de comunicació-

aguanten fins al final. Fins i tot els més independentistes

graciencs se n’alegren que

només hi hagi un ple cada

tres mesos i no cada mes

com a qualsevol municipi. I

és curiós que això passi

quan es constata que en

els últims plens no s’han

presentat grans projectes.

Contra aquesta evidència, ja fa mesos que els grups

municipals fan càbales i no se’n surten però ho intenten: a

l’abril una junta de portaveus extraordinària va pactar

reduir a tres i a quinze minuts totals els informes dels

consellers... quan ja s’havia afegit a la primera part del ple

més o menys oficialment l’informe del president del distric-

te, fruit dels equilibris i lluites de poder entre Ricard

Martínez i el regidor del districte, Guillem Espriu; dimarts

passat es va apuntar una nova mesura en junta de porta-

veus: que el portaveu del partit del conseller que faci

l’informe no tingui dret a rèplica. El cert és que els nostres

representants no tenen ara ni idea de com reduir aquest

infern de quatre hores de plens que no hi ha qui ho aguan-

ti. Des de L’Independent, però, volem recuperar una

proposta que fa molt de temps ja va defensar el dirigent

veïnal Jordi Gasull: que els veïns puguin intervenir al final

de cada punt de la part decisòria. Almenys així tothom

acabarà esbravat a una hora prudencial.

Cal recuperar la tesiCal recuperar la tesiCal recuperar la tesiCal recuperar la tesiCal recuperar la tesi
Gasull perquè els veïnsGasull perquè els veïnsGasull perquè els veïnsGasull perquè els veïnsGasull perquè els veïns
intervinguin desprésintervinguin desprésintervinguin desprésintervinguin desprésintervinguin després
de cada punt decisoride cada punt decisoride cada punt decisoride cada punt decisoride cada punt decisori

El confidencial

de L’Independent el dependent

El cas Store Cafè de presumpta cor-

rupció per atorgament de llicències

de bar ha estès una certa paranoia

entre els vells establiments que veuen

com se n’obren de nous al seu costat. Ha

passat, per exemple, a la zona de plaça

Revolució, on l’obertura d’un establiment de restau-

ració ha provocat la reacció de la competència, que

se’n van anar corrents al Districte a presentar una

instància que demanava aclariments sobre la legali-

tat de la nova llicència.

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

És ben cert que

sembla contradic-

tori que a una plaça que

porta un nom tan relacio-

nat  amb la repressió i la

llibertat, hi hagin posat

tanques. Però també és

cert que on comença la

llibertat d’un, pot acabar

la d’un altre.

A qui li agrada que a les

dues de la matinada li

trenquin la son uns nois

jugant a pilota o fent salts

amb patins, a les tres haver de

suportar els sorolls de gossos

corrent i bordant, a les quatre

despertar-te de sobte perquè

un parell de borratxos s’escri-

dassin, a les cinc les colles

assegudes o de peu fent-la

petar sorollosament, a les sis

les colles s’acomiaden...? Més

tard d’aquesta hora ja no puc

opinar, jo a diferència d’ells

m’he de llevar a les 6.30

hores, però això sí, ni tan sols

faig un suc de taronja per no

fer soroll. No el faig per no

anar contra la llibertat del qui

vol dormir més a aquella hora i

gaudir d’aquest plaer que a mi

m’ha estat negat.

Tant de bo la gent fos prou

cívica perquè no s’hagués de

tancar la plaça. Tant de bo

tinguéssim els Mossos o la
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Urbana patrullant per normati-

va més sovint sense que

calgués trucar-los quan el

nostre cervell no resisteix la

pressió de soroll. Aleshores jo

també estaria en contra de

tancar qualsevol plaça però

ara mateix pagaria el que fos

per saber on he de demanar

que almenys per la nit també

tanquin la meva. Una veïna de

plaça del Diamant.

Glòria Sendra

Encara no m’acabo de

creure que vulguin posar

barrots a la plaça de

Dones del 36. Sento que

s’estan rient del ciutadà i

afavorint a aquells veïns

selectes que poden

permetre’s el luxe de pagar-se

un pis en aquell espai. Si queda

com sembla ser que quedarà,

no serà la plaça de Dones del

36, sinó l’Illa de la Vergonya de

Gràcia.

Martí Nebot
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Comerciant,
vols anunciar-te

a l’Independent?
truca’ns i

t’informarem

692 601 261
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Dídac Ros

estudiant

Josep Falguera

transportista

Com a professional crec que

les vacances dels escolars són

excessives. Els professors hem

de romandre al centre fins a

principis de juliol i hem de

tornar a principis de setembre.

Els infants podrien estar a

classe i així no hauríem de fer

les coses corrent. 

Mònica Ortiz

mestra

Mercedes Sánchez

advocada

Trobo que amb dos mesos de

vacances n’hi ha prou. Al ser

mare treballadora, tinc molts

problemes quan arriben les

vacances, moltes mares deixen

els nens amb els avis, però ells

també han de descansar. Prefe-

reixo pagar un casal d’estiu

perquè sé que es diverteixen. 

Jo sóc pare, però no noto tant

les conseqüències de les

vacances dels nens perquè la

meva dona no treballa i pot

encarregar-se d’ells. Tot i així

crec que són massa vacances,

són tres mesos que pares i

mares han de treballar més

que la resta de l’any. 

Com a estudiant he de donar

suport a la idea que les vacan-

ces que hi ha són les justes. Fa

poc que he sortit de l’institut i

ara que estic a la universitat

enyoro aquells tres mesos sense

cap preocupació. Estic a favor

que els nens tinguin aquestes

vacances, s’ho mereixen. 

CREUS QUE RETIRAR ELS BANCS ÉS UNA BONA SOLUCIÓ ALS PROBLEMES DE LA PLAÇA DEL SOL? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

què en penseu...

OPINIÓ

“Perquè seran catalans,

totes les seves despeses,

on vagin, els seran paga-

des (...) Més valdrà ser

català que milionari”, deia

Francesc Pujols. Agafant-

me a aquesta gran màxima

del filòsof de Martorell no

acabo d’entendre les ganes

de marcar territori que

tenen les administracions

que ens governen a l’hora

de proclamar “això ho he

pagat jo”. La primera

vegada que vaig sentir

vergonya aliena i fins i tot

autèntic fàstic va ser en una

passejada pels barris alts

de Canyelles i Roquetes. A

les flamants i noves para-

des de metro hi lluïa un

gegantí escut de la Genera-

litat i em vaig preguntar:

cal? Sobradament  és

coneguda la batalla perdu-

da del govern català per

reivindicar que el metro el

paguen ells i no l’ajunta-

ment, però... cal? L’última

ha estat la invasió de

macroplafons de l’anome-

nat Pla Zapatero per fer

quatre obretes mentre el

nou finançament encara

està pendent. És aquest un

costum molt espanyol:

plafó per demostrar que

pago jo i avall que fa

baixada. Cal? 
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Pago jo

el bloc
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Cridòria

El Barça ha culminat una

temporada pletòrica que tots

els lectors coneixen. El gran

nombre de seguidors

d’aquest club escampats per

la Vila han seguit amb delit

l’apassionant –per a ells– final

de temporada. Els partits

s’han jugat, tots, per la nit. La

conseqüència, més que

previsible, ha estat un

terrabastall que, fins i tot, els

sismògrafs han detectat. Bé

als seus domicilis, bé a locals

de pública concurrència, els

barcelonistes han proferit

tota mena de sorolls, recor-

dem-ho de nou, durant la nit.

Als bars s’hi ha amuntegat

afició que ha consumit

begudes –suposem que

alcohòliques– a l’exterior. Les

jugades importants han estat

victorejades amb tota mena

de crits, petards, músiques…

Amb el finals dels encontres

ja xiulats, hom ha gaudit de

pirotècnia, clàxons de cotxes,

motocicletes a tota velocitat,

vianants en mig de la calça-

da, borratxos bramant… Res

de nou, del tot previsible. I

no només previsible: fora de

la llei. Aquest xivarri ha de

vulnerar totes les ordenances

hagudes i per haver però

compta amb l’aquiescència

de l’autoritat. Saura, Escarp i

Hereu semblen haver-se

rendit a les expansions dels

seguidors esportius. Només

reprimeixen la facció més

violenta que es concentra a

Canaletes. A la resta, deixen

fer. Per què no s’atreveixen a

reprimir aquests afeccionats?

David Roig, periodista

tribuna

A entrar als bars sorollosos, a

trucar a la porta dels veïns

vociferants? A controlar els

vehicles esverats? Quants

establiments han estat

expedientats? I quants veïns?

El perquè de la tolerància rau

en la combinació entre l’enor-

me força dels seguidors

d’aquest club i la necessitat de

deixar una vàlvula d’escapa-

ment a les tensions quotidianes

que tothom pateix. L’Ajunta-

ment  no s’atreveix contra els

seguidors esportius i les seves

expansions. Actuar engendraria

una impopularitat electoralment

funesta. La impresentable rua

etílica dels jugadors en tornant

de Roma fa venir vergonya

aliena i és un mal exemple que

destrueix la tasca dels mestres.

El FC Barcelona és un tòtem

davant del qual s’inclina

gairebé tota la societat. La

decantació dels mitjans de

comunicació públics envers

aquest club fóra un escàndol si

es tractés d’un partit polític o

d’una empresa. A favor del

Barça i els barcelonistes tot

està permès. L’habitual servilis-

me de periodistes i

intel.lectuals cap al PSOE

només és superat, i amb nota,

per la rendició davant l’esport

en general i el Barça en particu-

lar. Tots els codis deontològics i

bones pràctiques de la profes-

sió periodística s’esfumen.

I que ningú no em repliqui

parlant de la catalanitat del

Barça, etc. No discutiré

l’operativitat nacionalitzadora

d’aquest club, més evident

des del 2003 amb Laporta i

la seva junta. Ara bé, no tots

els barcelonistes surten amb

l’estelada, ni molt menys. La

penya barcelonista pròxima

a casa meva s’emociona

quan juga la infame selecció

espanyola. La lamentable

victòria de fa un any del

combinat –per  imperatiu

legal– espanyol va compor-

tar una explosió d’entusias-

me dels habituals d’aquest

local. Van muntar una

espècie de jura de bandera

espanyola davant del seu

local: tots els cotxes i via-

nants que circulaven havien

de desfilar sota l’estanquera.

Un revival de la mili, certa-

ment…

Cal exigir a l’autoritat valentia

i que actuï contra els qui

profereixen sorolls i d’altres

molèsties quan hi ha partits

importants. Els equips

esportius interessen els seus

seguidors que, cal recordar-

ho de nou, no són ni de lluny

el 100% de la societat. I que,

a més, tenen per costum

vulnerar les més elementals

normes cíviques quan

segueixen partits importants.

Fins quan? 

LLLLL’Ajuntament no’Ajuntament no’Ajuntament no’Ajuntament no’Ajuntament no
sssss’atr’atr’atr’atr’atreveveveveveix contra elseix contra elseix contra elseix contra elseix contra els
seguidors esportius iseguidors esportius iseguidors esportius iseguidors esportius iseguidors esportius i
les seves expansionsles seves expansionsles seves expansionsles seves expansionsles seves expansions

El FC Barcelona ésEl FC Barcelona ésEl FC Barcelona ésEl FC Barcelona ésEl FC Barcelona és
un tòtem davant delun tòtem davant delun tòtem davant delun tòtem davant delun tòtem davant del
qual squal squal squal squal s’inclina gair’inclina gair’inclina gair’inclina gair’inclina gairebéebéebéebéebé
tota la societatota la societatota la societatota la societatota la societattttt
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Atur a la construcció

Manel Garcia Biel, de CCOO de Catalunya i veí de Gràcia

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

La situació de crisi econòmi-

ca té com a causes impor-

tants l’especulació immobili-

ària dels darrers anys i el

sobre endeutament de les

famílies a conseqüència de

la baixada dels tipus

d’interès i l’accés fàcil al

crèdit per part de les

entitats financeres.

Aquesta situació té conse-

qüències pel manteniment

de l’habitatge, sobretot en

les persones que han

perdut la feina. A més, les

dificultats per accedir al

crèdit per la situació de crisi

financera internacional,

agreugen l’accés a l’habitat-

ge, fins i tot als de protecció

oficial, i pot produir situaci-

ons greus de cohesió social

a Catalunya.

D’altra banda, l’augment de

l’atur té especial rellevància

en el sector de la construc-

ció per la qual cosa cal

posar en marxa mesures de

creació d’ocupació per als

treballadors d’aquest sector.

Davant d’aquesta situació

CCOO de Catalunya hem fet

arribar propostes concretes

al govern de la Generalitat,

als promotors d’habitatges i

a les entitats financeres, tots

ells signants del Pacte per

l’Habitatge, mesures útils i

eficients que permetin fer

front a aquesta situació.

CCOO proposa transformar

en habitatge protegit de

règim general l’estoc d’habi-

tatges lliures pendent de

venda. També proposa

incrementar els ajuts a les

famílies amb dificultats per

fer front al pagament dels

habitatges per evitar desno-

naments. Cal desenvolupar

ajuts específics per fer front a

la morositat al pagament

d’hipoteques i incrementar els

ajuts al pagament dels llo-

guers d’habitatges i de forma

substancial les bosses de

lloguer social a Catalunya.

CCOO incideix en que cal que

les entitats financers facilitin

l’accés al crèdit suficient per

accedir a l’adquisició d’habi-

tatges i flexibilitat pels paga-

ments de les hipoteques en

les situacions d’atur. Al

mateix temps cal un incre-

ment dels programes de

rehabilitació d’habitatges, la

promoció d’habitatge de

protecció oficial de règim

general de lloguer i propie-

tat, la creació d’ocupació en

el sector de les energies

renovables per donar

sortida a l’atur de la cons-

trucció i polítiques actives i

formació per qualificar els

treballadors del sector de la

construcció.

Com veieu són mesures

concretes i creiem que molt

efectives per reactivar un

sector prou afectat per la

crisi, al temps que es dona

resposta a una necessitat

social que ja és inajorna-

ble. 

JAVI SORIA

Cal desenvolupar ajutsCal desenvolupar ajutsCal desenvolupar ajutsCal desenvolupar ajutsCal desenvolupar ajuts
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Tristram *

A voltar!

Ara que s’acosta el període de vacances, i

que el meu amic Margi encara no s’ha

decidit per on viatjar, és el moment de

suggerir quatre destinacions que poden

ajudar-lo a conèixer llocs interessants i, de

passada, aprendre més detalls sobre els noms d’algunes

places i carrers del barri. Qui sap, potser de passada també

serveix a algun dels nostres amables lectors.

Per exemple, els veïns de la plaça de la Revolució de setem-

bre de 1868. Doncs bé, tenint en compte els fets que es van

succeir fa prop d’un segle i mig, es podria fer una escapada

d’un dia a Reus, la ciutat del general Prim (que en aquella

època era com el Facebook, estava posat en tot) o si es vol

anar més lluny, fins a Cadis on va començar la revolta militar

contra la Reina Isabel II (que per cert, en alguns retrats no

apareix gaire agraciada la

pobra), o fins i tot a París,

amb l’excusa que la dona es

va haver d’exiliar en aquesta

ciutat.

Els del carrer Verdi, doncs

està clar no? A l’escala. Però

a la costa brava ni a l’escala

de casa, sinó a Milà. A la Scala de Milà on s’hi van estrenar

algunes de les seves obres més conegudes. Per cert, que

resulta que en els anys en què aquí es gestava la revolució de

la plaça, el compositor també va exercir una mica de vida

política com a diputat al primer parlament d’Itàlia. Ah i si no

agrada Milà, també es pot

anar a Viena. Quina relació hi

té? Doncs que aquesta ciutat

acull la seu de l’empresa que

projecta construir un gaso-

ducte que connectarà centre

Europa amb Egipte, el Caspi i

altres regions. Aquesta

empresa es diu Nabucco Gas Pipeline Project. Vaja que té el

mateix nom que una de les més conegudes òperes de

Giuseppe Verdi.

Per als de la plaça del Sol, doncs bé, ara mateix es podria

escollir entre qualsevol ruta càlida. Posem-hi un desert de

Gobi, o la costa Esquelets de Namíbia, on el sol no hi deu

faltar. I una altra opció és que algú es passi per casa meva a

l’estiu, perquè segur que també hi estarà, de sol.

I encara em queden els veïns del carrer Berga, però la veritat,

amb aquest cas hi rumio i hi rumio... i ostres, em costa

pensar un vincle... algú em dóna un cop de mà? 

* VOYAGEUR DES DE 1973

la setmana
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Política
Tots els partits pacten un segon intent

per escurçar la llargada dels plens
Els informes dels consellers no podran ser replicats pel portaveu del partit que el presenti

La participació no acaba

de funcionar als plens i

a les comissions del

districte i bona part de

la culpa la té la llargada

de les sessions, que no

baixen de les quatre

hores. Dimarts es va

donar l’últim cas: una

comissió d’urbanisme

va durar quatre hores i

vint minuts, malgrat

que en l’ordre del dia no

hi havia cap punt de

gran transcendència. La

junta de portaveus de

dimecres va abordar per

segona vegada, amb la

unanimitat de tots els

grups, noves mesures

per escurçar la llargada.

L’AUDIÈNCIA PÚBLICA SE CELEBRA AL FINAL DEL PLENARI I MOLTS VEÏNS ACABEN PER MARXAR

ALBERT BALANZÀ

Tres mesos, un únic ple de prova
i algunes comissions han estat
suficients per constatar unànime-
ment entre els partits que no hi
ha prou amb les primeres mesu-
res adoptades a la junta de porta-
veus extraordinària de l’abril i que
les normes de participació instau-
rades des del 2003 continuen cre-
ant unes dinàmiques negatives per
a l’interès veïnal: no hi ha ple que
no baixi de les quatre o cinc ho-
res i els veïns que volen partici-
par han d’esperar-se a l’audiència
pública que segueix al ple per par-
lar un minut. Conclusió: la parti-
cipació als plens gairebé és nul·la
i es deriva, per als qui se n’assa-
benten a través dels cartells pen-
jats, als consells de barri.
A la junta de portaveus de dime-
cres tots els partits van constatar

que no hi ha fórmules màgiques
de solució per aquest infern de
sessions maratonianes, que tam-
bé afecta a algunes comissions,
però que la reducció del temps
que utilitzen els consellers de
l’equip de govern a 15 minuts en
un màxim de tres paraules s’ha
revelat com a clarament insufici-
ent. La nova mesura pactada ara
implica que el portaveu del par-
tit del conseller que presenti l’in-
forme no tindrà dret a rèplica.
També tots els partits es van con-
jurar per escurçar en general to-
tes les intervencions en favor de
manera que l’audiència pública
s’obri al més aviat possible. No
és gaire, però per alguna cosa es
comença. 

ÈRIC LLUENT

breus

Molas inaugura

els actes de la

Setmana Tràgica

L’historiador i vicepresident pri-
mer del Senat, Isidre Molas,
obre aquest dilluns 6 els actes
amb motiu del centenari de la
Setmana Tràgica programats
pels grups de recerca local de
Barcelona i impulsats pel Taller
d’Història de Gràcia. Molas
farà una conferència al Saló de
Cent de l’Ajuntament de
Barcelona a les set de la tarda,
on també hi participarà el pre-
sident del Taller d’Història de
Gràcia, Joan Àngel Frigola.
Dins la programació, hi haurà
una exposició itinerant pels dis-
trictes que començaria a Grà-
cia al mes d’octubre. El dia 25
es col·locarà una placa a l’Ora-
tori de Sant Felip Neri, el tem-
ple incendiat durant la Setma-
na Tràgica en què Joan Maragall
es va inspirar per escriure L’es-
glésia cremada. 

Neonazi jutjat

per agressió a

un antisistema

L’Audiència de Barcelona ha
jutjat un neonazi acusat de cla-
var una destral al cap un noi
antisistema el 15 de maig de
2008. Els fets van tenir lloc a
un parc a prop del Nou
Sardenya, quan la víctima, de
18 anys, es trobava amb un
amic i l’agressor es va apro-
par en moto per darrere, amb
un casc integral posat, i li va
donar dos cops amb la part ta-
llant de la destral. Abans de
desmaiar-se l’agredit va poder
identificar l’agressor. Ara la fis-
calia demana 15 anys de pre-
só per a Manuel S.P, per in-
tent d’assassinat. En la seva de-
claració, el jove ha negat ser
neonazi i també l’agressió.
L’advocat de Manuel S.P. és el
conegut ultradretà Ricardo
Sáenz de Ynestrillas. 

Serveis Socials inicia la

fase de recentralització

El ple del pròxim dilluns 6 de
juliol aprovarà en la seva part
decisòria la posada en marxa del
procés de recentralització dels
serveis socials, que passaran a
dependre directament en gestió
de personal i econòmica de
l’Ajuntament de Barcelona, La
contrapartida descentralitzadora
d’aquest moviment, tal com va
avançar L’Independent (vegeu
núm. 285), és la designació de

cinc tècnics de barri, que seran
elegits a finals de juliol. També
en la part decisòria del ple hi
entrarà l’aprovació del pla espe-
cial del Centre d’Acolliment de
Menors Gaudí del carrer
Larrard (vegeu L’Independent
núim. 299). En l’apartat de pro-
postes dels grups, hi haurà la
petició d’ERC d’iniciar un pro-
cés participatiu per a la refor-
ma de l’avinguda Pi i Margall.

PP i Districte confien que el jutge

acabarà arxivant el cas Store Cafè

A.B.

El cas Store Cafè, que esquitxa
funcionaris i excàrrecs polítics del
Districte de Gràcia per un pos-
sible cas de corrupció en l’ator-
gament d’una llicència de bar a
la Travessera de Dalt, engegarà
aquest dijous 9 de juliol la fase
de declaracions dels imputats
amb la cita fixada pel jutjat d’ins-
trucció número 9, ara ubicat a

l’edifici A de la Ciutat de la Justí-
cia de l’Hospitalet de Llobregat.
Els quatre primers imputats: la
gerent del districte, Mari Carmen
Fernández González, l’exportaveu
del PP, Albert Belón, l’inspector
del districte, Josep Serrano i l’ad-
vocat també vinculat al PP Antonio
Penalba, hauran de personar-se
dijous a les 10.30 hores als jutjats
de l’Hospitalet. També en aquesta
primera vista estan citats l’ende-

mà, 10 de juliol, cinc persones
més en qualitat de testimonis.
Encara no hi ha data de declara-
ció per als cinc nous imputats per
ampliació de la querella: la cap
dels serveis tècnics, Ester García
i dues persones més del seu equip,
José Abascal i Rufino García, l’in-
terventor Xavier Olivé i l’admi-
nistradora Carmen Pérez-Abellán.
Fonts del PP i del Districte han
confiat en l’arxivament final de

LA FAÇANA DE L’STORE CAFÈ

JAVI SORIA

Els quatre primers imputats declaren dijous a la Ciutat Judicial

la querella i el tancament del cas
abans de l’estiu. Per al Districte,
segons fonts consultades per
aquest setmanari, simplement
“no hi ha causa”. 

Reagrupament

constitueix

assemblea local

Reagrupament, el partit que
impulsa l’exconseller d’Esquer-
ra Joan Carretero, ha constitu-
ït aquest dilluns l’assemblea lo-
cal en una primera reunió on,
segons fonts de la formació, hi
van assistir una cinquantena de
simpatitzants. La reunió va
comptar amb la participació del
coordinador del desplegament
territorial de Reagrupament, el
gracienc Emili Valdero. 
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Societat
El CAP Larrard atén el 100% dels

pacients en menys de 48 hores
Pare Claret és el centre amb més llista d’espera, que es reduirà amb el CAP Vila de Gràcia

El 100% dels pacients del

Centre d’Atenció Primà-

ria Larrard són atesos en

menys de 48 hores,

mentre que al CAP

Vallcarca ho són el 93 per

cent i al CAP Claret, el 88

per cent. L’índex de satis-

facció dels graciencs en

relació a l’atenció primà-

ria està per sobre del 65

per cent. Aquestes són

les primeres dades

presentades en el marc

del nou Consell de Salut

de Gràcia, que es va

constituir el 25 de juny.

MERITXELL DÍAZ

A Gràcia hi viuen 123.304 per-
sones, que disposen de tres cen-
tres d’atenció primària, un hos-
pital, cinc centres sociosanitaris,
dos programes d’atenció domi-
ciliària i equips de suport, qua-
tre centres de salut mental, cinc
equips d’atenció primària i un
total de 87 farmàcies. Segons les
dades, el tres CAP de Gràcia van
sumar 544.991 visites, sent el de
Pare Claret el que en va registrar
més, un total de 277.575.
L’efecte d’aquestes xifres en les
llistes d’espera es traduïa el de-
sembre de 2008 en el fet que el
CAP Larrard donava resposta al
cent per cent dels pacients en 48
hores. Aquest percentatge al CAP
Vallcarca era del 93 per cent i al
CAP Claret, del 88 per cent.
D’altra banda, el servei d’urgèn-
cies de l’hospital de l’Esperança
va atendre 23.146 persones.
Pel que fa a l’índex de satisfacció
dels graciencs respecte l’atenció
que reben als diferents CAP, la

més alta és la dels pacients del
centre de Vallcarca, que voreja
el 85 per cent. El que està a la
cua és el CAP Pare Claret. La
saturació i les llistes d’espera
d’aquest servei van fer que el
Districte decidís descongestionar
el CAP i traslladar pacients al nou
equipament que es construirà al
solar de l’antiga Cibeles, a
Còrsega, i que s’anomenarà CAP
Vila de Gràcia.
Altres dades que es van presen-
tar en el consell de dijous passat
són relatives a l’atenció a la sa-
lut pública. S’han fet 282 inspec-
cions a restaurants i 54 a men-
jadors escolars per a la vigilàn-
cia i control d’aliments. També
s’han realitzat 538 controls de
fauna urbana i plagues. 

ROGER AMIGÓ

EN EL PRIMER CONSELL DE SALUT ES VAN DONAR A CONÈIXER DADES RELATIVES A L’ÀMBIT A GRÀCIA

Esperança de vida a Gràcia:

dones, 86 anys, homes, 77

L’esperança mitjana de vida de
les dones a Gràcia és de gairebé
86 anys, mentre que la dels ho-
mes graciencs és de 77 anys i
uns mesos. Segons les estadísti-
ques, les dones del districte es-
tan per sobre de la mitjana de la
ciutat, que viuen lleugerament
per sobre dels 85 anys. En can-
vi, en el cas dels homes, a
Barcelona la seva esperança de
vida és més elevada que a Grà-
cia. Segons l’enquesta de salut,

el Campa d’en Grassot és el
barri que concentra un volum
més gran de ciutadans en les
diverses franges d’edats, tant de
0 a 14 anys (3.747 persones),
d’entre 15 i 64 anys (21.407 per-
sones), i majors de 65 anys
(6.583 persones). A tot el dis-
tricte, la població ha disminuït
però ha augmentat el nombre de
graciencs en la franja de majors
de 65 anys, és a dir, s’ha produït
un envelliment dels veïns.

M.D.

Els veïns del carrer Palou no
volen sentir a parlar de la tala
d’arbres del seu carrer, una ac-
tuació prevista al projecte de
millora integral de la via disse-
nyat pel Districte i que els afec-
tats van aconseguir aturar di-
jous 25 amb la recollida de 200
signatures i fent una concen-
tració al matí per no deixar
entrar a les màquines. “Ningú
ens havia explicat que es fari-
en obres i dilluns vam veure
que uns treballadors comença-
ven a prendre mesures. Ens van
explicar que s’ampliaven vore-
res i desapareixia la fila d’ar-
bres d’una de les voreres”, ex-
plica Ma Lluïsa Roca. “Cada
zona té les seves peculiaritats i
aquí haurien d’entendre que no
es pot fer una reforma com la
que es fa als carrers del nucli
de la Vila. Aquí hi ha moltes
pendents i s’ha d’accedir en
cotxe, per això també necessi-
tem espai on aparcar”. Els ve-
ïns es queixen també de no
haver rebut cap tipus d’infor-
mació. “Ens diuen que es van
penjar rètols a les botigues con-
vocant al consell de barri, que
és on es va informar de les
obres, però aquí no hi ha boti-
gues...”, afegeix Roca. De mo-
ment, els veïns han aconseguit
aturar les obres al carrer Palou
i han penjat pancartes als ar-
bres i als balcons on reivindi-
quen que no es faci la tala. Els
afectats han estat convocats pel
Districte a una reunió per tro-
bar una solució. 

Els veïns del

carrer Palou,

contra la tala

d’arbres

Un conflicte entre bars i llauners

obliga a retirar bancs de plaça del Sol

M.D.

Dels quatre bancs que fins ara hi
havia a la zona alta de plaça del
Sol, el Districte ha decidit aques-
ta setmana retirar-ne tres i dei-
xar-ne només un. D’aquesta ma-
nera dóna resposta al conflicte
d’interessos obert entre llauners
i restauradors, que havia empit-
jorat en les darreres setmanes. Els

llauners aprofitaven per fer el seu
negoci entre els clients de les ter-
rasses dels bars de Sol i, en al-
guns casos, els bancs es conver-
tien en una extensió de les taules
degut a la seva proximitat. A
més, en les darreres setmanes els
veïns havien fet arribar queixes
al Districte per baralles i sorolls
i havien demanat al regidor, Gui-
llem Espriu, una major presèn-

cia policial a la plaça. Amb la
retirada dels bancs, el consistori
vol també posar traves a la dis-
tribució de droga existent a la
zona. Els bancs que de moment
no es retiraran són els de l’espai
lateral.
D’altra banda, el Districte tam-
bé ha retirat els bancs del pas-
seig de Sant Joan a causa de les
obres que s’estan fent per a la

AQUEST ÉS L’ÚNIC BANC QUE QUEDA A LA ZONA ALTA DE LA PLAÇA

ÈRIC LLUENT

Passeig de Sant Joan treu espais d’asseure’s per canviar el paviment

millora de la via. A causa d’un
petit decalatge, l’espai estarà sen-
se bancs fins que es faci la pavi-

mentació. Un cop es tornin a
col.locar, se substituiran aquells
que estiguin malmesos. 
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Sabor de Gràcia celebrarà 15 anys

fent el pregó de la Festa Major 2009

M. DÍAZ

La banda de rumba catalana fun-
dada pel gitano gracienc Antoni
Carbonell “Sicus” compleix quin-
ze anys. El grup ja es va encarre-
gar fa unes edicions de compo-
sar l’himne de la Festa Major i a
ritme de guitarra els festers van
entonar aquell “és la festa, és la
nostra festa, el 15 d’agost, Grà-
cia està de gresca”. Ara, els com-
ponents de Sabor de Gràcia se-
ran els pregoners de la Festa
Major 2009, després d’haver-se
donat a conèixer en el panorama
musical també en el marc de la
festa.

“En el pregó parlaré més com a
veí que com a artista, ja que guar-
do les meves vivències personals
dels agosts que he viscut. Sem-
pre m’han agradat els guarnits i
fer barri”, explica Sicus Car-
bonell. De fet, el fundador de
Sabor de Gràcia va formar part
de la comissió de Festa Major de
plaça del Poble Romaní els anys
1995 i 1996. “M’agradaria fer un
pregó alegre, diferent i que to-

qui la fibra. Segurament, faré una
part parlada i altra cantada”.
Sicus Carbonell ha viscut durant
20 anys a Gràcia, tant a la plaça
de la Vila de Gràcia, com a les
places del Raspall i Sol, i està
molt vinculat a la comunitat gi-
tana del barri. L’acompanyaran al
balcó del Districte alguns mem-
bres de Sabor de Gràcia, “no crec
que hi puguem ser tots, perquè
som molts”, matisa.

SICUS CARBONELL (ESQUERRA) I YUMITUS

Els membres de Sabor

de Gràcia, la banda

encapçalada per Sicus

Carbonell, seran els

pregoners de la Festa

Major d’enguany. El grup

de rumberos, que cele-

bra els seu quinzè ani-

versari, sortirà al balcó

del Districte el dia 14 de

juny per marcar l’inici de

les festes.

CEDIDA

La banda de rumba catalana és autora de la banda sonora oficial ‘És la festa’

SOCIETATl’independent

Monòlegs

contra el PP

Un altre gran nom del progra-
ma de Festa Major, oficial o
alternatiu, és el del monolo-
guista d’Alcoi Xavi Castillo,
famós pel seu humor càustic
que li ha valgut la censura de
molts ajuntaments valencians
governats pel PP, a causa de la
seva imitació del papa Joan
Pau II a l’obra Con la iglesia
hemos topao. Actuarà al carrer
Sant Pere Màrtir.

El passat 20 de maig la Sala Apolo
va ser l’escenari del concert dels
quinze anys de Sabor de Gràcia.
Ara, aquest pregó serà la millor
manera de celebrar aquest ani-
versari entre la seva gent i a casa,
així com el millor homenatge que
li pot retre la seva Vila. “Encara
que ara no hi visc, sóc i seré de
Gràcia”, subratlla Sicus. 

‘La Fontana’ es

perfila nom a

l’Espai Jove

El darrer tram del procés parti-
cipatiu per buscar nom a l’Espai
Jove del carrer Gran va tancar
aquest dijous dia 2. A falta dels
resultats definitius, el nom que
es perfila com a guanyador és La
Fontana. Les altres propostes fi-
nalistes, que s’han sotmès a la
votació dels internautes, han es-
tat La Vila, La Cantonada, L’Ide-
al i La Campana de Gràcia. En
el plenari de dilluns es donarà a
conèixer el nom definitiu triat
per a l’equipament juvenil. 

La L9 tindrà

parada a la part

nord de Lesseps

La comissió d’urbanisme va
anunciar dimarts que la part
nord de la plaça Lesseps tam-
bé tindrà una boca d’accés a
les andanes de la futura línia 9
del metro, donant resposta així
a una vella reivindicació dels
veïns de la zona de Vallcarca.
La boca se situarà a prop de la
biblioteca Jaume Fuster, de
manera que la plaça també
s’haurà de tornar a aixecar en
aquella banda. 

breus
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La fotoprotecció, clau per a la salut. Dins el cicle de

xerrades de l’aula de salut, la Farmàcia Lesseps informa en

aquesta ocasió sobre la importància de la fotoprotecció du-

rant l’època d’estiu per evitar taques de la pell i possibles

melanomes.

Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 20)

Dimarts 7 de juliol, a les 19 h

FLICKR

recomanem

l’independent

nez de Embun Alcaraz.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 21 h

Concert: Dan Urbano.

Astrolabi (Martínez de la

Rosa, 14), a les 21.30

Concert de rock: Negritos.

Elèctric (Travessera de Grà-

cia, 233), a les 23 h

� Dg 5 de juliol

Cercavila per Gràcia, del

1er Festival de Teatre

Social i de l’Oprimit.

Espai Jove (Gran de Gràcia,

190), a les 12.30

Festes de Sant Lluís: Tea-

tre de Kabaret.

EXPOSICIONS

� 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 10 de juliol

Exposició: La metamor-

fosis de la Palomita.

Antiga Casa Haiku (Milà

i Fontanals, 14)

� Fins al 15 de juliol

Claus de dones, d’Anna

Turbau.

CIRD (Camèlies, 36)

� Fins al 23 de juliol

Exposició: Hiding in the

city, de Liu Bolin.

Tagomago (Santa Teresa,

3)

� Fins al 28 de juliol

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.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7), a les 18 h

Cloenda del 1er Festival

de Teatre Social i de

l’Oprimit, amb teatre i

concerts.

Espai Jove (Gran de Gràcia,

190), a les 18 h

Jam session: Jopori Jazz.

Elèctric (Travessera de Grà-

cia, 233), a les 21 h

Concert: Albert Sans.

Astrolabi (Martínez de la

Rosa, 14), a les 22.30

� Dll 6 de juliol

Ruta: A peu des d’un parc

forestal fins a un jardí

de roses. Cal inscripció.

CRBS (Nil i Fabra, 20).

Hora de sortida,18 h

Cicle de projeccions V-

Day: Crímenes invisi-

bles, Wim Wenders.

Elèctric (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� Dm 7 de juliol

Sessió de contes:

Numancia Rojas.

Elèctric (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� Dc 8 de juliol

Visita: La pluja a la ciu-

tat. Cal inscripció prèvia

CRBS (Nil i Fabra, 20).

Hora de sortida, 12 h

Concert: Maga.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert de rock i punk:

Kellies

Elèctric (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� Dj 9 de juliol

Presentació del llibre: La

transparència del cig-

ne, amb Irene Rico.

Biblioteca Jaume Fuster

(Pl Lesseps, 20), 19 h

Concert: El Petit de Cal

Eril.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 4), 22 h

Concert: Maga.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert de pop: Lasentina.

Elèctric (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

Exposició: Dída Ximénez

de Embun Alcaraz.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80)

� Fins al 9 de setembre

Exposició: Woodstock, 40

anys.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

ACTES

� Dv 3 de juliol

Xerrada: L’aigua al món.

CRBS (Nil i Fabra, 20), a les

18 h

Xerrada: El budisme i la

seva eficàcia a Occident,

amb Lama Sönam Wangchuk.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Festes de Sant Lluís: Tea-

tre de Kabaret.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7), a les 21 h

Concert: Sonda.

Astrolabi (Martínez de la

Rosa, 14), a les 22.30

Concert de música brasile-

ra: Darlly Maia.

Elèctric (Travessera de Grà-

cia, 233), a les 23 h

� Ds 4 de juliol

Festes de Sant Lluís: Tea-

tre de Kabaret.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7), a les 21 h

Inauguració de l’exposició

de dibuixos: Dída Ximé-
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‘El rey del mambo’
Johari Gautier presenta en aquest llibre la història de Josep Casals i la seva dona, la Carme, que després

de tenir el seu primer fill, no sense dificultats, el donen a conèixer en l’alta societat i el tracten com si fos

un digne hereu. Són una família poderosa de Sarrià que volen expandir el seu imperi comercial. Però les

coses no sortiran tal i com planejaven.

l’autor

Johari Gautier (1979) és un jove

narrador nascut a París, amant dels

viatges i de les experiències cultu-

rals. Ha publicat contes de ficció en

antologies de l’editorial Hijos del

Hule i Sivla Editorial. És guanyador

del premi Relats de Viatge de 2007.

El seu llibre es pot adquirir a la lli-

breria Atzavara, d’Escorial.

CAPÍTULO 8

La imagen de ese perro agonizando en

una casa de Okupas me pareció el

colmo y me hizo reflexionar sobre las

grandes fronteras que existen en

Barcelona, esa ciudad próspera y

moderna. A pesar de estar a poco

menos de quince minutos de distancia,

los barrios de San Gervasio y el Barrio

Gótico están separados por una barrera

infranqueable, un abismo económico e

ideológico que incomunican a las dos

poblaciones como si fueran países o

planetas distintos, casi rivales. Los

Okupas de Gracia o del Gótico detestan

a los pijos o los burgueses de Sarriá o

San Gervasio al considerarles unos

arrogantes prepotentes capitalistas que

anhelan el poder y la corrupción, que

dividen y tientan a los débiles para

explotarlos, manipularlos y venderles

productos inútiles. Desprecian una

dominación puramente económica de

un sistema que les aliena. La clase alta

de Barcelona, en cambio, señala a los

Okupas como una masa de individuos

problemáticos, incapaces de integrarse

dentro de un modelo meritocratico,

siempre abierto a los que desean

probar su suerte. Tanta incomprensión

y sin embargo las distancias son tan

leves.

Mi modo de pensar logró

turbarme durante unos breves

segundos: ¿Por qué frente a

este animal agónico mi opinión

ya no era partidista? Ya no me

asimilaba a ninguna de las

diferentes categorías sociales

que conocía, tampoco me

declaraba a favor o en contra

de las posiciones adoptadas

por cada una de ellas, sino

que trataba de pesar objetiva

y concienzudamente las

realidades existentes. Me

había vuelto, sin darme

cuenta, un extranjero, o un

árbitro en pleno partido

caliente y controvertido.

Jugaban en el estadio los

“Okupas” contra los “Pijos” y

aunque mi papel era el de

un mediador infiltrado, ¿cuál

era el reglamento que

permitía resaltar las faltas

de unos y los logros de

otros? ¿Acaso existía una

base reglamentaria que

permitiera regir sin

favorecer a uno u otro?

Al día siguiente, después de haber

hecho lo posible por salvar a mi perrito,

después de haber tratado en vano de

borrar su congoja acumulada, me

desperté súbitamente, sin esperar a

que la luz del día me calentara la cara,

alertado por una sensación extraña a la

altura de los pies. Un frío intenso y

escalofriante me estremeció, y

removiéndome debajo de las sábanas

polvorientas y fétidas que usaba por

las noches, intenté localizar su origen.

Primero pensé en una corriente de aire

o un agujero en mis viejos calcetines de

montaña, pero mi estupor fue enorme

cuando descubrí el cuerpo helado de

mi perro, encogido y rígido, como un

animal de paja. Era obvio que había

muerto de aburrimiento o de

vergüenza, que su único deseo era

desaparecer del lugar en el cual le

había forzado a entrar, pero aún así,

traté de reanimarlo con palmaditas

suaves en el abdomen y en lo alto de

su cabeza. Me apresuré en encontrar

un nombre que tal vez había tardado

demasiado en llegar –Hugo- y se lo

susurré en el oído, para mostrarle un

mínimo de afecto, pero sin resultados.

El pobre animal yacía en el suelo,

estrujado como los días anteriores, los

ojos cerrados y los oídos cubriéndole

parte de la cabeza.

“Hugo –grité desesperado por su falta

de reacción–. No me dejes solo. No.

No me hagas esto. Te necesito. ¿Qué

voy a hacer ahora? ¿Con quién dormiré

por las noches? Eres todo lo que tengo.

No tengo absolutamente nada. Ni

siquiera amigos. El orgullo lo perdí

hace tiempo, la vergüenza también...”

Me eché a llorar desconsoladamente,

lamentándome por no haber valorado

la presencia de un animal que sufría

en su interior, tanto como yo,

culpabilizándome por no haber

brindado mi apoyo a una criatura

agónica. Lloré sin parar, aferrándome

al animal como si esperase un milagro

de Dios y que abriera los ojos para

decirme que todo era una broma, que,

finalmente, le quedaban aún muchos

años por vivir. Pero nada. Mi perrito

yacía en el suelo, inerte y los ojos

cerrados, resuelto en cerrar este tramo

de su vida, en olvidar sus últimas

penas y alejarse de su indolente

dueño. ¿Tal vez con mi ayuda, con

dulces palabras y algunas caricias,

hubiese decidido quedarse con

nosotros y disfrutar de una nueva

experiencia? ¿Tal vez me quería dar él

un ejemplo de lo que no debía

hacerse: morir sin luchar y olvidarse

de los compañeros de nuestro camino?

[...]

El tono despreciativo y amenazante de

mi hijo desapareció de repente

durante el funeral de mi perro, cuando

en presencia de las demás

comunidades de Okupas, oriundas de

los barrios de Gracia y Sants, y bajo la

intensa mirada de Juanjo y de Petra,

recitó un discurso melancólico y

poético, solemne y estudiado, para

adular la memoria de mi perro Hugo,

un animal fiel y manso, según él, que

supo acompañarme en mis aventuras,

sin esperar nada a cambio. Un alma

pura e ingenua, incapaz de manipular

o calcular. Fernandito insistió en que

era un honor para mí ser el dueño de

un perro tan maravilloso. Lo dijo con

una voz temblorosa y los ojos

aguados, como si realmente estuviera

afectado por la muerte de mi perro.

Entonces entendí que mi hijo era la

criatura la más falsa que podía existir

en este mundo, que su gusto por el

poder le hacía parecerse a una

culebra, que no se podía dar crédito a

nada de lo que brotaba de su boca

viperina. Mi hijo, mi propia sangre,

simbolizaba todo lo que ahora

detestaba, y sin embargo, el colectivo

de Okupas aclamó sus palabras,

aplaudió efusivamente, en homenaje a

la memoria de mi perrito Hugo.

Le relevaron Juanjo y Petra que, como

era de esperar, pronunciaron unas

palabras vibrantes y compartieron mi

dolor, demostrando su profunda

congoja y al mismo tiempo el agrado

de haber conocido a un perro leal del

nuevo continente. Eran todas lindas

palabras, dulces y consideradas, que,

pese a que procedieran de un grupo

que desconocía totalmente el origen de

mi perro, consolidaban la imagen de un

héroe inolvidable, un ejemplo para

todos los perros del movimiento Okupa

en Barcelona. Celebré el hecho que mi

perro pudiera ser recordado.

Finalmente, había muerto de una

manera digna y su martirio había

servido para algo.

Antes de que la muchedumbre se

esparciera por las Ramblas o regresara

a Gracia, es decir poco después de

que Arturo lograse escalar la estatua de

Colón y depositara los restos de mi

perro en algún lado, un Okupa curioso

y admirativo se acercó a mí para

hacerme una pregunta. “Oye,

compañero –me dijo él, procurando no

perturbarme en medio de mi reflexión–,

me podrías explicar por qué llamaste

Hugo a tu perro. Me parece un nombre

extraño. Es un nombre de pijo, ¿no?” 
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Cultura
Berto Romero i Toni Moog estrenen la

primera Setmana Còmica al Teatreneu
La iniciativa programa un cartell amb grans noms de l’escena humorística actual

L’humor més àcid i

canalla s’apodera de la

sala gran del Teatreneu.

La primera Setmana

Còmica de Barcelona

reuneix a partir de

dilluns i fins al proper

diumenge 12 a grans

noms de l’actual escena

de l’humor, entre ells,

Berto Romero, Toni

Moog, Albert Boira i

Martin Piñol. Es tracta

d’una iniciativa solidà-

ria amb la comunitat 13

de enero, a Talnique (El

Salvador), víctima dels

terratrèmols de 2001.

L’HUMORISTA I VEÍ DE GRÀCIA, BERTO ROMERO, UN DELS NOMS QUE PARTICIPA EN LA SETMANA CÒMICA DE BARCELONA

ÈRIC LLUENT

MERITXELL DÍAZ

Alguns d’ells, com Berto Romero,
ja havien fet riure al públic del
Teatreneu; d’altres és el primer cop
que trepitgen l’escenari del carrer
Terol. Albert Boira, Toni Moog,
Txabi Franquesa, Martin Piñol,
David Guapo, Gabriel Córdoba,
Jonathan Vives, Berto Romero,
Isaac Jurado, Arturo González-
Campos i Marcos Mas formen el
cartell d’aquesta primera Setmana
Còmica de Barcelona, una inicia-
tiva que, a més d’arrencar les ria-
lles de les butaques, destinarà els
diners que recapti en aquestes sis
úniques funcions a la comunitat sal-
vadorenca del Talnique, molt col-
pejada pels terratrèmols que van
tenir lloc al 2001.
Els primers en trencar el gel seran
Txabi Franquesa, Toni Moog i
Albert Boira, que vindran acom-
panyats dels pinxes de la cuina
dels monòlegs de l’escola Set d’Ac-
ció. El monologuista Martin

Sis espectacles solidaris

amb un poble del Salvador

Dilluns 6, a les 20 horesDilluns 6, a les 20 horesDilluns 6, a les 20 horesDilluns 6, a les 20 horesDilluns 6, a les 20 hores
Albert Boira, Toni Moog i Txabi
Franquesa i els pinxes de la cui-
na dels monòlegs de l’escola Set
d’Acció

Dimarts 7, a les 21 horesDimarts 7, a les 21 horesDimarts 7, a les 21 horesDimarts 7, a les 21 horesDimarts 7, a les 21 hores
Martin Piñol, de Paramount
Comedy

Dimecres 8, a les 21 horesDimecres 8, a les 21 horesDimecres 8, a les 21 horesDimecres 8, a les 21 horesDimecres 8, a les 21 hores
David Guapo, Gabriel Córdoba
i Jonathan Vives

Piñol, guanyador de més de 30
premis i guionista de programes
com Noche sin tregua, Club Super
3 o Saber y ganar, portarà les se-
ves històries la nit de dimarts. El
col.laborador de Buenafuente,
David Guapo, sumarà el seu hu-
mor al de Gabriel Córdoba i
Jonathan Vives la nit de dimecres.
El televisiu Berto Romero, veí de
Gràcia, tornarà a la sala on ja ha
fet riure els espectadors amb El
Cansancio i La apoteosis necia. El
Club de la Màgia del Teatreneu
se suma al projecte amb l’espec-
tacle del mag Isaac Jurado. La fi
de festa anirà a càrrec d’Arturo
González, del programa La parro-
quia del monaguillo, i Marcos Mas,
amb Guillem Albá i la Always
Drinking Marching Band. 

Dijous 9, a les 23.30Dijous 9, a les 23.30Dijous 9, a les 23.30Dijous 9, a les 23.30Dijous 9, a les 23.30
Berto Romero

Dissabte 11, a les 22 horesDissabte 11, a les 22 horesDissabte 11, a les 22 horesDissabte 11, a les 22 horesDissabte 11, a les 22 hores
Isaac Jurado, amb l’espectacle
El Club de la màgia

Diumenge 12, a les 20 horesDiumenge 12, a les 20 horesDiumenge 12, a les 20 horesDiumenge 12, a les 20 horesDiumenge 12, a les 20 hores
Gran final de la Setmana Cò-
mica de Barcelona amb Arturo
González-Campos, Marcos
Mas, i Guillem Albá i la Always
Drinking Marching Band

breus

El fotògraf Elliot

Landy exposa a

la Jaume Fuster

Woodstock: 40 anys és l’exposi-
ció fotogràfica que s’ha presen-
tat aquesta setmana a la biblio-
teca Jaume Fuster i que es po-
drà veure fins al proper 9 de
setembre. Es tracta d’una mos-
tra d’Elliot Landy, el fotògraf
oficial del festival de música i
art de Wookstock, que dime-
cres va estar a la biblioteca de
Lesseps per parlar sobre la seva
obra. Durant els convulsos
anys 60, Landy va agafar la
càmera per expressar-se amb la
seva pròpia “veu visual”. Els
seus primers treballs es van cen-
trar en documentar el movi-
ment antiguerra i més endavant
va capturar imatges de la nova
contracultura de la música
rock. Amb el seu objectiu va
fotografiar Bob Dylan, The
Band, Van Morrison, Jimi
Hendrix, Jim Morrison i el fes-
tival de Woodstock. 

Lidia Guevara,

dijous vinent a

l’Alfa en viu

La cantant de pop Lidia Gue-
vara actua el proper dijous 9 al
cicle Alfa en viu. Guevara re-
prèn la seva carrera en solitari
després d’abandonar el grup
Banghra. Acaba de presentar la
seva nova maqueta, amb temes
intimistes i amb una veu molt
personal. Al llarg d’aquest juliol
també passaran per l’escenari
Freak Fandango i Smila, Núme-
ro Mach –dins la seva gira Aero-
pop, que també els porta a la
Cova de les Cultures per fer so-
nar els seus temes indie-pop–, i
Eufuria, que navega entre el rock
modern i alternatiu. 

12

entrevista

Els treballs d’aquest cicle hanEls treballs d’aquest cicle hanEls treballs d’aquest cicle hanEls treballs d’aquest cicle hanEls treballs d’aquest cicle han
tractat la coexistència en latractat la coexistència en latractat la coexistència en latractat la coexistència en latractat la coexistència en la
parella. És senzill abordar elparella. És senzill abordar elparella. És senzill abordar elparella. És senzill abordar elparella. És senzill abordar el
tema a través de la dansa?tema a través de la dansa?tema a través de la dansa?tema a través de la dansa?tema a través de la dansa?
La dansa et permet aprofundir
en temes humans. No és fàcil,
però ho treballem a través d’un

Meritxell Díaz

“L’obra té una mica de Pina Bausch”

Els coreògrafs i directors artístics Arthur

Rosenfeld i Ana Teixidó porten aquest cap de

setmana a La Caldera Tango a la Bergman, una

obra amb què posen punt final a una sèrie de duos

que van iniciar l’any 1986.

els anteriors ens havíem inspirat
més en nosaltres. Aquest cop ens
hem inspirat en Ingmar Bergman
i el tango per reforçar els nostres
personatges.

LLLLL’espectacle té una mica de la’espectacle té una mica de la’espectacle té una mica de la’espectacle té una mica de la’espectacle té una mica de la
ballarina Pina Bausch?ballarina Pina Bausch?ballarina Pina Bausch?ballarina Pina Bausch?ballarina Pina Bausch?
A. R. Em vaig formar i vaig anar
a Buenos Aires amb ella. De for-
ma conscient no, però de forma
natural sí que té una mica de
Bausch. Pot ser un homenatge.

llenguatge suggestiu, amb el mo-
viment, el temps i el ritme.

Amb Amb Amb Amb Amb TTTTTango a la Bango a la Bango a la Bango a la Bango a la Bergman ergman ergman ergman ergman tan-tan-tan-tan-tan-
queu aquesta sèrie de duos.queu aquesta sèrie de duos.queu aquesta sèrie de duos.queu aquesta sèrie de duos.queu aquesta sèrie de duos.
Sí, la peça té molt de comiat, de
funeral, de mort, de solemne. En

ANA TEIXIDÓ I ARTHUR ROSENFELD, COREÒGRAFS I DIRECTORS ARTÍSTICS

Rosenfeld i Teixidó porten ‘Tango a la Bergman’ a La Caldera

A.T. Per a mi és l’obra més Pina
Bausch que hem fet.

Què us aporta La Caldera comQuè us aporta La Caldera comQuè us aporta La Caldera comQuè us aporta La Caldera comQuè us aporta La Caldera com
a escenari?a escenari?a escenari?a escenari?a escenari?

JAVI SORIA

Un format molt íntim, és una
confrontació diferent amb l’es-
pectador, que trobarà les pre-
guntes i les respostes en els si-
lencis de l’obra. 
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16.30, 18.30, 20.30, 22.30.

•Transformers. Dv i ds, 16.00, 19.00,

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

22.00.

•Pagafantas. Dv i ds, 16.15, 18.15,

20.15, 22.15, 00.40; de dg a dj, 16.15,

18.15, 20.15, 22.15.

•Millenium 1. Dv i ds, 16.00, 19.00,

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

22.00.

CASABLANCA-KAPLAN. Passeig de Grà-

cia, 115

•Sala 1: Vacaciones de Ferragosto

(VOSE). Passis: de dv a dj,16.00, 19.00,

22.00. Parque vía (VOSE). Passis: de

dv a dj, 17.25, 20.25.

•Sala 2: LOL (VOSE). Passis: dv i de dg a

dc, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00; ds i

dj, 16.00, 18.00, 20.00.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

Tancat per qüestions tècniques du-

rant aquesta setmana.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.

•Sala 1: Ice age 3 (cat). Passis: 16.30,

18.30, 20.30, 22.30.

•Sala 2: Kika superbruja. Passis: 16.45.

Tetro. Passis: 19.20, 22.20.

•Sala 3: Millennium 1. Passis: 16.00,

19.00, 22.00.

•Sala 4: Corazón de tinta. Passis: 16.15,

18.15, 20.15. Ángeles y demonios.

Passis: 22.15.

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

•Sala 1: Despedidas (VOSE). Passis:

16.20, 19.30, 22.30.

•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: El primer día del resto de tu

vida (VOSE). Passis: 16.05, 18.20,

20.30, 22.40.

•Sala 5: Seráphine (VOSE). Passis: 16.00,

20.30. La caja de Pandora (VOSE). Pas-

sis: 18.20, 22.40.

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

• Ice Age 3. Dv i ds, 16.10, 18.10,

20.10, 22.10, 00.45; de dg a dj,

16.10, 18.10, 20.10, 22.10.

•Kika superbruja y el libro de

hechizos. De dv a dj, 16.00, 18.00.

•Tetro. Dv i ds, 20.00, 22.00, 00.40;

dg a dj, 20.00, 22.00.

•Corazón de tinta. De dv a dj, 16.05,

18.10.

•Ejecutiva en apuros. Dv i ds, 20.20,

22.25, 00.40; de dg a dj, 20.20,

22.25.

•Cleaner. Dv i ds, 16.10, 18.10,

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

18.10, 20.10, 22.10.

•La última casa a la izquieda. Dv i

ds, 16.10, 19.10, 22.10, 00.40; de

dg a dj, 16.10, 19.10, 22.10.

• Ice Age 3. Dv i ds, 16.30, 18.30,

20.30, 22.30, 00.50; de dg a dj,

VERDI PARK. Torrijos, 49. Telèfon: 93

238 79 90.

•Sala A: Tres monos (VOSE). Passis:

16.00, 20.30. La velocidad funda el

olvido (VOSE). Passis: 18.15, 22.40.

•Sala B: Mishima  (VOSE). Passis: 16.00,

18.15, 20.30, 22.45.

•Sala C: Pagafantas (VOSE). Passis:

16.20, 18.20, 20.30, 22.40.

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

16.05, 18.20, 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. El club de la mà-

gia 2. Dimecres i dissabte, 22 h.

Magia de cerca. Dijous, 22 h. Sopa

de Kavaret. Divendres, 22 h, i ds,

23.30.  En la cola del Inem. Diven-

dres, 23.30. Esperando a... Godoy.

Dissabte, 19 h. Ilusión o mente, amb

màgic Fabra. Ds, 20.30 h. Optimis-

me global. Dg, 18.30. Tres

monólogos de risa. Dg, 20 h.

•Sala del mig. Abajo las pasteladas.

Diumenge, 19 h.

•Sala Xavier Fàgregas.  Impro-show.

Dijous, 21.30. Impro Horror Show.

Dissabte, 23.30.  Impro Fighters. Di-

vendres, 23 h. El club de la màgia

júnior. Divendres, 18 h; dissabte,

18.30 i diumenge, 17.15. Zzapping,

el concurso. Dissabte, 20 h. Monó-

logos 10: Luismi. Divendres, 21 h.

Monólogos 10: Dando la cara. Di-

vendres, 22 h. Missingers in the

heaven. Dg, 18 h. Primera setma-

na Còmica de Barcelona.
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bandes amb DO

Tirantlofunk actuen a la Festa Major del carrer Tordera

Com vau formar el grup?Com vau formar el grup?Com vau formar el grup?Com vau formar el grup?Com vau formar el grup?
Alguns ja tocàvem junts a una
altra banda i fèiem versions en
anglès de temes soul. Amb
l’Àlex, que és el cantant actual,
estem fent temes propis en ca-
talà i ens hem adonat que ara
ens ho passem millor. Hi ha
més implicació.

PPPPPer què aquest nom?er què aquest nom?er què aquest nom?er què aquest nom?er què aquest nom?
Hem intentat crear una histò-
ria al voltant de Tirantlofunk.
Hem escrit un conte del qual
ja hem publicat el primer ca-
pítol al nostre blog. Volem do-
nar-li un sentit al projecte.

Quants cops per setmana as-Quants cops per setmana as-Quants cops per setmana as-Quants cops per setmana as-Quants cops per setmana as-
sageu?sageu?sageu?sageu?sageu?
Entre un i dos cops i unes 3
hores a un local de Marina que
es diu Barcelona Arts.

FFFFFeu actuacions amb molta freu actuacions amb molta freu actuacions amb molta freu actuacions amb molta freu actuacions amb molta fre-e-e-e-e-
qüència?qüència?qüència?qüència?qüència?
A l’estiu tenim previst fer to-
tes les que surtin. Quan arriba
el calor sempre és més fàcil
actuar en Festes Majors, con-
cursos... El 15 d’agost tenim
una actuació confirmada al
carrer Tordera.

Ha costat gravar la maqueta?Ha costat gravar la maqueta?Ha costat gravar la maqueta?Ha costat gravar la maqueta?Ha costat gravar la maqueta?
La vam haver de gravar força
ràpid, en un parell de dies. En
Marc Serrats ens va ajudar en

Lídia Haro

“El nostre referent és el funky i el soul”

Fa un any, set músics es

van encabir en un nou

projecte de funky i soul

català que van anome-

nar Tirantlofunk. Ja

han aconseguit gravar

una maqueta amb cinc

temes inèdits i les 500

còpies que tenen espe-

ren invertir-les en

promoció del grup

perquè la gent els

conegui. L’Aidà i en Pau

Z ens expliquen com

funciona la seva banda.

consciència que hi ha grups a
Barcelona que fan música rela-
cionada amb el funky i el soul.

Quin és el vostre grup de re-Quin és el vostre grup de re-Quin és el vostre grup de re-Quin és el vostre grup de re-Quin és el vostre grup de re-
ferència?ferència?ferència?ferència?ferència?
La música negra en general és
una referència, sobretot el
funky i el soul dels anys 70 als
Estats Units. També les lletres
dels cantautors catalans. Al grup
tothom fica la seva cullerada en
quant a estils, des de l’ska fins
la música africana.

Quines esperances musicalsQuines esperances musicalsQuines esperances musicalsQuines esperances musicalsQuines esperances musicals
teniu per al futur?teniu per al futur?teniu per al futur?teniu per al futur?teniu per al futur?
Passar-ho bé i que arribi a la
gent. Aconseguir ficar-nos en
algun circuit on es valori el
funky i el soul en català.

PPPPPodeu viurodeu viurodeu viurodeu viurodeu viure de la música?e de la música?e de la música?e de la música?e de la música?
No, no! No ho esperem. Fent
aquest estil de música és difícil.
Com a molts aspires a què t’aju-
di a treure alguns diners. 

tot el procés. La preparació sí que
va ser més llarga ja que teníem
vuit temes i no finalment només
vam poden incloure cinc.

És difícil fer-se un forat per aÉs difícil fer-se un forat per aÉs difícil fer-se un forat per aÉs difícil fer-se un forat per aÉs difícil fer-se un forat per a
un grup desconegut que apos-un grup desconegut que apos-un grup desconegut que apos-un grup desconegut que apos-un grup desconegut que apos-
ta per aquest estil?ta per aquest estil?ta per aquest estil?ta per aquest estil?ta per aquest estil?
Encara no tenim el forat (riuen).
En aquest moment a Barcelona i

València estan sorgint algunes
propostes molt relacionades amb
aquesta corrent.

Us ha obert alguna porta tenirUs ha obert alguna porta tenirUs ha obert alguna porta tenirUs ha obert alguna porta tenirUs ha obert alguna porta tenir
el lloc a myspace?el lloc a myspace?el lloc a myspace?el lloc a myspace?el lloc a myspace?
Fas contactes amb altres grups
que gràcies al web et coneixen.
Més que res serveix per deixar

ELS INTEGRANTS DE LA BANDA LOCAL TIRANTLOFUNK

CEDIDA

‘Pagafantas’ es presenta als Verdi. El director Borja Cobeaga
estrena els seu primer llargmetratge Pagafantas, amb Gorka Otxoa
i Sabrina Garciarena, com a actors principals. El film retrata el
personatge del “pagafantas”, el noi que es dedica a pagar les be-
gudes a les noies per poder lligar amb elles. 

JAVI SORIA

“Fem temes propis

en català i ens

hem adonat que

ho passem millor”

El crim perfecte

Departament d’Atenció al

Consumidor

Denúncia núm. 5.783/2009

El demandant declara que,

després d’haver llegit

l’anunci exposat a continua-

ció, va rebre una resposta

que no va complir les seves

expectatives,

denunciant a

l’empresa

anunciant

amb càrrecs

de publicitat

enganyosa.

Anunci

aparegut en el número 256

del setmanari “La dimensió

desconeguda”, revista

especialitzada en

freakismes i encontres a la

tercera fase.

“Està tip que l’ignorin? Odia

el seu marit i no sap com

alliberar-se d’ell? No suporta

la seva cap? Desitja eliminar

aquesta persona odiosa i

indesitjable que li fa la vida

impossible?

Enhorabona! Nosaltres

podem ajudar-li a cometre

el crim perfecte!

1. Enviï un sms amb les

paraules CRIM espai PER-

FECTE al 77X88.

2. Rebrà en el seu mòbil un

missatge de text amb la

premissa principal per

executar el crim perfecte*.

3. Esborri el

missatge de

text per

eliminar

qualsevol

pista.

* L’ sms

s’enviarà

automàticament des d’un

centre de missatgeria

instantània no rastrejable.

No hi hi haurà proves de

contacte entre la nostra

organització i vostè.”

Detallem a continuació la

resposta rebuda pel deman-

dant a través de sms:

“El crim perfecte és aquell

que NO es comet”. 

relats curts
Marta Navarrete

Desitja eliminarDesitja eliminarDesitja eliminarDesitja eliminarDesitja eliminar
aquesta persona odiosaaquesta persona odiosaaquesta persona odiosaaquesta persona odiosaaquesta persona odiosa
i indesitjable que li fai indesitjable que li fai indesitjable que li fai indesitjable que li fai indesitjable que li fa
la vida impossible?la vida impossible?la vida impossible?la vida impossible?la vida impossible?

Amb la col
.
laboració

de l’Aula d’Escriptors
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crònica

Les rèpliques a l’àrbitre, les pi-
cabaralles pròpies d’un penal
xiulat en el darrer minut, una
entrada fora de temps o l’inter-
canvi dialèctic un pèl pujat de
to. Tot s’esvaeix quan la panxa
és plena. El primer torneig As-

Èric Lluent

El futbol és així

rer Puigmartí van ser els únics a
aconseguir-ho en el matx més
polèmic de la jornada en el qual
es van veure algunes entrades con-
tundents. Fins i tot un mosso va
resultar ferit lleu en un dels xocs
amb una lesió al turmell. Però una
dutxa freda i una bon àpat servit
pels del Cargol Graciós ho van fer
oblidar ben ràpid i tot va quedar
resumit en aquella gran sentència
que diu: “el futbol és així”. 

sociacions Vila de Gràcia, que va
servir també per celebrar l’Inde-
pendent 300, va aplegar més de
cent graciencs per disputar una
matinal de futbol entretinguda i
molt calorosa. Per a molts
l’al.licient principal del torneig era
enfrontar-se al conjunt dels Mos-
sos d’Esquadra, potser per allò de
l’esperit revolucionari gracienc i
vèncer a l’autoritat, en aquest cas,
en un terreny de joc. Els del car- EL FINAL DEL PARTIT ENTRE L’EQUIP DEL DISTRICTE I EL DE PLAÇA ROVIRA

El Torneig d’Associacions va aplegar una desena d’equips

JOAN LOU

“Sempre estaré a

disposició de l’Europa”

“Els jugadors suaran

fins a l’última gota”
José Ángel Valero s’acomiada del Club Esportiu Europa després

de cinc anys a l’entitat. Amb la sensació que el seu projecte s’ha

quedat a la meitat, Valero es mostra satisfet amb l’experiència

que ha recollit i afirma que tornaria en qualsevol moment.

Pedro Dólera viu les seves primeres setmanes com a entrenador a

l’Europa entre les trucades dels mitjans i les dels representants. El

nou míster gracienc destaca la joventut de l’equip  i la gran motiva-

ció que tenen els jugadors per formar part del nou projecte.

Una bona cargolada,

botifarra a la brasa i

un gotet de vi ho arre-

glen tot.

S’esperava que la seva trajectòriaS’esperava que la seva trajectòriaS’esperava que la seva trajectòriaS’esperava que la seva trajectòriaS’esperava que la seva trajectòria
gracienca sgracienca sgracienca sgracienca sgracienca s’acabés aquesta tempo-’acabés aquesta tempo-’acabés aquesta tempo-’acabés aquesta tempo-’acabés aquesta tempo-
rada?rada?rada?rada?rada?
Doncs la veritat és que no. Tot sem-
blava indicar que jo continuaria
com a entrenador del primer equip
de l’Europa. Potser vaig confiar
massa en què no hi hauria cap con-
tratemps i per aquest motiu ara tinc
problemes per trobar feina com a
entrenador de Tercera, perquè la
majoria de clubs ja tenen tècnic per
a la temporada vinent. Probable-
ment, si m’ho haguessin comunicat
abans ara tindria equip.

Quins motius creu que han portatQuins motius creu que han portatQuins motius creu que han portatQuins motius creu que han portatQuins motius creu que han portat
a la junta directiva a destituir-lo?a la junta directiva a destituir-lo?a la junta directiva a destituir-lo?a la junta directiva a destituir-lo?a la junta directiva a destituir-lo?
L’afició no ha estat contenta aques-
ta temporada i volia un canvi. Però,
tot i així, no ho entenc. Teníem en
marxa un projecte de quatre anys
en el qual la base era fomentar la
cantera escapulada. I això ho hem fet més
que mai: en dos anys han debutat al pri-
mer equip catorze juvenils.

Se’n va molest?Se’n va molest?Se’n va molest?Se’n va molest?Se’n va molest?
No. A l’Europa només deixo amics i molts
bons records. Durant els cinc anys que he
estat a l’entitat he progressat moltíssim
com a entrenador. M’ha fet créixer molt
professionalment. Sempre estaré a dispo-
sició de l’Europa. De fet, tornaria demà
mateix.

LLLLL’afició demanav’afició demanav’afició demanav’afició demanav’afició demanava un canvi a la banque-a un canvi a la banque-a un canvi a la banque-a un canvi a la banque-a un canvi a la banque-
ta. Se’n porta un bon record també delsta. Se’n porta un bon record també delsta. Se’n porta un bon record també delsta. Se’n porta un bon record també delsta. Se’n porta un bon record també dels
seguidors escapulats?seguidors escapulats?seguidors escapulats?seguidors escapulats?seguidors escapulats?
Jo estic molt agraït a l’afició del Nou

Sardenya. I entenc que ara estiguin es-
perançats amb l’arribada d’un nou en-
trenador. Però també crec que no s’ha
valorat en la mesura adequada el que hem
fet pel club. A vegades no són tan im-
portants els resultats sinó tenir un pro-
jecte clar i treballar per assolir-lo.

A principi de temporada va posar el llis-A principi de temporada va posar el llis-A principi de temporada va posar el llis-A principi de temporada va posar el llis-A principi de temporada va posar el llis-
tó molt alt afirmant que l’objectiu erató molt alt afirmant que l’objectiu erató molt alt afirmant que l’objectiu erató molt alt afirmant que l’objectiu erató molt alt afirmant que l’objectiu era
el el el el el play off play off play off play off play off per pujar a Segona B.per pujar a Segona B.per pujar a Segona B.per pujar a Segona B.per pujar a Segona B.
Ho puc considerar un error en el sentit
d’exterioritzar-ho de cara a l’aficionat,
però era exactament el que pensàvem i
crec que és el més valent que es pot fer.
És més fàcil callar i anar partit a partit
per veure com van anant les coses. 

Quines impress ions està  tenintQuines impress ions està  tenintQuines impress ions està  tenintQuines impress ions està  tenintQuines impress ions està  tenint
d’aquestes primeres setmanes de feina?d’aquestes primeres setmanes de feina?d’aquestes primeres setmanes de feina?d’aquestes primeres setmanes de feina?d’aquestes primeres setmanes de feina?
Estic tenint molt de treball. Algunes ne-
gociacions són bastant dures i em truca
molta gent al dia. A vegades miro el mòbil
i hi ha registrades 30 perdudes. Li estic
dedicant molt temps al projecte però em
sento molt còmode i ja estem acabant
de tancar la plantilla del primer equip.
Potser manquen un parell de fitxatges.

Quin perfil de plantilla està organit-Quin perfil de plantilla està organit-Quin perfil de plantilla està organit-Quin perfil de plantilla està organit-Quin perfil de plantilla està organit-
zant per l’Europa 2009-2010?zant per l’Europa 2009-2010?zant per l’Europa 2009-2010?zant per l’Europa 2009-2010?zant per l’Europa 2009-2010?
La plantilla l’estem fent adequant-nos al
pressupost existent. Incorporem jugadors
joves però ganes de donar-ho tot sobre
el terreny de joc. No busco grans noms,

ni jugadors amb experiència a Sego-
na B que demanen 2.000 euros al
mes per jugar. Tots els jugadors que
s’han quedat o que estan arribant a
les files de l’Europa són persones cen-
trades amb ganes de jugar a futbol i
fer gaudir l’afició.

Amb el Marianao, el conjunt d’onAmb el Marianao, el conjunt d’onAmb el Marianao, el conjunt d’onAmb el Marianao, el conjunt d’onAmb el Marianao, el conjunt d’on
procedeix, les coses li han anat moltprocedeix, les coses li han anat moltprocedeix, les coses li han anat moltprocedeix, les coses li han anat moltprocedeix, les coses li han anat molt
bé. Quin estil de joc proposa?bé. Quin estil de joc proposa?bé. Quin estil de joc proposa?bé. Quin estil de joc proposa?bé. Quin estil de joc proposa?
Vull un equip dinàmic, agressiu,
que vagi a guanyar el partit sempre.
Que els rivals ens tinguin molt res-
pecte i que sàpiguen que els hi cos-
tarà molt treure alguna cosa positi-
va quan s’enfrontin amb nosaltres.
Els meus jugadors suaran fins a l’úl-
tima gota i ho donaran tot i l’afició
estarà satisfeta del que veu al camp.
És la meva filosofia.

Ha tingut el primer contacte ambHa tingut el primer contacte ambHa tingut el primer contacte ambHa tingut el primer contacte ambHa tingut el primer contacte amb
el soci i penyista de l’Europa?el soci i penyista de l’Europa?el soci i penyista de l’Europa?el soci i penyista de l’Europa?el soci i penyista de l’Europa?
Encara no he tingut temps. Però el vull
tenir quan abans millor perquè crec que
és tot un privilegi comptar amb tota aques-
ta gent que ens dona suport. Un dels ob-
jectius que ens marquem és crear una gran
família que uneixi jugadors, aficionats i
directiva.

En l’àmbit esportiu, quin és l’objectiu?En l’àmbit esportiu, quin és l’objectiu?En l’àmbit esportiu, quin és l’objectiu?En l’àmbit esportiu, quin és l’objectiu?En l’àmbit esportiu, quin és l’objectiu?
Anirem setmana a setmana. Un cop ve-
iem com van els primers compassos co-
mençarem a marcar-nos els objectius de
la temporada. L’equip és molt jove, té una
mitjana d’edat de 23,3 anys, i per això la
gent ha de ser conscient que anirem de
menys a més. 

PASSAT I PRESENT DE L’EUROPA

ÈRIC LLUENT ÀNGEL GARRETA

JOSÉ ÁNGEL VALERO, EXENTRENADOR DE L’EUROPA PEDRO DÓLERA, NOU ENTRENADOR ESCAPULAT
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El preu de l’habitatge a Gràcia

baixa el 14,8 per cent en un any

È. LLUENT

Gràcia ha patit el descens anual
més important d’aquest segle pel
que fa al preu de l’habitatge de
segona mà, segons les dades fe-
tes públiques aquesta setmana pel
portal idealista.com. En xifres
absolutes suposa que el metre
quadrat s’ha abaratit 700 euros
de mitjana en tan sols 12 mesos.
El preu actual és de 4.007 euros
per metre quadrat, xifra gairebé
calcada a la de desembre de 2004
(4.001 euros), moment en què el
preu dels pisos pujava un 15 per
cent anual. Des de 2006 el preu

res, en aquest darrer trimestre
s’ha observat una frenada en el
descens si es compara amb els
tres trimestres anteriors els quals
es van arribar a detectar baixa-
des intertrimestrals de fins el 6,2
per cent (tercer trimestre del
2008). Si bé els preus s’igualen a
les xifres de 2004, s’ha de tenir
en compte que el procés especu-
latiu del valor dels pisos es va

El districte segueix sent el quart més car de la ciutat de Barcelona

GRÀCIA SEGUEIX SENT EL QUART DISTRICTE MÉS CAR

Les dades del preu de l’habitatge de segona mà

d’aquest segon trimestre de l’any, extretes de

l’informe realitzat pel portal immobiliari

idealista.com, constaten que el descens respecte el

juny de 2007 és d’un 14,8 per cent, la baixada més

important de la dècada. D’aquesta manera, el valor

del metre quadrat a la Vila de Gràcia arriba al

nivells del desembre de 2004.

ÈRIC LLUENT

Any Preu m2

2001...................... 2.297

2002...................... 2.344

2003...................... 2.998

2004...................... 3.751

2005...................... 4.254

2006...................... 4.796

2007...................... 4.772

2008...................... 4.703

2009...................... 4.007

dades del 2n trimestre

Activitat econòmica

s’havia frenat, gairebé mantenint-
se igual durant el 2007 i 2008.
Aquest any, però, ha estat el pri-
mer en què la caiguda s’ha notat
de veritat per aquells interessats
en adquirir un habitatge. Una al-
tra dada destacada és que, tren-
cant la tònica habitual, el distric-
te gracienc se situa per sota de la
mitjana barcelonina (4.153
euros), tot i que continua sent el
quart barri més car de la ciutat.
En la variació trimestral la Vila
ha tingut la segona baixada més
forta de Barcelona, només per
darrere de Sants Montjuïc, amb
un 2,2 per cent. De totes mane-

iniciar en torn l’any 2000. Així,
malgrat l’abaratiment actual, la
realitat és que en 10 anys el preu
dels pisos de segona mà a Gràcia
s’ha doblat. A nivell de ciutat Nou
Barris continua sent el districte
més assequible, amb el metre

quadrat 1.000 euros per sota que
el districte (3.059). La zona més
cara és Sarrià Sant Gervasi amb
una mitjana de 5.288 euros, con-
vertint-se en l’únic districte que
supera en aquest estudi la barre-
ra del cinc mil euros. 
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14. No cal que llegiu aquest article

Gerard Maristany i Sergi Martín

fos que ha passat un mes: haurí-
em escrit sobre el triplet del
Barça, “l’esperit Guardiola” i la
cultura de l’esforç, bla, bla, bla...
El que ens ha passat a nosaltres,
suposem que li pot passar a qual-
sevol opinador o periodista que
treballi en un medi imprès. I hem
començat a fer fantasia. Us ima-

gineu que un dia
aneu al quiosc i
algun diari de re-
ferència surt di-
ent “avui no cal
que compreu el
diari, no hem tro-
bat res de relle-

vant”?. Naturalment, això no és
possible. Els papers han de sortir
cada dia, peti qui peti. Si no, el
públic es desorientaria i comen-
çaria a comprar la competència.
Per sort per a les nostres redacci-
ons, quan no hi ha res a explicar
sempre hi ha alguna empresa o
institució que fa una roda de
premsa amb la qual podrem om-
plir una pagineta o unes quantes
columnes. Qualsevol que treba-
lla en una redacció sap que el di-

“Res a dir, després de 30 dies?”
Bé, això és el que ha passat: ho
hem intentat tot. Un de nosal-
tres dos s’ha donat d’alta al
Bicing i ha comprovat que el
manteniment de les bicicletes
és un desastre absolut. Però
això no és nou. Hem llegit que
gairebé el 60% dels graciencs
es van quedar a casa el dia de
les eleccions al
Parlament Eu-
ropeu i hem
pensat: “clar”.
Però això tam-
poc no és nou
i, a més, hem
arribat a la
conclusió que per molt que di-
guem, els polítics no pensen fer-
hi res. Hem revisat les colum-
nes d’altres opinadors d’aquest
mateix setmanari, per veure si
discrepàvem en alguna cosa i
podíem encetar una profitosa
batalla de columnes. Però res,
aquí tothom és molt assenyat i
no tenim ganes de crear-nos
enemics només per maquillar
la nostra falta d’opinió en
aquests últims 30 dies. Si no

ari es podria omplir tranquil.la-
ment només amb la quantitat de
rodes de premsa que cada dia es
convoquen. Amb els teletips
d’agència que van arribant. Pas
següent: no cal buscar notícies,
perquè les notícies ja ens vénen
donades.
Un dossier el sap copiar tothom,
i anar a fer el llo-
ro en una roda
de premsa no té
cap complicació.
Agafar un teletip
de les agències
de notícies i re-
picar-lo tampoc
fa necessaris quatre anys d’estu-
dis en comunicació. Com que no
cal ser cap geni per fer aquesta
mena de periodisme, i els em-
presaris han preferit omplir pà-
gines amb textos barats, els sous
han anat baixant en picat, i ara
tenim a excel.lents mecanògrafs
–talent malmès, ànima trepitja-
da– que reparteixen les seves es-
tones de “carrer” entre aquesta
roda de premsa i la de més enllà.
Ara, qui s’emporta els bons sous

és qui fa dossiers de premsa,
la Bíblia que quedarà copiada
al dia següent en tots els diaris
de la ciutat i el país.
La informació és el punt de par-
tida de l’opinió. L’altre dia un
columnista escrivia que els mit-
jans impresos han de servir per
formar opinions, però tal i com

està la cosa,
creiem que
aquest paper
s’està perdent
per falta d’in-
versió. El bon
periodisme ha
deixat de ser

una forma de vida, per conver-
tir-se en una forma d’activis-
me que és vàlid per canviar el
món però que no permet arri-
bar a final de mes.
Bé, ens n’hem anat una mica
de tema. El que volíem dir, en
realitat, és que us demanem
excuses per no haver trobat cap
tema que ens inspiri una opi-
nió novedosa. Si malgrat el tí-
tol heu arribat fins aquesta úl-
tima línia, disculpes dobles. 

Els papers han de

sortir cada dia, peti

qui peti, si no el

públic es desorienta

L’ofici d’opinador també

té els seus moments

complicats. Et diuen

“escriuràs una vegada

al mes”, “aquest és el

teu espai”, “esperem la

teva columna el pròxim

dilluns”. I tu t’enfron-

tes a la realitat, amb el

compromís de portar a

l’Independent una

opinió raonada, una

vegada cada 30 dies.

Novament, aquest mes

de juny hem sortit a

caçar a la selva, però

tornem amb les mans

buides. Res a dir,

doncs: qui vulgui

acompanyar-nos en la

història del nostre

fracàs, que ens acompa-

nyi en les següents

línies.

A Catalunya i Espanya

encara es fuma massa;

força més que a la majoria

de països d’Europa. A casa,

al carrer, als bars, a tot

arreu es fuma. Que el tabac

sigui més barat que a la

majoria de països de la

Unió pot ser una de les

causes laterals, però dubto

molt que sigui la definitiva,

perquè qui insisteix en

fumar sempre pagarà el

que sigui per tenir cigarrets,

o potser passarà a fumar

qualsevol porqueria de

contraban feta ves a saber

on i amb què, que no se

què és pitjor. És clar que

cada augment del preu del

paquet fa abandonar uns

quants fumadors, i en

època de crisi com l’actual

probablement encara en

seran uns quants més, però

aquesta no és una solució

poderosa, és més aviat una

mesura covarda i feta més

amb afany recaptatori (com

sempre) que higiènic. Per

exemple: prohibir fumar a

tots els bars i cafeteries sí

que és una mesura valenta;

fins i tot a Itàlia, paradís del

feta la llei feta la trampa,

funciona. Per què no es fa

aquí? Tan poderós és el

gremi de restaurants i

cafeteries? O és que els

ingressos de l’estat baixari-

en massa? Ja sé que el

tabaquisme és un proble-

ma central de la sanitat

catalana però apel.lar al

preu per fer retrocedir el

nombre de fumadors és

com anar a Montserrat per

apaivagar la sequera.

Encara que la mesura

funcioni. M’enteneu oi? 
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Remeis

la torratxa

El bon periodisme

ha deixat de ser

una forma de vida

per ser activisme

G. MARISTANY / S. MARTÍN


