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Pascal Comelade, l’artista nord-
català més gracienc, torna a la càr-
rega amb un espectacle que viurà 
la seva estrena a l’escenari de la 
plaça Rovira per Festa Major i en 
el marc del Festigàbal. En la línia 
del xou de tres hores que, el 2008, 
va unir Comelade amb una pila 
de músics al ritme de Sex Machine 

de James Brown, la nova proposta 
pujarà a l’escenari 15 artistes per 
fer riffs clàssics del rock de totes 
les èpoques. El resultat de tanta 
barreja serà un espectacle d’entre 
una hora i una hora i mitja de 
durada amb músics de grups com 
Mil Pesetas, Surfin Sirles, Cabo 
San Roque, Giulia y los Tellari-

ni o PAD, entre d’altres, que se 
sumaran a la banda habitual de 
Comelade -Pep Pascual, Gerard 
Meloux, Iván Martínez, Roger 
Fortea i Oriol Luna- per interpre-
tar riffs de temes com Stairway to 
heaven o Satisfaction.

Pàgina 12

Comelade estrena espectacle a la Festa Major
Arxiu

Albert JAné

sumari

A mitjans de maig està previst 
engegar els treballs de remode-
lació de l’avinguda de Vallcarca 
pel costat menys conflictiu: el 
Besòs, que no implica expro-
piacions. La idea és doblar 
l’amplada actual de les voreres, 
que arribaran als 5,5 metres, i 
renovar els serveis de la zona. 
També s’hi implantarà la reco-
llida pneumàtica.
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Els assessors del 
grup de treball  
denuncien la paràlisi 
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Una allau de gel i 
roques obliga Arias 
a deixar l’Annapurna

L’avinguda  
de Vallcarca  
ja es reforma
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Al districte de Gràcia la política és 
menuda, intensa però amb grans de-
serts informatives, amb un ple cada 
tres mesos... Però això no treu que, com 
diria Huertas claveria, cada taula sigui un 
Vietnam. Per exemple, en l’atorgament de 
les medalles d’honor 2010, la proposta de la comissió 
de govern sobre l’església dels caputxins de Pompeia 
havia generat alguns dubtes a erc, pel to religiós, però 
com que ja va sortir publicat a l’Independent, els repu-
blicans no han tingut més remei que nyam, nyam.

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

Si fem una repassada a les portades de L’Independent dels 
últims anys, quedarà clar que l’urbanisme és una aposta 
informativa prioritària del setmanari per l’efecte que té en-
tre els 120.000 graciencs dels cinc barris del districte i que 
a vegades les notícies poden ser bones o dolentes. Però, 
sorprenentment, en aquest temps, a proporció, el que ha 
generat més notícies negatives és el canviant i caòtic mapa 
educatiu. Fem un repàs ràpid: el tancament, aturat in extre-

mis, del Bosch i Gimpera el 
2008; les queixes eternes del 
Patronat Domènech que ara 
s’han solucionat amb un pro-
jecte per tirar l’escola a terra 
i refer-la mentre els alumnes 
es passen un any a l’escola 
Pirineus d’Horta-Guinardó; els 

barracons de l’escola L’Univers (Bailèn) a la plaça del Poble 
Romaní que no tindran solució física definitiva mentre no 
s’acabi l’expropiació de la gasolinera de Bailèn i dels ter-
renys limítrofs; les anades i vingudes de l’IES Rius i Taulet 
també a Horta-Guinardó. Per no dir l’intent de trobar nou 
espai per a aules a l’IES Vila de Gràcia, la batalla que durant 
anys han mantingut els pares i mares de l’escola Fructuós 
Gelabert o les creacions de línies afegides al Reina Violant 
quan al Rius i Taulet hi sobren places. Qui és el responsable 
de tot aquest sidral? A tot aquest desgavell s’hi afegeix ara 
la proposta d’Educació de tancar l’IES Gal.la Placídia, a Prín-
cep d’Astúries, que dóna molt de servei als veïns de Gràcia 
d’aquella zona, per la reestructuració dels batxillerats.

Les comparacions sempre són 
i seran odioses però, per una 
vegada, resulta curiós com 
el treball ordenat, sensat i 
progressiu del Districte en la 
construcció d’escoles bressol 
públiques i l’eixugament con-
següent de l’històric dèficit 

en la demanda no ha anat acompanyat d’una tasca similar 
en la resta de segments educatius. Potser és una qüestió de 
competències, i d’incompetència. 
Ara mateix l’institut Gal.la Placídia té els dies comptats, 
i no s’espera un futur gaire feliç per a l’encara amenaçat 
Bosch i Gimpera. Amb tot aquest merder, algú d’Educació 
pot explicar als pares quin serà el mapa educatiu a curt, 
mig i llarg termini a la Vila de Gràcia. Nosaltres som inca-
paços de fer-ho.

Acaben de sortir les 
dades del departament de 
Medi Ambient i Habitatge 
sobre la contaminació at-
mosfèrica a Catalunya. Fa 
fredat veure els resultats 
de l’estació de Gràcia-Sant 
Gervasi situada a la plaça 

Gal.la Placídia. El que ens diuen 
aquestes dades és que el nivell 
de diòxid de nitrogen (N02) ha 
registrat el 2009 a Gràcia un 
valor mitjà de 63 micromil.

ligrams per metre cúbic. És a 
dir, un nivell que és prop d’un 
60 per cent més alt del límit 
màxim recomanat per la Unió 
Europea, que és de 40. Gràcia 
és, amb escreix, i fins i tot per 
sobre de l’Eixample, la zona 
més afectada de Barcelona i 
de tot Catalunya per aquest 
greu contaminant que origi-
na la combustió de vehicles 
de motor. I la situació no ha 
variat en els darrers tres anys 
malgrat les mesures establer-
tes en el Decret 152/2007 per 
restablir la qualitat de l’aire, 
que s’han demostrat clarament 
insuficients. Tampoc els canvis 
introduïts pel pla de mobili-
tat semblen haver ajudat en 
aquest sentit. Encara hi ha po-
ca sensibilitat sobre els efectes 

Aquest Sant Jordi, remenant 
pacientment entre tota 
aquestes extensions de 
llibres que m’atrauen ben 
poc, he trobat un petit llibre 
que feia molt de temps que 
buscava però que no havia 
estat publicat encara.
Mujeres filósofas en la 
historia de la germanista 
Ingeborg Gleichauf (Icaria) 
ens dóna a conèixer, a tra-
vés d’un recorregut històric, 
les dones filosofes des de 
l’Antiguitat fins al present. 
L’autora demostra així que, 
malgrat que tots els llibres 
i manuals d’història de la 
filosofia estan protagonit-
zats únicament per homes, 
també les dones, en totes 
les èpoques, han reflexionat 
i pensat sobre l’individu, el 
món i la vida.
El llibre ens presenta 44 
filosofes tot contextua-
litzant les seves obres 
i aportacions. Ens parla 
des de Diotima i Hipàtia 
fins a Harendt, Beauvoir o 
Zambrano passant per les 
representants del Renaixe-
ment, la Il.lustració, el Ro-
manticisme,.. I ens permet 
així, aprofundir i reconstruir 
els nostres parcials coneixe-
ments sobre la contribució 
de les dones a la Filosofia. 
Per fi, doncs, una història 
de les dones filòsofes. Un 
treball indispensable per co-
mençar a tenir un idea més 
completa del que ha estat la 
història del pensament i la 
filosofia a Occident. 

Filòsofes
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óCaos al mapa educatiu
Sara Reñé

A tot el desgavell dels 
últims anys s’hi afegeix 
ara l’amenaça sobre  
el Gal.la Placídia

perniciosos de la pol.lució en la 
salut, però els estudis científics 
són prou taxatius en la correla-
ció existent entre l’exposició a 
taxes elevades de contaminació 
i l’increment de malalties respi-
ratòries i coronàries. Crec que 
caldria posar-nos piles i exigir 
mesures realistes i eficaces per 
millorar un aspecte tant bàsic 
per a la qualitat de vida com és 
l’aire que respirem. 

Adela Brunet Feliu

Calen més proves o ja 
podem concloure que el 
teatre de Lesseps és un 
fracàs? El Districte es 
compromet a dinamit-
zar la part de baix de la 
plaça i què passa? Que a 
la primera de canvi ve un 
festival de dansa i tampoc 
utilitza l’amfiteatre. Per 

què el tenim? Anem sobrats 
d’espai?

J. mateu
Som incapaços de 
saber quin serà el 
mapa educatiu a curt, 
mig i llarg termini
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Un reflex

He viscut el meu primer Sant 
Jordi sense les responsabi-
litats i les obligacions que 
suposaven ser, a més de 
director de L’Independent, 
cap de Política de l’Avui; ara 
em podeu trobar des de fa 
mesos a la secció de Ciutats, 
una cosa menys etèria, com 
aquest setmanari que teniu 
a les mans. Dic això de Sant 
Jordi perquè, des de fa anys, 
la diada té una imatge molt 
concreta i significativa de 
l’allunyament creixent entre la 
classe política i la ciutadania: 
mentre els nostres dirigents 
polítics i altres suposats repre-
sentants de la societat civil es 
tanquen al Palau de Pedralbes 
a sucar xurros amb xocolata 
(ho deuen trobar popular), la 
gent normal -sí, normal- es 
passeja per la Rambla sense 
trobar a faltar cap d’aquests 
dirigents. Els periodistes que 
es passen tot el dia allà a Pe-
dralbes no són millors, esclar. 
Encara més: enguany no és el 
primer any que sento comen-
taris despectius de ciutadans 
cap a la profussió de parade-
tes de partits parlamentaris a 
la part alta de la Rambla. Aca-
bo amb una proposta lògica: 
que les paradetes dels partits 
s’instal.lin a Pedralbes, i que 
els dirigents s’intercanviïn 
enganxines i segueixin sucant 
el xurro junts. 
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Creus que les Campanyes Contra el soroll han tingut reperCussió? entra a www.independent.Cat/graCia i vota

hemisferi sud

l’home de les rajoles

Un matí de dissabte, d’hora 
al matí. Els carrers del barri 
antic de Montevideo estan 
completament buits. Ningú no 
hi passeja, ningú no hi trans-
ita. Ja ens han explicat que la 
zona ha perdut molt en els 
darrers anys. La van intentar 
revitalitzar obrint una sèrie de 
bars i restaurants, però l’apos-
ta va ser un fracàs i al cap de 
poc temps, els locals tanca-
ven les seves portes tornant a 
deixar el barri desert. Regnen 
la tranquil.litat i el silenci, 
que deixen gaudir dels petits 
detalls i gairebé t’obliguen a 
observar tot allò que et rode-
ja. I a terra, ressalta una rajola 
amb un mosaic molt gaudinià 
en forma de cor. No té res 
d’especial però trenca amb el 
gris del ciment d’aquell carrer 
i permet que els pulmons 
agafin aire.
Cent metres amunt, tres 
persones conversen. Un d’ells 
està equipat amb guants a les 
mans i un drap, que ha remu-
llat en un cubell, per col.locar 
rajoles i peces per composar 
mosaics al terra. L’home, d’en-
tre seixanta i setanta anys, 
explica que té com a afició 
arreglar el seu carrer i donar-li 
vida. 
Així, per cada rajola que es fa 
malbé i que deixa com a re-
sultat un forat, ell s’encarrega 
de cobrir-la amb d’ altres pe-
ces de rajoles que li cedeixen 
els veïns, conformant mosaics 
acolorits que trenquen amb la 
monotonia. “A vegades em lle-
vo a les cinc del matí, inquiet, 

Meritxell Díaz, periodista

sense saber què fer i baixo al 
carrer a posar rajoles”, explica. 
Té un posat pacient i amigable. 
“No m’agrada veure que el meu 

carrer es va deteriorant, i per 
això contribueixo de la millor 
manera que sé, amb el meu art”. 
Diu que ha viatjat arreu del món 
i que sent admiració pels bancs 
del Park Güell. De fet, la seva 
petita obra té molt de Gaudí. 

M’agrada la seva forma de 
contribuir amb el barri i de fer 
que els visitants ens parem un 
segons per contemplar el terra.
La dona amb qui conversa li 
recomana que llegeixi el conte 
El hombrecito del azulejo, una 
història que va llegir de nena i 
que li va quedar gravada. 
Avui, recupero les seves pa-
raules i la busco per internet. 
Un relat per a infants, de caire 
entranyable. 
A ella, veure aquest home 
treballant enmig del carrer la 
va portar a la seva infantesa, 
a rememorar la història d’El 
hombrecito del azulejo, un ésser 
singular nascut a França, a Des-

Ell s’encarrega de 
cobrir cada rajola que 
es fa malbé amb altres 
peces de rajola

vres, i que va arribar a Buenos 
Aires per equivocació. A mi, el 
seu art també em va recordar 
la meva infantesa, corrent pel 

Park Güell i seient als bancs 
de mosaics per observar Grà-
cia i Barcelona.
I així, sense pressa i fent 
una mirada als anys viscuts, 
seguim el camí pels carrers de 
Montevidegar. 

què en penseu...

Vaig marxar de Gràcia perquè 
no aguantava el soroll i això 
estava perjudicant la meva 
feina. És un problema important 
i crec que es fa poc, s’haurien 
d’estudiar més mesures com 
limitar encara més la circulació 
de cotxes i el soroll a la sortida 
de locals. 

Darko Pilipovik
actor

 eva clemente
administradora

Gabriel Barco
informàtic

rosalina Alonso
funcionària

Tot i que no visc a Gràcia, hi 
vinc a vegades i, durant el dia, 
és un lloc molt tranquil, crec 
que no hi ha un problema de so-
roll. De nit i en punts puntuals 
és un altre tema...Penso que la 
millor mesura és la consciència 
de cadascú i, en aquest punt, 
l’alcohol és un mal aliat. 

He viscut sempre a Gràcia i la 
veritat és que d’un anys cap aquí 
sí que he vist canvis importants 
per Festa Major, abans hi havia 
molt més soroll i menys control. 
En caps de setmana puntual, 
crec que la cosa s’ha mantingut 
i. tenint en compte que hi ha més 
locals, ja és prou.  

Crec que les campanyes han 
servit de poc, perquè de soroll 
n’hi continua havent i, a més, 
ara s’hi ha sumat el problema 
dels nous contenidors de reci-
clatge, que fan que no parin de 
passar camions per buidar-los. 
Això és un soroll afegit.  

...de l’eficiència de les mesures per reduir el soroll?

Textos i fotos: M.Ortega

A mi, el seu art em va 
fer recordar la meva 
infantesa: els bancs de 
mosaic del Park Güell

meritxell díAz
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la setmanatribunaAssociació de Veïns i Comerciants de la plaça Lesseps Lluís Bou

I el ‘teatret’ de lesseps? el gran misteri

El defensor del poble, Enrique Múgica, no és 
cap marcià, forma part del sector majoritari del 
socialisme espanyol. És d’aquells dirigents del 
PSOE bessons del PP, que branden una bandera 
entre jacobina i espanyolista. Representa el 
corrent pota negra dels socialistes en el qual també anguileja el 
president del Congrés, José Bono. És el gran segment del partit 
que es va quedar només a 9 vots de derrotar José Luis Rodríguez 
Zapatero al congrés de fa deu anys. De fet, si descomptem els 

vots provinents del PSC, Bono 
hauria guanyat aquella cimera 
tan decisiva amb total como-
ditat.
Múgica, que aquests dies està 
en plena batalla amb el síndic 
Rafael Ribó per les competèn-
cies, va ser escollit defensor 

del poble precisament aquell any 2000 per José María Aznar, que 
ho va pactar amb els socialistes. Cinc anys després, quan ja s’es-
tava redactant el nou Estatut català, Zapatero el va proposar per 
a la reelecció, i aquesta va tirar endavant amb el suport altre cop 
de socialistes i populars. Encara ressonava la falsa promesa de 
líder del PSOE que acceptaria el projecte d’Estatut que li presen-
tés el Parlament català.
No havia passat ni un any de la reelecció que Múgica va pre-
sentar un dels dos grans recursos contra l’Estatut davant del 
Tribunal Constitucional. L’altre és el ja conegut del PP, del qual 
n’hauran sentit a parlar molt més. Però és un fet que el magis-
trats dictaminaran sobre aquests dos escrits a la vegada.
El recurs del PP i el del socialista Múgica també semblen bessons. 

El primer va ser presentat el 
31 de juliol del 2006, i el de-
fensor del poble feia el mateix 
un mes i mig després, el 19 
de setembre del mateix any. El 
recurs popular intenta tombar 
114 articles de l’Estatut (en té 
en total 223) i el de Múgica 

se’n vol carregar 110. El punts centrals de l’autogovern atacats 
són pràcticament iguals en els dos recursos.
José Montilla ha reclamat de manera insistent a Mariano Rajoy 
que retiri el seu recurs contra l’Estatut, però ho ha fet només per 
atiar la fòbia contra el PP que tant interessa electoralment als 
socialistes. No s’entén si no que amagui el fet que no serviria 
de res, absolutament de res, que el PP es desdís del seu recurs. 
Quedarien en els despatxos del TC els 139 folis redactats pel 
socialista Múgica. I curiosament no hauran sentit vostès mai al 
president de la Generalitat que reclami al defensor del poble que 
faci marxa enrera i desmunti el seu ariet. És un dels grans miste-
ris de la política catalana. 

Opinió

Arxiu

La increïble no utilització del 
teatret de la plaça Lesseps.
Una vegada més, el dia 24 
d’abril, dia en què l’Associació 
de Veïns i Comerciants de la 
plaça Lesseps havíem organit-
zat la Festa de la Primavera, 
conjuntament amb Parcs i 
Jardins i la col.laboració del 
districte de Gràcia i les esco-
les del barri, amb plantada de 
flors, amb la participació dels 
nens i nenes del barri i de 
les escoles, tallers sobre hort 
urbà, consum responsable, 
maquillatge infantil i jocs per 
als nens i nenes; ens trobem 

amb la sorpresa, ja que no 
se’ns havia comunicat, que 
a la part nord de la plaça, 
amb la col.laboració del propi 
Ajuntament, hi tenia lloc 
també durant tot el matí, un 
festival de dansa (dins de la 
Setmana de la Dansa).
Ens sembla molt bé organit-
zar festivals a la plaça, però 
demanaríem que com a mí-
nim, com que la Festa estava 
organitzada i anunciada des 
de feia més d’un més, l’Ajun-
tament ens hauria d’haver 
comunicat l’esmentat festival 
el mateix dia i poder haver 
coordinat les dues activitats 
(en espai i horaris).
El més sorprenent d’aquest 
fet, però, és que el festival 
de dansa no va ser realitzat 
al teatret que es va construir 
(sembla ser per aquestes 

coses) sinó que es va haver 
de muntar una tarima a la part 
nord (al costat del carrer Repú-
blica Argentina) com el famós 
Galet pel Nadal d’aquest any. 
Des de l’Associació, a més d’es-
tar molestos per aquesta desco-
ordinació d’activitats, pensem 
un cop més que si el teatret no 
serveix per fer aquestes acti-
vitats, el millor seria desmun-
tar-lo (es podria portar a algun 
museu d’idees d’arquitectes 
famosos) i muntar en el seu 
lloc, per exemple, una pèrgola 
amb enfiladisses, que servís 

de lloc de trobada a l’ombra 
a l’estiu i al sol a l’hiverni i 
un espai de jocs infantils, 

que de ben segur que serien 
utilitzats cada dia pels veïns, 
veïnes, nens i nenes per jugar 
i passar l’estona, a diferència 
del que passa ara. 

El festival de dansa, 
com ja va passar amb 
el Galet de Nadal, no 
es va celebrar al teatret

El PP i el socialista 
Múgica han provocat 
un dels grans enigmes 
de la política catalana

El recurs popular vol 
tombar 114 articles 
dels 223 de l’Estatut i 
el de Múgica, 110

 Associació Actua
  Gomis, 38
   93 418 50 00

 Associació catalana 
de familiars de malalts 
d’esquizofrènia

  Topazi, 29
   93 217 46 61

 Associació Catalana d’Esclerosi 
Lateral Amiotròfica

  Providència, 42
   93 284 91 92

 Associació Catalana de la 
Síndrome X Fràgil

  Providència, 14
   93 217 09 39

 Associació d’Ajuda als 
Toxicòmans

  Riera de Sant Miquel, 1
   93 237 45 50

 Ass. de Dones no Estàndards
  Sant Antoni Maria Claret, 31
   93 459 23 39

 Associació de Lluita contra la 
Distònia a Catalunya

  Providència, 42
   93 210 25 12

 Associació de Foment de 
Mesures Alternatives

  Gran de Gràcia, 167

 Associació de Suport als 
Afectats de Cardiopaties 
Congènites

  Sors, 30 
   93 213 07 33

 Associació Jo Existeixo
  Escorial, 169

 Associació Laboris
  Travessera de Gràcia, 263 
   93 285 80 68

 Associació Mégara
  Bonavista, 6
   93 218 37 68

 Associació per a la Promoció 
i Orientació del Consum de la 
Gent Gran

  Providència, 42 
   93 284 35 57

 Associació per al Tractament 
de les Addiccions

  Gran de Gràcia, 239 

 Associació Rauxa
  Doctor Rizal, 14

 Associació Rehabilitació 
i Adaptació de Persones 
Disminuïdes de la seva 
capacitat d’Integració 
Sociolaboral ARAPDIS

  Verntallat, 9
   93 415 46 17

 Associació Volver a Casa
  Repartidor, 39
   93 284 35 57

 Comunitat Palestina de 
Catalunya

  Leopoldo Alas, 12
   93 346 74 91

 Exil
  Av República Argentina, 6
   93 238 57 60

 Fundació PRAHU Projectes 
d’Ajuda Humanitària

  Sant Pere Màrtir, 18
   93 217 30 20

 La Tutela, Fundació Catalana 
Tutelar de Discapacitats 
Psíquics

  Hipòlit Lázaro, 18
   93 339 45 74

Entitats de suport social

Podríem muntar 
una pèrgola amb 
enfiladisses que servís 
de punt de trobada
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Política
Malestar al grup de Nomenclàtor pels dos 
mesos de retard de la primera convocatòria 
Els assessors independents denuncien la paràlisi del Districte després de la reunió constitutiva 

més de quatre mesos des-
prés de la reunió consti-
tuiva i quan ja han passat 
setmanes de la promesa 
primera convocatòria de 
treball del mes de març, 
el Districte té un nou foc 
a sobre la taula: el fort 
malestar que s’ha generat 
entre els assessors inde-
pendents del grup de No-
menclàtor per la paràlisi 
de la comissió. la unani-
mitat crítica és total entre 
els assessors consultats 
i la resposta del Districte 
és lacónica. “la convocatò-
ria? Aviat”, diu el conseller 
Xavier Barberà. 

ALBERT BALANZà

Va costar mesos fer la primera reu-
nió constitutiva, el 16 de desembre 
passat, i la primera reunió de treball 
està costant gairebé el mateix. Però 
ara els assessors independents del 
grup de Nomenclàtor del districte 
han dit prou i denuncien desídia 
i manca de voluntat de l’adminis-
tració per activar la comissió con-
sultiva que ha d’ajudar a regular 
la denominació de carrers, places i 
equipaments públics de Gràcia.
El geògraf Joan Lafarga, consultat 
per aquest setmanari, és un dels 
més durs en aquest sentit. “El 
Districte té una intenció zero en 
què el grup funcioni i la seva vo-
luntat és anar dilatant el temps i 
no fer res”, apunta. Amb un punt 
d’ironia, Lafarga recorda que ja 
s’ha donat el nom a una escola, el 
CEIP L’Univers, “que té nom de 
pub”, sense que el grup hi hagi 

dit res, “i el mateix pot passar ara 
amb l’equipament per a Castellers 
i Fundació Festa Major del carrer 
Alzina”. En un sentit similar s’ex-
pressa el president del Grup 1850, 
Eduard Marron, que assegura que 
el grup “no interessa” al Districte. 
Però qui insinua altres raons és 
l’historiador Jordi Albertí: “si és 
desídia, malament, i si és per ra-
ons polítiques, pleguem”. També 
l’historiador Eloi Babiano, veu la 
paràlisi “una pèrdua de temps”.
El conseller de Cultura, Xavier 
Barberà, intenta posar una mica 
de pau i assenyala que la designa-
ció d’un tècnic que substitueixi 
les funcions que havia de fer la 
consellera tècnica, Iolanda Co-
llboni, de baixa per maternitat, 
ha endarrerit el procés. 

Arxiu

lA reunió constitutivA del Grup de nomenclàtor del 16 de desembre

Arxiu

A.B.

La junta de portaveus més ràpi-
da de la història, per raons fut-
bolístiques, que es va celebrar 
dimecres a la seu del districte, 
va confirmar per unanimitat 
que el director esportiu del Club 
Bàsquet Pedagògium, Josep Co-
mellas, i el servei d’aliments de 
l’església de la Mare de Déu del 
Roser de Pompeia a la Diagonal
de Barcelona siguin les noves 

medalles d’honor. Però una de 
les propostes més destacades 
que es debatrà en el ple serà la 
demanda d’ERC perquè, al mar-
ge de la frenada en el tancament 
perimetral del Park Güell que els 
republicans han imposat amb el 
suport del PSC contra ICV (Ve-
geu L’Independent núm. 340), 
tirin endavant les altres modifi-
cacions previstes en el pla inte-
gral, com ara la potenciació de 
l’enllumenat o el manteniment i 

turistes A lA pArt monumentAl del pArk Güell

Presentarà un prec al ple per arreglar l’enllumenat i la zona forestal

adequació de les zones forestals, 
encara molt deixades.
La junta de portaveus, que va 
tenir com a nota de color que el 
portaveu del PSC, Xavier Bar-
berà s’hi va presentar vestit amb 
la samarreta del Barça, també va 
recollir els precs i proposicions 
dels grups que s’introduiran en 
l’ordre del dia del pròxim ple. 
En aquest sentit, CiU presentarà 
una queixa sobre la fluixa arren-
cada de les polítiques de joven-

tut al districte des que Míriam 
Carracedo va substituir Alícia 
Fernández a l’inici del mandat i 
insistirà en el “desgavell” de mo-
bilitat a la plaça Comín. El PP-

demanarà fer un estudi general 
de l’actual aplicació del pla de 
mobilitat i demanarà més recur-
sos en els serveis assistencials del 
districte. 

ERC demana que la frenada al Park 
Güell no aturi les altres modificacions 

breus

El grup municipal de CiU ja 
ha anunciat que portarà a la 
propera sessió plenària de Grà-
cia, prevista per al 5 de maig, 
la necessitat d’una reforma im-
mediata de la Gal·la Placídia 
aprofitant l’espai lliure que ha 
deixat la carpa provisional del 
mercat de la Llibertat. Segons 
el portaveu Carles Agustí, la 
plaça “està mal resolta, l’es-
pai d’estada i ús veïnal queda 
envoltat de trànsit i el soroll i 
els vehicles passen per davant 
de l’espai públic.” Apunten, a 
més, que la reforma ha de ser 
“necessàriament consensuada i 
pactada amb els veïns”. 

CiU portarà al 
ple la reforma 
de Gal.la Placídia

El Centre d’Informació i Re-
cursos per a les Dones (CIRD) 
del carrer Camèlies i l’Espai 
Jove La Fontana del carrer 
Gran s’han afegit a última 
hora a la xarxa de punts que 
entre el 10 i el 15 de maig 
serviran per votar en el pro-
cés de reforma de la Diagonal 
que impulsa l’Ajuntament de 
Barcelona. Fins al 16 de maig 
a les dues de la tarda es podrà 
votar per internet. La resta 
de punts a Gràcia, tal com va 
avançar L’Independent la set-
mana passada, seran la seu del 
districte a plaça de la Vila de 
Gràcia, la carpa dels Jardinets 
de Salvador Espriu on ara hi 
ha l’exposició, el casal de bar-
ri Cardener, el centre cívic El 
Coll, el centre cívic La Sedeta i 
la biblioteca Jaume Fuster. 

El CIRD i l’Espai 
Jove, llocs de vot 
per a la Diagonal

“Pensava que 
seria una cosa 
àgil i de treball, 
no de simple 
ornament”

JorDI AlBertÍ

les frases

“El més calent 
és a l’aigüera i 
estem perdent el 
temps de manera 
descarada”

eloI BABIANo

“Ho van fer per 
cobrir l’expedient 
i no hi posen ni 
les ganes ni la 
rapidesa”

eDUArD mArroN

“El Districte té 
una intenció zero 
en què el grup 
de Nomenclàtor 
funcioni”

JoAN lAFArGA
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Societat
La reestructuració de batxillerats amenaça 
la continuïtat de l’institut Gal·la Placídia
Educació vol optimitzar recursos amb la clausura de les línies amb poca demanda

la reestructuració dels 
estudis de batxillerat 
que proposa educació 
per otpimitzar recursos 
i “millorar la qualitat de 
l’oferta” pot tenir conse-
qüències nefastes per a 
la continuïtat de l’institut 
Gal.la Placídia, un dels 
vuit que s’inclou en la 
llista de centres públics 
en els quals el consorci 
d’educació de Barcelona 
preveu tancar la línia 
de batxillerat per tal de 
combatre la sobreoferta 
de places. Aquí, el tan-
cament del batxillerat, si 
no hi ha un canvi d’últi-
ma hora, comportarà la 
clausura del centre. 

MARIA ORTEGA

El departament d’Educació bus-
ca optimitzar recursos i “adap-
tar-se al descens d’estudiants” i ja 
ha anunciat canvis. La idea de la 
nova reestructuració és tancar el 
batxillerat en aquells centres amb 
una sola línia i menys de 20 places 
que quedin propers a algun altre 
institut públic. Tres requisits que 
es compleixen en el cas de l’IES 
Gal·la Placídia, que queda molt a 
prop de l’institut municipal Josep 
Serrat i Bonastre i relativament 
proper tant al Menéndez y Pelayo 
com al Montserrat. En aquests 
moments el Consorci d’Educació 
de Barcelona i la direcció del cen-
tre estan mantenint converses i, si 
no hi ha un gir inesperat, l’institut 
podria no obrir el proper curs. En 
total a Barcelona, aquesta mesura 
podria afectar vuit centres - onze 

a Catalunya- amb situacions simi-
lars a la del Gal·la Placídia, però en 
aquests casos s’han trobat sortides 
que no passen pel tancament. 

Façana al Patronat Domènech

D’altra banda, el Patronat Domè-
nech, que ha d’anar a terra per-
què s’executi la reforma integral 
pendent des del 2007, aixecarà el 
nou edifici amb una alineació ur-
banística ja desafectada i que per-
metrà un eixamplament del carrer 
Maria. Segons el projecte que es 
donarà a conèixer en el ple del 5 
de maig, l’actual església de Santa 
Maria de Gràcia és la que marcarà 
la nova línia de façana i el nou Pa-
tronat compensarà l’edificabilitat 
en l’alçada. 

Albert JAné

lA fAçAnA de l’institut GAl.lA plAcídiA, Al cArrer príncep d’Astúries

Un altre dels instituts que no 
fa tant es va situar a la corda 
fluixa és el Bosch i Gimpera de 
Vallcarca que, a finals del 2007 
va conèixer la voluntat del Con-
sorci d’Educació de Barcelona 
de clausurar les seves instal-
lacions per la falta de matricula-
cions. Un tancament, però, que 
la forta oposició de la comuni-
tat escolar i el desacord polític 
van aconseguir rebatre. La si-
tuació actual presenta símpto-

mes de millora com el repunt 
en les places de prematrícula a 
primer d’ESO: una vintena més 
els possibles repetidors, però en 
canvi és més crítica a tercer i 
quart, on els grups no arriben a 
vint. Tot i així el centre té el fu-
tur garantit, com a mínim per a 
dos cursos més, quan les instal-
lacions del futur IES Vallcarca 
ja podrien estar operatives, cosa 
que podria replantejar el mapa 
escolar en aquesta zona.

El Bosch i Gimpera continuarà, 
com a mínim, dos cursos més

breus

Tasta Europa, Vine a Verdi. 
Aquesta és la carta de presenta-
ció de la celebració, els dies 8 i 
el 9 de maig, del Dia d’Europa 
a Gràcia, un punt de trobada so-
bre la gastronomia i la cultura de 
diferents països que tindrà lloc al 
carrer Verdi, mitjançant la par-
ticipació de veïns/ines, entitats 
i comerciants del carrer Verdi 
en col.laboració amb el Cargol 
Graciós. 

Gràcia celebra el 
Dia d’Europa des 
de la gastronomia

REDACCIó

Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut Carmen G.C., de 38 anys 
i amb domicili a Barcelona, com 
a presumpta autora de 13 furts a 
dones d’edat avançada, a les quals 
enganyava fent-se passar per per-
sonal sanitari, tal i com van de-
nunciar des del CAP Larrard a 
L’Independent (núm. 332), des-
prés que robés a casa d’una de les 
seves pacients i ho intentés en un 
altre domicili. La detinguda, amb 
nombrosos antecedents per fets 
similars, observava les víctimes, es 
guanyava la seva confiança i sem-
pre escollia les que es trobaven en 
una situació de vulnerabilitat més 
evident. En la majoria de casos, 
entrava a les cases fent-se passar 
per infermera del CAP. Fins i tot, 
hauria aconseguit accedir a algu-
na residència geriàtrica. 

Detinguda la 
lladre que es 
feia passar per 
infermera 

Arxiu

A.B.

Gràcia, quan arriba el bon temps, 
és sinònim d’invasió de places i de 
campanya contra el soroll més o 
menys eficient per part de l’admi-
nistració. Un cop ja s’han detectat 
les primeres rotllanes nocturnes, 
per exemple al terra de la plaça de 
la Revolució o a la plaça del Sol, 
el Districte va presentar dijous 
les mesures que entre juny i no-

lA plAçA del sol és un dels punts on s’instAl.lArà un sonòmetre

Tretze promotors i sis mims sensibilitzaran veïns i visitants incívics

mims que faran sobretot tasca de 
sensibilització al carrer seran els 
principals elements visibles de la 
campanya, que també tindrà la 
seva part de pressió policial i dels 
serveis de neteja.
El regidor del districte, Guillem 
Espriu, va explicar en roda de 
premsa que la lluita contra el so-
roll “no s’acabarà mai però hem de 
seguir sensibilitzant i minimitzar 
l’impacte”. En els últims dies tam-

bé s’ha fet visible en places com 
Lesseps una unitat mòbil acústica 
quepermet comprovar els decibels 
que es produeixen al llarg del dia. 

Les escoles també participaran en 
la campanya amb la creació d’un 
videojoc contra el soroll, que es 
presentarà el maig de 2011. 

La campanya 2010 contra el soroll 
incorpora dos sonòmetres a les places

vembre i en cap de setmana, com 
l’any passat, s’activaran per inten-
tar millorar el descans dels veïns. 
Dos sonòmetres, que s’instal·laran 
a la plaça de la Vila de Gràcia i a 
la plaça del Sol però que aniran 
rotant periòdicament per les altres 
places conflictives, són la princi-
pal novetat d’una campanya que 
enguany porta el lema A Gràcia, 
abaixa el volum. Tretze promotors 
que visitaran els establiments i sis 
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Comencen els treballs de reforma del 
costat Besòs de l’avinguda Vallcarca
Es doblarà la mida de la vorera intervinguda i es dotarà de serveis Promet més control en la gestió econòmica

la reforma de l’avingu-
da Vallcarca avança pel 
costat on implica menys 
complicacions: el Be-
sòs, on no hi ha d’haver 
expropiacions. A mitjans 
d’aquest mes està previst 
que comencin les obres 
d’eixamplament de les 
voreres, que han de con-
vertir l’avinguda en un 
passeig de dimensions 
similars a les del passeig 
de Sant Joan. De fet, el 
projecte preveu doblar la 
mida actual – 2,5 metres- 
en el tram que enllaça 
maignon i Farigola. 

MARIA ORTEGA

L’eixamplament de voreres és el 
primer pas de la reforma integral 
projectada a l’avinguda de Va-
llcarca, que avança en paral·lel als 
desallotjaments a la zona del via-
ducte, on ja només queda un veí. 
En aquesta primera fase, s’inter-
vindrà només el costat Besòs, on 
a banda d’ampliar les voreres fins 

als 5 metres i mig, també estan 
previstes millores en les connexi-
ons de gas, electricitat i telèfon i 
la pavimentació de la calçada amb 
asfalt sonororeductor. Es substi-
uirà l’actual sistema d’enllumenat 
per nous punts amb bàculs dobles 
que han de permetre incrementar 
la lluminositat.
La reforma afectarà un total 8.559 
metres quadrats i no reduirà el 
nombre de carrils de circulació 
– es mantindran, doncs, els dos 
de pujada i els dos de baixada-, 
però sí que es retirarà un cordó 
d’aparcament, que el Districte 
preveu compensar amb noves zo-
nes per donar resposta a la càrrega 
i descàrrega als carrer Farigola i a 
la banda Llobregat de la mateixa 
avinguda Vallcarca. També es-
tà previst incrementar les places 
d’aparcament amb els nous pàr-
quings del Refugi d’Obreres i els 
jardins Esteve Terrades. Aquestes 
obres, que tindran un termini 
màxim d’execució de vuit mesos, 
són un primer pas dins del gran 
projecte en el que es troba im-
mersa la zona. 

Albert JAné cedidA

les voreres de l’AvinGudA vAllcArcA tenen ActuAlment unA AmplAdA d’entre 2 i 2,5 metres

oriol HostA

La reforma de la vorera Besòs 
de l’avinguda Vallcarca servi-
rà també per implantar el nou 
sistema de recollida pneumà-
tica de buidatge fix amb con-
nexió a la central xucladora 
de Lesseps que, aquests dies, 
ja s’ha acabat d’instal·lar en el 
tram de dalt del carrer Gran 
de Gràcia (pendent només de 
la recepció del projecte per 
part de l’Ajuntament i d’en-
gegar el període de proves). 
En el cas de l’avinguda Va-
llcarca, està previst instal·lar-
hi deu punts nous de recollida 
pneumàtica, amb tres bústies 
d’abocament cadascun, que 
també es connectaran a la 
central de Lesseps.

Més recollida 
pneumàtica 
cap a Lesseps

Oriol Hosta es perfila com 
a nou president de Lluïsos 

ALBERT BALANZà

L’assemblea del 27 de setembre 
que ha de triar el nou president 
de Lluïsos de Gràcia, després de 
l’anunci sobtat de convocatòria 
d’eleccions a causa de defici-
ències en la gestió econòmica i 
un deute de 140.000 euros de 
la junta de Jordi Casassas, co-
mença a entreveure un possible 
relleu en la figura de l’actual 
membre de la junta i estret col-
laborador de l’encara president, 
l’arquitecte Oriol Hosta.
Hosta, que en els últims mesos 
havia estat el màxim defensor 
del projecte ara mateix frustrat 
de renovació de la seu de Lluï-
sos, està disposat a agafar les reg-
nes de l’entitat però ha advertit 
que encara es troba en el procés 
de “trobar un equip que mereixi 
portar Lluïsos a tenir gent no-
va”.El possible aspirant, en con-
versa amb aquest setmanari, ha 
assegurat que ara mateix té “tota 
la il·lusió” per encapçalar el nou 
projecte de direcció a partir del 
setembre i per una durada de 

quatre anys, però també és cons-
cient que l’entitat necessita “més 
control en les finances” per evitar 
el forat econòmic que ha obligat 
a pujar quotes i a contractar un 
crèdit que s’haurà de pagar en 
cinc anys.
Hosta, que ha confiat les finan-
ces en el seu germà, Eugeni Hos-
ta, que alhora compta amb un 
assessor financer, assegura que 
l’organització econòmica està 
“controlada” i que “a curt-mig 
termini” el problema actual que-
darà resolt. 

tap circulatori a la riera de Sant miquel. Atrapat a la 
Riera de Sant Miquel amb Luís Antúnez per manca d’espai de ma-
niobra. Així va quedar, el matí de dilluns durant una bona estona, 
l’autocar de la fotografia. Es tracta d’una imatge força freqüent en 
aquest punt de la Vila, tal i com denuncien els veïns de la zona, 
que exigeixen més senyalització per alertar els conductors. 

m. ànGels nieto

crònica blava

els castellers de la 
Vila de Gràcia van des-
carregar el 25 d’abril 
a Sitges el 3 de 7 amb 
l’agulla, un castell que 
no havien fet mai fins 
ara i que serveix per 
tancar set anys de se-
quera en nous castells. 

Des de la Festa Major de Gràcia 
del 2003, quan la colla va des-
carregar el seu primer 4 de 8, 

que els de Gràcia no aconseguien 
descarregar cap construcció nova. 
Porten intentant-ho des de fa al-
gunes temporades amb el 3 de 8, 
castell de gran dificultat que se’ls 
ha anat resistint als assajos. El 3 
de 7 amb l’agulla ha estat una 
bona manera de trencar la ratxa 
i donar ànims a la colla pel que 
és, en definitiva, el gran objectiu 
d’aquest any: el 3 de 8.
A Sitges la colla de Gràcia va des-
carregar també el tercer 5 de 7 

El 3 de 7 amb agulla ja és blau gracienc
de l’any i un 4 de 7 ple de noves 
incorporacions. Tots els castells 
assolits es van descarregar amb 
una seguretat que demostra que 
estan agafant confiança de cara 
la celebració del XIIIè Aniversari 
dels Castellers de la Vila de Grà-
cia, que se celebrarà el proper 9 
de maig, i on els blaus tenen la 
intenció d’intentar el 4 de 8 més 
matiner de la seva història. Els de 
Gràcia mai han descarregat aquest 
castell abans de la Festa Major. 

Trenca una ratxa de set anys sense assolir castells nous

breus

Donar continuïtat a les platafor-
mes úniques dels carrers Puig-
martí i Ramis, que actualment 
tenen guals d’accés al carrer Milà 
i Fontanals, i convertir també en 
plataforma única el tram del car-
rer Milà i Fontanals que enllaça 
Ramis i Puigmartí són alguns 
dels projectes que s’han dut a 
terme en els últims dies per tal 
de pacificar més la circulació de 
vehicles per l’interior de la Vila. 
A més, aquesta setmana també 
s’ha acabat la plataforma única 
al carrer de l’Àngel. 

Puigmartí, Ramis I 
Àngel, plataformes 
úniques noves

montserrAt torres
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Si et vols anunciar a la Guia 
Gastronòmica de Gràcia, truca’ns

i t’informarem:

692 601 261
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RepORtatge fOtOgRàfic

De la Revolta de les Quintes a Sant Jordi
L’activitat festiva a Gràcia no para, sobretot quan arriba el bon temps. La commemoració de la Revolta 

de les Quintes de 1870 va passar el testimoni a la diada de Sant Jordi que, com cada any, va tornar 
a omplir els carrers i les places de la Vila de roses i llibres. Si el diumenge 18 d’abril, la plaça de la 

Vila de Gràcia esdevenia camp de batalla entre els revolucionaris graciencs i l’exèrcit espanyol, en una 
recreació que ja compta amb cinc edicions i que, per primera vegada, va tenir un director teatral; el 23 
d’abril van ser la llegenda del cavaller i el drac i, sobretot, la màgia dels llibres i les roses, les que van 

prendre el protagonisme. Fotografies: Josep Maria Contel, Albert Jané i Carlos Cobo

Documents
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recomanem
Arxiu

the New raemon i Francisco Nixon, a l’Heliogàbal.
Després del concert doble que van fer a l’Auditori i d’ex-
portar la seva entesa per les Espanyes, Ramon Raemon 
Rodríguez i Fran Nixon Fernández faran doblet a l’Helio 
amb el sold out penjat des de fa dies. El líder de Madee, 
que torna amb la banda el 6 de maig a l’Apolo, i l’exAus-
tralian Blonde, presentaran Cuaresma i El perro es mío. 

Heliogàbal (Ramon i Cajal, 80)
Divendres 30 d’abril i dissabte 1 de maig, a les 22 h

dels actes de la Primavera 
Verda.
Centre Cívic del Coll (Aldea, 
15-17), a les 19.30

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

Cabaret Hoffmann pre-
senta: Freenètics. 
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

La Taverna del CAT: Ferri-
ol Macip i V.O.P.B. pre-
senten Cançó improvisa-
da.
Centre Artesà Tradicionà-
rius (Travessia de Sant An-
toni, 6-8), a les 22 h

El Documental del Mes: 
The queen and I.
Verdi Park (Torrijos, 49), a 
les 22.30

 Dv 7 de maig
Inauguració: M. Antonia 
Dreamin.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Contemporànius: Domini 
Màgic.
Centre Artesà Tradicionà-
rius (Travessia de Sant An-
toni, 6-8), a les 22 h

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

eXPoSIcIoNS

 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)

Exposició fotogràfica: Mu-
overe le sensazioni, d’En-
rico Lonoce.
La Cova de les Cultures 
(Àngel, 12)

 Fins al 12 de maig
Exposició fotográfica: Tra-
dicionàrius 2010.
Centre Artesà Tradicio-
nàrius (Trav. Sant Antoni, 
6-8)

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

 Fins al 14 de maig
Exposició col.lectiva: L’am-
bient del medi.
Galeria Paspartú (Verdi, 
25)

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

 Fins al 16 de maig
Exposició: Vine a conèixer 
el futur de la Diagonal.
Jardinets de Gràcia 

 Fins al 28 de maig
Exposició: Al principi va 
ser la paraula. Fotografi-
es i textos de Lagarto Fer-
nández.
CIRD (Camèlies, 36)

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

INFANtIlS

 Dv 30 d’abril
Setmana de la Dansa a Grà-

cia: Dansa creativa infan-
til.
Dansalut: Espai P de Gato 
(Plaça Gato Pérez,11) 

 Dm 4 de maig
Enreda’t amb l’acció: Els ca-
sos de l’inspector Sito.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 18 h

ActeS

 Dv 30 d’abril
Setmana de la Dansa a Grà-
cia: Portes obertes.
Àrea, Espai de Dansa i Cre-
ació (Alegre de Dalt, 55), a 
partir de les 10 h

Setmana de la Dansa: Mos-
tra del nou treball de la co-
reògrafa i ballarina Olga Tra-
gant: Figures de pols.
Sala 0 de la Caldera (Torrent 
d’en Vidalet, 43), a les 20 h

Inauguració de l’exposició: 
Sé quién eres, las muje-
res del Nelpal, d’ Andrea 
Basave Ferres.
Billars HDP (Sant Joaquim, 
35), a partir de les 21 h

Concert: Víctor Rodrí-
guez.
L’Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 21.30

Concert: The New Raemon 
+ Francisco Nixon.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Contemporànius: Kaula-
kau.
Centre Artesà Tradicionà-
rius (Travessia de Sant Anto-
ni, 6-8), a les 22 h

Estrena de l’últim capítol de 
la sèrie Weekend.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), a les 22.00

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

Concert: The New Beat Ge-
neration.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), a les 23.15

 Ds 1 de maig
BcN en marxa: recorre-
gut per algunes de les obres 
del Districte de Gràcia.
Sortida de Lesseps/Torrent 
de l’Olla, a les 10h

Concert: Francisco Nixon + 

The New Raemon.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Teatre: Il.líria.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 22 h

Concert: Raydibaum. 
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h

 Dg 2 de maig
Teatre: Il.líria.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 18 h

Lectura: Estrella del norte 
de Javier Calvo.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21h

Jam session amb Gaëtan 
Casteels Acústic Trio. 
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 21 h

 Dll 3 de maig
Taller: Dibuixant la natu-
ra.
Centre cívic del Coll (Aldea, 
15-17), a les 18 h

Xerrada: Consulta de la Di-
agonal. Vine a resoldre 
els teus dubtes.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), a les 19 h

Xerrada: La consulta de 
la Diagonal, explicada al 
barris.
Casal d’Avis de Penitents 
(Passeig de la Vall d’Hebron, 
78), a les 19 h

Cicle de lectures dramatit-
zades a l’Almeria: La típica 
història d’amor i Capves-
pre.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 
64), a les 21 h

Concert: Dario Elia + Marc 
Egea.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Espectacle de tap dance: 
Walk on tap on.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

 Dm 4 de maig
Taller: Espelmes naturals. 
Centre cívic del Coll (Aldea, 
15-17), a les 18 h

Xerrada: Reciclatge tecno-
lògic.
Centre cívic del Coll (Aldea, 
15-17), a les 20 h

Gràcia Jazz Session.

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

Concert: Gunars Kalnins. 
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

 Dc 5 de maig
Cicle temàtic: La dansa no 
fa por.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 19 h
Xerrada dins dels actes de la 
Primavera Verda: Una altra 
mobilitat és possible.
Centre Cívic del Coll (Aldea, 
15-17), a les 20 h

Concert: We Love You.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Concert: Senyors tranquil. 
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

 Dj 6 de maig
taller de narració oral II, 
a càrrec de rubén martí-
nez.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 19 h

Vine a fer un cafè amb...
Homenatge a Fernando 
Krahn.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 19 h

Presentació de a guia: Millor 
que nou, 100% vell. Com 
allargar la vida dels nos-
tres objectes, en el marc 
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Cultura
Pascal Comelade estrenarà un espectacle 
de rock inèdit per a la Festa Major 2010
Setze músics pujaran a l’escenari de Rovira amb l’artista nord-català per fer ‘riffs’ clàssics

l’artista nord-català més 
gracienc, Pascal comela-
de, prepara un nou es-
pectacle. I ha decidit que 
l’estrena mundial sigui 
a la pròxima Festa major 
2010 a l’escenari de la 
plaça rovira en el marc 
del Festigàbal, la part de 
la programació de l’espai 
que organitza la gent de 
l’Heliogábal. en la línia 
de l’espectacle de tres 
hores que el 2008 va unir 
comelade amb una pila de 
músics al ritme del ‘Sex 
machine’ de James Brown, 
setze artistes uniran for-
ces amb l’astre del Vernet 
per fer ‘riffs’ clàssics del 
rock de totes les èpoques. 

ALBERT BALANZà

L’any que ve farà 25 anys de la 
relació especial que Pascal Come-
lade manté amb Gràcia i la seva 
Festa Major, on va arribar amb 
la seva Bel Canto Orquestra en 
l’edició de l’any 1986 a la plaça 
del Sol i on s’hi ha deixat caure pe-
riòdicament. Per celebrar aquesta 
quasi efemèride, Comelade s’ha 
embarcat en una nova aventura: 
un espectacle d’entre una hora i 
una hora i mitja de durada amb 
músics de grups com Mil Pesetas, 
Surfin Sirles, Cabo San Roque, 
Giulia y los Tellarini o PAD. 
Tots ells són habituals de les nits 
temàtiques que programa el bar de 
Ramon i Cajal i tots configuraran 
amb els músics habituals de Co-
melade -Pep Pascual, Gerard Me-
loux, Iván Martínez, Roger Fortea 
i Oriol Luna- una superbanda per 
un dia que tindrà com a empre-

sa l’execució d’un concert amb 
els riffs més coneguts del rock. 
Segons explica el baixista Roger 
Fortea, els assajos de l’espectacle 
encara no han començat i no en 
seran gaires, perquè tots els músics 
participants se saben de memòria 
els riffs de clàssics com Stairway to 
heaven de Led Zeppelin, Satisfac-
tion o Jumpin Jack Flash dels Sto-
nes, Black is black de Los Bravos, 
My generation dels Who, You rea-
lly got me dels Kinks o I wanna be 
your dog dels Stooges, entre altres.
L’espectacle de Comelade està 
programat a manera de vermut 
-de fet, com aquell primer con-
cert de l’any 1986 al Sol- en un 
dels primers dies de Festa Major, 
el 16 d’agost. 

Arxiu

l’ActuAció de pAscAl comelAde A lA festA mAJor del 2008

El Festigàbal 2010 començarà 
fort, el diumege 15 d’agost, 
amb les actuacions ja confir-
mades de Za! i Jordi Inspira -el 
responsable del bar Vinil- i la 
d’una de les bandes revelació 
del moment: Pony Bravo. Di-
lluns, a banda de la proposta 
del migdia de Pascal Come-
lade, pujaran a l’escenari de 
la plaça Rovira els madrilenys 
Charades, que presenten el seu 

disc La revolución solar. La pro-
gramació de l’Heliogàbal per 
a aquests dies de Festa Major 
també comptarà amb noms 
com L’Esperit (el nou projecte 
de Mau de Les Aus). Abans de 
l’estiu, però, i com a prova del 
seu bon nivell de forma, el local 
del carrer Ramon i Cajal serà el 
protagonista d’un reportatge 
de llarga durada per al progra-
ma Sputnik del canal 33.

Za!, Pony Bravo i Inspira 
engegaran el Festigàbal

REDACCIó

The queen and I, el Documental 
del Mes de maig que es projec-
tarà al Verdi Park el proper di-
jous sis de maig, és la història de 
la peculiar relació que s’estableix 
durant el rodatge entre Farah 
Diba, l’exemperadriu iraniana a 
l’exili des de 1979, i la directora 
del documental, Nahid Persson, 
una reputada directora de cine-
ma iranià que va ser expulsada 
del seu país per, segons les au-
toritats, realitzar pel·lícules en 
contra del règim dels aiatol·làs. 
La voluntat d’aquest treball és 
trencar fronteres, ajudar a su-
perar els prejudicis socials per 
poder conèixer i comprendre la 
realitat de l’altre. De fet, la di-
rectora explica que va iniciar el 
rodatge amb una idea precon-
cebuda sobre qui va ser la dona 
més poderosa del seu país, però 
al llarg del documental admet 
l’encant personal de Farah Diba. 
I, al mateix temps, l’emperadriu, 
que va estar a punt d’anul·lar el 
rodatge quan va saber del passat 
comunista de Persson, arriba a la 
conclusió que rere la imatge de 
revolucionària i ferma detractora 
del seu marit, el xa Resa Pahlevi, 
s’hi amaga una dona que ha ha-
gut de patri molt per reivindicar 
la llibertat del seu país. Dues vi-
sions antagòniques, doncs, que 
s’apropen i s’allunyen per mo-
ments. Al llarg del documental, 
s’intercalen imatges d’arxiu de 
la vida dels monarques i la revo-
lució iraniana amb les trobades 
entre la directora i Farah Diba a 
París, Londres, El Caire i Was-
hington. 

Farah Diba, 
protagonista 
al Documental 
del Mes 
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la cartellera

‘meravelles de l’orient’, al Jove teatre regina. Una 
bella dama segrestada per un capità sarraí. Aquest és el punt de 
partida de Meravelles de l’Orient, la nova proposta del Jove Teatre 
Regina que estarà en cartell de l’1 al 9 de maig, amb guió de Jordi 
Jubany i música de Quim Carranza. 

cedidA

cultuRa

cINemeS

BoSqUe mUltIcINemeS. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Iron Man 2. Dv i ds, 16.00, 19.00, 

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

•Más allá del tiempo. Passis: 16.00 
i 18.10.

• Desde París con amor. Dv i ds, 
20.15, 22.20 i 00.40; de dg a dj, 20.15 
i 22.00.

• Perdona si te llamo amor. Dv i ds, 
16.10, 19.10, 22.10 i 00.45; de dg a 
dj, 16.10, 19.10 i 22.10.

• Increíble pero falso. Dv i ds, 16.00, 
18.10, 20.15, 22.25 i 00.45; de dg a 
dj, 16.00, 18.10, 20.15 i 22.25.

• 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.

• Cómo entrenar a tu dragón.16.00.
•Furia de titanes. (3D). Dv, 16.00, 

18.05, 20.15, 22.25 i 00.45; Ds, 
18.05, 20.15, 22.25 i 00.45; Dg, 
18.05, 20.15 i 22.25; de dll a dj, 

16.00, 18.05, 20.15 i 22.25.
•Océanos. Dv i ds, 16.05, 18.10, 

20.15, 22.20 i 00.45; de dg a dj, 
16.05, 18.10, 20.15 i 22.20.

• Que se mueran los feos. 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.

• Alicia en el país de las maravillas. 
(3D). 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: Cinco minutos de gloria. 
(VOSE). 16.00. Fish tank. (VOSE). 
17.40, 19.50 I 22.00.
• Sala 2: Lourdes. (VOSE). 16.00, 
19.50 I 22.Nadie sabe nada de gatos 
persas. (VOSE ) 20.00; ds i dj, 18.00.
Corazón rebelde. (VOSE). 20.00.

cINemeS GIroNA. Girona, 175
• Sala 1: Cómo entrenar a tu dra-

gón. (3D). Dg, 12.00. Alice in Won-
derland. (3D). Ds i dg, 18.00, 20.10 

i 22.10; de dll a dv, 20.10 i 22.20.
• Sala 2: Perdona si et dic amor. 

Ds, 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30; dg, 
12.00, 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30; 
de dl a dv, 17.00, 19.30 i 22.00. 

• Sala 3: Ingrid. De dll a ds, 17.20, 
19.45 i 22.15; dg, 12.00, 17.20, 
19.45 i 22.15.

lAUreN GràcIA. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Iron Man 2. 16.15, 19.15, i 

22.15.
• Sala 2: Alicia en el país de las ma-

ravillas. 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.
• Sala 3: Perdona si et dic amor. 

116.30, 19.30 i 22.30. 
• Sala 4: Cómo entrenar a tu dra-

gón. (Cat) Ds i dg, 16.10, 18.10. El 
escritor. 16.20, 19.20 I 22.20.

VerDI. Carrer. Verdi, 32 
• Sala 1: Perdona si te llamo amor. 

16.05, 18.15, 20.25 i 22.30.
• Sala 2: Soul kitchen. Passis: 16.05, 

18.20, 20.25 i 22.35.
 •Sala 3: An education. (VOSE) Pas-

sis: 16.10, 18.15, 20.20 i 22.30.
• Sala 4: Welcome. (VOSE) Passis: 

16.05, 18.15, 20.25 i 22.30. 
• Sala 5: Ciudad de vida y muerte. 

16.20, 19.20 i 22.20.

VerDI PArK. Torrijos, 49. 
• Sala A: Tulpan. (VOSE). 16.05, 

18.15, 20.30 i 22.35.
• Sala B: El concierto. (VOSE). Passis: 

16.00, 18.10, 20.25 i 22.35.
• Sala c: Océanos. Passis: 16.00, 

18.15, 20.25 i 22.30
• Sala D: La nana. 16.05, 18.20, 

20.20 i 22.30.

teAtreS

AlmerIA teAtre. Sant Lluís, 64. 
• Backstage. Boni. Fins al 2/5.
• Prodance ballet. Dolça vida. Del 

4/5 al 16/5. 

JoVe teAtre reGINA. Sèneca, 22. 
• Meravelles de l’Orient. Fins al 

16/5.

SAlA BecKett. Alegre de Dalt, 55. 
• Integral Indi Gest. Del 3/5 al 30/5.

teAtreNeU. Terol, 26. 
• cafè-teatre. Pinxes de la cocina 

de los monólogos. Dll, 21.30. El 
club de la màgia 2. Dc i ds, 22 h. 
El Síndrome Chukolsky. Dj, 20.30 
Magia de cerca. Dj, 22 h. La noche 
Abozzi. Dv, 20.30. Graciosos amo-
rosos. 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. Antilópez. 
Ds, 23.20. 3 monólogos de risa. 
Dg, 20 h.

• Xavier Fàgregas. 1 Arte musical. 
Dm, 21.30.Impro-Show. Dj, 21 h. 
Monòlegs 10. Dv, 21 h.4º Campeo-
nato Impro-fighters. Dv, 23 h. Club 
de la màgia júnior. Ds, 18.30, i dg, 
12 i 17 h. Menda Lerenda i el som-
ni de Pinotxo. Ds, 17 h. Zzapping, 
el concurso. Ds, 17 h. Monólogos 
10. Ds, 22h. Impro Horror Show. 
Ds, 23.30. Monólogos. Dg, 20 h.

crítica de cinema

Parada i fonda

Després de la tempesta arriba 
la calma. D’aquesta manera, 
la inesperada incursió en la 
comèdia del director turc-
alemany Fatih Akin es produeix 
després de dues pel.lícules 
dramàtiques i viscerals com 
Contra la pared o Al otro lado. 
Deixem un cinema fet amb les 
tripes entre 
Alemanya i 
Istambul per 
cercar una 
gastronòmica i 
joiosa bom-
bolla d’aire 
fresc en el seu 
Hamburg natal. Es tracta d’una 
pel.lícula entusiasta, esbo-
jarrada i vitalista, feta entre 
amics com a consagració de 
l’esperit de grup. Aquesta colla 
es transmuta en una mena de 
família alternativa, arrabale-
ra, arrauxada i bohèmia que 
combrega amb la gresca, el 
mestissatge, el bon rotllo i una 
música epidèrmica que mou al 
ball. Fatih Akin filma i reivin-
dica una mena d’Arcàdia ideal 
en què una camaraderia d’arrel 
artúrica converteix una cuina 

en el seu particular Camelot 
progre després d’expulsar una 
clientela arrenglerada amb els 
convencionals fregits i salsit-
xes gràcies als sofisticats aires 
culinaris d’un xef antisistema 
i insubornable. Aquí s’hi con-
voquen diferents personatges 
a ritme d’històries creuades 

en el cansí 
però eficient 
recurs del cafè 
com a punt de 
trobada i nexe 
de construcció 
d’un singular 
hàbitat humà. 

Llàstima que aquesta volun-
tariosa comèdia de celebració 
generacional acabi deixant un 
mal gust de boca per culpa 
d’alguns moments barroers, 
certa lletjor compositiva, una 
malsonant cridòria general 
i una manifesta desgana en 
el guió amb recursos fàcils i 
tòpics de manual. 

Joan Millaret

Akin reivindica una 
mena d’Arcàdia on 
la cuina esdevé un 
particular Camelot

fitxa

Soul kitchen
Direcció: : Fatih Akin.

L’agrupació artística Indi Gest pren 
la sala Beckett durant el mes de maig
Quatre setmanes amb vuit propostes de gèneres i formats diferents

cedidA

un moment de l’espectAcle ‘puputyttö’ de lA compAnyiA indi Gest

Aprofundir en el treball 
de diferents companyies 
teatrals. Aquest és l’ob-
jectiu que es marca la 
Beckett en un nou enfo-
cament a la seva progra-
mació que, per començar, 
aquest mes de maig se 
centrarà en la feina del 
col.lectiu de creació artíst-
cia Indi Gest. No hi haurà, 
doncs, un únic espectacle 
en cartell, sinó que se suc-
ceiran diferents propos-
tes amb un segell comú.

L’Almeria Teatre proposa una 
manera diferent d’acostar-se 
al teatre musical: les lectures 
dramatitzades. Després de la 
bona rebuda de la primera 
cita, Next to normal, que va 
comptar amb la interpreta-
ció d’Àngels Gonyalons, co-
mença el mes de maig amb la 
lectura de Romance, romance 
(La típica historia de amor, de 
Harman y Herrmann), pro-
gramada per a aquest dilluns 
a les 21 h. Es tracta d’una 
adaptació de David Pintó, 
que també dirigeix l’especa-
cle, que protagonitzen Jordi 
Vidal i Laia Piró, amb Xavier 
Torras al piano.

Lectures 
musicals, a 
l’Almeria

MARIA ORTEGA

L’Integral Indi Gest, que s’estrena 
el proper dilluns, programarà fins 
a finals de mes vuit espectacles de 
durades, gèneres i formats diferents 
amb el denominador comú de te-
nir al darrera companyia Indi Gest, 
una associació artística que va néi-
xer el 2007 fruit de la necessitat 
dels seus membres (Glòria Cano, 
Silvia Delagneau, Isak Férriz, Alí-
cia Gorina, Jordi Oriol i Marc 

Permanyer) d’unir-se per trencar 
jerarquies i proposar treballs a par-
tir del constant intercanvi de rols. 
Obrirà el foc d’aquest cicle teatral 
l’espectacle Integral no mata, un 
muntatge difícil de definir que té 
una durada de 30 minuts, cosa que 
permet que la mateixa nit de dilluns 
es programin dues propostes breus 
més: Flors i Ordre(s). La primera és 
un recorregut per la vida de contras-
tos de dues floristes, mentre que la 
segona reflexiona sobre l’ordre que 
tot ho vol controlar.
Ara estem d’acord estem d’acord, la 
proposta que dirigeix Jordi Oriol 
i que es podrà veure els dos pri-
mers dimecres, és la història d’un 
mite, d’una vida exemplar. De bu-
ena mañana, una reflexió sobre el 
bloqueig creatiu dirigida per Isak 
Férriz; Una de guerra..., amb text 
d’Àlex Mañas i dirigida també per 
Férriz; i Puputyttö (la chica conejita), 
la història d’una noia que desitja 
convertir-se en la dona ideal, com-
pleten una programació que també 
comptarà amb un espectacle d’im-
provisació del col·lectiu CREA. 
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Esports
Arias abandona l’Annapurna després de 
sobreviure a una allau de gel i roques
El soci del CEG ja ha arribat a Barcelona per fer-se un exhaustiu reconeixement mèdic

l’aventura de Xavi Arias 
a l’Annapurna s’ha acabat 
aquesta setmana des-
prés que el soci del club 
excursionista de Gràcia 
sobrevisqués a un allau 
de gel i roques que va 
destrossar la tenda de 
campanya en la qual es 
trobaven en el moment 
de l’accident ell i el seu 
company d’expedició, 
lluís ràfols. Arias va 
patir contusions per tot 
el cos i malgrat esperar 
una setmana per veure 
l’evolució, finalment ha 
decidit deixar el cim per 
una propera ocasió.

cedidA

l’AlpinistA xAvi AriAs en unA de les expedicions A l’HimàlAiA

L’Annapurna és el vuit mil 
menys coronat i el que presenta 
un índex de mortalitat més alt. 
És per això que es considera el 
cim més perillós de l’Himàlaia. 
Malauradament, l’alpinista ma-
llorquí Tolo Calafat, company 
d’expedició de Xavi Arias que sí 
que es va quedar a la muntanya 
per aconseguir la fita, s’ha sumat 
a la llista de desapareguts després 
de passar dues nits a la intempè-

rie i que l’helicòpter de rescat no 
hagi pogut arribar a localitzar-lo 
malgrat el propi Calafat va man-
tenir contacte telefònic amb el 
camp quatre i, dimecres a la nit, 
amb la seva dona. Calafat havia 
iniciat l’expedició a principis 
d’abril acompanyat de Juanito 
Oiarzabal, Javier Pérez, Carlos 
Pauner, Lluís Ràfols i Xavi Ari-
as. El seu cos encara no ha estat 
localitzat. 

Mor Tolo Calafat, company 
d’expedició del soci del CEG

ÈRIC LLUENT

Fa dos caps de setmana una allau 
de gel i roques al camp 3 de l’An-
napurna va sorprendre cinc ex-
pedicionaris que es disposaven 
a fer el cim deixant les tendes de 
campanya trinxades i lesions que, 
miraculosament, van ser de poca 
gravetat. El més mal parat de tots, 
però, va ser el gracienc Xavi Arias 
que va patir fortes contusions es-
pecialment a l’esquena. Les prime-
res proves mèdiques van confirmar 
aquest pronòstic però van recoma-
nar al soci del CEG que es fes una 
revisió més exhaustiva a Barcelona 
per determinar si existeixen petites 
fissures. Tot i esperar uns dies per 
veure quina evolució patia el seu 
estat físic, Arias va decidir dissabte 
abandonar i tornar cap a la capi-
tal catalana. Un helicòpter els va 
evacuar amb urgència de la zona i 
dimarts ja van arribar a l’aeroport 

d’El Prat, on es va retrobar amb fa-
mília i amics. Aquests propers dies 
es coneixerà l’abast de les lesions 
però l’alpinista, que es troba en-
mig del projecte per coronar els 14 
vuit mils de la Terra, ja ha anunciat 
que a principis de desembre em-
prendrà l’aventura un altre cop per 
fer el cim del Manaslú, de 8.163 
metres d’alçada. No el primer cop 
que Arias troba dificultats en alta 
muntanya a causa de les lesions. 
De fet, va fer l’Everest amb un es-
quinç de turmell que va convertir 
l’ascensió i el descens en una au-
tèntica tortura. “Sobreviure a una 
allau és infinitament més satisfac-
tori que quan he fet el cim altres 
vegades”, ha reflexionat Arias al 
seu blog. 

breus

L’equip masculí de bàsquet dels 
Lluïsos afronta aquest diumenge 
la penúltima jornada de la lliga 
amb la possibilitat de confirmar-
se com a vencedor de la present 
competició del grup 2 de Pri-
mera Catalana i cloure així una 
temporada d’èxit pel que fa a re-
sultats. Els graciencs visitaran la 
pista del Noguera, un equip que 
hores d’ara és tercer per la cua i 
està lluitant per no caure en el 
descens directe. En cas que els 
de la plaça del Nord no aconse-
guissin sumar els dos punts, l’úl-
tima jornada seria d’infart ja que 
rebran el segon classificat que, 
en cas que guanyi els seu partit 
aquesta jornada, arribaria a tan 
sols una victòria de diferència 
dels Lluïsos i, per tant, podria 
treure’ls el liderat. 

Els Lluïsos, a un 
pas de guanyar 
el títol de lliga

En el debut del Club Gimnàstic 
de Gràcia com a organitzador 
d’una prova de la segona fase de 
la Copa Catalana de Gimnàstica 
Artística Femenina, una espor-
tista local va aconseguir col·locar 
al podi l’entitat gracienca. Sílvia 
Puig, de 13 anys, va aconseguir la 
segona posició en la categoria in-
fantil en el nivell Via Olímpica 7. 
La prova, realitzada dissabte a les 
instal·lacions del Club de Tennis 
La Salut, va aplegar gimnastes 
de 22 clubs i va estar dominada 
pels clubs de Salt, Granollers, 
Sant Andreu de la Barca i Osona. 
Aquest dissabte se celebraran al 
mateix pavelló el Campionat de 
Catalunya de Clubs. 

El Gimnàstic 
es fa amb una 
medalla de plata

resultats i classificacions
Futbol

tercera divisió, grup 5

propera jornada (37a)
Benavent - Europa 
resultat 36a jornada
Europa - Manlleu  1 - 3

 classificació punts
1. L’Hospitalet  .........................................  80
2. Reus  ......................................................  79
3. Santboià ...............................................  64
4. Prat  .......................................................  63
5. Cornellà  ...............................................  57
6. Manlleu .................................................  57
7. Llagostera ............................................  53
8. Europa  ..................................................  53
9. Amposta  ..............................................  52
10. Balaguer ...............................................  48
11. Castelldefels ........................................  47
...
17. Rapitenca .............................................  33
18. Premià ...................................................  33
19. Blanes  ...................................................  27
20. Olesa de Montserrat ...........................  23

waterpolo

primera divisió estatal

lliga finalitzada 

resultat 20a jornada
U. Autònoma - CN Catalunya 5 - 8

 classificació punts
1. CN Catalunya  ......................................  63
2. WP Túria  ...............................................  54
3. CN Molins de Rei  ................................  52
4. AR Concepción  ...................................  39
5. CN La Latina  ........................................  33
6. CN Metropole  .....................................  33
7. UD Horta  ..............................................  28
8. Waterpolo Sevilla  ...............................  22
9. CN Alcorcón  ........................................  21
10. CN L’Hospitalet  ...................................  20
11. Universitat Autònoma  ......................  16
12. Askartza Claret ......................................  5

hoquei

resultats de l’hoquei claret
Bigues i Riells - Aleví   1 - 1
Benjamí - Castellar 3 - 3
Prebenjamí A - Maristes St. Joan  3 - 0
Cerdanyola - Prebenjamí B  2 - 3
Menudets - Congrés  1 - 2
Sant Ignasi - Prebenjamí D 2 - 3

primera catalana Femení, grup 2

resultats 27a jornada
CB Banyoles - Lluïsos de Gràcia  49 - 46

 classificació p.g. p.p.
1. UE Mataró  .................................... 24 2
2. Vilassar de Dalt  ........................... 23 4
3. AB Premià  .................................... 21 6
...
6. Lluïsos de Gràcia  ........................  17 10
...
15. Salt  .................................................  6 21
16. Sant Andreu de Natzaret ............  3 24

bàsquet

primera catalana masculí, grup 2

resultats 28a jornada
Lluïsos de Gràcia - CB IPSI 41 - 34
Claret - Sants  78 - 74
Terrassa A - SaFa Claror  74 - 57

 classificació p.g. p.p.
1. Lluïsos de Gràcia  ........................ 24 4
2. AESE A  .......................................... 22 6
3. Roser A  ......................................... 21 7
4. Esparreguera A  ........................... 18 10
5. Horta A  ......................................... 17 11
6. Sants  ............................................. 16 12
7. Andorra  ........................................ 16 12
8. Sant Cugat  ................................... 15 13
9. Terrassa A  .................................... 14 14
10. CC L’Hospitalet  ...........................  13 15
11. CB IPSI  ..........................................  13 15
12. Claret  ............................................  13 15
13. Balaguer  .......................................  9 19
14. Noguera  ........................................  6 22
15. AE Sant Andreu A  ........................  5 23
16. SaFa Claror  ...................................  2 26

lliga nacional juvenil, grup 7

resultat 28a jornada
Europa - Atlético Gramanet 2 - 3

 classificació punts
1. Barcelona B  .........................................  65
2. Badalona  .............................................  56
...
13. Europa  ..................................................  33
...
18. Lleida B .................................................  20

1a estatal Femenina, grup 3

resultat 25a jornada
Europa - San Gabriel   0 - 3

 classificació punts
1. San Gabriel  ..........................................  69
2. Espanyol B  ...........................................  60
...
7. Europa  ..................................................  36
...
14. Atlético de Paguera  .............................  1
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Activitat econòmica
caçadors de...

Una salsa de romesco casolana 
i una patata ben cuita i melosa 
han donat el títol de Millors 
Patates Braves de Gràcia segons 
els lectors d’aquest setmanari 
al bar Mític. El concurs, que 
obríem fa tot just dos mesos, 
ha recollit dotze propostes de 
les quals tres van passar a la 
fase final: el Mític, l’Anxoveta 
i el Bar Roure. Tots ells han 
acumulat un gran nombre de 
suports, fins al punt que la 
votació a través del portal In-
dependent.cat ha acabat amb 
un total de 604 vots. Tot un 

rècord per una recerca que s’ho 
mereixia: les braves no són no-
més una recepta gastronòmica. 
Són un fet social en sí matei-
xes. I si, a més, et desperten els 
cinc sentits un cop les tastes, 
millor que millor. El Jordi Al-
caraz, responsable i cuiner del 
bar Mític es guarda, com és 
costum en aquest gremi, el se-
cret de la recepta per a ell. Però 

èric lluent

Braves a la catalana 

Èric Lluent

Jordi AlcArAz, cuiner i responsAble del mític, Amb unA rAció de brAves

El bar Mític guanya el concurs, seguit de l’Anxoveta i el Roure

el concurs per cercar la 
millor tapa de patates 
braves de la Vila se-
gons els lectors de l’In-
dependent de Gràcia ja 
té guanyador. es tracta 
del bar mític (Sant llu-
ís, 9) que han acumulat 
el 45 per cent dels vots 
(271), seguit de l’Anxo-
veta (35 per cent, 211 
vots) i el Bar roure (20 
per cent, 122 vots).

dóna alguna pista: “L’originalitat 
ve donada per la salsa que fem. 
És romesco. Però romesco fet per 
nosaltres i amb els ingredients que 
li pertoquen. Pa torrat, ametlles, 
all escaldat i all cru, tomàquet, oli 
d’oliva, carn de nyora i un parell 
d’ingredients que em reservo”, 
explica Alcaraz. Les patates no te-
nen tanta història. Simplement, 
fer-les a foc lent al principi i do-
nar-los un cop de calor al final. 
Unes braves de salsa suau –amb 
poca picantor- malgrat que el seu 
creador reconeix que prefereix 
aquelles que piquen. “Al prin-
cipi d’obrir el bar les feia com a 
mi m’agraden més, és a dir, molt 
picants. Però a alguns clients no 
els agradava tanta picantor. Així 
que vaig decidir canviar la recep-
ta per suavitzar-les al gust de les 
persones que venen al Mític”, 
confessa el cuiner del carrer Sant 
Lluís. Aquestes darreres setma-
nes ha percebut un increment 

de curiosos que apareixen pel 
bar demanant provar aquestes 
braves i, fins i tot, algun dia se 
li han acabat les existències. De 
moment, Alcaraz no ha anat ha 
provar les braves de l’Anxoveta 
i el Roure, els dos altres finalis-

tes, però assegura que quan tin-
gui una mica de temps no s’ho 
pensarà dues vegades. Així, Les 
Catalanes del Mític, com van 
ser batejades per l’Independnt, 
han vençut amb un total 271 
suports, el 45 per cent dels vots 
registrats. És moment ara d’en-
gegar una nova cacera, un nou 
repte: qui fa el millor combinat 
de Gràcia? 

Les braves del 
Mític s’han imposat 
després d’obtenir el 
45 per cent dels vots 

L’originalitat és la 
salsa de romesco 

casolana amb 
ingredients sorpresa



de Gràcia

16

30 d’abril de 2010
l’independent ViuRe gRàcia

la torratxa

Brutalitat

La violència de gènere és 
la brutalitat del fort contra 
el dèbil, és la fatxende-
ria del poderós contra el 
desvalgut, és la confir-
mació de que sovint, el 
motor de la història és el 
crim, l’agressió, l’aniquila-
ment físic de l’adversari. 
Quina mena d’individus 
poden arribar a aquesta 
situació límit? A quin perfil 
responen? Com pot ser 
que siguin persones que 
mantenen relacions socials 
aparentment normals amb 
amics, veïns i companys 
de treball, mentre a casa 
exerceixen el terrorisme 
més cruel?
A les societats immadures 
i puerils les coses poden 
anar així per molt que 
les lleis, les autoritats i 
l’opinió pública lluitem 
pel contrari. I la societat 
espanyola i catalana ho és 
encara molt d’immadura, 
si no fos així no hauríem 
de lamentar tantes dones 
víctimes d’homes que fan 
avergonyir la majoria de 
congèneres.
 No n’hi ha prou amb la 
repulsa col.lectiva, cal 
repudiar aquesta mena 
d’individus, apartar-los 
de la societat com feien 
abans amb els empestats.I 
després educar, educar en 
igualtat, respecte i intel.

ligència.
Encara portem un llast 
massa feixuc de cultura 
masclista, la idea de gène-
re dominant està massa ar-
relada encara en la nostra 
fràgil civilització democrà-
tica. Encara hi ha massa 
homes hereus culturals del 
nacional catolicisme. 

R
afael V

allb
o
n
a

gràcia- bcn- gràcia

línia de flotació

L’Església catòlica, per iniciati-
va de Joan XXIII, va celebrar, 
entre 1962 i 1965, un Concili 
que, en molts aspectes, va re-
presentar una veritable convul-
sió de les estructures eclesials 
més arnades i una desautorit-
zació de les doctrines integris-
tes. Creients i no creients hi 
van veure una finestra oberta al 
món, un missatge d’esperança i 
de fe en la humanitat.
Quaranta-cinc anys més tard, 
d’aquell esperit no en queda 
gairebé res i, en el cas concret 
del nomenament dels bisbes, 
noves lleis i reglaments han 
deixat en el bagul dels records 
la possibilitat que fossin esco-
llits de forma no autoritària.
A Espanya, l’any 1976, des-
prés d’enterrar el dictador, els 
hereus del franquisme, veient 
com n’era de rovellada la ma-
quinària de l’Estat que tenien 
a les mans i pressionats per la 
força i el nervi amb què els ciu-
tadans en general i els catalans 
en particular reclamàvem una 
normalitat política, van optar 
per proposar un pacte del qual 
en van sorgir la Constitució i 
l’Estatut de Sau.
La nova Carta Magna −potser 
igual que en el Concili− va op-

Aquests dies, amics 
meus, he estat immers 
en la redacció d’un 
nou llibre dedicat a un 
tema aspre i delicat: el 
nomenament de bisbes 
en l’església catòlica. 
És una qüestió aparent-
ment molt allunyada 
de la que vull tractar 
en aquest article que 
és la llibertat vigilada 
a què estem sotmesos 
els catalans i els perills 
d’una involució demo-
cràtica. tanmateix, en-
tre els dos temes hi ha 
un punt en comú ben 
important: la pèrdua de 
confiança. 

Jordi Albertí

Arxiu

tar per remullar d’ambigüitat els 
conceptes més importants i les 
propostes més agosarades. Mal-
grat tot, la il·lusió que va desvetllar 
en molts la possibilitat d’una en-
tesa política sense enfrontaments 
va fer possible que s’aprovés un 

text −avui considerat sagrat per 
les dretes i esquerres espanyolis-
tes− amb un redactat obert a tota 
mena d’interpretacions.
Avui, trenta-cinc anys després, a 
l’escenari polític s’hi representa 
una comèdia àcida: mentre un 
sanedrí de jutges −sectari, in-
competent i caducat− discuteix 
els punts i comes d’un Estatut, 
votat en totes les seus parlamen-
tàries i referendat pel poble cata-
là, els nostres governants es dedi-
quen a condecorar sabotejadors 

de la democràcia i a organitzar 
sepelis d’honor a camaleons po-
lítics; mentre la Falange es mani-
festa de nou amb el braç alçat el 
moviment sobiranista continua 
practicant el canibalisme; mentre 
el Defensor del Pueblo es dedica 
a dur als tribunals qualsevol llei 
que respiri catalanisme i la cata-
lanofòbia s’estén com una taca 
d’oli nosaltres mirem amb per-
plexitat com aquella esperança 
democràtica que havia de donar 
ales a un federalisme renovador 
s’enquista. 
Ara ja no es tracta de d’oferir el 
mateix cafè per a tothom sinó 
de donar-nos-el descafeïnat, ai-
gualit i enverinat. Tot sembla 
indicar que si en algun moment 
les aigües de la llibertat s’havien 
desbordat ara ja tenen a punt una 
nova llera per reconduir-les. 
I, sabeu què?, m’ensumo que 
s’acosta l’hora de la veritat, l’hora 
de saber si l’invent de fer constar 
Catalunya en la Constitució com 
una nacionalitat històrica repre-
sentava atorgar un cert valor ju-

rídic a la nostra sobirania o si, 
per contra, era un camuflatge 
per engiponar-nos.
Vivim en llibertat condicional. 
La línia de flotació que ens 
permetia respirar com a poble 
s’està torpedinant de la manera 
més mesquina i més innoble, 
lluny del terreny de joc, des 
d’un despatx gris i política-
ment rònec.
És clar que m’amoïna saber què 
passarà quan surti la sentència 
sobre l’Estatut però sobretot 
em preocupa saber com es po-
dran refer els ponts del diàleg, 
si tots plegats serem capaços de 
no perdre més trossos de dig-
nitat pel camí, si sabrem exigir 
que tenim dret a decidir. Ho 
estem predicant amb l’exemple 
però hi ha tants paranys en el 
camí...! 
Sigui com sigui, no em resig-
no a llençar més esperances 
trencades al cove!No vull viure 
en llibertat condicional veient 
com ens enfonsen la proa del 
vaixell! 

després d’enterrAr el dictAdor, els cAtAlAns reclAmAven, Amb forçA i nervi, unA normAlitAt políticA

Ja no es tracta d’oferir el 
mateix cafè a tothom, 
sinó de donar-nos-el 
aigualit i enverinat


