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Creuar la Vila en cotxe pel carrar 
Gran de Gràcia en hora punta, 
les cinc i vint minuts de la tar-
da, es pot convertir en un circuit 
d’obstacles d’1,2 quilòmetres de 
llarg i prop de vuit minuts al vo-
lant, tal i com ha comprovat l’In-
dependent en un treball de camp 
que es repetirà en d’altres punts 

complicats com Torrent de l’Olla 
o Travessera de Gràcia. A aquesta 
hora de la tarda, al carrer Gran, 
la recollida de nens a les esco-
les, la sortida dels professionals 
de moltes oficines o la manca 
d’alternatives de circulació són 
només algunes de les complica-
cions afegides que es trobarà el 

conductor. Tot plegat fa que la 
velocitat de circulació sigui de 
8,3 km/h, força per sota de la 
velocitat mitjana de la ciutat de 
Barcelona. De fet, el mateix tra-
jecte caminant a pas lleuger té 
una durada de 12 minuts.
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La sala del carrer Alegre de 
Dalt proposa un nou espai de 
música mestissa per a les nits 
de dissabte: les Bandalus Nig-
hts, que barrejaran estils com la 
rumba, el reggae, el rock o la 
música electrònica, amb l’ob-
jectiu d’atraure un públic més 
ampli. Amb aquesta proposta, 
KGB enceta una nova etapa de 
programació fixa els dissabtes.
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Travessar carrer Gran: 1,2 km, 8 minuts

KGB estrena 

un nou cicle 

de mestissatge 
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�Toca�m sóc teu�, deia el lema de la 
iniciativa de treure els pianos al carrer 
del concurs de música Maria Canals i 
alguns s�ho van prendre al peu de la 
lletra i no van acceptar cap mena de limita-
ció horària. La farmàcia de la plaça Lesseps 
va haver de calmar els ànims d�alguns veïns que, de 
matinada, baixaven indignats a buscar un últim recurs 
per poder dormir: taps per a les orelles. Els taps ja no 
només serveixen per anar a concerts de música heavy 
o per afrontar l�època d�exàmens.

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. 
TAMBÉ LES PODEU FER ARRIBAR A TRAVÉS DEL 
NOSTRE PORTAL www.independent.cat/gracia

editorial ull de donacartes al director

el dependent

L�Independent de Gràcia engega aquesta setmana una pro-
posta de treball de camp -aquests experiments que de tant en 
tant fem comptant rètols de botigues que porten la paraula 
Gràcia o comptant el comerç de grans marques del carrer 
Gran- que consisteix a saber quant de temps necessita un cot-
xe per travessar els grans eixos del nucli històric de la Vila: el 
carrer Gran, Torrent de l�Olla o Travessera de Gràcia. Sabem 
que la base científica d�aquests treballs és la que és, però 

que a vegades s�acosta molt 
més a la realitat que les notes 
de premsa interessades de les 
institucions.
Ara ja fa uns quants anys que 
es va començar a implantar el 
pla de mobilitat de Gràcia i es 
va apostar per expulsar defini-

tivament els vehicles de quatre rodes, sobretot, dels carrers 
secundaris. La implantació de les superilles, amb pilones o 
sense, la conversió de carrers en plataforma única semipe-
atonal i la reducció massiva de la velocitat obligatòria a 30 
quilòmetres per hora han dibuixat una nova Gràcia.
Potser, però, en aquesta nova Gràcia, s�ha perdut consciencia 
des de les institucions o fins i tot des dels veïns que es mo-
uen per la Vila caminant, que hi ha grans eixos que en molts 

moments del dia estan col.

lapsats perquè no s�han pogut 
canviar determinats costums 
o simplement perquè són les 
úniques opcions d�arribada a la 
Vila. El dens teixit del nucli his-
tòric fa difícil també la implan-
tació de nou transport públic 

i la forta implantació comercial a tots els carrers i carrerons 
implica també que les operacions de càrrega i descàrrega 
siguin molt elevades.
Aquest treball de camp, que ja ha abocat en aquest número 
les primeres dades (vuit minuts de mitjana per travessar un 
carrer Gran que fa 1,2 quilòmetres), vol ser un exercici de 
realitat i un homenatge als serveis d�emergència o als reparti-
dors, que no tenen més remei que fer mans i mànigues en un 
urbanisme que no dóna més de si o que està mancat de so-
lucions imaginatives per part dels qui governen. Algun intent 
s�ha fet amb la proposta de tancar un cop al mes Travessera 
de Gràcia, entre carrer Gran i Torrent de l�Olla, però no n�hi ha 
prou. En ple debat sobre la reforma de la Diagonal, és un bo 
moment per analitzar més la mobilitat de Gràcia. 

Veia l�altre dia l�entrevista 
que Mònica Terribas li va 
fer a ZP. Agressiva, com 
sempre, la directora de la 
televisió pública catala-
na va anar posant entre 
les cordes el president 
de l�Estat que, en dues 
ocasions, em va sorpren-
dre per com es preparava 
el terreny. En primer lloc, 
quan se li va preguntar 
sobre la possibilitat que 
es declaressin inconstitu-
cionals alguns punts de 
l�Estat. Tot i que primer 
es va mostrar segur de 
la constitucionalitat del 

text, el següent pas ja va ser 
insinuar que no tots els articles 

El passat dia 9 de març, al 
Centre Cívic El Coll, es va 
presentar la Diagnosi de les 
necessitats i condicions de 
vida de les dones de Gràcia 
i la proposta del projecte de 
treball participatiu de les 
Dones del Coll, centrat en 
un dels aspectes d�aquest 
estudi, en concret el de l�Es-
pai Públic i la vida quotidi-
ana. La intenció del Consell 
de Dones del Districte de 
Gràcia és que aquesta inves-
tigació serveixi per endegar 
un procés participatiu de les 
dones. 
Es tracta d�afavorir una re-
flexió per aprofondir en les 
necessitats que es troben en 
el dia a dia les gracienques 
i recollir les seves aporta-
cions. La idea és que els 
diferents grups i col.lectius 
de dones, i també veïnes 
a nivell individual, dels 
diferents barris que confor-
men el Districte, posin en 
comú les seves aportacions 
i propostes i en facin una 
priorització, en el marc de la 
primera Trobada de Dones 
de Gràcia, que es farà el 
febrer del 2011. D�aques-
ta manera, elles mateixes 
concretaran, a partir de 
les pròpies demandes, els 
punts a incloure en el proper 
Pla d�Actuació del Districte 
(PAD), i les principals línies 
d�actuació en polítiques de 
gènere, per a aquesta i pos-
teriors legislatures. 

Diagnosi 
participativa
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La mobilitat i la realitat
Conxa Garcia

El dens teixit del nucli 

històric de la Vila fa 

difícil implantar-hi 

nou transport públic 

són igual d�importants. A què 
juguem? Ens deixarem manipu-
lar el text, doncs? No havíem 
quedat que sí que era constitu-
cional? D�això se�n diu covardia. 
I més covardia encara quan la 
senyora Terribas li pregunta 
per què no ve al camp del Barça 
i ell, després de divagar, deixa 
caure que els líder polítics no 
tenen tots els suports. Té por 
de la xiulada? Certament, em fa 
por que aquest sigui el nostre 
màxim representant i començo 
a creure en referèndums. I no  
només a la gracienca...

R.L. 

Sóc veïna del carrer Tor-
dera i crec que no és just 
que, a partir de quan s�ins-
tal.lin els famosos torns, 
hagi de concertar hora per 

poder entrar al Park Güell. És el 
primer pas cap a la privatització 
i no ho hem de tolerar, perquè 
anirà a més. Tots els barcelo-
nins i tots els veïns de Gràcia 
-del barri que sigui- hem de tenir 
garantit l�accés al parc.

Anna M. G.
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Fe d’errades: en el número 
335 de l’Independent de Grà-
cia s’anunciava erròniament 
que el tram del carrer Frater-
nitat que se sumarà a la Festa 
Major 2010 és el que va de 
Sant Lluís a Encarnació, quan 
el tram correcte és el que en-
llaça Siracusa i Tordera.

L’urbanisme de 

Gràcia no dóna més 

de si o està mancat de 

solucions imaginatives 
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què en penseu...

el bloc

staff

Em semblen fatal les dues opci-
ons, perquè el disseny de la Dia-
gonal ja està bé ara. No caldria 
una reforma tan radical, potser 
sí que és necessari solucionar 
aspectes com el del carril bici o 
l�aparcament de motos, però no 
reformular-la sencera. Crec que 
és una despesa desmesurada. 

Josep Maria Ullés
jubilat

Marta Massot
química

Francesc Giné
comercial

Josep Garcia
jubilat

Tot el que sigui fomentar el 
tramvia i reduir espai per poder-
se moure tranquil.lament en 
cotxe per la Diagonal, una de les 
entrades a la ciutat, és una pro-
posta poc realista. El tramvia és 
un transport d�una altra època, 
potser la solució seria buscar un 
transport soterrat. 

Em sembla fantàstic que 
s�aposti pel tramvia i que s�en-
llacin per fi els dos trams de la 
Diagonal, perquè és un mitjà de 
transport net, còmode i estètic. 
El futur passa per anar reduint 
cotxes, que hi hagi alternatives 
de transport i que la gent se�ls 
pugui vendre, com he fet jo. 

És una despesa supèrflua per-
què segur que tindrà una dura-
da molt curta i, d�aquí a pocs 
anys, voldran tornar a canviar 
el disseny de la Diagonal. No 
m�agrada cap de les dues pro-
postes perquè suposen un canvi 
massa brusc. Què farem amb 
els cotxes? 

Ser lliure

El novembre del 2007 la 
Generalitat de Catalunya 
va presentar una lloable 
campanya dirigida als joves 
i adolescents sota el lema 
L�amor ha de ser lliure, que 
es va divulgar per escoles, 
instituts i mitjans de comu-
nicació. L�objectiu d�aquesta 
acció era evitar conductes de 
domini, possessió i control 
per part dels nois i noies 
vers les seves parelles. Fot 
gràcia que en certs temes hi 
hagi aquest grau de sen-
sibilització �absolutament 
necessari en aquest cas- i en 
d�altres qüestions no menys 
importants n�hi hagi tan poc. 
Aprofitaré el text d�aquella 
campanya i l�empraré per 
redactar un petit manifest 
dirigit als periodistes i en 
defensa de la seva llibertat. 
En cursiva les paraules que 
afegeixo al text original de 
la campanya. Provem. �Tu 
pots fer que comenci una 
nova època. Només cal que 
exerceixis el dret d�escollir 
les teves notícies i reportat-
ges, els teus criteris, la teva 
manera d�escriure i veure el 
món, de pensar, d�opinar i 
explicar. No deixis que el po-
derós et mani, et controli, et 
renyi i limiti la teva llibertat. 
El periodisme, o és lliure, o 
no és periodisme.� La cosa té 
conya, oi? 
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... de les propostes de reforma de la Diagonal?

QUÈ ET SEMBLEN LES PROPOSTES DE REFORMA DE LA DIAGONAL? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT/GRACIA I VOTA

Text i fotos: Maria Ortega

CSI Vallcarca

Cas III/10
Calçot-Rovira

Arriba el bon temps, i com ho 
celebrem? Com cal, endrapant 
com lladres a la fresca. Aquests 
caps de setmana de març el 
prota és i ha estat el calçot, 
que propicia orgiàstiques cal-
çotades populars. Si Katalunya 
no fos un territori deprimit 
-més que oprimit- governat per 
tites bullides, algú ja hagués 
presentat al llibre capital de 
la nostra època, el llibre Guin-
ness dels rècords, la proposta 
de rècord total: el Gran Menja-
dor de Calçots. 
Deixem-nos de senyeres ge-
gantines al puto Nou Camp 
o la sardana més gran o d�al-
tres mostres de la caspa ca-
talana: El Gran Menjador de 
Calçots posaria Katalunya al 
món, amb un rècord psico-
trònic d�un producte nostrat 
que es crema, es pela, es suca 
i es menja d�una forma un tan 
eròtico-festiva, un xic guarra 
i, a sobre et foten un pitet per 
embrutar-lo tot el que vulguis 
amb les mans negres de les fu-
lles socarrades del calçot, amb 
el romesco, amb el vinatxo. És 
com tornar a la guarderia!

Per: Mike Ibáñez

CEDIDA

Totes aquestes reflexions me les 
va provocar el passat diumenge 
assistir a una calçotada ja clàs-
sica com és la que els amics i 
amigues del casal La Miranda 
munten cada any. La Miranda és 
un dels llocs de trobada tant per 
la gent de la Salut com pels bar-

ris adjacents, just al costat de 
l�entrada del Park Güell de Coll 
del Portell. Un lloc amb un bon 
feeling tremendo on he proposat 
algunes activitats tant de tipus 
musical com més vegetals, com 
és muntar un hort. Doncs aquest 
diumenge va ser el moment de 
la Calçotada. Després d�estar 
petant-la amb la gent del casal, 
l�Emili, el Guillem, la Montse� i 
de veure una curiosíssima expo-

sició de fotos antigues de la zona 
aportades pels veïns �una mica 
allò que Salvem Vallcarca vol fer 
amb imatges del ara desballestat 
barri-, va arribar el moment de 
encalçotar-se. 
Vam seure amb les que carinyo-
sament anomenem Frente de 
Juventudes, sobretot les jubila-
des marxoses que vénen al casal 
a cantar o a jugar a la petanca, 
i amb les quals vam fer conei-
xença quan estava preparant 
un tros de terreny on fer l�hort, 
al costat d�allà on juguen a pe-
tanca. 
Estàvem entaulats amb la Ro-
ser, la Nina, la Eva, la Ramo-
na... amb el nostre paquet de 15 
calçots per anar fotent-li. Però 
al nostre costat hi havia una au-
tèntica màquina del calçot, en 
Rovira, el marit de la Roser. Na-
tural de la zona Valls, es va fotre 
no un, sinó dos paquets de 15 
calçots com un campió. Quin sa-
que! Veient-lo fotent-li al tema, 
les dues paraules es van unir 

màgicament. Aquest Guinness 
pendent i nostrat té candidat o, 
com a mínim, entrenador: Cal-
çot Rovira! Després van venir 
les seques, el xai, la buti, ma-
duixots amb nata i com que co-
mençava a caure gotes, la cosa 
va acabar amb un bingo a dins 
del casal, i després cap a casa, 
agraint a al gent de La Miran-
da una vetllada divertidíssima 
i prometent altres visites.
I aquest proper diumenge, més 
calçotada, però a la Zona Cero 
-que així caldrà denominar Va-
llcarca-. D�una banda està la 
Calçotada Oficialista de l� AVV, 
una associació de veïns que, 
desapareguda total, ja només 
pren sentit corpori dos cops 
l�any: calçotada i Festa Major. 
I com deien els Chichos: esto 
es lo que hay. D�altra banda, es 
va escollir mesos enrere aquest 
mateix diumenge per a un al-
tre tipus d� AVV (Amics Vacil.

lons de Vallcarca) per fotre 
una calçotada a un lloc secret, 
que té el nom en clau de Chez 

Pignol i on, a més de fotre�s 
molt a gust, les veritables For-
ces Vives del barri conspiraran 
cívicament i es parlarà de què 
passa pel barri, què no passa, o 
què cal fer. I a més s�intentarà 
emular al grandiós Calçot Ro-
vira per ballar després danses 
índies per conjurar les sem-
pre meravelloses intencions 
del Districte. Que la força ens 
acompanyi! 

El Gran Menjador 
de Calçots posaria 
Catalunya al món 
amb un nou rècord 

Les veritables 
Forces Vives del 

barri conspiraran 
cívicament

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

l�enquesta

la setmanatribunaPlataforma d�Entitats Juvenils de Gràcia Àlex Bosch

La Sedeta, espai públic a defensar Adéu a la Violeta

Ja gairebé no hi vaig mai. La vida, dic. Val 
com a excusa quan algú em pregunta si ja no 
vaig a la Violeta. Un dia la vida et fa pare i ho 
canvia tot. Les prioritats i l�oci, especialment. 
Molts dissabtes hi he passat pel davant empenyent el cotxet 
i he mirat a dins buscant la gent d�aleshores amb un punt de 
malenconia ofegant-me el cor. La Violeta és encara un tros de 
temps aturat enmig d�una ciutat que corre sense saber ben 
bé on va, que s�ha perdut intentant sé esnob, multicultural i 
verda. La Violeta és per a mi el record d�un temps i mirar dins 

des de la porta i veure�n les 
taules plenes em tranquil.

itza. Ja n�hi ha d�altres que 
ocupen els nostres llocs. Ja hi 
ha un relleu natural. 
L�altre dia els sogres ens 
van donar una coartada per 
poder-hi tornar. Per seure 

en una d�aquelles taules i prendre un parell de cerveses amb 
regust a dejavú. Seure i escoltar el murmuri de la gent; seure 
i molestar-se per moments dels crits dels que juguen al billar 
i al futbolí a la sala annexa; seure i intentar seguir el partit de 
segona que hi ha a l�anacronitzada pantalla plana penjada de 
la paret del darrere de la barra; seure i degustar unes braves; 
seure i passejar la mirada per les parets esgrogueïdes. 
En definitiva, seure i deixar que els temps s�aturi també al 
teu voltant per tal que puguis apreciar l�autèntic sabor de les 
coses. La Violeta tornava a ser la de sempre i em costa imagi-
nar que la tanquin un temps que segur que serà llarg i es farà 
llarg. I em costa imaginar que reobrirà per ser la de sempre. 

D�entrada no ho serà perquè 
tampoc i serà en César. M�ho 
ha dit ell mateix i als seus 
ulls hi havia una tristor espe-
cial i hem parlat com el que 
som, dues persones que no 
són nascudes a Gràcia però 
que han après a estimar-

la a còpia d�anys. Dues persones que es miren als ulls i que 
gairebé sense paraules saben el que significa que la Violeta 
tanqui i que serà difícil que després del lifting torni a ser la de 
sempre.
Dos anys passen ràpid, dirà algú. Dos anys durant els quals els 
clients adquiriran noves rutines i oblidaran, potser, com era La 
Violeta abans. I algú a Galícia tindrà la resposta, podrà explicar 
com era i acabarà dient que va marxar perquè com a Gràcia 
no s�està enlloc i que abans d�acabar treballant en algun altre 
lloc de Barcelona va preferir tornar-se�n. L�esperit de la Violeta 
també se n�anirà amb ell. 

Em costa d’imaginar 

que la tanquin un 

temps que segur que 

serà llarg i es farà llarg
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ARXIU

Últimament hi hagut un con-
flicte al Camp d�en Grassot en-
torn dels espais públics. D�una 
necessitat, augment de l�espai 
públic, n�ha sorgit un conflicte. 
Arriba un dia el Senyor que 
representa un partit i diu que 
farà un edifici públic sobre l�es-
pai públic. Veïns i veïnes, que 
defensen l�espai públic i no es 
deixen enganyar, li diuen que 
�nanai del Paraguay�, que volen 
més espai públic i no perdre 
el ja existent, i es declaren en 
peu de guerra. S�atrinxeren a la 
Sedeta, la fortalesa a defensar, 
i el Camp d�en Grassot és con-
verteix en el camp de batalla. 
El conflicte és seriós i el Senyor 
que domina la terra el vol 
resoldre ràpid. No dóna temps 
a organitzar les brigades inter-
nacionals barcelonines i només 
alguns graciencs avançats, 
encara que simbòlicament, 
arriben a temps per a ajudar 
els heroics defensors del bé 
públic. Llavors, el Senyor de la 
terra demana diversos ajuts. 
Primer convoca a files als acò-
lits, les forces de xoc que fent 
la guerra bruta calumnien el 
veïnat. Diuen els acòlits, que el 
veïnat vol apoderar-se la Plaça 
i convertir-la en pati particular. 
És una bona tàctica per a des-
truir l�autèntic discurs en de-
fensa del bé públic, però la re-
sistència heroïca del veïnat no 
es deixa manipular i mostra la 
prova que desarma el Senyor: 
la Plaça de les dones 36, el 
vergonyós pati particular de la 
vila veïna, territori natural del 
Senyor feudal. Desarticulada la 
guerra bruta, el Senyor es veu 
obligat a pactar amb els seus 
amics més enemics. Quan l�sta-
tus quo de les elits perilla, els 

suposats enemics es convertei-
xen en aliats. Però l�oposició no 
dóna res a canvi i es vol penjar 
una medalla. Així, anuncia que 
el veïnat ha acceptat un pacte: 
s�aturen les hostilitats i el poble 
del Camp d�en Grassot només 
perdrà la grada de la fortalesa 
pública. Fins aquí sembla que 
el conflicte s�ha mig resolt, tot 

i que no és cert. L�oposició ha 
intentat frenar la lluita popular, 
però el veïnat ha respost imme-
diatament. Amb tot això, i a més 
a més, es pot esdevenir un nou 
conflicte que afecta la Vila de 
Gràcia, però està relacionat amb 
la Sedeta. El Senyor està patint 
una derrota que vol utilitzar per 
a assolir una victòria en una 
altra de les seves terres.
I ara sense contes: que no 
es pensin els senyorets que 

construint un casal de joves al 
Camp d�en Grassot s�acaba el 
conflicte a Gràcia amb el Casal 
de Joves que el jovent de la 
vila porta reivindicant durant 
més d�una dècada i mitja. Ens 
alegrem molt de veure nous 
casal de joves edificats als 
territoris veïns, però això no 
significa que s�acabi el conflic-
te a Gràcia. No es pot preten-
dre traslladar l�activitat juvenil 
d�un territori a un altre. Això 
significaria la seva desarti-
culació immediata, cosa que 
alguns pretenen. 
Abans que la pseudoesquerra 
comenci la guerra bruta amb 
falsos discursos, ja advertim 
que la lluita per a un Casal de 
Joves autogestionat a la vila de 
Gràcia no s�aturarà. El conflicte 
a Gràcia entre els dos models 
de gestió juvenil continuarà 
fins que s�aconsegueixi l�auto-
gestió de l�edifici que alguns 
tendenciosos mal anomenen 
Espai Jove. El Casal de Joves 
de Gràcia La Fontana serà la 
pròxima fortalesa pública per a 
defensar! 

 Ass. Esportiva de Gràcia UBAE
  Perill, 6
  93 459 24 27

 Ass. Racing Güell
  Sostres, 29
  93 285 04 61

 Camp municipal de futbol 
Camp de l�Àliga

  Plaça Alfons Comín, 1

 Club Ariel
  Gran de Gràcia, 26
  93 217 57 06

 Club d�Arquers de Catalunya
  Plaça Lesseps, 16
 web: www.clubarcat.org

 Club Ciclista de Gràcia
  St. Joaquim, 8
  93 415 18 42
 web: www.gracianet.org/ccgracia

 Club d�Escacs Tres Peons
  Ros d�Olano, 9
  93 237 50 31
 web: www.trespeons.com

 Club de judo Barenys
  Astúries, 26
  93 238 04 09

 Club Tennis la Salut
  Mare de Déu de la Salut, 75
  93 223 24 00 
 web: www.ctlasalut.com

 CE Panteres Grogues
  Gomis, 45
  670 22 88 99
 web: www.panteresgrogues.org

 CE Europa
  Secretari Coloma, 140
  93 210 25 51
 web: www.ceeuropa.com

 CE Salle Gràcia
  Pl. del Nord, 14
  670 44 07 97 

 Club Excursionista de Gràcia
  Ptge. Mulet, 4
  93 237 86 59
  600 45 27 36
 web: www.cegracia.com

 Club Futbol Gamba-2
  Còrsega, 407
  93 457 83 44

 Club Natació Catalunya
  Ramiro de Maetzu, 27
  93 213 43 44
 web: www.cncatalunya.org

 Espeleo Club Gràcia
  Astúries 83, 1er. 1a
  93 415 04 60

 FC Crack�s Gràcia
  Martínez de la Rosa, 65
  93 213 56 86

 Federació Catalana de Lluita
  Verdi, 166

 Motor Club 80
  Carolines, 11
  93 217 20 47
  606 04 55 55

 SAFA Claror
  Sardenya, 337
  93 476 13 90
 web: www.claror.org

 UE Claret
  Sicília, 333
  93 208 18 32

 Unió Excursionista de 
Catalunya-Gràcia

  Encarnació 131-133
  93 285 34 54
 web: www.uecgracia.org

Entitats esportives

No es pot pretendre 

traslladar l’activitat 

juvenil d’un territori 

cap a un altre 

La Violeta és encara 

un tros de temps 

aturat enmig d’una 

ciutat que corre
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Política
El cas Store Cafè s’eternitza amb la crida 
a declarar de Fernández Díaz i Martínez 
La defensa amplia la fase de declaració de testimonis a l�abril però el PP presenta recurs 

El cas Store Cafè, sobre 
un presumpte episodi de 
corrupció en l�atorgament 
d�una llicència de bar de 
la Travessera de Dalt i 
que esquitxa funcionaris 
i càrrecs del districte de 
Gràcia, definitivament 
s�eternitzarà, molt proba-
blement fins al 2011, si 
la jutge crida a declarar 
finalment els nous testi-
monis que ha sol.licitat 
la defensa picant alt: els 
regidors Alberto Fernán-
dez Díaz (PP) i Ricard 
Martínez (ERC). 

ALBERT BALANZÀ

Després de fracassar en la primera 
fase de la investigació perquè anés 
a declarar el secretari general del 
PP de Catalunya, Rafael Luna, 
per una suposada conversa amb 
la propietària de l’establiment de 
Travessera de Dalt al Parlament, 
de la qual també n’hauria tingut 
coneixement el president del PP 
de Barcelona, Alberto Fernández 
Díaz, la defensa de María Icíar 
Fernández ha presentat una peti-
ció d’ampliació de testimonis en 
el cas que allargarà la fase de decla-
racions fins al mes d’abril i maig.
La setmana passada, segons fonts 
dels testimonis ara cridats, el jut-
jat va fer arribar a un mínim de 
quatre persones la citació perquè 
compareguin a la Ciutat Judicial. 
Les quatre persones sol·licitades a 
participar en el procés són el presi-
dent del districte de Gràcia, Ricard 
Martínez, que s’hi ha de presentar 
el 9 d’abril; el mateix Fernández 
Díaz (que ho faria el 9 o el 16 

d’abril); un investigador privat; i 
un propietari d’un establiment del 
carrer Tordera amb Bailèn que po-
dria haver estat afectat per les su-
posades corruptel·les per les quals 
el jutge manté obert el cas. 
La dilatació d’aquesta primera fa-
se del cas arribarà, doncs a un any, 
des que es va destapar la polèmica 
i van començar a declarar al juliol 
càrrecs del districte com la gerent 
Mari Fernández o l’ara exporta-
veu del PP a Gràcia, Albert Belón, 
que va presentar la dimissió dels 
seus càrrecs fins que s’aclarissin els 
fets. Per la Ciutat Judicial ja han 
passat una quinzena de persones i 
dos funcionaris ja han estat excul-
pats. El PP està pendent de recurs 
perquè Fernández Díaz no hagi 
d’anar a declarar.  

ARXIU

L�STORE CAFÈ, SITUAT A LA TRAVESSERA DE DALT TOCANT A LESSEPS

breus

El portaveu del grup municipal 
de CiU al districte, Carles Agus-
tí, ha tornat a disparar amb bala 
al seu bloc criticant durament 
els plans estratègics de barri que 
ha llançat el regidor, Guillem 
Espriu, i que s’han de debatre a 
les comissions de seguiment dels 
consells de barri perquè estiguin 
a punt a finals de 2010. Preci-
sament la discussió en aquest 
àmbit, segons Agustí, és el que 
“mata l’única dinàmica partici-
pativa que funcionava” a Grà-
cia. “Ara [els consells de barri] 
es veuran inevitablement viciats 
per aquesta dinàmica, que poc 
o molt impedirà el seu normal 
funcionament, o sigui el dels ve-
ïns plantejant problemes, i el de 
l’Ajuntament posant-t’hi solu-
ció”, afegeix. Agustí també posa 
un punt negatiu al conseller del 
PP, Miguel Raposo, “per no vo-
ler parlar un borrall de català” i 
defensar el bilingüisme. 

L’agrupació local del Partit Po-
pular ha trobat finalment nou 
local al carrer Grassot, després de 
deixar la històrica seu del carrer 
Còrsega amb Indústria per la fi-
nalització del contracte de lloguer 
i l’interès dels propietaris de ven-
dre l’immoble. El nou espai, al 
número 87 del carrer peatonal, té 
dues plantes i és una planta baixa, 
fet que fonts del partit han remar-
cat que servirà per acostar-se més 
als veïns. El trasllat definitiu es 
farà la setmana que ve i després 
de Setmana Santa hi ha prevista 
la inauguració oficial. 

CiU acusa Espriu 
de �matar� els 
consells de barri

El PP s�instal.la 
finalment al 
carrer Grassot

REDACCIÓ

Un mes i mig després de la seva 
constitució en primera assemblea, 
la plataforma d’entitats i particu-
lars Gràcia Decideix, que impul-
sa una consulta sobiranista per 
la independència de Catalunya 
a la Vila, ja ha sumat els primers 
65 voluntaris per a l’organització 
de la iniciativa. En un comuni-
cat fet públic aquesta setmana, la 

plataforma també posa a l’abast 
de possibles nous col·laboradors 
un formulari que es pot descar-
regar a través de la seva pàgina 
web [http://graciadecideix.cat]. El 
formulari permet acotar de quin 
barri del Districte és la persona o 
bé si és de fora de Gràcia. També 
a favor de la internacionalització 
de la iniciativa a la xarxa, on Grà-
cia Decideix ja té a Facebook 310 
amics i la seva pàgina té 517 ad-

Gràcia Decideix suma els primers 

65 voluntaris per a la consulta
Sant Andreu, l�Eixample i Sants també s�organitzen a la ciutat

miradors, la plataforma ha enge-
gat la proposta Enllaça’ns perquè 
altres webs i blocs enganxin els 
seus logos, un dels quals mostra el 
campanar de la plaça de la Vila.
La plataforma sobiranista graci-
enca també s’està coordinant a 
través de la seva pàgina amb els 
altres grups de la ciutat de Barce-
lona, on ara mateix hi ha tres nu-
clis més: Eixample, Sant Andreu 
i Sants. 

Les JERC exhibeixen 30 plaques franquistes arren-
cades. Un grup de militants de les joventuts d’Esquerra van fer 
dissabte una acció de protesta a la plaça de la Vila exhibint la trente-
na de plaques franquistes que en els últims mesos han arrencat de les 
façanes. Les JERC critiquen la passivitat de veïns i administració en 
l’eliminació dels símbols: “no comprenem el baix nombre de veïns 
que van sol·licitar la retirada de les plaques” Ho van fer 31. 

CEDIDA

12 d’abril de 2006. Panadona 
S.L. lloga el local de Travessera 
de Dalt 25-27.

9 de gener de 2007. La que-
rellant diu que en aquesta data 
lliura un xec a Antonio Penalba 
i Albert Belón per 6.000 euros 
per aconseguir llicència.

2008-2009. Els amos de l’Store 
Cafè i el Districte entren en una 
guerra de medicions, precintes i 
reobertures del local.

6 d’abril de 2009. El jutjat d’ins-
trucció número 9 admet a tràmit 
la querella contra Mari Carmen

Fernández, el portaveu del PP, 
Albert Belón, l’inspector del dis-
tricte, Josep Serrano i l’advocat 
vinculat al PP Antonio Penalba. 
Belón dimiteix de tots els càrrecs. 

Juliol-octubre de 2009. El jutjat 
inicia la instrucció del cas Store 
Cafè amb la declaració de Fer-
nández, Serrano i Penalba. Les 
declaracions segueixen a l’octu-
bre. Hi ha cinc nous imputats per 
ampliació de la querella.

Octubre-Novembre de 2009. El 
jutjat ordena l’arxivament de la 
part de la causa contra els funcio-
naris Josi Abascal i Xavier Olivé.

cronologia de la polèmica
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Els cotxes triguen vuit minuts a travessar 
els 1,2 quilòmetres de Gran de Gràcia
La velocitat de circulació és de 8,3 km/h, força més baixa que la mitjana de Barcelona

La recollida de nens a les 
escoles, el fi de jornada 
de moltes oficines, la 
càrrega i descàrrega, la 
manca d�alternatives o 
les obres de connexió de 
la recollida pneumàtica 
a la central de Lesseps 
són només alguns dels 
obstacles que han de 
superar els conductors 
que vulguin pujar Gran 
de Gràcia d�un extrem a 
l�altre durant una de les 
hores en què s�acumulen 
més problemes de circu-
lació: les 17.20. 

REDACCIÓ

Els problemes de mobilitat són una 
de les qüestions que Gràcia té so-
bre la taula durant aquest mandat i 
punts com el carrer Gran, Torrent 
de l’Olla o Travessera de Gràcia 
s’han convertit en les artèries que 
acumulen més embussos. Creuar 
la Vila de baix cap a dalt pel carrer 
Gran suposa recórrer una distàn-
cia d’1.2 quilòmetres en 13 trams. 
El temps dedicat al trajecte varia, 
òbviament, en funció de l’hora del 
dia, també canvia el tipus d’obsta-
cles a salvar.
Cinc i vint minuts de la tarda d’un 
dia laborable, Gran de Gràcia 1, 
comença un recorregut en cotxe 
que, tot i que segons els navega-
dors hauria de tenir una durada 
aproximada de quatre minuts, 
durarà una mica més del doble: 8 
minuts 40 segons (caminant a pas 
lleuger, 12 minuts). Això suposa 
una velocitat de circulació de 8,3 
km/h és a dir menys de la meitat de 

la velocitat mitjana que es calcula a 
Barcelona per a les vies que van de 
mar a muntanya. A aquesta hora 
de la tarda, el principal problema 
és la concentració de vehicles que 
es va fent més notòria a mesura que 
avança el trajecte i que viu els seus 
moments més complicats a la con-
fluència de Maurici Serrahima i, 
sobretot, a la de Nil Fabra amb un 
semàfor de llarga durada i les obres 
de la pneumàtica. 
La mateixa ruta, tant a primera ho-
ra del matí com a les 12 del migdia, 
obté resultats similars. Un temps 
aproximat de 6 minuts de recor-
regut i un denominador comú: els 
vehicles en doble fila, que es con-
centren especialment en els trams 
que queden més a prop de la Tra-
vessera i de l’estació de Fontana. 

Cotxe: Tot i els col·lapses pun-
tuals es manté com el transport 
més ràpid, en franca disputa, 
però, amb el metro. A les ho-
res puntes, el temps del trajecte 
supera els vuit minuts, però la 
mitjana frega els 6. Els vehicles 
aparcats en doble fila obliguen 
a l’eslàlom.
Autobús: El temps de trajecte 
va dels 9 als 15 minuts en fun-
ció de l’hora i de les parades 
requerides. El punt més crític 

és el de la incorporació al carril 
únic en el darrer tram, com a 
conseqüència de les obres de la 
pneumàtica.
Metro: El transport, sens dubte, 
més constant. Vuit minuts de 
Diagonal a Lesseps (comptant 
els temps de recorregut intern 
per les estacions). La freqüència 
de pas, però, baixa a les hores 
menys transitades.
A peu: El temps del trajecte a 
pas lleuger és de 12 minuts.

ÈRIC LLUENT

UN DELS MOMENTS D�EMBÚS DEL TRAJECTE EB COTXE PER GRAN DE GRÀCIA

Jardinets de Gràcia-Lesseps, 

entre 6 i 15 minuts de trajecte

breus

La plataforma veïnal Salvem la 
Sedeta ja ha entregat 1.000 fir-
mes en oposició al projecte de 
reforma de la plaça i en té més 
de 1.200 pendents d’entregar. 
Aquests veïns no estan disposats 
a acceptar la pèrdua d’espai pú-
blic que representaria l’equipa-
ment per a joves previst a la Se-
deta i el regidor els ha citat el 12 
d’abril per abordar la qüestió. 

El programa La Tarda és nostra 
de Ràdio Gràcia arriba aquest 
divendres 26 de març a la se-
va 50a edició i ho fa amb una 
emissió especial des de la sala de 
plens de la seu del Districte de 
Gràcia. Aquest espai radiofònic 
s’emet cada divendres a les sis de 
la tarda i compta amb un equip 
format per persones integrants 
de l’entitat ARAPDIS, dedica-
da a l’atenció integral de malalts 
mentals crònics. 

Salvem la Sedeta 
es mobilitza 
contra la reforma

�La Tarda és 
nostra� arriba a 
les 50 emissions

La narcosala de Gràcia ha caigut 
de la llista d’actuacions urgents 
i, tot i que ara la data d’obertura 
es preveu per al 2014, també és 
possible que aquest equipament, 
que s’ubicaria al parc sanitari Pe-
re Virgili, acabi per no ser ne-
cessari si Sant Pau pot absorbir 
tota la demanda, tal i com ar-
gumenten fonts del govern. 

El govern posa en 
dubte la narcosala 
de Pere Virgili

ÈRIC LLUENT

M.O.

La recent constituïda Coordinado-
ra d’Entitats del Park Güell (que 
vertebra 47 entitats de la zona), da-
vant l’imminent avenç de les refor-
mes previstes al parc, està intentant 
una darrera ofensiva per aturar el 
projecte municipal de restriccions 
d’entrada a la zona monumental, 
una ofensiva en forma de postals 
de protesta adreçades a l’alcalde de 
Barcelona, Jordi Hereu. La regido-

ra de Medi Ambient, Imma Mayol, 
ja va avançar en la darrera trobada 
del pla comunitari de la Salut que, 
durant el mes d’abril, es concretarà 
el sistema que ha de limitar a 7.000 
el nombre de visites que rep diàri-
ament el parc i, per tant, el temps 
comença a apretar les demandes 
veïnals que continuen centrades 
en evitar que “es restringeixi l’accés 
lliure al Park Güell i que qualsevol 
sistema de control sigui el pas previ 
a instaurar una entrada de paga-

Veïns del Park Güell recriminen 

a Hereu el projecte de tancament
Adrecen postals a l�alcalde de Barcelona per frenar la reforma

ment”. Posen en dubte, en aquest 
sentit, els sistemes de recompte de 
visites que utilitza el consistori per 
parlar d’increment exponencial de 
les visites i de massificació turística. 
La gratuïtat d’accés al parc -que en-
cara no s’ha posat en dubte- és un 
altre dels pilars de les seves reivin-
dicacions. La Coordinadora també 
ha sol·licitat una reunió amb Jordi 
Hereu per exposar les seves críti-
ques al pla integral i ja compta amb 
2.000 firmes de suport. 

Les escales de Sant Josep de la Muntanya, a punt. 
Continua l’entrada en funcionament de noves escales mecàniques 
a Gràcia, després de les del Coll i les del parc sanitari Pere Virgili, 
ja estan operatives les de Sant Josep de la Muntanya, que salven, 
en tres trams, 21 metres de desnivell per facilitar l’accés al Park 
Güell i que encara es troben en període de proves. 
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L’Ajuntament va aprovar instal·lar un 

banc de 6.000 euros per a Dones del 36 
El banc Trapecio multiplica per deu el preu de la resta de seients

ALBERT BALANZÀ

L’Ajuntament de Barcelona, en els 
treballs de concreció que es van 
fer entre agost de 2004 i finals de 
2007 del projecte d’urbanització 
de l’espai públic de la unitat d’ac-
tuació C1, en el lloc que després es 

va batejar com a plaça de les Dones 
del 36, va fer una valoració “molt 
favorable” al projecte presentat per 
Landscape Vertix per 519.200,49 
euros i hi veia aspectes a modificar: 
el paviment mixt de pedra podia 
provocar ensopegades, la font ha-
via de ser homologada, calien jocs 
infantils (un tobogan i dues mo-

lles), a la vorera de Santa Àgata es 
recomanava eliminar un escocell 
allargat i un banc i deixar els ar-
bres previstos en escocells i avalava 
una tanca metàl·lica que s’havia 
d’instal·lar en el racó que toca a les 
finques de Badia i que es va descar-
tar en les modificacions de 2007.
Una de les peces que es van man-
tenir com a inamobibles i accep-
tades en tot el procés, que es va 

ÈRIC LLUENT

EL BANC TRAPECIO DE LA PLAÇA DE LES DONES DEL 36

culminar l’agost de 2009 en una 
inauguració famosa per la guerra 
de banderes entre ERC i ICV, va 
ser el banc Trapecio, dues peces de 
fusta massissa combinades a par-
tir d’un disseny creat per Anto-
nio Montes i Montse Periel per a 
Santa & Cole i que es distribueix 
en el catàleg de l’empresa dedicat 
a mobiliari urbà al preu de 5.150 
euros més IVA, que un cop aplicat 
el 16 per cent de l’impost fa una 
quantitat de 5.933,4 euros (un 
12% de despesa en urbanització 
de tota la plaça). Així ho han con-
firmat fonts de l’empresa amb una 
trucada d’un client interessat en el 
banc, que es ven a particulars.
Aquesta despesa contrasta amb els 
preus de la resta de bancs instal-
lats, set, també de disseny, dobles 
amb una part de respatller i l’al-
tra sense, que es van encarregar 
a Fundició Ductil Benito. L’ano-
menat banc Bancal surt per 478 
euros, amb IVA 554 euros, deu 
vegades menys que el banc Trape-
cio que presideix la plaça. 

reportatge

Omplir contenidors de mate-
rial útil i enviar-los mar enllà 
cap a l’Amèrica Llatina o cap a 
l’Àfrica és l’objectiu fonamental 
d’aquesta entitat que, amb l’ex-
periència dels anys, s’ha fet més 
selectiva amb el tipus de carre-
gaments perquè, com apunta el 
seu director, Jesús Lanao, “no 
tot és enviable, hem de mirar, 
per exemple, que respongui a 
una necessitat real, que al país 
de recepció tinguin el coneixe-
ment i els recursos necessaris per 
fer-ne el manteniment o que no 
requereixi d’uns recanvis massa 
cars”. A través dels seus conte-
nidors, s’envia des de material 

CEDIDA

Quinze anys amb la 

mirada posada al Sud

M.O.

ELS ORDINADORS ENVIATS AL DEPARTAMENT DE SANTA CRUZ

Banc de recursos envia material al 3r món

Afinar més la tria per 
ser més efectius i 
ampliar la gamma de 
projectes. Aquesta és la 
principal maduresa que 
ha assolit l�organitza-
ció sense ànim de lucre 
Banc de Recursos que 
fa 15 anys que treballa 
en projectes d�envi-
ament de material a 
països necessitats.

La polèmica reforma 
urbanística de la plaça de 
les Dones del 36, l�es-
pai enreixat i amb aires 
d�urbanització privada 
que hi ha entre el carrer 
Santa Àgata i Torrent de 
l�Olla, té encara molts ele-
ments per explicar. Quan 
s�han apagat una mica les 
crítiques al tancament de 
la plaça amb unes reixes 
que no estaven previstes 
en l�aprovació definitiva 
(vegeu L�Independent 
núm. 313), una investiga-
ció d�aquest periòdic dóna 
dades sobre una forta 
despesa en el mobiliari. 

informàtic per impulsar ense-
nyaments a les escoles populars 
del departament de Santa Cruz 
a Bolívia, fins a tractors, eines i 
tota mena de materials agrícoles 
per contribuir a la formació i la 
productivitat també a la zona 
de Bolívia, passant per equipa-
ments mèdics, com llits o cros-
ses, cap a països africans com el 
Camerun o el Marroc.
Tot plegat a través d’una xarxa 
de lligams establerta amb enti-
tats del territori que són, com 
explica Lanao, “les que detecten 
les necessitat fonamentals, per-
què no enviem coses que tapin 
la seva producció, sinó que ser-
veixin d’estímul per fomentar 
el creixement”. L’últim envia-
ment, el del 17 de març, va tenir 
un regust especial d’aniversari, 
el dels 15 anys afincats al carrer 
Gran de Gràcia, i va servir per 
enviar ordinadors cap a Bolívia, 
on també estan començant a 
gestar un projecte conjunt amb 
la Universitat Oberta de Cata-
lunya per proposar programes 
de formació bàsica en matèries 
com l’agricultura o el tèxtil. 

XXXreportatge

El bar de l�antic casino 
la Violeta tancarà el 19 
de juny per l�inici de les 
obres de rehabilitació de 
l�històric edifici del car-
rer Sant Joaquim. Però 
no ha estat fins ara que 
el seu propietari, César 
Seijo, ha anunciat que no 
té clar si continuar des-
prés de les obres o no. 

Un somriure i un cert neguit a la 
mirada delaten César Seijo. No 

ho té gens clar. Gràcia i la Violeta 
és per a ell mitja vida. Galícia, d’on 
és originari, n’és l’altra meitat. La 
Carme Delgado, casada amb Seijo, 
és filla dels antics propietaris i porta 
des dels cinc anys vivint entre les 
columnes, les taules i la barra de la 
Violeta. “La gent em pregunta, per 
què tanques? Però el fet és que jo 
no tanco perquè vulgui, és l’inici de 
les obres que m’hi obliga”, explica 
qui fa més de 14 anys que regenta el 
bar. Després del 19 de juny tocarà 
reflexionar sobre el seu futur i el del 

ÈRIC LLUENT

CÉSAR SEIJO I CARME DELGADO, A LA VIOLETA

El futur del bar de la Violeta, a l’aire

Èric Lluent

bar, cosa que preocupa a bona part 
dels clients de tota la vida. Seijo es-
tà convençut que bars com el de la 
Violeta ja no en queden ni a Gràcia 
ni a Barcelona. “L’espai de l’antic 
casino és emblemàtic i s’ha conver-
tit en un símbol. A més, la clientela 
que tenim és fantàstica, el 90 per 
cent de la qual ja són amics”, re-
corda Seijo. Un dels moments més 
emotius que recorda del seu pas per 
la Violeta és el suport que va rebre 
l’any 2005 quan el futur d’aquest 
edifici penjava d’un fil i estava gai-

rebé comdemnat a convertir-se en 
una nova promoció immobiliària. 
Ara només resta esperar a la seva 
decisió final que el farà continuar 

vivint a a la Vila o el portarà de 
nou a la seva terra natal. Això sí, 
una cosa la té clara: “Si marxo de 
Gràcia, marxo de Barcelona”. 

César Seijo es debat entre quedar-se a Gràcia o tornar a Galícia

Només quest element 
representa un 12% 
de la despesa en 

urbanització de la plaça
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Documents
NOVETAT EDITORIAL 

Què passaria si un dia el món anés perdent el seu color i tot es tornés pàl.lid, gris i taciturn? Carmesina 
ho sap. És la la protagonista del llibre de relats il.lustrats de l�autora gracienca Silvia G. Guirado, un 

viatge a d� altres mons, on fantasia i realitat es barregen per mostrar una nova actitud. En total, quinze 
contes que tracten de recuperar la visió infantil que portem a dins i que s�emmarquen en el projecte 

compromès amb una manera diferent d�encarar la realitat que proposa Play Attitude.

Els colors oblidats i altres relats il.lustrats

l�autora

Autobiografia. Em dic Silvia Gon-
zález Guirado, encara que hagi ca-
muflat el meu primer cognom a la 
portada del llibre i aparegui com a 
Silvia G. Guirado. Afortunadament, 
el meu pare no s�ha molestat per 
aquest petit detall. Sóc gracienca de 
tota la vida, encara que fa un parell 
d�anys vaig marxar del barri, més per 
obligació que per desig, però sempre 
hi he fet molta vida des de que vaig 
néixer al juliol del 1979 i encara avui 
continuo considerant-me veïna de 
Gràcia. Quan era petita, com sóc filla 
única, feia servir la meva imaginació 
per entretenir-me. Si a això li afegim 
un pare, que fomentava la imaginació 
portant-me a veure pel.lícules plenes 
de fantasia i una mare i una iaia que 
m�explicaven contes i m�ajudaven a 
fer manualitats de qualsevol tipus, 
està clar que per mi ser creativa era 
una manera de relacionar-me amb 
el món. Als catorze anys, vaig llegir 
un llibre que va ser el pas definitiu 
per posar-me escriure, La historia 
Interminable de Michael Ende. Arrel 
d�aquella lectura, vaig escriure un 
parell de relats i vaig començar una 
història que encara guardo en un ca-
laix per reprendre-la un dia i donar-li 
un final. Després vaig estudiar His-
tòria de l�Art a la UAB i Comunicació 
Audiovisual a la URL. I, després, com 
suposadament tocava, vaig comen-
çar a treballar. Primer, a un museu, 
després, a una galeria d�art, algunes 
feines a la televisió i cada cop tenia 
menys temps per escriure. Fins que 
de sobte vaig trobar-me un gat ne-
gre, un gat de la bona sort anomenat 
Play que viu a l�agència de disseny 
i publicitat (Play Creatividad). Vaig 
començar a treballar-hi com a assis-
tent de comptes i aquí entre feines 
de copy per a un client i un altre, 
vaig tornar a escriure, vaig tornar a 
fer allò que realment m�omple. Així 
que d�ara en endavant espero poder 
continuar explicant històries.

La Carmesina va néixer al si d�una família qualsevol en una 
ciutat trista d�un lloc poc conegut. Va arribar al món en una 
mala època: els països anaven a la deriva i l�ambient de tedi no 
era el més indicat per dur criatures al món. El desànim era tan 
gran que, sense saber com ni per què, fins i tot els colors 
van començar a desaparèixer, deixant-ho 
tot d�un gris fred i impersonal. La Carme-
sina va ser concebuda sense pretendre-
ho els seus pares, que no creien que es 
pogués crear vida, i encara menys man-
tenir-la, en aquells temps de mancances. 
Eren sens dubte dies foscos, inapetents i 
de crisis generals. A mesura que el gris 
s�anava estenent, tothom sucumbia al 
desànim. Així doncs, el naixement de la 
Carmesina va dur una mica d�esperança 
als seus pares, i fou un cas curiós, ja que 
era la primera nena en molts anys que 
naixia amb els ulls blaus en lloc de la 
mirada fosca de la resta d�infants.
No se sap si va ser per la claror de la seva mi-
rada, però la Carmesina sempre va mostrar un enorme inte-
rès pels pocs colors que encara restaven al món. És per això 
que un dels seus primers regals va ser una caixa de llapis de 
colors, una de les poques que encara quedaven. Malaurada-
ment, el següent regal fou un pegat per a l�ull. Sí, la Carme-
sina va patir un accident essent encara petita i va perdre la 
visió d�un ull. De la manera més absurda, com solen succeir 
aquestes coses. Una tarda, mentre jugava amb altres infants 
amb unes bales fosques, va descobrir que n�hi havia una entre 
totes que brillava d�una manera especial.
Una bala d�un vermell intens, gairebé porpra, com no n�havia 
vist mai cap. La nena es va inclinar sobre el munt de bales 
per observar-la de més a la vora. En el moment en què el seu 
cap s�acostava a l�asfalt gris, un altre nen va llançar la seva 
bala cap a les altres. De seguida, un crit, un esgarip de dolor 
de la Carmesina. El seu ull dret havia rebut l�impacte de la 
resta de les bales i un altre vermell, diferent del de la bala, 
va tacar l�asfalt.
A partir d�aquell dia, la vida de la Carmesina va canviar. No 
només havia perdut la visió d�un ull, sinó que els seu pares 
li havien pres la caixa de colors, perquè segons la seva mare 
�el color havia dut la desgràcia a casa seva�. Per acabar-ho 
d�adobar, la resta d�infants la rebutjaven, perquè ningú no 
volia tenir una amiga amb un pegat a l�ull. Així doncs, l�únic 

que podia fer era mantenir-se a banda i sentir llàstima de si 
mateixa. Plorava i plorava i el pegat s�amarava de tristesa i 
desesperança. Només una cosa li alegrava la vida: el record 
d�aquell color que havia descobert entre tanta foscor. Els 
seus pares van intentar evitar qualsevol nou contacte amb 
els colors, però la Carmesina, amb aquell record, els buscava 
incessantment.
Mentre caminava pel carrer, quan fullejava els llibres de l�es-
cola, mentre passejava pel camp, imaginava i cercava amb an-
hel algun senyal de color. Però cada vegada quedaven menys 
tons amb què pintar el món.
Una tarda, quan la Carmesina ja era una noieta que seguia 
buscant una mica de color, va creuar per davant seu un gat, 
esclar, negre. El gat es va aturar i es va quedar observant-la. 
Per fi, la Carmesina també se�l va mirar i li va preguntar sense 
esperar resposta: �Per què em mires fixament, gat negre?� I, 
inesperadament, el gat va respondre: �T�observo perquè la 
teva mirada té un color que feia molt de temps que no veia.�
La Carmesina no podia creure el que veia el seu únic ull. El gat 
va continuar: �Sí, ja sé que trobes estrany que parli, però és 
que hi ha moltes coses que no saps. Com que els gats parlem 
i que els colors existeixen, igual que en la teva mirada.�
-Per què insisteixes en la meva mirada?
¿Que potser ets un gat cec o beneit, que no ho veus que 

em falta un ull? �va interrompre 
la Carmesina, molesta per 
aquells comentaris.
�No sóc ni cec ni beneit, en 
tot cas un gat a qui la bona 
sort ha repudiat. Però sí que sé 
que busques desesperadament 
els colors �va dir el Gat negre. 
La noia va preguntar sorpresa:
�I com ho saps, tu, això?
�Ja t�ho he dit, hi ha moltes co-
ses que no saps�va respondre 
el gat llepant-se el pelatge.
�Au digues, gat espavilat, què 
és el que no sé? �va continuar 
la Carmesina.

�Que els colors existeixen, que són reals, però que un dia les 
persones van deixar de creure-hi i van començar a desaparèi-
xer. Però jo sé on són �va dir el Gat negre gairebé xiuxiue-
jant, com si es tractés d�un secret.
La Carmesina va preguntar, emocionada: �On? Digues on són 
que els aniré a trobar.� 



l�independent
de Gràcia

11

26 de març de 2010

recomanemrecomanem
CEDIDA

Festa del Che
L�Associació Catalana 
d�A mics del Poble Sah-
raui juntament amb el 
Moviment de Brigadis-
tes orga nitzen la Festa 
del Che que, a partir de 
les 17 h, proposarà ta-
llers, xerrades i exposici-
ons sobre el Sàhara i que 
comptarà amb els con-
certs de Sabor de Grà-
cia, 9son (format per un 
combinat d�exmembres 
dl grup Rumba de 9 i So-
nason) i Más vale tarde k 
nunca.

Dissabte 27 de març,
de 17 a 2 h

Espai Jove La Fontana 
(Gran de Gràcia, 190)

Sortida de la plaça Lesseps 
amb Torrent de l�Olla, a les 
10 h.

Club de lectura de cinema 
i novel-la: Las Horas, de 
M.Cunningham
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l�Olla, 104), a les 
19 h

Folkosaurius: Luisa de 
Atauri i Jorge Blengini. 
L�Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 20 h

XXIII Tradicionàrius: cerca-
vila de colles de cultura 
de Gràcia.
Sortida de la plaça de la Vila 
de Gràcia, a les 21 h

Concert: Mad Madison.
Sala KGB (Alegre de Dalt, 
55), a les 21 h

Concert: La Banda del Pan-
da.
CC La Sedeta (Sícilia, 321), a 
les 22 h

Concert: Anari.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Concert de cloenda del XXIII 
Tradicionàrius: Nit de la Jo-
ta, amb Quico, el Cèlio i 
el Mut de Ferreries i Pa-
racota.
CAT (Trav. Sant Antoni, 6-8), 
a les 22 h
Música brasilera: Darlly 
Maia.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h

! Ds 27 de març
Sortida cultural del Centre: 
Pirineu desconegut.
Sortida Via Augusta davant 
la Parròquia de Santa Tere-
sa del Nen Jesús, a les 7 h

Calçotada d�En Lluita.
Plaça Manuel Torrente, a les 
13.30

Festa del Che, organitza-
da per l�Associació Catalana 
d�Amics del Poble Sahraui 
juntament amb el Moviment 

tera, de Maria Barbal.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 19.45

I trobada de titelles per a 
adults a l�Elèctric: Núria 
Mestres presenta l�espec-
tacle Ros.melógamo míni-
mo.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcica, 233), 22 h

Concert: Dan Urbano.
(Martínez de la Rosa, 14), a 
les 22.30

! Dm 30 de març
125 aniversari de l�Oratori a 
Gràcia: concert de música 
sacra, amb Anna Belén Gó-
mez, Emanuela Martelli i Ma-
nuel Ruiz.
Oratori de Sant Felip Ne-
ri (carrer del Sol, 8), a les 
20.30

Concert: Smoking bambi-
no.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcica, 233), 22 h

Gràcia Jazz Session, amb 
els músiccs Andreu Zarago-
za, Ramón Angel i Rai Fer-

de Brigadistes.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), de 17 h a 
2h

Taller: L�hort urbà.
El Pati Groc (Francisco Giner, 
56 ), a les 18 h

Inauguració de l�exposició 
Píxel y grafito de Joser-
ra.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 20 h

Concert: Anari.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Concert: José Galeote i Ru-
bén Mata.
L�Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30

Concert: The Gurus i Goo-
dfellows.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h
 
! Dg 28 de març
Concert-vermut: Ctrl C i Mil 
Pesetas.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 13.30

52a ballada de sardanes 
a Gràcia.
Passeig Sant Joan cantonada 
Sant Antoni Maria Claret, a 
les 18 h

Concert: ZA + La Orquesti-
lla del Pony Ganador.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 20 h

I concurs de grups emer-
gents, amb The Eyeballs, 
Cyrene i Cauta.
Sala KGB (Alegre de Dalt, 
55), a les 20 h

Concert: Barnaouche.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 21 h

Concert: Albert Sans.
L�Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30

! Dll 29 de març
Llibrefòrum: Pedra de tar-

EXPOSICIONS

! Fins al 27 de març
Expo si ció fotogràfica: Love 
is the only solution.
Galeria H2o (Verdi, 152)

! Fins al 28 de març
III Mostra d�art del Coll: La 
dona del Segle XXI.
CC El Coll (Aldea, 15-17)

! Fins al 29 de març
Exposició: Tardi: retrat 
en negre.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. 
Lesseps, 20)

! Fins al 31 de març
Exposició: La cuina de 
Quaresma.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l�Olla, 104)

Exposició fotogràfica: Ma-
ternitats.
CIRD (Camèlies, 36-38)

Exposició: Jordi Tolosa.
Sala d�art Atelier (plaça Ro-
vira i Trias, 9)

! Fins al 10 d�abril
Exposició fotogràfica: 20è 
aniversari de l�incendi 
de Vandellòs-1.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

! Fins al 24 d�abril
Exposició fotogràfica: De 
lo efímero y el cambio.
Galeria Tagomago (Santa 
Teresa, 3)

INFANTILS

! Dc 31 de març
Taller: cuinem el bere-
nar.
El Pati Groc (Francisco Gi-
ner, 56 ), a les 18 h

ACTES

! Dv 26 de març
BCN en marxa: itinera-
ris guiats per conèixer les 
grans actuacions en infra-
estructuras i serveis al dis-
tricte de Gràcia.

rer.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Concert: Dr. Fargo.
L�Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30

! Dc 31 de març
Concert: Toni Mena Trío.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcica, 233), 22 h

Concert amb Víctor Rodrí-
guez.
L�Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30

! Dj 1 d�abril
Concert: Els Trons.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Cabaret Hoffman presenta: 
assaig obert de la banda 
d�improvisadors de bar-
celona.
Elèctric Bar, a les 22 h

! Dv 2 d�abril
Música brasilera: Darlly 
Maia.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h
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Cultura
La sala KGB estrena un nou espai de 

música mestissa per a les nits de dissabte
L�objectiu és ampliar el ventall de públic i recuperar un espai fix per a la rumba

Música mestissa, rumba, 
rock, hip hop, reggae, 
drum�n�bass i alguns 
punts de punk, ska 
i música electrònica. 
Aquesta és la carta de 
presentació del nou es-
pai Bandalus Nights que 
la sala KGB programa, 
a partir d�aquest mes, 
per a les matinades dels 
dissabtes. L�objectiu de 
la sala amb aquesta nova 
proposta és diversificar 
la seva oferta habitual 
i intentar arribar a un 
públic més genèric. La 
proposta: música balla-
ble durant tota la nit.

M. ORTEGA/ A.BALANZÀ

Si el Rumba Club – que va estar-
se un any i deu mesos a la sala 
abans de marxar cap a l’Apolo- va 
ser el primer intent de tenir un 
espai fix per a la rumba a la KGB, 
la sala del carrer Alegre de Dalt 
recupera ara aquest objectiu. Pe-
rò amb matisos. La idea de les 
Bandalus Nights, la nova propos-
ta per a les nits de dissabte, va un 
pas més enllà de la rumba i vol 
centrar-se en la música mestissa 
en genèric, en “la barreja dels es-
tils més ballables, amb la rumba 
com un dels pilars bàsics, però 
també amb reggae o ska”, tal i 
com explica Fran Breakstorm, el 
promotor de la iniciativa. La bar-
reja de ritmes serà la protagonis-
ta, doncs, cada dissabte entre la 
una i les sis del matí.
Dissabte 20 de març, les Banda-
lus Nights van viure la primera 
prova i la bona afluència de pú-
blic a la primera cita va convèn-

cer els responsables de la sala de 
la idoneïtat del projecte. Així, 
deixaran enrere les festes pun-
tuals dels dissabtes per impulsar 
una cita fixa que té l’objectiu 
principal “d’arribar a un públic 
més ampli”. I que, de moment, 
està rebent força més afluència de 
públic que les predecessores nits 
del Rumba Club.
Aquest dissabte la música la po-
saran Fort & Fluix (duo Saca-
rumba) i el mateix Fran the Bre-
akstorm i, de cara al mes d’abril, 
s’estan programant actuacions 
com la del Dj Nafentt, habitual 
de la Salamandra, la de diferents 
membres de la banda la Pegati-
na o la de la resident de l’Apolo, 
Mamayé, entre d’altres. 

CEDIDA

LA PRIMERA SESSIÓ DE LES BANDALUS NIGHTS, A LA SALA KGB

breus

La iniciativa Toca’m sóc teu del 
concurs de música Maria Ca-
nals ha acabat abans de temps 
a la plaça Lesseps, d’on dimarts 
es va retirar el piano -decorat 
per un alumne de l’escola Mas-
sana- després que diversos veïns 
es queixessin del soroll que feia 
a altes hores de la matinada. És, 
juntament amb el piano ubicat 
a la rambla del Raval, l’únic 
que s’ha hagut de retirar abans 
de la data prevista: divendres 
26 de març. 

Retiren el piano 
de Lesseps per les 
queixes veïnals

Durant el mandat de Ferran 
Mas carell al Districte (1999-
2003) es va fer clàssica la inter-
venció d’una veïna d’Alegre de 
Dalt que informava regidor i 
consellers de la problemàtica de 
sorolls i aldarulls que es registra-
ven a la sortida de la discoteca 
KGB. La veïna es va canviar de 
barri, els aldarulls van reduir-se i 
en alguna ocasió puntual es van 
tornar a rebre queixes de manera 

oficial. A principis de març es va 
tornar a produir una “nit boja”, 
segons el president de CDC a 
Gràcia, Víctor Cullell, que ha 
presentat una bateria de pregun-
tes sobre les mesures preventives 
que aplicarà el Districte per evi-
tar els nous sucesos denunciats 
per un veí después d’un cap de 
setmana en què es van trencar 
retrovisors i es van abonyegar 
cotxes als voltants de la disco.

Els veïns d’Alegre de Dalt 

reactiven les seves queixes

L’Oratori de Sant Felip Neri 
celebra enguany els seu 125è 
aniversari a Gràcia amb un 
concert de música sacra que 
tindrà lloc aquest dimarts 30 
de març al mateix Oratori. Du-
rant aquest recital de Setmana 
Santa, s’interpretaran temes de 
Bach, Haëndel o Mozart, entre 
d’altres. 

Concert de música 
sacra pels 125 
anys de l�Oratori

El projecte de la sala d’art jo-
ve que gestiona l’espai Expe-
rimentem amb l’Art ha rebut 
aquesta setmana el premi de la 
Crítica d’Art que atorga l’As-
sociació Catalana dels Crítics 
d’Art (ACCA). Aquest guardó 
ha valorat el compromís de la 
iniciativa amb propostes críti-
ques d’art emergent i el con-
junt de la tasca educativa que 
s’hi ha vinculat. 

La sala d�art 
jove de l�EART, 
premi ACCA

in memoriam

JOSÉ MARÍA NUNES VA MORIR DIMARTS 23 DE MARÇ

Joan Vall, cineasta

Adéu al director José María Nunes
JOAN VALL

Sortia a caminar des de la seva 
casa-castell de Vallcarca, a 
�Santa Rosalía con Castellbis-
bal�, com deia ell, travessant 
els parcs de la Creueta del Coll 
i Güell, on va rodar escenes d�A 
la soledat, i anava fins a Gràcia 
moltes tardes, algunes acom-
panyat de la seva infatigable 
Adela. Li agradava el barri, les 
places, els carrers amb baixa-
da, caminar, anar als cinemes, 
els Verdi, és clar, l�amic de la 
Taifa... i venir a visitar d�impre-

vist aquell racó del carrer de La 
Perla on s�amunteguen papers, 
llibres, fotos, trastos i brossa 
amb olor de cinema i, enmig 
d´aquest desgavell, jo i el cartell 
de Biotaxia al fons. El segon cop 
que vaig coincidir amb ell, arran 
d�uns premis del Col.legi de 
Directors Catalans al Liceu, em 
va captivar amb la seva mira-
da amable de la qual ja no em 
vaig poder desenganxar més. 
Dotzenes d�hores xerrant aquí 
i allà, al mercat de Sant Antoni 

o a un viatge amb tren, i quasi 
sempre acabava dient-li que 
sentia haver-lo conegut tan tard, 
a la qual cosa ell sempre em res-
ponia amb un generós somriure. 
S�acabarà la imaginació, interes-
sarem algú o no, sortiran noves 
tècniques, però el setè sentit de 
Nunes, que és el cinema, no de-
sapareixerà. Com, fa uns anys, 
va dir Montand referint-se a la 
desaparició de Brassens �ell no 
ha mort, ha marxat de vacan-
ces�. Ens tornarem a trobar. 
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la cartellera

CULTURA

entrevista

De la idea a la inauguració...
La idea sorgeix farà ja uns dotze 
anys, quan neix la companyia 
Gataro. Al mateix temps en què 
ens creem, apareix la voluntat 
de tenir un lloc permanent on 
exhibir. Quan vam trobar el que 
es va convertir en el nostre local 
d’assaig vam deixar de buscar. 
Fa un parell o tres d’anys, però, 
i arran de l’experiència de Bar-
cino, un festival de teatre que 
organitzem, ens hi vam tornar 
a posar en ferm. Una de les per-
sones que va venir a la primera 
edició, Vicky Peña, em va des-
cobrir un llibre que recollia tots 

JORDI MARCH

“Utilitzem segles de tradició teatral”

Elena Albouy

VÍCTOR ÁLVARO DIRIGEIX LA COMPANYIA GATARO

Víctor Álvaro dirigeix la companyia Gataro i l�Almeria Teatre

Després de més de 
trenta anys, la Casa 
Regional de Almería 
torna a obrir les por-
tes al teatre de Gràcia. 
L�espai que als seixan-
ta es va convertir en 
un dels primers bingos 
de Barcelona porta ja 
quasi un any sent, de 
nou, un escenari per a 
la companyia Gataro i 
per al �fringe�, un estil 
de teatre tant interna-
cional com diferent. 
Víctor Álvaro dirgeix 
l�Almeria teatre.

els teatres de Barcelona. Alguns 
ara són futbolins, d’altres billars 
i, entre tots, hi havia la Casa de 
Almería. 

Contrarietats?
La dificultat principal és que no 
hi ha una normativa específica 
per obrir un teatre. N’has de lli-
gar de diferents, i això no és fàcil. 
Evidentment, la crisi també hi ha 
afectat, perquè portàvem espòn-
sors que s’han anat despenjant. 
Hem tingut els problemes de tot 
negoci que vol començar. 

Com valoreu la rebuda que heu 
tingut?
Fantàstica, sobretot per part de la 
gent del barri. Ha estat una res-
posta directa i immediata. Hi ha 
persones que no coneixíem i que 
s’han convertit en espectadores 
habituals. Increïble. Ja no només 
per la bona rebuda del públic, si-
nó també per part de tota la pro-
fessió teatral, musical i cultural. 
La veritat és que són molts els qui 
s’han bolcat en el projecte.

Fringie? Ni alternatiu ni comer-
cial? 
És un terme anglosaxó que vol 
dir al marge, al límit. Quan vam 
començar el projecte, de seguida 

se’ns posava l’etiqueta de sala 
alternativa. Nosaltres havíem 
de lluitar contra això perquè 
ni ho som, ni pretenem ser-ho. 
Volem ocupar el gran espai que 
hi ha entre les sales urbanes o 
alternatives, on l’atenció recau 
en l’autor, i les grans sales on 
l’interès recau en el productor. 
Entre els dos extrems hi ha un 
gran espai que pretenem om-
plir i que pensa en l’espectador, 
en el públic. 

Què veurà l’espectador?
Obres amb què pretenem que 
s’ho passi bé. En tots els sentits. 
Sempre procurant que tots els 
elements de dalt de l’escenari 
compleixin aquesta funció: su-
mar-se al procés de comunica-
ció per a l’espectador. 

El vostre projecte passa per 
compaginar tradició i moder-
nitat. Com? 
És no oblidar-se de la història. 
Per mi és un clar referent Fabià 
Puigserver del Lliure de Gràcia. 
És aspirar a molt, ho sé, però 
no vull pensar que fem res de 
nou o que descobrim un món. 
Està tot inventat, així que uti-
litzem tot el bagatge de segles 
de tradició de teatre per seguir 
endavant. La modernitat és la-
tent en els espectacles pel sol 
fet de viure en el segle en què 
vivim.

I ara...?
Estem amb Cinc noies i un ves-
tit, la història de cinc dames 
d’honor que, després del casa-
ment, es tanquen a l’habitació 
de la núvia i critiquen cínica-
ment els homes i comparteixen 
un vincle femení comú. També 
tenim en escena Pegados, un 
musical molt atrevit d’un noi i 
una noia que es coneixen i pas-
sa molt més del que ens podem 
imaginar. 

crònica

Eufòria creativa

Marta Parés

Mazoni, el grup rere 
el qual s�amaga Jaume 
Pla, s�ha posat les piles 
amb una gira de 31 con-
certs, un per dia. Com 
no podia ser d�altra 
manera, Gràcia ha estat 
una de les escollides, 
amb tres concerts. Per 
només tres, cinc o sis 
euros se�l pot escoltar a 
bars i centres culturals 
de Catalunya: Barce-
lona, Girona, Lleida i 
Perpinyà; i de les po-
blacions holandeses de 
Haarlem i Amsterdam. 

Cadascun dels concerts d’aques-
ta atapeïda gira de Mazoni con-
serva la seva ànima particular en 
les fotografies que es fa el cantant 
després del dia i que penja al seu 
fotolog (http://www.fotolog.com/
mazoni31dies).
Dimarts 9 i dimarts 23 d’aquest 
mes, ha portat les seves versions 
al Switch, i el dimecres 17 a 
l’Elèctric bar, amb uns concerts 
acústics que no van deixar in-
diferents els seus seguidors. La 
limitada capacitat del Switch, 
un punt de reunió indispensa-
ble per a amants de la cultura 
alternativa i lloc per a prendre’s 
còmoda i íntimament unes co-

pes, va quedar petita. Els que 
van arribar més tard van quedar-
se a fora, però van poder seguir 
el concert a través d’un vidre. 
L’acústic va permetre treure suc 
de tota l’essència dels ritmes 
mazonians, que a vegades arri-
ben a ser quasi de rock, o pop-
rock, com passa amb el lúcid i 
trepidant tema Eufòria, que re-
lata un aspecte força comú de 
la societat actual, inclinada a la 
cel.leritat en la recerca del bo; a 
la satisfacció màxima dins de la 
il.limitació del consumisme ca-
pitalista. Les lletres de Mazoni 
són properes, quotidianes, com 
una bata d’anar per casa. “Se’m 
moren les plantes”, es lamenta 
irònicament en un altre tema. 
Jaume Pla s’ho pren amb calma. 
Després del Switch, una visiteta 
a l’Heliogàbal. Diu que no està 
cansat, però que potser d’aquí a 
uns dies no podrà més. Guitarra 
a l’esquena, ulls il.luminats per 
un altre tipus d’eufòria sana que 
no esgota les reserves d’energia, 
encara el pròxim destí amb un 
somriure. Quan li preguntem 
si actuarà a Londres, capital de 
l’indie anglès, es mostra esperan-
çat. De moment, Holanda ha 
estat l’únic espai europeu, més 
enllà de les fronteres catalanes, 
on s’han donat a conèixer. 

LA IMATGE DEL FOTOLOG DE MAZONI DESPRÉS DEL CONCERT A L�ELÈCTRIC

CEDIDA

La gira de Mazoni, tres parades a la Vila

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
� El escritor. Dv i ds, 16.00, 19.00, 

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

� Brothers. De dv a dm, 16.00 i 18.05.
� Shutter Island. De dv a dm, 20.10 i 

22.30.
� Millenium 3. Dv i ds, 16.00, 19.00, 

22.00 i 00.45; de dg a dm, 16.00, 
19.00 i 22.00.

� Green zone/ Distrito protegido 
Dv i ds, 16.10, 19.10, 22.10 i 00.40; 
de dg a dm, 16.10, 19.10 i 22.10.

� El libro de ElI. Dv i ds, 16.20, 19.15, 
22.10 i 00.40; de dg a dm, 16.20, 
19.15 i 22.20.

� Avatar. (3D). Tots els dies, 16.00, 
19.00 i 22.00.

� Los hombres que miraban fija-
mente a las cabras. Dv i ds, 16.00, 
18.05, 20.10, 22.15 i 00.45; de dg a 
dm, 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15. 

� Acantilado rojo. Dv i ds, 22.00 i 

00.45; de dg a dm, 22.00. 
�Querido John. Dv i ds, 16.10, 19.15, 

22.20 i 00.40; de dg a dm, 16.10, 
19.15, 22.20.

� Como entrenar a tu gragon. (3D). 
Tots els dies, 16.00, 18.00 i 22.00.

CASABLANCA-KAPLAN. Passeig de 
Gràcia, 115. Tel. 93 218 43 45
� Sala 1: Corazón rebelde. Passis: 
16.00, 20.00 i 22.00. Amores locos. 
(V.esp) Passis: 18.00.
� Sala 2: Tres dies amb la família. 
Passis: 16.00, 19.00 i 22.00. La terra 
habitada. Passis: 17.35 i 20.35.

CINEMES GIRONA. Girona, 175
� Sala 1: Como entrenar a tu dragón. 

(3D). Ds i dg, 16.00, 18.00, 20.00 i 
22.00; de dll a dv, 18.00, 20.00 i 22.00. 

� Sala 2: Flor del desierto. Passis: 
19.30. Nuestros hijos nos acusan. 
(VOSE). Passis: 17.30 i 22.00.

� Sala 3: Hermanos. (VOSE) Passis: 
19.45.Millenium 3. (Cat) Passis: 
17.00 i 21.45.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.
� Sala 1: Como entrenar a tu dra-

gón. (Cat) Passis: 16.30, 18.30 i 
20.30 i 22.30

� Sala 2: Millenium 3. (Cat) Passis: 
16.10, 19.10 i 22.10. 

� Sala 3: El escritor. Passis: 16.20, 
19.20 i 22.20.

� Sala 4: El mal ajeno. Passis: 16.00, 
18.10 i 20.15. Shutter island. 22.15.

VERDI. Carrer. Verdi, 32 
� Sala 1: El concierto. (VOSE). Passis: 

16.00, 18.10, 20.25 i 22.35.
� Sala 2: Ajami. (VOSE) Passis: 16.15, 

19.30 i 22.10.
� Sala 3: Corazón rebelde. (VOSE). 

Passis: 16.00, 18.15, 20.25 i 22.35.
� Sala 4: An education. (VOSE) Pas-

sis: 16.10, 18.15, 20.20 i 22.30. Dos 
de dos. (curtmetratge). 22.05.

� Sala 5: La bomba del Liceu. Pas-
sis: 16.15, 18.20.Brothers (VOSE) 
Passis: 20.25 I 22.35.

VERDI PARK. Torrijos, 49. 

� Sala A: Up in the air. (VOSE) Passis: 
16.00, 18.20, 20.25 I 22.35.

� Sala B: Los hombres que miraban 
fijamente a las cabras. Passis: 
16.10, 18.20, 20.25 i 22.35.

� Sala C: Shutter island. (VOSE). Pas-
sis: 16.15, 19.15, 22.15. 

� Sala D: La cinta blanca. (VOSE). 
Passis: 16.15, 19.15 i 22.15.

TEATRES

ALMERIA TEATRE. Sant Lluís, 64. 
� Pegados.
� Cinc noies i un vestit.

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22. 
� La princesa cigne. Fins al 28/03. 

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55. 
� El berenar d�Ulisses. Fins al 28/3.

TEATRENEU. Terol, 26. 
� Sala Cafè-Teatre. Pinxes de la 

cocina de los monólogos. Dll, 
21.30. El síndrome Chukolsky. 

Dm, 21 h. El club de la màgia 2. 
Dc i ds, 22 h. Magia de cerca. Dj, 
22 h. La noche Abozzi. Dv, 20.30. 
Graciosos amorosos. Dv, 22 h. En 
la cola del Inem 1.1. Dv, 23.30. 
Blancaneus i campaneta en ac-
ció. (Infantil). Ds, 17 h. Magic Fa-
bra: ilusión o mente. Ds, 20.30. 
Los Martínez. Ds, 23.30. Marc Do-
nald. Dg, 18.30. Tres monólogos 
de risa. Dg, 20 h.

� Sala Xavier Fàgregas. 1 Arte 
musical. Dm, 21 h. Lunas inde-
finidas. Dc, 21 h Impro-Show. Dj, 
21 h. Monòlegs 10. Dj, 22.30.4º 
Campeonatoa Impro-fighters. 
Dv, 23 h. El club de la màgia jú-
nior. Ds, 18.30, i dg, 12 i 17 h. 
Les tres bessones. Ds, 17 h. La 
llegenda de Sant jordi. Ds, 17 h. 
Zzaping, el concurso. Ds, 20 h 
Monólogos 10: Manu Badenes. 
Dv, 22 h. Impro Horror Show. Ds, 
23.30. Blancaneus i campaneta 
en acció. Dg, 17.00. Monólogos 
10: Rober Bodegas. Dg, 20h
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Esports
La federació espanyola dóna finalment 

els tres punts del cas Peralta a L’Hospitalet
El comitè estatal desautoritza la decisió inicial de la Federació Catalana de Futbol 

L�Europa ha rebut aques-
ta dilluns un comunicat 
oficial de la Federació 
Espanyola de Futbol en 
què se li comunica que 
el recurs que va presen-
tar arran del cas Peralta 
�jugador que va disputar 
uns minuts del partit 
L�Hospitalet-Europa sense 
tenir fitxa� s�ha resolt a 
favor dels interessos de 
l�equip del Baix Llobregat. 
La decisió deixa la classi-
ficació tal i com estava la 
setmana passada.

ÈRIC LLUENT

La història del Cas Peralta es re-
munta al 27 de setembre de l’any 
passat, en la jornada sis de lliga que 
enfrontava L’Hospitalet i l’Euro-
pa. Un cop acabat el partit (2 a 0 
a favor dels locals) la directiva gra-
cienca va detectar una irregularitat 
en una de les fitxes d’un jugador 
de L’Hospitalet, Ivan Peralta, que 
va disputar els darrers 12 minuts 
de l’enfrontament. En un primer 
moment la Federació Catalana de 
Futbol va donar la raó als escapu-
lats, sumant tres punts al compte 
de l’Europa i deixant el resultat 
del partit en 0 a 3. El propi juga-
dor va reconèixer no tenir la fitxa 
al dia i, de fet, L’Hospitalet no el 
va tornar a convocar fins que el 
mes de novembre va anar traspas-
sat al Montcada de primera Ca-
talana. El club del Baix Llobregat 
va recórrer la decisió a la federació 
estatal, que el 19 de novembre li 
donava altre cop els tres punts ar-
gumentant que la federació cata-

lana no tenia potestat per prendre 
aquesta decisió ja que l’aprovació 
o anul·lació de les fitxes depèn del 
comitè espanyol. 
S’obria així una guerra entre or-
ganitzacions esportives al mig de 
la qual es trobava l’Europa, que 
ràpidament va presentar un recurs 
a l’estatal. Un recurs que aquesta 
setmana –quatre mesos després- 
s’ha desestimat avivant el foc d’una 
confrontació entre dues federaci-
ons. Malgrat acceptar la decisió, 
el president del Club Esportiu 
Europa, Guillaume de Bode s’ha 
mostrat contrariat. “Si la Federació 
Catalana pot ser desautoritzada tan 
fàcilment des de Madrid, jo em 
pregunto, què decidim aquí a Ca-
talunya”, ha criticat de Bode. 

ÀNGEL GARRETA

UN MOMENT DEL PARTIT ENTRE L�HOSPITALET I L�EUROPA DE LA PRIMERA VOLTA

Hi ha una vella norma futbo-
lística, anomenada mitjana an-
glesa, que diu que qui guanya 
els partits a casa i a fora em-
pata guanya la lliga. L’Europa 
no té aquest objectiu però sí 
el d’aconseguir la quarta plaça, 
i sembla que el mètode Dólera 
–l’entrenador– ara passa per 
complir aquesta llei esporti-
va. Així ha estat en els darrers 
sis partits, amb tres victòries 

al Nou Sardenya i tres empats 
lluny de Gràcia. Fent números, 
tenint en compte que queden 
cinc matxs a casa i tres a camp 
contrari, si l’Europa seguís amb 
la mitjana anglesa sumaria a 
final de temporada 66 punts, 
suficients per disputar la pro-
moció d’ascens. Els escapulats 
reben diumenge el Vilanova, 
equip de la mitja taula que en-
cara no està salvat.

L’Europa s’abona a la tesi 

de la mitjana anglesa

breus

El CN Catalunya de waterpolo 
està realitzant una temporada 
històrica i, després de superar el 
tram més complicat de la tem-
porada, ja està a tan sols dos 
victòries d’aconseguir l’esperat 
retorn a la divisió d’Honor esta-
tal d’aquest esport. Els jugadors 
entrenats per Jose Montero han 
mantingut una línia ascendent 
durant tota la temporada i en 
les darrers dues jornades han 
derrotat a domicili els seus dos 
gran rivals, WP Túria i Molins 
de Rei, aquest la setmana passa-
da (4 a 9). Aquest dimecres han 
disputat el partit avançat davant 
L’Hospitalet i malgrat Montero 
ha detectat certa relaxació el re-
sultat final va ser favorable als 
interessos graciencs (11 a 9). 

L’equip masculí de bàsquet dels 
Lluïsosva donar un pas molt 
important durant la passada jor-
nada per assegurar-se l’ascens a 
Copa Catalana després que un 
dels seus perseguidors, el Roser 
A, tercer classificat, perdés un 
enfrontament i estigui ara a tres 
punts. Els graciencs continuen 
amb el liderat sumant 21 victò-
ries i tan sols tres derrotes, a dos 
punts del segon. Aquest dissabte 
visiten precisament la pista del 
Roser A, en un matx que en-
cara pot ser més decisiu. En els 
partits que resten, els graciencs 
es veuran les cares amb l’últim 
i el penúltim, però en la darrera 
jornada rebran l’AESE, el segon 
classificat. 

El Catalunya a 
dos partits d�un 
ascens històric

Lluïsos gairebé 
s�assegura pujar 
a Copa Catalana

resultats i classificacions
 FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ,  GRUP 5

 Propera jornada (31a)
Europa - Vilanova
 Resultat 30a jornada
Castelldefels - Europa   1 - 1
 
 Classificació  Punts
 1.  L’Hospitalet  .........................................  68
 2.  Reus  ......................................................  63
 3. Prat ........................................................  52
 4. Santboià  ..............................................  52
 5. Manlleu  ................................................  50
6.  Cornellà ................................................  49
 7.  Europa  ..................................................  48
 8. Balaguer  ..............................................  42
 9. Llagostera ............................................  42
 10.  Amposta ...............................................  42
 11.  Palamós  ...............................................  33
 ...
 17. Premià ...................................................  31
 18. Rapitenca .............................................  29
 19.  Blanes  ...................................................  24
 20.  Olesa de Montserrat ...........................  18

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

 Propera jornada (20a)
Askartza Claret - CN Catalunya 

 Resultat 19a jornada
CN Catalunya  - CN L’Hospitalet  11 - 9
 
 Classificació  Punts
 1.  CN Catalunya  ......................................  54
 2.  WP Túria  ...............................................  46
 3.  CN Molins de Rei  ................................  42
 4.  AR Concepción  ...................................  36
 5.  CN La Latina  ........................................  30
 6.  UD Horta  ..............................................  25
 7.  CN Metropole  .....................................  21
 8. Waterpolo Sevilla  ...............................  18
 9. CN L’Hospitalet  ...................................  15
10.  Universitat Autónoma  ......................  13
11.  CN Alcorcón  ........................................  11
12.  Askartza Claret ......................................  5

HOQUEI

Resultats de l’Hoquei Claret
Aleví  - Voltregà  3 - 1
Benjamí - Vic 4 - 7
  Prebenjamí A - Sant Just  3 - 0
Prebenjamí B - Arenys de Munt    3 - 1
  Igualada - Prebenjamí iniciació 2 - 2
  Molins - Prebenjamí D 3 - 2

PRIMERA CATALANA FEMENÍ,  GRUP 2

 Resultats 23a jornada
 A. Montserrat - Lluïsos de Gràcia   50 - 63
 
 Classificació P.G. P.P.
 1. UE Mataró  .................................... 20 1
 2. AB Premià  ....................................  18 5
 3.  Vilassar de Dalt  ...........................  18 4
...
6.  Lluïsos de Gràcia  ........................   14 9
 ...
 15. CB Quart A  ....................................   5 18
 16. Sant Andreu de Natzaret  ............  3 20

BÀSQUET

PRIMERA CATALANA MASCULÍ,  GRUP 2

 Resultats 24a jornada
 Lluïsos de Gràcia - Lima Horta  61 - 45
IPSI -  SaFa 71 - 51
Sant Andreu  - Claret 57 - 59
 
 Classificació  P.G. P.P.
 1.  Lluïsos de Gràcia  ........................  21 3
 2. AESE A  ..........................................  19 5
 3.  Roser A  .........................................  18 6
 4. Esparreguera A  ...........................  15 9
 5.  Sant Cugat  ...................................  14 10
 6.  Sants  .............................................  13 11
 7. Horta A  .........................................  13 11
 8.  Andorra B  ....................................  13 11
 9.  Terrassa A  ....................................  13 11
 10. CB IPSI  ..........................................   12 12
 11.  L’Hospitalet A ..............................   11 13
 12. Claret  ............................................   10 14
 13.  Balaguer  .......................................   8 16
 14.  Noguera  ........................................   5 19
 15.  AE Sant Andreu A  ........................   5 19
 16.  SaFa Claror  ...................................  2 22

LLIGA NACIONAL JUVENIL,  GRUP 7

 Resultat 25a jornada
Cornellà B - Europa   3 - 4
 
 Classificació  Punts
 1. Barcelona B  .........................................   61
 2.  Badalona  .............................................   51
 ...
 11.  Europa  ..................................................   32
 ...
 18.  Lleida B .................................................   17

1a ESTATAL FEMENINA, GRUP 3

 Resultat 21a jornada
Sporting Atlético Ciutat - Europa  4 - 1
 
 Classificació  Punts
 1.  San Gabriel  ..........................................  60
 2.  Espanyol B  ...........................................   57
 ...
 7.  Europa  ..................................................   33
...
 14. Atlético de Paguera  .............................   1
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ÈRIC LLUENT

Les dades del Patronat Municipal 
són un reflex del caiguda en picat 
de la nova construcció al distric-
te de Gràcia durant l’any passat. 
Les obres iniciades amb llicèn-
cia i el visat que atorga el Col.

legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Catalunya ha patit un 
descens del 81,3 per cent respecte 
l’any 2008. 
En xifres absolutes, s’han iniciat 
un total de 24 habitatges, una xi-
fra molt inferior als 128 que es 
van iniciar l’any anterior. Aques-
tes dades venen a confirmar la 
desacceleració del sector immo-
biliari al territori, especialment al 

ÈRIC LLUENT

Activitat econòmica

Baixen un 81,3% els visats per la 
nova construcció d’immobles

UN SOLAR PER CONSTRUIR AL TORRENT DE L�OLLA AMB DILUVI

Les subvencions públiques per rehabilitació cauen un 45,1 per cent

Les Xifres d�Habitatge 
del Patronat Municipal 
d�Habitatge de l�Ajun-
tament de Barcelona 
durant l�any 2009, fe-
tes públiques aquesta 
setmana, detecten un 
descens molt pronunciat 
dels habitatges iniciats 
amb visat al districte de 
Gràcia, del 81,3 per cent, 
molt per sobre de la 
mitjana barcelonina que 
arriba a un 52 per cent. 
Aquestes dades són una 
mostra més de la de-
sacceleració del sector 
immobiliari al barri.

nucli històric de la Vila de Grà-
cia, que durant la primera dècada 
del segle ha viscut un increment 
exponencial d’habitatges de nova 
construcció. 

Menys subvencions

D’altra banda, les estadístiques 
publicades per l’administració 
municipal denoten un descens 
també molt important pel que 
fa a les subvencions públiques a 
la rehabilitació d’habitatges. En 
concret la caiguda ha estat d’un 
45,1 per cent, però en aquest cas 
s’explica pel fet que la demanda 
de rehabilitacions ha caigut un 

48,8 per cent. En total uns 2.463 
habitatges s’han beneficiat de les 
ajudes públiques, essent 4.681 el 
2008.
Les dades també confirmen un 
increment dels contractes de llo-
guer que han augmentat un 14,7 
per cent interanual. Precisament 
aquest mateix percentatge és el 
que ha baixat el preu de compra 
d’habitatge de nova construcció, 
molt per sobre de la mitjana de la 
capital catalana que situa el des-
cens en el 8 per cent. El valor de 
la compra de places de pàrquing 
ha sofert una lleu pujada del 3,1 
per cent situant el preu mitjà en 
28.039 euros. 
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la torratxa

Suavitzants 
universals

A la carta que penja d�una 
paret del bar de l�AVE Barce-
lona-Madrid, t�ofereixen un 
sandwich de atún con pan 
tumaca que demostra un 
cop més que Renfe es pren 
seriosament això de trinxar 
l�idioma, sigui el català o el 
propi castellà. La contemplació 
d�aquesta mostra barroera de 
la comunicació hostalera en 
moviment, m�ha fet pensar 
que, des dels països catalans, 
portem molts segles ajudant al 
món a menjar-se les coses dins 
del pa. Primer, inventant la 
maionesa, que ha resultar ser 
un magnífic element suavitza-
dor dels milions d�entrepans 
diaris que es mengen per tot 
arreu i que si no serien aspres 
i difícils d�empassar i, a partir 
del descobriment d�Amèrica 
i de la solanàcia en qüestió, 
amb la invenció del pa amb to-
màquet, forma sublim d�assolir 
objectius similars que, tot i no 
haver-se popularitzat als paï-
sos consumidors de maionesa, 
d�on precisament el tomàquet 
és original, ha arribat a Madrid 
ja fa anys amb resultats serio-
sos, sobretot perquè el pa allà 
és prou bo, les matèries pri-
meres acostumen a ser de qua-
litat i d�oli n�entenen bastant. 
Que el sandvitx de l�AVE, que 
innocentment vaig demanar, 
més que sucat amb tomàquet i 
oli, hi semblés submergit amb 
la decidida intenció d�ofegar-lo, 
potser com a venjança contra 
aquell patètic simulacre de pa, 
no treu que als bars madri-
lenys el facin molt bé, millor 
que a molts llocs de Gràcia on 
l�aventura del pa mal tallat, mal 
sucat, simbòlic i desganat, fa 
venir la desgana de tornar-hi. 

V
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VIURE GRÀCIA

gràcia-bcn-gràcia

La salut pública

La descoberta de l’enunciat em 
va venir de la mà de l’estudi de 
la revolució francesa. D’entrada 
vaig trobar simpàtic, enginyós i, 
no cal dir-ho, revolucionari que 
s’organitzessin comitès de salut 
pública. Tanmateix, després de 
resseguir les cròniques d’aquell 
final del XVIII francès, marcat 
per haver estrenat el terror com a 
recurs polític, se’m van passar les 
ganes de somriure.
Com bé sabeu l’estudi de la his-
tòria contemporània en l’època 
franquista estava tan contami-
nat per la propaganda del règim 
que, a la pràctica, els manuals 
d’història hi passaven de punte-
tes. Per aquesta raó vaig tardar 
uns quants decennis més a po-
der parar atenció als esdeveni-
ments dels fets bèl·lics i revolu-
cionaris que van tenyir de sang 
les nostres terres entre 1936 i 
1939 –amb l’afegit de quaranta 
anys de dictadura!
Em va commoure poder observar 
que en aquella època l’expressió 
es va generalitzar i popularitzar. 
Tothom lluïa que volia vetllar 
per la salut pública. Quants as-
sassinats i quantes salvatjades es 
van arribar a cometre per salvar el 
poble de les malalties socials!
Aquests darrers anys, en el món 

He de confessar-vos 
que la primera vegada 
que vaig sentir aques-
ta expressió era molt 
jove i no la vaig acabar 
d�entendre. A mi em 
semblava que la salut 
era una cosa personal 
que depenia de molts 
factors i que tothom 
en presumia d�allò 
més, si en tenia, i se�n 
lamentava quan no en 
gaudia. Quantes vega-
des no havia sentit a 
dir que la salut mai no 
es valora prou, que no-
més quan la perds te 
n�adones de la impor-
tància que té!

Jordi Albertí

ARXIU

occidental, potser ja vacunat de 
les onades de terror que van pro-
moure els totalitarismes feixistes i 
comunistes, l’expressió ha anat ad-
quirint una dimensió més domès-
tica. Ara quan ens parlen de salut 
pública és per referir-se als perills 
que ens cal evitar per no emma-

laltir ni fer emmalaltir ni provocar 
despeses evitables al tresor de l’Es-
tat.
No fumeu! Vigileu el colesterol! 
Cordeu-vos el cinturó de segure-
tat! Feu previsió de tot el que us cal 
abans de practicar cap esport per-
què si no els bombers després de 
rescatar-vos, vius o morts, us pas-
saran la factura de les despeses...! 
Sí, faig servir un to mofeta en les 
meves paraules. No és pas perquè 
cregui que no hi ha d’haver nor-
mes que ajudin a la convivència 

i a evitar els perills sinó pel to re-
demptorista que fan servir molts 
governants per justificar-ne la 
proclamació. Potser és per aquesta 
mateixa mania d’associar el càrrec 
que ostenten amb la convicció que 
són imprescindibles per salvar-nos 
de les desgràcies terrenals que, ales-
hores, passi el que passi, mai no di-
miteix ningú.
Ja pot nevar i provocar el caos o fer 
llevantada i destrossar les platges, 
tant és que els trens funcionin com 
no, que les obres s’executin o es pa-
ralitzin, que s’insulti grollerament 
o no s’estigui al lloc de responsabi-
litat quan toca. Aquí mai no dimi-
teix ningú.
Inquiet per saber-ne els motius he 
repassat l’hemeroteca i he observat 
que les raons es repeteixen. Per 
exemple, aquestes darreres setma-
nes tots hem sentit en més d’una 
ocasió que un o altre no deixaven 
el seu càrrec per dues raons molt 
senzilles. En primer lloc, perquè 
no se sentien culpables del que 
havia passat i, en segon terme, per-
què se sentien moralment obligats 
a superar el mal tràngol. I sabeu 

què us dic, que ja n’estic tip de 
tenir tanta gent inepta que vetlla 
per mi. Que no m’agrada que es 
barregin els conceptes de remor-
diment i redempció amb el bon 
govern de la cosa pública. Que 
tinc ganes que algú, per dignitat, 
dimiteixi quan alguna cosa que 
depengui d’ell o d’ella hagi sortit 
o hagi anat malament.
Tan difícil és entendre que si en 
nom de la salut pública amb la 
qual diuen que s’han compromès 
mai no plega ningú acabaran 
aconseguint l’efecte contrari? Tan 
difícil és entendre que si no hi ha 
una mica de profilaxi en l’art de 
governar acabaran apareixent op-
cions populistes i perills que ja 
teníem oblidats?
Si us plau, que algú sigui el pri-
mer a presentar una dimissió, 
que ens n’expliqui les raons en 
veu alta i que la mantingui mal-
grat que no li acceptin. 
Crec que molts l’aplaudirem i 
en recordarem la gesta per molts 
anys! 

[jordi@elstrestombs.com]

PROTESTA PEL SERVEI DE RODALIES, EL MARÇ DE 2007, A L�ESTACIÓ DE PASSEIG DE GRÀCIA

Que algú sigui el 
primer a presentar una 
dimissió i la mantingui 
malgrat no li acceptin


