
339

1
6

 d
’a

b
ri

l
d
e 

2
0

1
0

Un any després d’inaugurar la no-
va piscina del Club Natació Ca-
talunya, el seu màxim exponent 
esportiu, l’equip sènior masculí 
de waterpolo, s’ha confirmat com 
el millor conjunt de la Primera 
divisió estatal i ha aconseguit una 
fita esportiva històrica: l’ascens a 
Divisió d’Honor. Amb una tra-

jectòria impecable (ha guanyat 
19 dels 20 partits que ha disputat 
i no n’ha perdut cap encara fora 
de casa), els graciencs es van be-
neficiar de la punxada dels seu 
màxim perseguidor, el WP Túria, 
per fer-se amb el títol de lliga, 
una jornada abans del previst, a 
la piscina de l’Askartza Claret (7 

a 17), cuer de la lliga que ja ha 
dit adéu a la categoria. A l’equip 
li queden dos enfrontaments, un 
a Madrid aquest proper dissabte 
i l’altre, a la piscina de la UAB. 
Un cop acabada la lliga, el club 
ja pensa en realitzar els primers 
fitxatges.
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El CN Catalunya torna a Divisió d’Honor
XXX
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La proposta del Districte de 
situar la nova escola d’arts al 
barri de Penitents ha fet rebro-
tar la idea de l’anterior mandat 
d’ERC de recuperar l’escola Al-
leluia com a escola de música.  
La qüestió s’ha anat enverinant 
durant les últimes setmanes i 
ara els republicans neguen el 
debat i asseguren que la pro-
posta no tindrà majoria.
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Els dirigents polítics del districte, presi-
dent, regidor i consellers, van reunir-se 
dimecres al Sureny de la plaça Revolu-
ció per fer un dels dos sopars que fan a 
l’any. El xouman, com sempre, va ser Roger 
Amigó (ICV) que va repartir una planta de 
menta simulant que era de maria a Miguel Raposo (PP) i 
va demanar, a canvi, ser regidor. Carles Maggi (PSC) tam-
bé va tenir obsequi pel seu aniversari. En 14 d’abril, els 
visques a la República van estar plens de matisos però 
aquest cop no hi va haver sang entre ERC i ICV-EUiA.

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

De nou, una entitat esportiva de Gràcia ha dut el nom de la Vila a 
titulars d’arreu de l’Estat. En aquest cas es tracta del Club Natació 
Catalunya que dissabte va confirmar l’ascens a la Divisió d’Honor 
de l’equip masculí de waterpolo. És un èxit esportiu, però també 
és un èxit per a la seva massa social i ha de ser un orgull per als 
veïns del barri que veuen com la Vila torna a estar representa-
da en competicions del màxim nivell estatal. Però la gesta dels 
waterpolistes graciencs liderats per Jose Montero significa molt 
més que un ascens esportiu. Suposa la resurrecció d’una entitat 
històrica –fundada l’any 1931- que fa tan sols cinc anys quedava 
tocada de mort per les dificultats econòmiques que van suposar 
la reformar les instal.lacions. A causa d’aquest fet, l’equip de 

waterpolo va renunciar a Divisió 
d’Honor i a les seves principals 
estrelles i va descendir fins a 
la Segona Divisió. Han estat, 
doncs, els nois pujats de la casa 
i la il.lusió de persones com Ta-
to García, entrenador de l’equip 

durant les cinc temporades anteriors a la present, que han con-
vertit aquest somni en una realitat en tan sols sis anys. De fet, en 
els darrers tres s’han viscut dos ascensos de categoria en lligues 
en les quals el Catalunya s’ha mostrat molt superior a la majoria 
de rivals. El Catalunya ha posat tots els fonaments per tornar a 
ser un dels grans del waterpolo aquest segle XXI. I malgrat la 
primera dècada serà recordada com una etapa fosca del club 
també s’haurà de subratllar l’esperit de lluita i esforç dels seus 
jugadors i entrenadors, els seus socis i les juntes directives, que 
en moments importants han sabut deixar les seves diferències a 
un costat per fer front conjuntament als problemes econòmics i 
assegurar el futur de l’entitat. 
Però no només Gràcia ha d’estar de celebració. L’esport català 
recupera un club que ha estat referent a Europa durant la dècada 
dels anys 90. De fet, el Cata ha estat l’últim equip de l’Estat que 
ha guanyat la Copa d’Europa de clubs, la temporada 94-95. Amb 
tot, la Vila impulsa, a més, una disciplina esportiva d’esforç i de 
poc reconeixement mediàtic que converteix el primer equip de 
waterpolo en un model a seguir per als nois i noies que entrenen 
cada setmana a les instal.lacions de la Salut. Però, no tot està fet. 
Al CN Catalunya encara li queda un llarg camí per tornar a ser el 
que era i alçar de nou els trofeus més importants del planeta. De 
moment, la fita per a l’any vinent sembla clara: mantenir-se a la 
categoria. Tanmateix, no només l’equip ha de tenir una fita, els 
veïns i les institucions, també. I és la de donar tot el suport ne-
cessari per tal que aquest somni que ara celebrem sigui la llavor 
d’una realitat ferma i fructuosa.

És impotència i indignació 
el que sento davant qual-
sevol tipus de terrorisme, 
però qui es fixa en els qui 
emmalalteixen les perso-
nes fins a conduir-les a 
la mort? Tan terrorista 
és qui mata impune-
ment, com qui dóna llum 
verda als transgènics. 
Els Gestapo del camp. Si 
algú té dubtes, és de savis 
informar-se: a la pàgina 
web de Greenpeace o als 
telèfons de Barcelona ( 93 
310 13 00) o Madrid (91 
444 14 00). Parlem també 
dels medicaments? La 
talidomida, per exemple, 
ha ocasionat desastres 
innombrables. 

Tinc una amiga que fa volunta-
riat y va conèixer un nena, que 
avui ja és una dona, que gràci-
es a aquest fàrmac, només té 
cap i tronc. Qui ajuda aquestes 
famílies? Tant poder tenen les 
indústries farmacèutiques que 
ningú els posa límits? És que 
no hi ha ningú que controli els 
medicaments abans de recep-
tar-los? 
Tres poders existeixen al 
món: govern, Vaticà i metges. 
Actuen sempre correctament? 

La Universitat de Salaman-
ca, considerada la primera 
Universitat espanyola, es va 
crear al segle XIII, sota el reg-
nat d’Alfons X. Durant els set 
segles posteriors les dones 
no van poder cursar estudis 
universitaris. Fa només cent 
anys, el 1910, es va autorit-
zar, per primera vegada, l’ac-
cés de les dones a la Univer-
sitat. En aquells moments, 
Emilia Pardo Bazán, que va 
dedicar gran part de la seva 
vida a lluitar per l’alfabetitza-
ció i l’educació de les dones, 
era consellera d’Instruc-
ció Pública. Al principi, la 
incorporació femenina a les 
aules va ésser lenta. Durant 
la República, el percentatge 
de dones universitàries no 
arribava encara al 6 per cent. 
Però, a mitjans dels anys 70, 
el nombre d’universitàries 
ja havia ascendit al  40 per 
cent i ara, el 2010, arriba 
ja al 6per cent. Ara bé, la 
presència de les dones en els 
càrrecs de responsabilitat i 
decisió dels àmbits acadè-
mics oscil.la entre el 15 i 
el 30 per cent,  la matricu-
lació de dones en algunes 
carreres tècniques encara és 
escassa, la seva dedicació a 
la recerca segueix sent baixa 
i la perspectiva de gènere i 
les aportacions de les dones 
a la cultura i la societat no 
s’inclouen encara en els cur-
rículums. Haurem d’esperar 
set segles més? 

Només fa 
cent anys
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eOrgull gracienc
Sara Reñé

És un èxit esportiu 
però també ha de 
ser un motiu de 
satisfecció per al barri

Personalment dic que no i tinc 
raons suficients per fer aquesta 
afirmació.

M. Ángeles Gabernet

Estic convençut que vivim 
millor que vint anys 
enrere. Que els talls de 
trànsit i aquesta idea de 
les superilles han conver-
tit Gràcia en un lloc més 
amable per passejar-hi 
i on ja no és necessari 
està sempre pendent de 
cotxes i motos. Tenim un 
barri tranquil, si més no 
en circulació, i això ja és 
molt. Ara bé, això té un 
preu: circular per Torrent 
de l’Olla o Gran de Gràcia 
és tota una ventura. Però 
és que per algun lloc hem 
de fer passar els cotxes. 
Considero que és un mal 

menor i, si no mirem el que 
teníem abans.

Jospe Marc
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el bloc

staff

Líders

Quan fas repàs de l’any i 
poses sobre la taula les coses 
que has après, és sorprenent 
la buidor que et deixa el que 
comptaves que t’ensenyarien 
alguns suposats líders. Jo, 
per exemple, de l’any passat 
només em quedo amb els 20 
minuts que vaig compartir en 
una habitació de l’Ateneu Bar-
celonès amb l’escriptor basc 
Bernardo Atxaga. Enguany 
han passat quatre mesos de 
2010 i sóc optimista, perquè 
entre tan filldeputa que ens 
envolta -ho dic en versió 
punkie- vaig tenir la sort de 
conèixer el passat dilluns 
Morfi Grei, el líder de la Banda 
Trapera del Río. Ell de Cornellà 
i jo de l’Hospi vam fer migues 
de seguida en un sopar del 
loby Un dels Nostres, perquè 
érem quasi debutants, i vam 
recordar alguns bolos de la 
Trapera per tuguris de Gràcia. 
Hores després, em va saber 
greu, es va morir Raf Pulido, 
el seu amic i colíder del grup. 
Com que últimament només 
parlo de morts, vull acabar 
la columna parlant d’un altre 
líder, el Magí Forn, el pare de 
la meva millor amiga, l’Eva. Un 
atac de cor després de jugar a 
bàsquet se’l va endur. He co-
negut poques persones que 
et facin sentir tan còmodes 
a casa seva. També aquests 
són líders. 
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tribuna

Sant Medir i política, per al.lusions
Benvolguts, escric en resposta 
a la contra del 12 de març, 
Sant Medir és política, de Ge-
rard Maristany i Sergi Martín. 
Com que en el vostre escrit 
citeu el meu nom, crec que, 
per al.lusions, hi he de dir 
alguna cosa.
Dieu, amics, que heu buscat 
en els arxius els butlletins 
de la Federació de Colles 
de Sant Medir i que hi heu 
trobat una gran diferència 
a partir dels de l’any 2000, 
lamentant-vos que han perdut 
vida, en canvi jo crec que és 
justament després d’aquesta 
data, coincidint amb el 50è 
aniversari de la Federació, 
que els butlletins es renoven 
i que això es correspon amb 
la voluntat de popularitzar 
i dignificar la festa i fer que 
perdés  el to tancat i altiu que 
massa sovint tenia.
Per aconseguir-ho, una de les 
maneres que ens va semblar 

més adient va ser posar-nos 
en contacte amb totes les 
administracions per parlar i 
dialogar sobre la festa. 
Gràcies a això vam aconse-
guir, per exemple, un local 
propi al servei de les 29 co-
lles que aleshores formàvem 
la Federació i uns ajuts que 
ens van permetre renovar i 
ampliar tot el programa d’ac-

Isabel Sanagustín, expresidenta de la Federació de Colles de Sant Medir

ÈRIC LLUENT

tes fent-lo extensiu a tot l’any i 
donant, alhora, el màxim relleu 
als més propis de la festa del 3 
de març: el concurs de cartell, 
el pregó, la recepció oficial, els 
concursos literaris, el sopar de 
germanor...
Si tot això i molt més es va 
aconseguir gràcies a la bona 
relació que la Junta de la Fede-
ració va establir amb les admi-
nistracions, no és natural que 
se’ls cedís una part del butlletí 
perquè hi fessin un escrit de 
salutació?
D’altra banda, cal destacar 
que tots els signants han estat 
sempre càrrecs electes, mai 
no s’han cedir les pàgines dels 
butlletins per fer propaganda 
de cap partit polític, justament 
perquè enteníem que la festa 
és d’arrel popular i que per 

preservar-la calia, i cal, no bar-
rejar-la amb la política.
Dit això, els butlletins dels 
anys 2000-2008, correspo-
nents als anys dels meus dos 

mandats al capdavant de la 
Federació, contenien, a part 
de les salutacions, molta més 
informació relacionada amb la 
festa, amb la crònica de les ac-
tivitats fetes i amb el directori 
de Colles.
Voldria recordar també que les 
aportacions literàries relaciona-
des amb la festa, molt nombro-
ses durant aquests anys, si bé 

El meu desig és que 
la festa continuï 
gaudint de la màxima 
popularitat i harmonia

no consten en els butlletins, 
es van recopilar en un llibret 
editat el 2008 i, també, que 
anteriorment ja s’havia publi-
cat el dedicat a la tradició de 
la Festa, escrit pel malagua-
nyat Albert Musons, i la Guia 
de Sant Medir, escrita per 
Jordi Albertí.
No és pas per anar a la con-
tra de La Contra que escric 
aquestes línies sinó per 
evitar malentesos i deixar 
clar que el meu desig −i allò 
perquè he treballat amb tots 
els que han estat a les meves 
Juntes− és que la Festa con-
tinuï gaudint de la màxima  
popularitat i de la més bona 
harmonia amb tothom, inclo-
ses les administracions, les 
nostres administracions.        
Visca Sant Medir! 

què en penseu...

No crec que tingui una gran re-
percussió perquè anar a votar 
és una qüestió de fe i crec que 
la gent ho continuarà fent. Si 
creix l’abstenció serà en un per-
centatge molt baix. Ja hi estem 
acostumats, perquè de corrup-
ció n’hi ha hagut sempre. 

Santi Navarro
fotògraf

Francisco Gràcia
industrial

Arkaitz Latorre
publicista

Neus Mestres
psicòloga

Espero que sí que repercutei-
xi, perquè ja en tinc prou de 
tanta estafa. El que està fent la 
dreta en aquest país és impre-
sentable, així que hem d’anar 
a votar, encara que sigui amb 
el nas tapat per escollir l’opció 
menys dolenta. 

I tant que afectarà, perquè si 
això no passa factura, senyal 
que estem molt malament. 
Jo, per exemple, ja tinc clar 
que no aniré a votar, perquè 
totes les opcions em semblen 
depriments. És una manera de 
protestar. 

Aquests últims escàndols segur 
que repercuteixen en les prope-
res eleccions. No sé si hi haurà 
menys gent que votarà, però el 
que tinc clar és que tots esta-
rem més pendents del que fan 
els polítics i de si compleixen o 
no amb les seves funcions.  

...de la repercussió dels casos de corrupció a les eleccions?

Textos i fotos: M.Ortega

Cal destacar que 
tots els signants del 
butlletí han estat 
sempre càrrecs electes
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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 setmanatribunaM. Jéssica Herrera, veïna del Park Güell Roger Rofín

Aquest és el Park Güell que volem? Consultes

Aquests dies si entreu a la vila pels Jardinets 
de Gràcia us haureu topat amb una gran carpa 
que informa sobre la reforma que l’Ajuntament 
de Barcelona vol dur a terme a la Diagonal, prè-
via consulta a la ciutadania. Segurament també 
haureu rebut a casa el butlletí municipal que envia l’Ajuntament i 
que en el seu darrer número dedica, en gran part, a la reforma /
consulta de la Diagonal. I és més que probable que hagueu vist, 
escoltat o llegit algun dels molts espais que tots els mitjans de 
comunicació han dedicat, amb informació, anàlisi i opinió, als 
canvis que des del consistori barceloní es volen impulsar a la Di-
agonal. Aquests dies, també, la plataforma Gràcia Decideix s’or-

ganitza per dur a terme una 
consulta sobre la independèn-
cia de Catalunya, com ja han 
fet i faran molts altres muni-
cipis catalans. He buscat una 
gran carpa informativa sobre 
els pros i contres d’una major 
sobirania per a Catalunya 

però no l’he trobada. He rellegit amb interès el butlletí municipal 
dedicat a Gràcia i tampoc hi he trobat cap referència específica, 
més enllà d’una oda a la consulta del president del Districte, 
Ricard Martínez. A la premsa també m’ha estat impossible trobar 
el debat entre experts i analistes, que  s’ha dedicat àmpliament a 
la reforma de la Diagonal.  Hores d’ara no sabem quina participa-
ció assoliran una i altra consulta, però el que és evident és que 
no compten amb les mateixes opcions de sortida. L’exercici de 
democràcia participativa que fa l’ajuntament de Barcelona – no 
entro a valorar si compleix amb tots els requisits i passes per ser 
un exercici clar i transparent de participació ciutadana-  compta 
amb tota la mecànica i força del poder institucional i mediàtic. 
La consulta de la plataforma Gràcia Decideix – que tampoc entro 
a valorar en el seu contingut - és un exercici de bona voluntat 

fonamentat en la il.lusió. 
La veritable democràcia par-
ticipativa és preguntar sense 
por sobre tot allò que ocupa 
o preocupa la nostra societat, 
prèvia informació i anàlisi de 
la situació que ens permeti 
generar una opinió. És una 

llàstima que des de les institucions es menystinguin les con-
sultes o debats cada vegada que la societat civil es mobilitza i 
s’organitza i en canvi es magnifiquin i potenciïn les que interes-
sen a qui ja ostenta el poder. La veritable riquesa d’una consulta 
és la participació i no pas que guanyi una o altra opció. Si creiem 
en la força de la democràcia participativa, cal potenciar-la sense 
embuts i deixar-nos de partidismes i tacticismes. No ha de fer 
por el resultat, sinó el passotisme de la societat. 

OPINIÓ

CEDIDA

Estic trista, trista de veure 
que el Park Güell ja no és 
el que era. Trista de veure’l  
com unes rambles on el/la 
turista es puja (literalment) a 
la sargantana per fer-se una 
fotografia; on els top-manta 
ocupen part de la plaça 
principal, les tres Creus i 
altres racons per vendre el 
que sigui a qui sigui mentre 
amb un ull estan pendents de 
la policia que no apareix; on 
es fa una festa infantil amb 
menjar a la taula de ping-
pong de la zona infantil de 
l’entrada, doncs no hi ha cap 
zona de pícnic en aquell tros 
i els que volen anar a jugar 
a ping-pong no poden; on 
les fulles dels cactus estan 
plenes de lletres per demos-
trar no sé què; de no trobar 
un sol tros on hi hagi calma 
i tranquil.litat on poder 
llegir el diari o simplement 
descansar. 
Quina manera és aquesta de 
preservar un Patrimoni de la 
Humanitat  (Unesco,1984)?  
El text que regula la cata-
logalització del Patrimoni 
comença: “Constatant que el 
patrimoni cultural i el patri-
moni natural estan cada cop 
més amenaçats de destruc-
ció, no només per les causes 
tradicionals, sinó també per 
l’evolució de la vida social i 
econòmica que les agreuja 
amb fenòmens d’alteració 
o destrucció encara més 
temibles (...)”, i  l’article 5 
continua dient que per garan-
tir la protecció, conservació i 
revaloritzar el patrimoni s’ha 
de, per una banda “adoptar 
una política general encami-
nada a atribuir al patrimoni 

cultural i natural una funció en 
la vida col.lectiva i a integrar 
la protecció d’aquest patrimoni 
en els programes de planifica-
ció general” i també “instaurar 

en el seu territori, si no exis-
teixen, un o diversos serveis 
de protecció, conservació i 
revalorització del patrimoni 

cultural i natural, dotats d’un 
personal adequat, que dispo-
si dels mitjans que li han de 
permetre desenvolupar les 
tasques que l’incumbeixin”. 
Podríem convidar l’Unesco a 
una visita pel Park Güell, a 
veure si aproven com s’està 
protegint i conservant aquest 
Patrimoni de la Humanitat. 
El text íntegre d’aques-
ta convenció signada el 
16/11/1972 es troba en 
castellà a http://whc.unesco.
org/archive/convention-es.
pdf. 

M’entristeix veure 
com els turistes pugen 
a la sargantana per fer-
se una fotografia

Si creiem en la força 
de la democràcia 
participativa, l’hem de 
potenciar sense embuts

 Acció Humanitària Mèdic i 
Farmacèutica

  Aulèstia i Pijoan, 30
  93 237 77 22

 Acupuntors sense fronteres
  Príncep d’Astúries, 60
  93 430 58 27

 Assoc. Aigua per al Sahel
  Via Augusta, 20 7è
  93 237 06 47

 Gràcia amb el Sàhara
  Sant Joaquim
  93 417 94 49 

 Africa Viva Fundació
  Lluís Antúnez, 6 
  93 416 13 45
 web: www.africavivafundacio.org
 africav@telefonica.net

 Associació per a l’Ajut al Sud de 
la Índia (AJUTSI)

  Apartat de Correus 193 
  08080 Barcelona 
  93 415 59 68 

 Banc de Recursos
  Gran de Gràcia 167, pral 2a 
 93 217 71 54
 web: www.bancderecursos.org

 Bradopta
  Gran de Gràcia 109 

 Enllaç Solidari
  Nàpols, 346, 1er. E 
  93 476 29 30
 web: http://es.geocities.com/

enllas/ 
 enllac@claret-cat.org

 Lluïsos de Gràcia
  Plaça del Nord, 7-10
  93 218 33 72
  93 218 20 58
 lluisos@lluisosdegracia.org

 Matres Mundi
  Trav. de Gràcia 84 bxos. 
  93 217 13 86 

 Fed. de Coop. d’Ensenyament 
de Catalunya

  Riera de St.Miquel, 68
  93 415 93 56
 web: www.agrescat.com
 aec@agrescat.com

 Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya-FAGC

  Verdi, 88
  93 217 26 69
 web: www.pangea.org/fagc
  fagc@pangea.org

 Fundació Acció Solidària 
Contra l’Atur

  Riera de St. Miquel, 1
  93 217 02 88
 web: www.pangea.org/accio
 accio@pangea.org

 Fundació Pere Tarrés
  Carolines, 10
  93 415 25 51
 web: www.peretarres.org

 Infoespai
  Plaça del Sol, 19-20
  93 309 72 36
 web: www.infoespai.org
 infoespai@infoespai.org

 Viatgers del Món 
  649 111 900
  web: www.viatgers.entitatscn.net

 Ateneu Rosa de Foc
  Robí, 5
 web: www.ateneurosadefoc.org

 Tres de Gràcia
 web: www.tresdegracia.net

 Ateneu La Torna
  Sant Pere Màrtir, 37
 web: www.latorna.org
 info@latorna.org

Entitats socials, de solidaritat i cooperació

El valor de les consultes 
és la participació i no 
que, finalment, guanyi 
una o altra opció
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Política
Martínez i Espriu topen per la ubicació 
de l’escola municipal d’art a Penitents
Esquerra adverteix que la proposta, que no entrarà en el pròxim ple, no tindrà majoria  

Hi ha qüestions que 
s’arrosseguen anys i fins 
i tot mandats, i més si 
president i regidor de 
districte, Ricard Martínez i 
Guillem Espriu, comparti-
en i comparteixen visions 
diferents en la ubicació de 
nous equipaments. Una 
proposta del Districte per 
situar l’escola municipal 
d’art a Penitents, a prop 
de la plaça Alfons Comín, 
ha fet rebrotar la idea de 
l’anterior mandat d’ERC de 
recuperar l’escola Al.leluia    
com a escola de música. 

C. BELLVER/A. BALANZÀ

La qüestió s’ha enverinat tant en les 
últimes setmanes que ara els repu-
blicans fins i tot neguen el debat i 
asseguren que la proposta no tindrà 
majoria quan se sotmeti a votació 
del ple de Barcelona i que, de mo-
ment, ja s’ha ajornat com a punt 
de l’ordre del dia per a la sessió que 
s’ha de fer d’aquí a dos divendres.
La proposta del districte que ha 
recollit l’Institut de Cultura de 
Barcelona en un document apun-
ta encara de manera ambígua que 
la ubicació de l’escola municipal 
d’art -que en alguns districtes 
com Sant Andreu suposarà la in-
tegració de l’escola de música en 
el nou equipament- serà a Peni-
tents. Fonts municipals no con-
firmen, però, que la possible ubi-
cació sigui en els terrenys que hi 
ha per sobre de la plaça i que s’han 
inclòs en el pla Barça, encara que 
el Districte era un ferm partidari 
de dedicar aquesta zona exclusi-

vament a dotar el barri amb un 
poliesportiu i res més. Fins i tot 
va oposar-se al trasllat del Club 
Excursionista, tot i els desitjos de 
l’entitat. Les fonts republicanes 
van més enllà i apunten que la 
requalificació d’aquest espai tin-
drà una especifitat esportiva que 
impedirà qualsevol altre ús.
Pel que fa a l’escola Al·leluia del 
carrer Milà i Fontanals, ara mateix 
dedicada a espai de guarnits de la 
Festa Major, el Districte segueix 
amb la idea que sigui la nova esco-
la d’adults quan estigui fet el gran 
equipament per a la Fundació 
Festa Major del carrer Alzina i per 
als Castellers i ERC es manté en 
l’escola de música o d’arts. 

ÈRIC LLUENT

GUILLEM ESPRIU I RICARD MARTÍNEZ DURANT EL DARRER PLE DEL DISTRICTE

ARXIU

ALBERT BALANZÀ

La gestió de les grans reformes 
urbanístiques de Barcelona que 
obliguen els districtes a tenir un 
paper més proactiu han obligat 
a arribar a un pacte de cavallers 
entre Gràcia i Horta-Guinardó 
per abordar canvis en carrers que 
comparteixen. La primera experi-
ència ha estat amb la reforma de 
l’avinguda Verge de Montserrat, 
que transcorre en la seva majoria 

d’espai per Horta-Guinardó però 
que en el seu tram final penetra a 
Gràcia. La segona es donarà amb 
la debatuda reforma del carrer Pi 
i Margall de Camp d’en Gras-
sot, amb una vorera en territori 
de Gràcia i una altra en territori 
d’Horta-Guinardó. 
Seguint una lògica cartesiana, els 
dos Districtes han arribat a un 
acord perquè Horta assumeixi 
els canvis a Verge de Montserrat i 
Gràcia, que ja ha iniciat fa mesos 

PI I MARGALL, EN UNA IMATGE RECENT

La Vila assumeix els canvis a Pi i Margall i Horta, Verge de Montserrat 

els processos de debat i discussió 
veïnal per quantificar les millores 
que s’han d’introduir, faci el ma-
teix a Pi i Margall. 
De tota manera, el pacte no 
obliga a una coordinació de les 
obres en un mateix temps: men-
tre que Verge de Montserrat ja 
té la reforma avançada, no passa 
el mateix amb Pi i Margall, que 
fonts municipals situen la seva 
reforma fins i tot en el pròxim 
mandat. Gràcia ha tirat enda-

vant amb les consultes als veïns i 
ha convidat a les entitats d’Hor-
ta a aportar idees, però també 
ha tingut en compte que aquella 
zona del districte veí pateix ara 

una forta pressió amb altres re-
formes com la remodelació de 
la Ronda del Guinardó i el tan-
cament i reforma imminent del 
Parc de les Aigües. 

Gràcia i Horta es deleguen projectes 
urbanístics d’espais que comparteixen 

El jutjat d’instrucció número 
9 que segueix el cas Store Cafè 
ha ajornat vuit dies, de diven-
dres passat a aquest divendres, 
les declaracions del president 
del districte, Ricard Martínez, 
i el president del Partit Popu-
lar de Barcelona, Alberto Fer-
nández Díaz, que va sol·licitar 
la defensa. En qualitat de tes-
timonis, Martínez i Fernández 

Díaz s’han mostrat en tot mo-
ment disposats a col·laborar 
amb la justícia per aclarir un 
cas de suposada corrupció 
per l’atorgament de llicènci-
es municipals que esquitxaria 
funcionaris com la gerent del 
districte, Mari Fernández, i 
exdirigents polítics com l’ex-
portaveu del PP a Gràcia, Al-
bert Belón. 

Ajornades les declaracions 
de Martínez i Fernández Díaz

breus

La plataforma Gràcia Decideix 
va acordar en la segona assem-
blea celebrada dissabte passat 
elevar una proposta perquè la 
consulta sobiranista de Barce-
lona es faci la tardor de 2011. 
En una trobada que va aplegar 
120 persones als Lluïsos, els 
membres de la plataforma tam-
bé van decidir que Joan Lafarga 
sigui el representant de la pla-
taforma local a Barcelona Deci-
deix. Una trentena de persones 
s’han apuntat a les Comissions 
de Treball (Extensió, Recursos, 
Comunicació), cosa que dobla 
la gent que hi havia apunta-
da actualment. D’altra banda, 
Convergència Democràtica ha 
comunicat oficialment la seva 
adhesió a la plataforma amb 
Jordi Tendero com a represen-
tant. 

El grup municipal de CiU a Grà-
cia ha lamentat aquesta setmana 
a través d’un comunicat que els 
dispositius especials de neteja, 
vigilància i convivència a punts 
com les places de la Vila o el Park 
Güell arribin “tard i amb caràcter 
temporal”. Per mitjà de la seva 
regidora, Francina Vila, han re-
cordat que ja el juny passat van 
presentar una proposició d’acord 
en la que instaven al govern a ela-
borar un pla específic per a la mi-
llora de la convivència a les places 
i que ha exigit, durant mandats, 
un Pla Integral per al Park Güell 
per solucionar problemes com els 
del manteniment o la neteja. 

Gràcia Decideix 
proposa la tardor 
per a la consulta

CiU lamenta la 
poca atenicó a les 
places de la Vila
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Societat
M illores en les pilones o càmeres com 
les de la Rambla, solucions de mobilitat
El Districte desestima ara les dues opcions que implicaven la retirada dels actuals pivots

Si una cosa està clara en 
aquests moments és que 
l’actual sistema de pilo-
nes que regula el trànsit 
a les superilles creades 
al voltant del plaça de 
la Vila i del carrer Verdi 
no està donant el millor 
rendiment. Les continu-
es avaries i les molès-
ties denunciades per 
alguns veïns han portat 
el Districte a buscar 
alternatives. Si bé en la 
primera ronda de propos-
tes l’eradicació de bona 
part de les pilones era 
una de les propostes que 
prenia força, ara l’estudi 
se centra en les càmeres 
o la millora del sistema 
actual.

MARIA ORTEGA

La darrera sessió del debat parti-
cipatiu sobre Mobilitat, conduïda 
pel conseller Roger Amigó (ICV), 
ja va limitar a dues les possibilitats 
de millora. La proposta que sem-
bla comptar amb més acceptació 
dins de l’equip de govern és la de 
les anomenades pilones virtuals, és 
a dir la col·locació de càmeres que 
detectin les matrícules dels vehicles 
que entren en els trams restringits.
Un sistema que ja s’està utilitzant 
a la Rambla per evitar que es faci 
servir com a via de pas i que, com 
destaca Amigó, “té el punt a favor 
que també permet fer un control 
de les motos que, amb el sistema 
de pilones, podien esquivar l’obs-
tacle i fer cas omís a la limitació”.

L’altra opció continua sent millorar 
el sistema de pilones amb un siste-
ma que encara no s’ha determinat, 
però que podria passar per adoptar 
el mètode implantat recentment a 
d’altres punts de la ciutat com el 
carrer Blai del Poble-sec, on una 
càmera sobre la pilona connecta 
amb Via Pública cada cop que al-
gú vol passar pel tram restringit. 
Cap de les dues propostes no con-
venç la plataforma veïnal que des 
de l’inici d’aquest procés ha ma-
nifestat la seva oposició a les pi-
lones, que considera que les cà-
meres són un “atemptat contra 
la intimitat” i que el nou sistema 
mixt no soluciona els problemes 
de l’anterior. 

XXX

LA PILONA QUE REGULA L’ENTRADA DE VEHICLES AL CARRER LA PERLA

Un dels objectius que s’estan 
plantejant en les sessions de 
mobilitat és el de restringir més 
l’entrada de vehicles a la plaça 
de la Virreina i entorns per aca-
bar amb imatges com les dels 
vehicles  estacionats davant l’es-
glésia, tal i com destaca Roger 
Amigó. En aquest sentit, tot i 
que amb la regulació de la su-

perilla C-2 ja han contribuït a 
reduir la circulació en aquesta 
zona, s’estudien opcions com 
la d’obrir al trànsit el carrer de 
la Santa Creu, pujar el tall de 
circulació de Verdi i portar el 
trànsit de baixada pel carrer de 
l’Església (és a dir, un canvi de 
sentit) o posar fitons al voltant 
de tota la plaça per aïllar-la. 

Propostes per pacificar els 
voltants de la plaça Virreina

breus

La Plataforma Salvem la Sedeta 
i el regidor Espriu s’han reunit 
aquesta setmana per acostar posi-
cions sobre la reforma de la plaça, 
en una conversa en la qual el nou 
espai per a joves es va convertir en 
el principal escull. Si bé els veïns 
prioritzen que es respecti l’espai 
lliure i que no s’incrementi la vo-
lumetria, la prioritat de l’equip de 
govern és millorar els bucs d’assaig 
i afegir-hi un espai d’uns 200 me-
tres quadrats per a joves. És per 
aquest motiu que la plataforma 
vol incloure en les bases del con-
curs del projecte la necessitat de 
no modificar la volumetria. Ja hi 
ha convocada, per al  20 d’abril, la 
tercera sessió del procés participa-
tiu i el Districte estudia fer, com 
en la Violeta, i incloure algun 
membre de la Plataforma al jurat 
del concurs de projectes. 

De les 994 sol·licituds de prema-
trícula d’alumnes de P-3 que es 
van registrar a Gràcia, el 91% han 
aconseguit plaça en el centre que 
van escollir en primera opció i el 
97% en alguns dels centres sol.
licitats. Quant al nou alumnat de 
primer d’ESO, el 88% ha acon-
seguit plaça en el centre que pro-
posava com a primera opció i el 
97% ho ha fet en algun dels insti-
tuts indicats. Aquests dies culmi-
nen les jornades de portes obertes 
a les escoles bressol, on el procés 
de presentació de sol·licituds serà 
entre el 3 i el 14 de maig. 

L’espai per a 
joves encén el 
debat a la Sedeta

El 91% dels nous 
alumnes de P-3, a 
la primera opció

entrevista

El president de Lluïsos 
de Gràcia, Jordi Casas-
sas (Barcelona, XXXX) 
ha anunciat la convo-
catòria d’eleccions al 
setembre després de 
fer una forta autocrítica 
a la seva gestió eco-
nòmica al front de la 
històrica entitat.

La setmana passada vostè 
anunciava que plegava. La 
sensació és de fracàs?
Me’n vaig content de la feina 
feta però no havent complert 

la promesa de la reforma del lo-
cal i havent fet una mala gestió. 
El president no gestiona econò-
micament l’entitat però, com a 
màxim responsable, no la vaig 
supervisar suficient i assumeixo 
els errors del meu equip.

Quin és el forat econòmic? 
Hi ha proveïdors que s’han hagut 
d’esperar a cobrar però tenim un 
crèdit i tot es pagarà. Són 140.000 
euros de deute que es pagaran en 
cinc anys. Vam fer un estudi de 
viabilitat i vam convenir també 
que per obrir l’entitat cada dia, al 

CEDIDA

JORDI CASASSAS

“Assumeixo els errors del meu equip”

Albert Balanzà

marge del dèficit, obligava a apu-
jar quotes de 13 a 16,5 euros.

Teniu por que aquesta situació 
pugui causar baixes dels socis?
Hem fet un càlcul de pèrdua 
d’un 2% de socis, que de mo-
ment no s’ha donat. La sort és 
que tenim un associat actiu, que 
fa activitats, i és més difícil que es 
desapunti.

Quin és ara l’ambient a Lluï-
sos?
Hi ha de tot, tot i que molta gent 
ja ho sabia. I els sap greu, per-

què hem estat una junta oberta 
i amb feeling amb la majoria de 
seccions.

En el teu balanç hi ha la par-
ticipació al G-6, els 150 anys, 

ara a Gràcia Decideix... Llu-
ïsos ha de tenir implicacions 
polítiques?
Gràcia Decideix no és política, 
és participació i democràcia. Sí, 
l’entitat es funda per fer servei 
a la societat, des de fer titelles a 
donar veu a la ciutadania.

En els últims mesos també 
heu patit una migració d’en-
titats que us llogaven espai 
cap a equipaments públics... 
Sí. Estem en desacord que 
l’administració faci més equi-
paments en un lloc que té una 
xarxa privada com la de Grà-
cia. Aquests diners els podrien 
haver invertit en la xarxa pri-
vada perquè fos més pública. 
Això l’administració no ho vol 
entendre. 

El president de Lluïsos, Jordi Casassas, explica les raons del seu adéu
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Si et vols anunciar a la Guia Si et vols anunciar a la Guia 
Gastronòmica de Gràcia, truca’nsGastronòmica de Gràcia, truca’ns

i t’informarem:i t’informarem:

692 601 261692 601 261
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LA PALABRA MÁS 
HERMOSA
Gema recibe una llamada telefónica 
que la invita a volver a Sarajevo 
donde deberá enfrentarse a un 
pasado que esconde secretos y 
aprenderá palabras nuevas que dan 
sentido a nuestros errores.

EL BULEVARD DELS 
FRANCESOS
Novel·la única que ens ofereix la 
lúcida visió d’una societat plena d’ 
idealisme en el passat. Ambientada 
a la València dels anys seixanta.

ANATOMÍA DE UN 
INSTANTE
El instante en que Adolfo Suarez 
permaneció sentado la tarde del 
23 de febrero de 1981 mientras las 
balas de los golpistas zumbaban a su 
alrededor en el hemiciclo del Con-
greso de los Diputados. Este libro es 
la crónica de este gesto, de un golpe 
de estado y de unos años decisivos 
en la historia de España.

DIME QUIÉN SOY
Nueva y esperada novela de Julia 
Navarro en la que construye un 
magnífico retrato de la historia 
del siglo XX todo ello repleto de 
intriga, política, espionaje, amor 
y traición.

HISTORIA DEL MUNDO
La más completa y autorizada obra 
histórica de referencia. Interesante 
aproximación visual a los acon-
tecimientos más importantes de 
nuestra historia complementado 
con más de seiscientos mapas.

DONDE ROMPEN LAS OLAS
Una historia de amor y nostalgias, 
de secretos que nunca se confiesan 
y conforman la trama oculta de un 
posible destino. En la Hague se 
encuentran una mujer que intenta 
dejar atrás un viejo amor y un 
hombre extraño perseguido por 
una obsesión.

NO TINDRÀS COLLONS 
DE FER-HO
A través de les múltiples visions 
de persones que han estat im-
portants en la seva vida, aquest 
llibre ens mostrarà un autèntic 
retrat nítid, únic i fins ara inèdit 
de l’autèntic Pep Guardiola.

EL PODER DEL PERRO
Thriller épico, coral y sangriento 
que deja al descubierto la incom-
petencia, la corrupción y la conve-
niencia política. Sigue a lo largo de 
treinta años la lucha de un agente 
americano contra los capos de la 
droga mexicanos responsables de 
introducir la cocaina en Estados 
Unidos.

LA APUESTA
Inesperado y masivo éxito de ven-
tas en Inglaterra nos cuenta como 
Danny Delaney, que acaba de 
empezar las vacaciones escolares, 
y su padre deberán recomponer la 
unidad de la familia después de un 
hecho en el que se ve envuelta la 
madre de Danny.

LEGACY
La princesa Alera se verá envuelta 
en un tenebroso mundo de intri-
gas palaciegas y antiguas luchas 
de linaje. Sus temores y deseos 
harán tambalear los cimientos de 
su reino.

LIBRO DE JADE
Primer título de la saga Vanir. 
Novela romántica paranormal 
con tintes de fantasía urbana e 
inspirado en la mitología escandi-
nava. Una historia de amor única 
con grandes dosis de acción, 
sangre, colmillos y sexo.

LA VIDA ENTERA
Novela más reciente del conside-
rado como el escritor más impor-
tante de la literatura israelí. Nos 
narra un viaje, el de Ora una madre 
desesperada y terca, y Abram un 
hombre que compartió con ella 
palabras y emociones, que nos 
llevarán a conocer su verdadera 
historia.

HIJOS DEL ANCHO 
MUNDO
Una novela épica sobre el amor, el 
abandono, la deslealtad y el per-
dón. Historia apasionante que nos 
lleva gracias a sus protagonistas a 
través de la India, África y América 
a lo largo de cinco décadas creando 
un gran fresco de un país descono-
cido para la mayoría: Etiopia.

ELISA Y MARCELA
Se conocieron a finales del siglo 
XIX, se hicieron amigas, se ena-
moraron y urdieron una complica-
da trama para burlar los prejuicios 
morales y religiosos. Este libro nos 
narra las dificultades a las que se 
enfrentaron y el juicio a que fueron 
sometidas por las autoridades y 
por la prensa de la época.

EL DON DE LA LLUVIA
Se trata de una mirada a las atro-
ces elecciones a las que los civiles 
deben enfrentarse en tiempos de 
guerra. El viaje del protagonista 
es hipnotizador y doloroso. La 
lealtad y la admiración le harán 
pagar un alto precio.

PASIÓN IMPERIAL
La vida secreta de la emperatriz 
Eugenia de Montijo cuya apasio-
nante vida estuvo llena de sucesos 
prodigiosos y aventuras extraordi-
narias que la hicieron destacar por 
encima de sus contemporáneas.

ARQUITECTO DE 
TOMBUCTÚ
Brillante novela histórica que es 
una invitación a dejarse inundar 
por las fragancias, las pasiones 
y el espíritu del Al Andalus y 
el misterio sereno de África al 
tiempo que nos presenta al padre 
del arte sudanés.

IDENTIDAD PERDIDA
A través de Cosme, la autora nos 
acerca la experiencia cruda e im-
borrable de los llamados Niños de 
Morelia, más de cuatrocientos niños 
huérfanos de guerra e hijos de com-
batientes revolucionarios enviados a 
México para supuestamente salvarlos 
del horror que asolaba el país.

ESCALOFRIANTES 
AVENTURAS DE BAT PAT
Nueva aventura del murciélago 
escritor que esta vez nos lleva a 
las asfixiantes termas de Prescot 
donde es casi imposible no acabar 
chamuscado. Con tres olores 
escalofriantes y pegatinas.

LA ULTIMA CANCIÓN
Ronnie una adolescente de 17 años 
no puede imaginar nada peor que 
pasar las vacaciones con su padre 
en un pueblo alejado de todo de 
Carolina del Norte. En ese entor-
no idílico descubrirá el amor que 
existe entre padres e hijos, el amor 
por la música y el primer amor. 
Novela de la película protagoni-
zada por Miley Cyrus.

LA ISLA BAJO EL MAR
Isabel Allende vuelve a sus oríge-
nes con esta novela que relata la 
vida de Zarité Sedella, una esclava 
del Saint Dominique de finales 
del siglo XVIII que es llevada por 
su amo a Nueva Orleans. Allí da 
inicio una nueva etapa en la que 
alcanzará su mayor aspiración: 
la libertad.

SI DECIDO QUEDARME
Una hermosa novela intensamente 
conmovedora donde la protagonis-
ta deberá decidirse entre su familia 
o Nueva York, entre su novio y su 
amor por la música clásica... para 
después de un terrible accidente 
tomar la decisión más importante 
de su vida: vivir o morir.

SE SABRÀ TOT
Novel·la guanyadora de l’últim 
Premi Sant Jordi. El cap de societat 
d’un diari s’implicarà a fons en una 
investigació sobre el terrorisme 
islamista a la ciutat de Barcelona.

LA EVOLUCIÓN 
DE CALPURNIA TATE
Calpurnia es una niña que vive en 
un pueblo de Texas y que está más 
interesada en lo que ocurre en la 
biblioteca y en laboratorio de su 
abuelo que en aprender a cocinar 
o a coser. Una lectura para todas 
las edades, una protagonista para 
recordar.

AL BORDE DEL 
ACANTILADO
La gran dama de la novela policia-
ca y del suspense psicológico nos 
presenta un nuevo caso del comi-
sario Lynley, un hombre atormen-
tado después del asesinato de su 
mujer embarazada, que no puede 
renunciar a su profesión.

TRILOGÍA DE ARGEL
Novela que reune por primera 
vez las historias del incorrup-
tible comisario Llob, que está 
dispuesto a todo para acabar 
con los integristas y desvelar sus 
conexiones con la mafia.

TIEMPO ENTRE COSTURAS
Glorioso cóctel literario lleno de 
aventuras, espionaje, glamour, moda 
y pasiones. Una jóven modista aban-
dona Madrid por amor y se instala 
en Tánger donde es traicionada y 
abandonada. Se traslada a Tetuán, 
forja una nueva identidad y monta 
un selecto atelier donde atiende a 
clientas de orígenes remotos.

Via Augusta, 64-66  -  Telèfon 93 218 15 41  -  08006 Barcelona

“La seva lli
El millor re

REGALI 

“La seva lli
El millor re

REGALI 

LOS OJOS AMARILLOS DE 
LOS COCODRILOS
Una historia de amor, de amistad, 
de traición, de dinero, de sueños, 
de una mentira... Transcurre en 
París y nos cuenta la historia de tres 
mujeres: una casada por interés, la 
otra por una mentira y la tercera 
recién separada...
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LA HERENCIA DE LA TIERRA
Relato histórico de una época, la 
Cataluña del siglo XIX y del triunfo 
personal de un hombre que luchó 
por su sueño desafiando a todos, 
un hombre de origen humilde que 
con su empeño y trabajo consiguió 
un mundo mejor para él y los suyos 
y se convirtió en el pionero de la 
industrialización en Cataluña.

VIAJE AL PODER DE 
LA MENTE
Último libro del autor de refe-
rencia de la divulgación científica 
en España. Esta vez nos descubre 
los enigmas más fascinantes de 
nuestro cerebro y del mundo de 
las emociones.

SANGRE DERRAMADA
Segunda novela de la autora de 
Aurora Boreal. Esta vez Rebecka 
vuelve a Kiruna y se ve envuelta 
en un misterioso caso. Sólo ella 
será capaz de desenmascarar a los 
habitantes de esta gélida ciudad. 
La autora está considerada como 
la revelación de la novela negra 
escandinava.

EL GLADIADOR
Nueva entrega de las aventuras 
de los oficiales romanos Macro y 
Cato que en esta ocasión deberán 
tomar las riendas e imponer el 
control en Creta, ciudad asolada 
por un terremoto y hacer frente a 
una sublevación de esclavos enca-
bezados por Ayax, viejo amigo de 
los oficiales.

LA POSADA DE LAS ALMAS
Basada en un hecho real, esta 
novela delicada e intimista nos 
traslada a una pequeña y olvidada 
comunidad rural en pleno fran-
quismo, una comunidad que está 
a punto de sucumbir. Solo Eliseo 
se negará a abandonar el pueblo 
llevando su resistencia hasta las 
últimas consecuencias.

LOS JARDINES DE LA LUNA
Primer volumen de una serie que se 
engloba dentro del genero de fantasia 
épica para adultos (tan de actualidad 
ultimamente gracias a títulos como 
Canción de hielo y fuego o El nombre 
del viento) que narra como una serie 
de facciones luchan por el poder y la 
supervivencia en un mundo regido 
por la magia y las guerras.

EL VIOLINISTA DE 
MAUTHAUSEN
Relato que mezcla intriga, aventu-
ra, espionaje, historia y romance 
en una historia que transcurre por 
el París ocupado por los Alemanes, 
el Berlín arruinado de después de 
la segunda guerra mundial y por 
el campo de exterminio de Mau-
thausen entrelazando la vida de 
nuestros tres protagonistas

EL CLUB DE LOS 
SUPERVIVIENTES
A través de anécdotas y claras 
explicaciones podrá descubrir 
las claves psicológicas y cientí-
ficas que se hallan tras el perfil 
de cualquier superviviente. Nos 
revela el lado oculto de la su-
pervivencia.

THE NOTICER
Un relato conmovedor sobre 
la sabiduría popular basado en 
una historia real. Un viejo viajero 
cuyo don es ver lo que otros 
no pueden ver, no existen los 
callejones sin salida, nos ofrece 
sencillas perlas de sabiduría y 
sólida esperanza.

ALMAS EN GUERRA
Un matriarcado domina la tierra 
desde Marte. La guerrera marciana 
“Sueños-de-guerra” es enviada a 
la tierra para proteger a “Lunae” 
una niña inmortal que posee el 
don de desplazar el tiempo. Una 
apasionante mezcla de ciencia 
ficción y fantasia gótica que se lee 
de un tirón.

CON LAS MANOS VACÍAS
El comisario Saneri se enfrenta 
a un caso complicado: la muerte 
de un comerciante a quien casi 
nadie conocía. No hay ninguna 
pista, ningún sospechoso hasta 
que encuentran algo... ¿Qué hay 
realmente tras la muerte de este 
hombre?

LA CAZA DEL
NIGROMANTE
Novela de aventuras protagoni-
zada por un heroe Remo que ha 
caido en desgracia tras sufrir la 
traición de su mejor amigo. Se verá 
envuelto en una extraña aventura 
para acabar con un nigromante 
enfrentado al rey.

ROBIN HOOD
Nueva visión de la figura legendaria 
de Robin Hood que nos lo muestra 
como un personaje duro, implaca-
ble, salvaje y vengativo, una imagen 
quizás más real que la que teníamos 
hasta ahora.

PERDONA PERO QUIERO 
CASARME CONTIGO
Esperada segunda parte de la 
historia de amor de Alex y Nicki 
que deberán enfrentarse a nuevos 
retos que pondrán a prueba lo 
que sienten y les harán plantear-
se si deben dar por fin el paso 
definitivo.

EL TIEMPO ENVEJECE 
DEPRISA
Nueve relatos, nueve historias cu-
yos personajes parecen empeñar-
se en enfrentarse con el tiempo: el 
tiempo de las vicisitudes que han 
vivido o están viviendo y el de la 
memoria y la conciencia.

JUEGA SUCIO
Apasionante novela sobre la ob-
sesión y sus fatales consecuencias. 
Un oscuro thriller donde la tensión 
se acumula conforme la lujuria, 
la avaricia, el orgullo, la ira y la 
envidia amenazan con destrozar 
a todos los protagonistas de esta 
novela.

LO VERDADERO ES UN 
MOMENTO DE LO FALSO
Thriller trepidante, un análisis de 
la desintegración de los modelos 
amorosos y relacionales de hoy en 
día, una aguda sátira social... y trece 
visiones de una misma historia que 
llevarán al lector a entender quien 
mató realmente a Pumuky, conocido 
cantante de un grupo de moda.

EL ASEDIO
Última y esperada novela de Arturo 
Pérez Reverte ambientada en Cádiz 
en 1811. La aparición de una serie de 
mujeres jóvenes degolladas a latiga-
zos donde anteriormente ha caido 
una bomba francesa está trazando 
sobre la ciudad un mapa que se ase-
meja a un tablero de ajedrez.

CAIN
Se pone de manifiesto la capacidad 
de Saramago de hacer nueva una 
historia que se conoce de principio 
a fin. Un irónico y mordaz recorri-
do en el que el lector asiste a una 
guerra secular, y en cierto modo 
involuntaria, entre el creador y su 
criatura.

LAS HIJAS DEL FRIO
La reina escandinava de la novela 
negra vuelve con el tercer caso de 
Erika y Patrik tras el éxito de la 
Princesa de Hielo y  Los gritos del 
pasado. En esta ocasión nuestros 
protagonistas se enfrentan al ase-
sinato de una niña.

breria amiga”
egal un llibre
LLIBRES!!

breria amiga”
egal un llibre
LLIBRES!!

CRIADAS Y SEÑORAS
Libro inolvidable que nos muestra 
un orden social injusto y los prejui-
cios de una pequeña ciudad a través 
del destino de tres mujeres que se 
rebelan contra ello.

LA HIJA DE LA TRIBU
Recrea un tiempo ancestral y sal-
vaje junto a una heroina indómita 
que alcanzará la madurez en una 
apasionante historia de valentía, 
lealtad y pasión.

CANCIONES PARA PAULA
Una novela cercana a la realidad 
actual de los adolescentes y al 
mundo de las redes sociales... Ro-
mántica historia de amor, desamor, 
encuentros, mentiras, amistad, 
música...

Horari dels autors i autores 
que signaran el 23 d’abril

11-12 hores 
Nerea Riesco

Albert Espinosa

María Dueñas

12-13 hores
Sergio Vila Sanjuán

Leopoldo Abadía

Dani Cortijo

13-14 hores
Patrícia Gabancho

Manuel Pimentel

José Luis Muñoz

17-18 hores
Julia Navarro

Pilar Eyre

Carme Guell

18-19 hores
Santiago Posteguillo

Montserrat Nebrera

19-20 hores
Santiago Posteguillo

David Salinas

David Escamilla

José Luis Caballero

SI SUPIERAS QUE NUNCA 
HE ESTADO EN LONDRES 
VOLVERÍAS DE TOKIO
Mientras espera que su jefa la 
mande al paro, atrapada en sus 
recuerdos, Agata pasa el tiempo 
escribiendo emails a su ex afincado 
en Tokio. Tierna y cruel, indecisa y 
feroz, despiadada con los demás y 
con ella misma, Agata nos emocio-
na y nos diviertete a la vez.
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Documents
REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Premis Vila de Gràcia 2009Premis Vila de Gràcia 2009
El Centre Artesà Tradicionàrius va acollir dimecres l’entrega dels premis Vila de Gràcia 2009. Un a un, 
els nou guardonats la categoria de millor acció en matèria de rehabilitació d’edificis i/o habitatges ha 
quedat deserta- van pujar a l’escenari per recollir el premi de mans d’algun dels representants polítics 
del Districte. L’associació Rauxa i Justo Domínguez de la Fuente van recollir els guardons honorífics, a 

títol col.lectiu i individual respectivament. Els Lluïsos van rebre el premi a la millor acció en defensa del 
medi ambient per la Verdinada, l’escola Youkali va recollir el guardó a millor iniciativa pedagògica; Amics 
de la Gent Gran, a la millor tasca en defensa de valors cívics; Casa Anita, el premi al projecte comercial; 

Sebastià Jovani, a la millor iniciativa en divulgació de la llengua catalana; Esteve Camps, a la millor tasca 
de recerca històrica, i el programa ‘Terços Amunt’, a la millor actuació comunicativa. 

FOTOGRAFIES: JOSEP MARIA CONTEL
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‘Pobres de espíritu’, a la Cova de les Cultures
La companyia Vatican Ensable presenta, a la Cova de 
les Cultures, l’espectacle Pobres de espíritu, una barre-
ja de teatre, música i poesia, a ritme de folk mediter-
rani. Es tracta d’na representació picant i burlona de 
l’ordre i sobretot del desordre imperants a l’Europa del 
segle XXI.

Divendres 16 d’abril, a les 22 h
La Cova de les Culturs (Àngel, 12)

Matinal Infantil de Folk, 
amb Ara Va de Bo i Mai-
na.
CAT ( Trav. de Sant Antoni, 
6-8), a les 12 h

ACTES

� Dv 16 d’abril
Demostració de la bicicleta elèc-
trica de Monty.
Olokuti (Astúries, 38 ), a partir 
de  les 16 h

Taller: tapes vegetarianes.
El Pati Groc (Francisco Giner, 
56), a les 18 h

Teatre: Criatures.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 22 h

Videofòrum sobre el ce-
mentiri nuclear a càrec 
d’ATTAC.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104), a les 
22 h

Contemporànius: Estramp 
Jaç.
Centre Aretesà Tradicionà-
rius ( Trav. de Sant Antoni, 
6-8), a les 22 h

Teatre: Minotaures.
Orfeó gracienc (Astúries, 
83), a les 22 h

Concert: John Ward.
L’Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30

Música brasilera: Darlly 
maia.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h

� Ds 17 d’abril
BCN en marxa: Itineraris 
guiats per conéixer les grans 
actuacions en infraestructu-
res.
Sortida des de  la plaça Les-
seps/Torrent de l’Olla, a les 
10 h

Demostració del Mètode 
Grinberg.
Olokuti, a les 18 h

Jornada per la llengua.
Plaça Revolució, a partir de 
les 18 h

Teatre: Estrellados, a càr-
rec d’Oli i Alberte de la com-
panyia Mai són tots.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a 
les 20 h

Concert Coral Cantiga.
Lluïsos (Plaça del Nord, 7), a 

les 20.30

Concert: Paolo Angeli + 
Takumi Fukushima duo.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21.30

Teatre: Criatures.
El Centre,  a les 22 h

Teatre: Minotaures.
Orfeó gracienc (Astúries, 
83), a les 22 h

Concert: Kiko Gómez.
L’Astrolabi, a les 22.30

Concert: Herba d’Hamelí.
Elèctric Bar, a les 23 h

� Dg 18 d’abril
6a ballada de sardanes.
Diamant, a les 12 h

Torneig de futbol sala i 
bàsquet.
Poliesportiu Claror (Sarde-
nya, 333), a les 15 h

Teatre: Criatures.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 18h

Teatre: Minotaures.
Orfeó gracienc (Astúries, 
83), a les 18.30

Concert: Noel Tatú i Toni 
Lledó.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h

Concert: No+Tons.
Elèctric Bar, a les 21 h

Concert: El sobrino del di-
ablo.
L’Astrolabi , a les 22.30

� Dll 19 d’abril
Acte de lliurament de premis 
dels XII Jocs Florals per 
a Gent Gran Camp d’en 
Grassot-Gràcia 2010.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a 
les 18 h

A contrablues: nit de co-
untry music amb llui?s 
gómez. 
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

Concert: The other side.
L’Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30

� Dm 20 d’abril
Taller: Com explicar con-
tes,  a càrrec de M.Angels 
Ortega.
Centre Cícivic del Coll (Al-
dea, 15- 17), a partir de les 
18.30

EXPOSICIONS

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

� Fins al 27 d’abril
Exposició d’il.lustarcions: 
Javier Sáez Castán.
Seu del Districlte (plaça de 
la Vila de Gràcia, 2)

� Fins al 30 d’abril
Exposició de pintura:  Pe-
queños sentimientos, a 
càrrec de Carmen Marcó.
CC La Sedeta (Sicília, 321) 

Exposició: Enlaces de Car-
men Escudero.
Galeria H20 (Verdi, 152) 

Territori d’Art: Autore-
trat.
Galeria Julia Karp (Torri-
jos, 70)

Exposició de pintura de 
Mania Toiuss
Galeria Safia (Bruniquer, 9)

� Fins al 13 de maig
Exposició d’aquarel.les: 
L’essència del jardí.
Casal de barri Cardener 
(Cardener, 45)

� Fins al 15 de maig
Exposició fotogràfica: On 
top of the world.
Olokuti (Astúries, 38) 

� Fins al 30 de maig
Exposició fotogràfica: 
D’ofici reparador.
Centre cívivc EL coll (Aldea, 
15-17) 

INFANTILS

� Ds 17 d’abril
Taller Not now Bernar-
do, a càrrec de Thaïs No-
sas.
Biblioteca Jaume Fuster 
(Plaça Lesseps, 20), a les 
18 h

Jornada Esportiva de 
Gràcia Nova amb jocs al-
ternatius i de cucanya.
Escola Jovellanos (entra-
da pel carrer Taxdirt), de 
16:30 a 19:30

� Dg 18 d’abril
Ioga per a tota la famí-
lia.
Bateau lune (plaça de la 
Virreina, 7), a partir de les 
11 h

II cicle de xerrades sobre 
consells de salut: El nen 
que no està atent.
Clínica del Remei (Ecorial, 
148), a les 19 h

Gràcia Jazz Session.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Concert: Diego Paqué.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22h

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

� Dc 21d’abril
Seminari d’Economia Crítica: 
Nuevas reivindicaciones.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a 
les 19.30

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

Aixònoéspànic convida 
Eduard Altaba.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22h

Concert: La Maria Rosa.
L’Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30

� Dj 22 d’abril
Taller de narració oral II, 
a càrrec de Rubén Martínez.
Biblioteca Jaume Fuster (Pla-
ça Lesseps, 20), a partir de  
les 19 h

Lliurement de premis 
del certamen literari de 
Gràcia.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 20 h

Sant Jordi al Centre: clas-
se-tastet de jazz steps.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 20 h

Xerrada: Recuperem l’es-
pai públic.
Atreneu Popular Eixam-
ple (Ptge. Conradí, 3), a 
les 21 h

Sant Jordi al Centre: classe-
tastet de lindy-hop.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 21 h

La Taverna del CAT: Jordi 
Fàbregas i Marc del Pino 
presenten Cançons i acor-
dions.
CAT ( Trav. de Sant Antoni, 
6-8), a les 21.30 h

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

Concert: Cargolé.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22h

� Dv 23 d’abril
Taller de sostenibilitat: 
Sant Jordi diferent i sos-
tenible.
Biblioteca Jaume Fuster 
(Lesseps, 20), a les 16.30
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Cultura
La nova biblioteca de Penitents, pendent 
de trobar una especialització temàtica
El Consorci de Biblioteques ha descartat crear un fons dedicat a l’homosexualitat

La biblioteca de Penitents 
que, segons les previsi-
ons més optimistes s’hau-
ria d’inaugurar a principis 
de l’any que ve, comença 
a treballar en la seva 
pròpia identitat i ja busca 
especialització temàtica. 
De moment, el que està 
clar és que no es dedicarà 
a l’homosexualitat, tal i 
com s’havia valorat en un 
primer moment, perquè el 
Consorci de Biblioteques 
de Barcelona ha optat per 
repartir el material sobre 
aquest tema per les dife-
rents biblioteques.

MARIA ORTEGA

El nou equipament de Penitents, 
que completa el desplegament del  
pla de biblioteques al Districte, 
s’està aixecant al passeig de la Vall 
d’Hebron i  tindrà una superfície 
total de 1.300 metres quadrats 
dividits en quatre plantes -una 
de subterrània- i és possible, tal 
i com apunta el conseller de Cul-
tura de Gràcia, Xavier Barberà, 
que es vinculi alguna altra nova 
instal·lació municipal, com ara 
una escola bressol o un espai per 
a la gent gran. És per aquest mo-
tiu que, tot i que encara no hi ha 
res decidit, s’està valorant la pos-
sibilitat que la biblioteca es pugui 
especialitzar amb alguna temàti-
ca relacionada amb l’altre equipa-
ment i acabi acollint, per exem-
ple, un fons dedicat a la gent gran 
o a la pedagogia. De fet, un dels 
objectius del nou espai  és, tal i 
com remarquen des del Districte, 
“aconseguir un treball en xarxa i 

col·laboració amb la resta de les 
entitats i equipaments creadors i 
difusors de Gràcia i especialment 
dels barris del nord”.
Descartada la proposta del fons 
sobre homosexualitat, però, en-
cara hi ha altres alternatives sobre 
la taula, com ara l’especialització 
en història, donada la proximi-
tat geogràfica de la seu del Taller 
d’Història de Gràcia.
El nou equipament completarà el 
mapa de biblioteques del Distric-
te, que es va començar a perfilar 
el 2002 amb l’obertura de la bi-
blioteca Vila de Gràcia, especia-
litzada en cultura mediterrània,  i 
que el 2005 va fer una nou pas  
amb la inauguració de la biblio-
teca de districte Jaume Fuster, es-
pecialitzada en joves i viatges. 

CEDIDA

IMATGE VIRTUAL DE LA NOVA BIBLIOTECA DE PENITENTS

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 dj, 16.00, 
19.00 i 22.00.

•Querido John. 16.00 i 18.10.
• Los hombres que miraban fijamen-

te a las cabras. Dv i ds, 20.20, 22.25 
i 00.45; de dll a dj, 20.20 i 22.25.

• Ex-posados. Dv i ds, 16.00, 18.10, 
20.20, 22.30 i 00.45; de dg a dj, 
16.00, 18.10, 20.20 i 22.30. 

• La niñera mágica y el Big Bang.  
Passis: 16.10 i 19.10.

• Millenium-3. Dv i ds, 22.00 i 00.40; 
de dg a dj, 22.00.

• Ciudad de vida y muerte. Dv i ds, 
16.00, 19.00, 22.00 i 00.40; de dg a 
dj, 16.00, 19.00 i 22.00.

• Cómo entrenar a tu dragón. (3D). 
Passis: 16.00.

• Furia de titanes. (3D). Dv i ds,  
18.05, 20.15, 22.25 i 00.45; de dg a 
dj, 18.05, 20.15 i 22.25.

• Desde París con amor. Dv i ds, 
16.00, 18.05, 20.10, 22.15 i 00.45; de 
dg a dj, 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15.

• Sólo ellos. Dv i ds, 16.00, 18.05, 
20.10, 22.15 i 00.45; de dg a dj, 
16.00,18.05, 20.10 i 22.15.

• Alicia en el país de las maravillas. 
Dv i ds, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30 i 
00.45; de dg a dj, 16.00, 18.10, 20.20 
i 22.30.

CASABLANCA-KAPLAN. Passeig de 
Gràcia, 115. Tel. 93 218 43 45
• Sala 1: Lourdes. (VOSE) 16.00. Tres 
dies amb la família. 18.05 Corazón 
rebelde. (VOSE) 20.00.Cinco minu-
tos de gloria. (VOSE). 22.15
• Sala 2: Nadie sabe nada de gatos 
persas. 16.00, 18.00, 20.00 I 22.00.
 
CINEMES GIRONA. Girona, 175
• Sala 1: Cómo entrenar a tu dra-

gón. (3D). Ds i dg, 16.00, 18.10, 
20.20 i 22.30; de dll a dv, 17.50, 
20.00 i 22.15.

• Sala 2: Cinco minutos de gloria. Ds 

i dg, 16.30, 18.15 i 20.15; de dll a 
dv, 17.45 i 19.30. En tierra hostil. 
Ds i dg, 22.00; de dll a dv, 21.45.

• Sala 3: El escritor. (VOSE) 17.20, 
19.45 i 22.15.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Alicia en el país de las ma-

ravillas. 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.
• Sala 2: El escritor. Passis: 16.20, 

19.20 i 22.20.
• Sala 3: La niñera mágica y el Big 

Bang. 16.10, 18.15. El últomo vue-
lo. 20.20 i 22.30.

• Sala 4: Como entrenar a tu dra-
gón. Ds i dg, 16.10, 18.10. La isla 
interior. Ds i dg,20.30 i 22.30; de dll 
a dv, 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30.. 

VERDI. Carrer. Verdi, 32 
• Sala 1: Ciudad de vida y muerte. 

(VOSE).16.20, 19.20 i 22.20.
• Sala 2: La nana. Passis: 16.05, 

18.20, 20.25 i 22.30.
 •Sala 3: An education. (VOSE) Pas-

sis: 16.10, 18.15, 20.20 i 22.30.

• Sala 4: Soul kitchen. (VOSE) Passis: 
16.05, 18.20, 20.25 i 22.35. 

• Sala 5: La cinta blanca. (VOSE) 
16.15, 19.15 I 22.15.

VERDI PARK. Torrijos, 49. 
• Sala A: Corazón rebelde. 16.00, 

20.20. Up in the air.  18.15 i 22.35.
• Sala B: El concierto. (VOSE). Passis: 

16.00, 18.10, 20.25 i 22.35.
• Sala C: Lola Montes. (VOSE). Passis: 

16.00, 18.10, 20.25 I 22.40. 
• Sala D: Tulpan. (VOSE). Passis: 

16.05, 18.15, 20.30 i 22.35.

TEATRES

ALMERIA TEATRE. Sant Lluís, 64. 
• Cinc noies i un vestit.
• L’impossibilista. 

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22. 
• Don Quijote de la Mancha. 

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55. 
• Zwdu o El dubte. Del 7/4 al 25/4.

• Un altre Wittgenstein, si us plau 
o L’holocaust. Del 6/4 al 20/4.

TEATRENEU. Terol, 26. 
• Cafè-Teatre. Pinxes de la cocina 

de los monólogos. Dll, 21.30. El sín-
drome Chukolsky. Dm, 21 h. El club 
de la màgia 2. Dc i ds, 22 h. Magia 
de cerca. Dj, 22 h. La noche Aboz-
zi. Dv, 20.30. Graciosos amorosos. 
Dv, 22 h. En la cola del Inem 1.1. 
Dv, 23.30. Blancaneus i campaneta 
en acció. Ds, 17 h. Magic Fabra Ds, 
20.30. Los Martínez. Dg, 18.30. 3 
monólogos de risa. Dg, 20 h.

• Xavier Fàgregas. 1 Arte musical. 
Dm, 21 h.Impro-Show. Dj, 21 h. Mo-
nòlegs 10. Dj, 22.30.4º Campeona-
to Impro-fighters. Dv, 23 h. Club de 
la màgia júnior. Ds, 18.30, i dg, 12 
i 17 h. Les 3 bessones. Ds, 17 h. La 
llegenda de Sant jordi. Ds, 17 h. 
Zzaping. Ds, 20 h Oswaldo. Ds, 22 
h. Impro Horror Show. Ds, 23.30. 
Blancaneus i campaneta en acció. 
Dg, 17.00. Goyo. Dg, 20h

Un any més, coincidint amb 
la diada de Sant Jordi, les bi-
blioteques de Gràcia, amb 
col·laboració amb les esco-
les de la Vila, fan una crida a 
la sostenibilitat i proposen el 
mercat d’intercanvi de llibres. 
Així, durant la tarda del dia 
23 d’abril, la  biblioteca de la 
Vila de Gràcia muntarà la seva 
paradeta a la plaça de la Vila i, 
a més, continuarà els intercan-
vis de llibres a la nit, de nou a 

una, a la mateixa biblioteca, al 
carrer Torrent de l’Olla. D’altra 
banda, la Jaume Fuster instal-
larà el seu mercat d’intercanvi 
durant la tarda a les portes de 
la biblioteca, a la plaça Lesseps. 
Per garantir el bon funciona-
ment de l’activitat, ja fa setma-
nes que a la biblioteca es can-
vien llibres per punts de llibre 
i, el dia de Sant Jordi, aquests 
punts es podran bescanviar per 
qualsevol altre llibre.

Mercat d’intercanvi de llibres 
a plaça de la Vila i Lesspes

M.O.

El Centre tornarà a ser, per segon 
any consecutiu, l’escenari del Fò-
rum que programa anualment 
l’organització de promoció cul-
tural Indigestió. La cita, prevista 
per al proper 20 d’abril a partir 
de les set de la tarda, vol fer una 
mirada calidoscòpica a la situa-
ció de la cultura a Barcelona i, 
amb aquest objectiu, comptarà 
amb deu intervencions de cinc 
minuts de durada cadascuna que 
proposen diferents visions del 
panorama cultural, des de la més 
històrica, amb intervencions 
com la del professor d’història 
de la música César Camell, a la 
més vivencial, com la del músic 
Martí Sales. Tot plegat amenitzat 
entre intervencions per la música 
de Carles López. 

El Centre 
acull el 
IX Fòrum 
Indigestió

breus

La sala El Off presenta, a partir 
d’aquest dissabte 17, el primer 
cap de setmana de Liminal 
GR, un cicle que proposa fins 
a vuit cap de setmanes temàtics 
-un al mes-, amb música, tea-
tre, literatura,....La primera de 
les sessions estarà dedicada al 
Western i comptarà, per exem-
ple, amb una conferència de 
l’antropòleg Manuel Delgado, 
dos obres de teatre o un seguit 
de curtmetratges. 

El Off engega el 
cicle de creació 
Liminal GR
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Els llibreters graciencs 
recomanen...

La cultura torna al carrer per 
celebrar la diada de Sant Jordi 
Albert Espinosa i Patrícia Gabancho, plats forts a Maite Llibres

Torna la màgia de Sant 
Jordi i, amb ella, l’afany 
per trobar el llibre més 
indicat per a cada perso-
na i les parades al car-
rer. Des de les signatu-
res d’alguns dels autors 
més populars fins a la 
ja tradicional trobada 
d’il.lustradors al Pla 
Salmerón que, enguany, 
celebra la seva terce-
ra edició. La visió més 
crítica: a La Fontana, on, 
de la mà del col.lectiu 
En Lluita, se celebraran 
les jornades ‘Idees per 
canviar el món’.

REDACCIÓ

Com ja és habitual, la signatura 
d’autors a Gràcia es concentrarà 
a Maite Llibres per on desfilaran 
cares tant conegudes com la del 
polifacètic Albert Espinosa que, 
d’onze a dotze del matí i acom-
panyat de Nerea Riesco i María 
Dueñas, signarà Todo lo que po-
dríamos haber sido tú y yo sino 
fueramos tu y yo. Riesco, per la 
seva banda, presentarà la novel-
la històrica El elefante de marfil, i 
María Dueñas signarà la que és la 
seva primera novel·la: El tiempo 
entre costuras.  A partir de les 12 
h, serà torn per a Leopolo Aba-
día, que deprés de l’èxit de La 
crisi ninja, proposa La hora de los 
sensatos. Sergio Vilasanjuán por-
tarà la seva novel·la Una heredera 
de Barcelona i el gracienc Dani 
Cortijo presentarà Històries de la 
història de Barcelona.
Patrícia Gabancho serà un altres 
dels noms destacats de la signatu-
ra de Sant Jordi a Maite Llibres, a 
partir de la una i acompanyada de 
Manuel Pimentel (El arquitecto 
de Tombuctú) i José Luís Muñoz 

(La frontera Sur). Obriran el torn 
de la tarda, a les 17 h, Julia Na-
varro amb Dime quién soy, Pilar 
Eyre amb Pasión imperial i Car-
me Güell, que donaran pas a la 
presentació d’un dels llibres po-
lèmics de l’any, el de Montserrat 
Nebrera (En legítima defensa), 
que signarà juntament amb San-
tiago Posteguillo, autor d’una de 
les triologies històriques més ve-
nuda: Escipión. Tancaran la jor-
nada de signatures, David Salinas 
(El rei de copes), David Escamilla 
amb Tot Trinca i José Luís Caba-
llero (El espía imperfecto).

Autors graciencs

A banda de la història de 
Barcelona de Dani Cortijo, 
aquest Sant Jordi hi haurà més 
propostes amb denominació 
d’origen gracienca a les prestat-
geries de les principals llibreries. 
És el cas, per exemple,  del llibre- 
catàleg Els 60 canten en català de 
l’especialista en cançó catalana 
Fermí Puig,  o d’Arrels nòmades, 
el relat autobiogràfic de Pius Ali-

ARXIU

PARADES DE LLIBRES DURANT LA CELEBRACIÓ DE SANT JORDI DE L’ANY PASSAT

Maite Coca [Maite Llibres].
• Africanus,  de Santiago 

Posteguillo.

Sergi Tort [Know Food].
• Cine a la carta,  d’Helena 

Garcia Ulldemolins i Pablo 
Mérida.

Chelo Moreno [Te Quiero].
• La ley del espejo,  de Yos-

hinori Noguchi.

Anaís Fernandez [La Sirga].
• La pastoral catalana,  de 

Julià de Jòdar.

José Batlló [Taifa].
• Olor de colònia,  de Sílvia 

Alcàntara.

Toni Herrero [Guia].
• La ciudad perdida de Z,  

de de David Grant.

Oblit Baseiria [Casa Anita].
• La merienda del señor 

Verde, de JavierSáez.

Teresa Martínez [Roquer].
• Xocolata desfeta,  de Joan 

-Lluís Lluís.

bek, on l’ara propietari del res-
taurant Mesopotàmia del carrer 
Verdi recorda la seva infància a 
l’Iraq. 
D’altra banda, aquest any torna-
rà al pla de Salmeron la trobada 
d’il·lustradors.Es tracta d’una ini-
ciativa sorgida  de la mà d’Oblit 
Baseiria, de la Casa Anita, que 
enguany celebra la seva tercera 
edició i que tornarà a congregar 
una dotzena d’il.lustradors per 
oferir una demostració pràctica 
de la seva feina. 
Un dia abans, al Centre, tindrà 
lloc l’acte d’entrega de premis 
de les diferents categories del 
certamen literari Vila de Gràcia. 
El Centre, que prepara una pro-
gramació especial per Sant Jordi, 
clourà la diada del 23 d’abril amb 
un concert de rumba catalana 
amb el conjunt The Bombins.
La diada de Sant Jordi, a més, 
donarà el tret de sortida a les jor-
nades Idees per canviar el món, 
que organitza En Lluita a l’Espai 
Jove La Fontana. Durant dos dies  
s’abordaran temes com els reptes 
de l’esquerra anticapitalista. 

REDACCIÓ

Tancat el festival Tradicionàrius, 
el CAT comença a presentar la 
nova programació que té com 
un dels seus plats forts el nou ci-
cle Contemporànius, que busca 
impulsar conjunts de jazz-folk 
i que es programarà els diven-
dres. Els encarregats de trencar 
el foc seran, aquest divendres 16 
d’abril, els membres del conjunt 
Estramp Jaç que, encapçalats per 

Marcel Casellas, portaran a l’es-
cenari del CAT la seva proposta 
de jazz d’arrel mediterrània i pre-
sentaran el seu primer treball Del 
Pirineu a l’Atles.  Per Sant Jordi, 
serà torn del conjunt Folkincats 
i la seva particular versió de les 
cançons populars catalanes i, el 
30 d’abril, Kaulakau presentarà 
el repertori del seu nou disc. A 
partir d’aquí, les cites amb el jazz 
s’aniran succeint fins al proper 
14 de maig .

Estramp Jaç, Folkincats i Kaulakaum, les primeres propostes

D’altra banda, també engega, a 
partir de la vigília de Sant Jordi, 
el nous cicle La Taverna del CAT, 
una proposta que busca ompli de 
caliu el bar del local, cada dijous, 
amb l’actuació d’un duet en for-
mat semiacústic.  Les dues pare-
lles que engegaran aquesta pro-
posta són Jordi Fàbregas i Manel 
del Pino amb Cançons i acordi-
ons, el 22 d’abril, i Mon Cardona 
amb Laura Imbert-Bouchard, el 
29 d’abril. 

El CAT engega Contemporànius, un 
nou cicle que combina jazz i follk

FOTOGRAFIES: ALBERT JANÉ I CARLOS COBO
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Esports

l’entrenador de la Vila per convo-
car i provar cadets i juvenils per-
què debutin al primer equip. “Ara 
que no tenim pressió per haver de 
guanyar partits, toca celebrar-ho i 
provar nois de la cantera que estan 
pujant a un ritme molt fort. A més, 
començarem a pensar fitxatges per 
al proper any, sempre adequant-
nos al nostre pressupost, amb l’ob-
jectiu de mantenir la categoria”, ex-
plica Jose Montero, entrenador del 
CN Catalunya. El míster es mostra 
molt satisfet amb els seus jugadors 
i subratlla que hi hagut partits molt 
difícils, que els ha costat guanyar. 
“Dels nois de l’equip, he de dir que 
tenen una disciplina perfecta i que 
en els partits decisius ho han donat 
tot”, destaca Montero.  

ÈRIC LLUENT

Un any després d’inaugurar la no-
va piscina del Club Natació Ca-
talunya, el seu màxim exponent 
esportiu, l’equip sènior masculí de 
waterpolo, s’ha confirmat com el 
millor conjunt de la Primera divi-
sió estatal i ha aconseguit una fita 
esportiva històrica: l’ascens a Divi-
sió d’Honor. Amb una trajectòria 
impecable (ha guanyat 19 dels 20 
partits que ha disputat i no n’ha 
perdut cap encara fora de casa), 
els graciencs es van beneficiar de la 
punxada dels seu màxim persegui-
dor, el WP Túria, per fer-se amb el 
títol de lliga, una jornada abans del 
previst, a la piscina de l’Askartza 
Claret (7 a 17), cuer de la lliga que 
ja ha dit adéu a la categoria. 
A l’equip li queden dos enfronta-
ments, un a Madrid aquest proper 
dissabte i l’altre, a la piscina de la 
UAB. Tots dos matxs serviran a 

Els protagonistesEl CN Catalunya torna a Divisió d’Honor 
sis anys després del descens traumàtic
L’equip s’ha proclamat campió dues jornades abans del final de la lliga de Primera Divisió

L’equip de waterpolo del 
Club Natació Catalunya 
es va proclamar el passat 
cap de setmana campió 
de la Primera divisió 
estatal, fita esportiva 
que li dóna accés directe 
a la Divisió d’Honor. Un 
retorn esperat des de fe-
ia sis temporades, quan 
l’equip va descendir a 
Segona per les dificultats 
econòmiques de l’entitat 
causades per la necessi-
tat de renovar les instal.
lacions de la piscina cen-
tral de Can Toda.

ÈRIC LLUENT

L’EQUIP SÈNIOR MASCULÍ DEL CN CATALUNYA CELEBRANT L’ASCENS A LA DIVISIÓ D’HONOR

El Club Natació Catalunya ha 
hagut de tancar la pista de fron-
tó de les seves instal·lacions com 
a conseqüència del temporal de 
neu del passat 8 de març. Després 
de la insòlita nevada registrada a 
la capital catalana fa unes setma-
nes, les xarxes de protecció de 
l’espai dedicat a aquest esport de 
raqueta van caure i axiò provoca 
que la instal·lació no compleixi, 
hores d’ara, amb la normativa 

de seguretat de les ordenances 
municipals de l’Ajuntament de 
Barcelona. L’entitat ja està treba-
llant per solucionar el problema 
i poder continuar les competici-
ons internes que es duen a terme 
a la pista. D’altra banda, el club 
obrirà les inscripcions per al ca-
sal d’estiu esportiu que organitza 
per a nens i nenes sòcies del CN 
Catalunya d’entre 7 i 14 anys 
el proper 26 d’abril. 

La pista de frontó, fora de 
servei per la nevada del març

ASCENS HISTÒRIC

“Estic satisfet i 
content perquè 
això és fruit 
del sacrifici i 
esforç d’aquests 
darrers anys”

Tato García,
exentrenador

“És important 
per l’aspecte  
esportiu i social 
i hem de ser un 
orgull per a tot 
Gràcia”

Ramon Geli,
president del club

“Tornem on 
ens mereixiem 
estar i això és 
el primer pas 
per retornar la 
il.lusió a la gent”

Jordi Payà,
gerent del club 

“La major part 
dels jugadors 
estan formats 
a la casa i han 
mostrat molta 
disciplina”

Jose Montero, 
entrenador

resultats i classificacions
 FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ,  GRUP 5

 Propera jornada (35a)
Europa - Reus Resultat 34a jornada
Cornellà - Europa  2-2

 Classificació  Punts
 1.  L’Hospitalet  .........................................  74
 2.  Reus  ......................................................  73
 3. Prat ........................................................  60
4. Santboià ...............................................  58
5.  Cornellà  ...............................................  54
6.  Europa ...................................................  53
7. Manlleu .................................................  51
 8. Amposta ...............................................  49
 9. Balaguer  ..............................................  46
 10.  Llagostera ............................................  44
 ...
 17. Rapitenca .............................................  33
 18. Premià ...................................................  33
 19.  Blanes  ...................................................  27
 20.  Olesa de Montserrat ...........................  23

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

 Propera jornada (21a)
CN La Latina - CN Catalunya 

 Resultat 20a jornada
Askartza Claret - CN Catalunya  7 - 17
 
 Classificació  Punts
 1.  CN Catalunya  ......................................  57
 2.  WP Túria  ...............................................  51
 3.  CN Molins de Rei  ................................  46
 4.  AR Concepción  ...................................  36
 5.  CN La Latina  ........................................  33
 6. CN Metropole  .....................................  27
 7.  UD Horta  ..............................................  25
 8. Waterpolo Sevilla  ...............................  21
 9. CN Alcorcón  ........................................  17
10.  Universitat Autónoma  ......................  16
11.  CN L’Hospitalet  ...................................  16
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 25a jornada
Roser B - Lluïsos de Gràcia    58-65
 
 Classificació P.G. P.P.
 1. UE Mataró  .................................... 22 1
 2. AB Premià  ....................................  20 5
...
5.  Lluïsos de Gràcia  ........................   16 9
 ...
 15. CB Quart A  ....................................   5 20
 16. Sant Andreu de Natzaret  ............  3 22

BÀSQUET

PRIMERA CATALANA MASCULÍ,  GRUP 2

 Resultats 26a jornada
Lluïsos de Gracia - River Andorra B 80-76
 CC L’Hospitalet - Claret  84-72
AESE A - SaFa  80-54
 
 Classificació  P.G. P.P.
 1.  Lluïsos de Gràcia  ........................  22 4
 2. AESE A  ..........................................  20 6
 3.  Roser A  .........................................  20 6
 4. Esparreguera A  ...........................  17 9
 5. Sants  .............................................  15 11
 6.  Sant Cugat A  ...............................  15 11
 7. Horta A  .........................................  15 11
...
 10. CB IPSI  ..........................................   13 13
 11.  L’Hospitalet A ..............................   12 14
 12. Claret  ............................................   11 15
 13.  Balaguer  .......................................   8 18
 14.  Noguera  ........................................   6 20
 15.  AE Sant Andreu A  ........................   5 21
 16.  SaFa Claror  ...................................  2 24

LLIGA NACIONAL JUVENIL,  GRUP 7

 Resultat 27a jornada
Castelldefels  - Europa   2-1 

 Classificació  Punts
 1. Barcelona B  .........................................   62
 2.  Badalona  .............................................   55
 ...
 12.  Europa  ..................................................   33
 ...
 18.  Lleida B .................................................   20

1a ESTATAL FEMENINA, GRUP 3

 Resultat 23a jornada
Europa - L’Estartit B   4 - 0
 
 Classificació  Punts
 1.  San Gabriel  ..........................................  63
 2.  Espanyol B  ...........................................   57
 ...
 7.  Europa  ..................................................   36
...
 14. Atlético de Paguera  .............................   1
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Activitat econòmica
caçadors de...

Podi de braves gracienques

ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT/GRACIA I VOTA QUINA DE LES TRES OPCIONS PREFEREIXES. 
ENVIA’NS ELS TEUS VOTS, O CANDIDATS A MILLOR COMBINAT INDEPENDENT@DEBARRIS.COM O PER 

CORREU AL CARRER LA PERLA, 30 BXS - 08012 BCN, PER TAL QUE ENTRIN AL RÀNQUING.

Redacció

Bar Roure, Mític i Anxoveta es disputen la primera posició

La gran final per que ha de de-
terminar quines són les millors 
patates braves de Gràcia segons 
els lectors de l’Independent ja 
està servida. Tres són les pro-
postes que més suport han re-
but: la del Roure, la del Mític i 
la de l’Anxoveta. Totes elles han 
aconseguit més del 50 per cent 
dels vots de cadascuna de les 
tres tongades de crítiques que 
s’han proposat a partir dels sug-
geriments rebuts a través d’in-
ternet. Així doncs, es presenta 
una final apassionant que clou-
rà d’aquí a dues setmanes amb 
la proclamació del vencedor. El 
més votat es coronarà amb  el 
títol de les millors braves de la 
Vila.  Al podi hi han arribat tres 
patates braves ben diferents. De 

les de Roure en destaca la seva 
tradició i personalitat pròpia, del 
Mític, la catalanitat de la salsa 
que se serveix amb romesco, i de 
l’Anxoveta,  una versió de la re-
cepta original i, sobretot, casola-
na. Si bé, les millors braves de la 

capital catalana continuaran sent 
les del Bar Tomás de Sarrià (com 
a mínim, fins que es demostri el 
contrari), Gràcia tindrà després 
d’aquesta recerca més referènci-
es sobre la tapa per excel·lència. 

Però en l’afany de buscar els 
millors productes gastronòmics 
del barri, L’Independent de 
Gràcia no s’atura i, entregat el 
guardó de les braves, obrirà una 
nova recerca. L’objectiu, trobar 
el millor còctel de Gràcia.
Així, el 14 de maig es publi-
caran les primeres  propostes: 
quatre combinats de bars i res-
taurants de la Vila que podreu 
votar a través de la pàgina web. 
A més. des d’avui ja podeu en-
viar les vostres recomanacions 
de còctels al correu electrònic 
independent@debarris.com. 
Es tanca un rànquing, però el 
següent encara espera propos-
tes. Qui serveix el millor còc-
tel amb denominació d’origen 
gracienca?  

L’Independent té ara 
un nou objectiu: trobar 

el millor còctel amb 
D.O. gracienca

BRAVES DE L’ANXOVETABRAVES DEL MÍTICBRAVES DEL ROURE

FOTOGRAFIES: ÈRIC LLUENT I CARLOS COBO

Comerciant, si 
et vols anunciar 
a l’independent, 

truca’ns i 
t’informarem
692 601 261
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Plaça de les 
Dones del 36

Com més temps passa, més 
clar veig que ha estat un en-
cert que la plaça de les Do-
nes del 36 estigui tancada 
a les nits. Diumenge passat 
feia un dia esplèndit, la pla-
ça era plena de gent: famí-
lies amb nens, un grup de 
joves d’un esplai fent un joc 
de grup, alguns avis d’una 
residència pròxima prenien 
el generós sol primaveral, 
parelles llegint el diari,... La 
zona de jocs infantils neta 
com una patena, cap resta 
dels excessos etílics del 
dissabte a la nit, cap llauna 
venuda il.legalment per 
terra, ni rastre de miccions 
humanes o canines, cap tifa 
de cap espècie animal..., tot 
estava al seu lloc. Exacta-
ment el contrari del que et 
pots trobar un diumenge al 
matí a les places de Dia-
mant o Revolució. 
Si tot això fos possible sen-
se tancar la plaça de nit, no 
caldria la tanca, però malau-
radament tots sabem que no 
és així. En aquest cas, tancar 
la plaça no significa impedir 
l’accés de la gent a un espai 
públic, sinó tot al contrari, 
preserva un espai públic de 
la degradació i garanteix 
que tothom hi pugui accedir.  
L’èxit de la plaça demostra 
que la polèmica política és 
artificial i respon més a la 
picabaralla partidista  que 
a la demanda ciutadana. La 
polèmica va per una banda i 
la gent per una altra. L’única 
cosa que falta en aquesta 
plaça és un bar per poder 
fer l’aperitiu o el cafè. Un 
bar que obri de dia i tanqui 
de nit, és clar! 

Pere M
artí
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mirada enfora

‘Suomalainen hiljaisuus’

Al voltant d’una taula d’un bar-
ri de l’extraradi de Hèlsinki s’hi 
troba una família de cinc mem-
bres, dos d’ells habitants d’un 
poble al nord del país. Són un 
home i una dona d’uns seixan-
ta anys que es miren amb gest 
estrany el plat de sushi que te-
nen al davant i amb la forquilla 
i el ganivet el desmunten per 
menjar-se només l’arròs i el peix 
cru sucats en soja. Els minuts 
passen i ningú diu res. Res de 
res. Es miren, ni tan sols amb 
simpatia, i continuen menjant 
i bevent a un ritme pausat i en 
silenci. Començo a sospitar que 
en aquell dinar hi ha més entra-
mats de disputa familiar que en 
una sèrie de Benet i Jornet a les 
tardes de TV3. 
Finalment, l’home de camp 
fa un comentari en finès i tots 
riuen sincerament, comenten 
la broma i, de sobte, conti-
nuen com abans. Després de 
les postres, s’asseuen al sofà i 
observen l’escena mentre es 
queden endormiscats. Al cap 
d’una estona donen les gràcies 
a l’amfitriona, una abraçada i 
se’n van. Pregunto encuriosit si 
algú estava enfadat amb algú. 
La pregunta els sorprèn. “Així 

‘Suomalainen hiljaisuus’ 
traduït al català signifi-
ca “el silenci finès”. He 
escollit aquest concepte 
per parlar d’una ciutat, 
Hèlsinki, que més enllà 
dels carrers del centre 
d’una capital europea, 
viu immersa sota un tel 
de silenci que genera 
ben estar als seus habi-
tants. L’espai personal 
passa a ser un aspecte 
primordial per als fine-
sos, sobretot a l’hivern, 
quan bona part del seu 
dia a dia el passen sota 
el sostre dels seus ha-
bitatges, escoles, llocs 
de treball i centres 
comercials.

Èric Lluent

ÈRIC LLUENT

és com som, sobretot la gent que 
ha nascut i viu en petits pobles. 
Troben la felicitat en la tranquil-
litat”, apunta una dona originà-
ria del nord però que de jove va 

decidir-se a baixar a la capital. 
A tocar de les cases, sobretot als 
barris allunyats del centre però 

també en forma de parcs al bell 
mig de la ciutat, es troben amb 
facilitat grans extensions de bos-
cos rodejats de rius i rierols. Els 
cabals fluvials baixen més plens 
que mai, especialment enguany 
que ha nevat com no es recorda-
va en els darrers 50 anys. La neu 
s’acumula a les voreres i, on no 
n’hi ha, les plaques de gel difi-
culten el caminar a aquell qui no 
pensa en dur un calçat adequat. 
Amb sort, i si segueixes el camí 
que els veïns ja han trepitjat, no 
t’enfonses fins l’alçada de la cin-
tura, moment en el qual et pre-

guntes com és possible dur la 
rutina amb normalitat durant 
els mesos d’hivern. 
Molts joves viuen pensant en 
l’estiu i en viatjar cap al sud en 
busca d’un sol que quan brilla 
és notícia als diaris. A l’autobús 
diürn l’escena es repeteix, i són 
molt pocs els qui mantenen 
una conversa malgrat vagin 
acompanyats. Tot plegat fa que 
quan trepitges un dels dos ce-
mentiris de la ciutat no albiris 
gran diferència entre la fredor 
dels qui allà descansen i la dels 
seus descendents que omplen 
la ciutat d’una vida silenciosa. 
Ara, si llegiu aquest article 
abans d’una nit de divendres 
o dissabte a la capital finesa, el 
millor que podeu fer és cremar-
lo. Estareu a punt de descobrir 
el vessant bipolar del caràcter 
nòrdic que els dur a tocar de la 
bogeria, com qui deixa anar un 
fort crit enmig d’una plana in-
habitada. Oblideu-vos del suo-
malainen hiljaisuus i passeu-vos 
al rai, rai, rai!, una expressió de 
la contrada que vindria a signi-
ficar: “festa, festa, festa!”. 

La neu s’acumula a les 
voreres i, on no n’hi 
ha, les plaques de gel 
dificulten el caminar

MOLTS JOVES VIUEN PENSANT EN L’ESTIU I EN VIATJAR CAP AL SUD EN BUSCA D’UN SOL QUE QUAN BRILLA ÉS NOTÍCIA

ENGUANY HA NEVAT COM NO ES RECORDAVA EN ELS DARRERS 50 ANYS

ÈRIC LLUENT


