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Tibi Dabo, en llatí, “a tu te’l do-
naré”. Més enllà de donar nom a 
la muntanya, ara aquesta expressió 
ha servit per batejar els dos robots 
humanoides nascuts d’un projecte 
pioner de robòtica mòbil urbana 
dut a terme per l’Institut de Ro-
bòtica i Informàtica Industrial 
(IRI) de la Universitat Politècnica 

de Catalunya. La presentació en 
societat dels dos protagonistes del 
projecte està prevista per al 21 de 
maig al passeig de Sant Joan. Més 
enllà dels records de pel·lícules de 
ciència ficció que puguin desper-
tar, Tibi i Dabo s’han creat amb un 
objectiu clar: ajudar les persones 
en tasques d’acompanyament i vi-

gilància. Després d’haver estat anys 
dedicats a la llar i a la indústria, 
doncs, ara aquestes andròmines de 
formes arrodonides i mirada curi-
osa surten el carrer i reivindiquen 
el seu paper en espais urbans. La 
presentació, a Gràcia.
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L’equip sènior dels Lluïsos de 
Gràcia ha aconseguit en l’últi-
ma jornada el títol de lliga del 
grup 2 de Primera Catalana 
i assegurar-se una plaça per a 
Copa Catalunya la temporada 
vinent. D’aquesta manera, els 
de la plaça del Nord militaran 
al màxim nivell del bàsquet ca-
talà per primer cop en la histò-
ria de la secció.
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Hi ha molts detalls del ple que, per 
seriositat periodística, no es poden 
incloure en una crònica informativa. 
tres perletes de dimecres: la confusió 
de Carles maggi augurant castells de vuit als 
Castellers amb el nou local quan fa anys que 
en fan; la popularitat dels consellers, que han de ser 
identificats per una senyora del públic al crit de “vostè, 
el de les ulleres!”; i la nova opció de vot de la Diagonal 
proposada per la mateixa veïna, la D de dit (el del mig 
ben alçat). La cara del regidor era tot un poema... 

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

Gràcia ha perdut la batalla mediàtica en el debat obert sobre la 
reforma de la Diagonal que impulsa l’Ajuntament de Barcelona a 
través de dues opcions, bulevard (A) o rambla (B). Molt s’ha parlat 
dels efectes que la reforma pot tenir per a l’Eixample i fins i tot els 
tècnics municipals s’han espavilat a presentar un pla de mobili-
tat que té com a principals desllorigadors el canvi de sentit de 
l’avinguda de Sarrià (cap avall) i Urgell (cap amunt) i l’obertura de 
l’espai peatonal del carrer Còrsega perquè els vehicles privats que 
entrin a Barcelona s’endinsin a l’Eixample en lloc d’arribar fins a la 
plaça Francesc Macià. Però Gràcia només ha estat esmentada de 
passada i la solució de l’Ajuntament per a la banda muntanya de 
la gran avinguda és rocambolesca: la línia 9 i les rondes del mig i 
de dalt seran els eixos de penetració. Almenys el regidor del dis-
tricte, Guillem Espriu, ha donat més detalls, a preguntes d’aquest 
setmanari: Pare Claret i Via Augusta si es ve del Besòs i la trama 
de l’Eixample (Gran Via, València, Rosselló...) per pujar per passeig 
de Gràcia o Roger de Llúria poden ser bones alternatives. 
Com que aquí tothom fa servir les dades que li dóna la gana, 

l’Ajuntament i també la plata-
forma d’entitats Diagonal per a 
Tothom s’han afartat de repetir 
que la Diagonal no és una via de 
traspàs sinó interna i que, per 
tant, això ja es pot cobrir amb 
transport públic. No s’han parat 
a pensar (o potser volen amagar) 

que els recorreguts més clàssics són els que atravessen parcial-
ment la Diagonal, sí, però per tombar per Balmes a mà esquerre 
o per passeig de Gràcia cap al carrer Gran. Amb qualsevol de les 
dues reformes, aquest últim moviment quedarà avortat. 
Com que la Diagonal passa en unes quantes travessies pel 
districte de Gràcia, L’Independent tampoc no ha volgut amagar 
el cap sota l’ala i hem preguntat a una desena de graciencs amb 
responsabilitats de ciutat o de vila què votaran i com afectarà 
la reforma a la dificultosa mobilitat de Gràcia. I, malgrat que la 
mostra municipal s’ha instal.lat als Jardinets des de fa setmanes, 
la nostra sorpresa és que pocs dels enquestats -gent sobradament 
informada- no hi ha anat. Lògicament, però, s’ho han mirat per in-
ternet i tenen una opinió estudiada. I atenció perquè l’opció C no 
és menyspreable; es poden fer realitat els mals averanys que la 
plataforma d’entitats ja ha advertit: la divisió del sí entre les opci-
ons A i B i el triomf de la C. Sens dubte, aquest seria un fort revés 
per a l’equip de Jordi Hereu, a un any de les eleccions municipals. 
Hi ha encara un detall que mesurarà la hipocresia dels nostres 
dirigents polítics, socials i mediàtics: el nivell de participació. Serà 
també una punxada que el percentatge de vot no superi el 20%?. 

Des d’aquestes línies 
ens agradaria comentar 
algunes coses de l’article 
publicat en l’edició d’aquest 
setmanari del passat 23 
d’abril que esmentava el 
nostre local. Com a admi-
nistradors únics i responsa-
bles de l’Antico Caffè volem 
fer saber als lectors que no 
ens sentim gens identificats 

amb l’etiqueta que ens atorga 
l’esmentat article. Nosaltres som 
gent de barri, comerç de barri, ja 
fa anys que coneixem, treballem 
i (en el meu cas) vivim al barri.
Venim de tradició de botiguers 
i és per això que no ens iden-
tifiquem ni tenim res a veure 
amb establiments “chic” ni amb 
famosos, tret de la vinculació 
familiar amb la nostra tieta. Per 
cert, la Loles León efectivament 
té unes participacions (minorità-
ries) de la nostra societat perquè 
nosaltres sols no podíem assumir 
el cost del traspàs i la reforma 
integral del local.
El nostre local vol ser un punt 
de trobada de veïns, de comerci-
ants, de pencaires, d’estudiants...
en definitiva de gent que com 
nosaltres construeix el dia a dia 
d’aquest meravellós espai de con-
vivència que és la Vila de Gràcia. 

El PPC (PP) veta el català per 
rebre els immigrants. Els 
Populars, posant com sem-
pre pals a les rodes, troben 

inconstitucional que el català si-
gui la llengua d’acollida i, a sobre, 
presumeixen de catalans. Quina 
vergonya! L’idioma de Catalunya 
és el català. Si els immigrants 
volen formar part del nostre país, 
han d’aprendre el nostre idioma 
i no nosaltres el d’ells. Estic fart 
que sempre estiguem preoupats 
d’ofendre d’altres cultures. A qui 
no li agradi com som i vivim, té 
la llibertat de marxar. No els hem 
obligat a venir. 

Josep m. marquès

L’Eva Peruga, reconeguda 
periodista, és la Defensora 
d’Igualtat d’El Periódico de 
Catalunya. Aquest diari 
ha estat el primer a crear 
aquesta figura al nostre país 
i, segurament, a tot el món. 
Es tracta d’enllaçar amb 
la realitat i amb els canvis 
que vénen, marcats per les 
noves tecnologies, les dones 
i la igualtat, que són el futur 
del món. Cal que els mitjans 
de comunicació siguin més 
propers a la ciutadania. Cal 
que el seu missatge que, 
actualment, és masculí -cosa 
que a tothom li sembla nor-
mal- també canviï. 
La Defensora d’Igualtat 
treballarà per fer veure això 
i aconseguir una millora 
dels continguts del seu diari 
a través del respecte a la 
igualtat. Vetllarà perquè les 
informacions i les fotografi-
es s’ajustin a aquest criteri. 
Farà una tasca d’anàlisi i 
de reflexió dels continguts 
publicats i, també, aportarà 
informacions que estiguin 
en sintonia amb aquesta 
idea i oferirà materials 
perquè es puguin treballar 
a la redacció. La seva, vol 
ser una tasca interactiva 
i de complicitat amb el/la 
lectora perquè aporti quei-
xes, temes, textos, idees i 
ens convida a posar-nos-hi 
en contacte. Esperem que 
aquesta llavor fructifiqui i 
s’estengui. 

Defensora 
d’Igualtat
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El dany col·lateral de Diagonal
Conxa Garcia

El trajecte clàssic de 
Diagonal i tombar a 
passeig de Gràcia cap al 
carrer Gran s’ha acabat

Agraïm per endavant la oportu-
nitat d’escriure al vostre diari i 
us convidem a vosaltres i a tots 
els veïns que quan ho desitgeu 
vingueu a tastar qualsevol dels 
nostres productes o qualsevol 
cosa que us puguem oferir.

Joan i ramon Valls

Opinió
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El mite 
nòrdic

Catalunya. Un país on el 40 
per cent dels joves estan a 
l’atur. On milers de noves fa-
mílies viuen acollonides ca-
da final de mes preguntant-
se si podran seguir pagant la 
hipoteca. On els que passen 
la cinquantena dormen amb 
la por al cos preocupats per 
si l’ERO de torn els deixarà a 
la cuneta del mercat laboral. 
On els jubilats les passen 
putes per tenir un plat a 
taula cada dia. Alguns miren 
amb gelosia els països del 
nord d’Europa, on els salaris 
mitjos ronden els 2.000 
euros. Aleshores, el tòpic 
del mite nòrdic surt a la llum 
sense necessitat de proves: 
“allà dalt la vida és molt més 
cara”. 
Però la presa de pèl ha de 
tenir un final i ja és hora de 
trencar aquest mite. A tall 
d’exemple, a Hèlsinki, un io-
gurt natural val 25 cèntims, 
una pizza quatre formatges 
i una beguda en un bar del 
barri de moda costa 9,5 
euros, un combinat en una 
discoteca del centre una nit 
de dissabte 7,5 i el lloguer 
d’una habitació a la capital 
del país, uns 500 euros men-
suals. Per no parlar de les 
ajudes socials. Això sí que no 
és un mite. Al.lucinaríeu. 

La PerLa, 31, 08012 - BarceLona

TeL. 93 217 44 10

ediTa: dEbArris, sccL

direcTor: ALbErt bALAnzà

Amb EL suport dE:

És una iniciaTiva de: Avv viLA dE GràciA, 
dEbArris i GràciAWEb. conseLL direcTiu: 
ALbErt bALAnzà, Jordi GAsuLL, JoAn Lou. di-
recTor LocaL: ALbErt bALAnzà. redacTo-
ra en caP: mAriA ortEGA. redacció: ELEnA 
ALbouy, cArinA bELLvEr, Adrià cortAdELLAs, 
cLArA dArdEr, mEritxELL díAz, LídiA HAro, 
èric LLuEnt, LAurA miLLAn, pAtriciA monGE, 
AndrEA rodorEdA, xAvi tEdó, GinEbrA vALL, 
unAi vELAsco, mArc vidAL. MaqueTació: 
sErGi Lou. coL.LaBoracions: Jordi ALbErtí, 
àLEx boscH, LLuís bou, fErrAn cAsAs, ànGEL 
GArrEtA, pEp GorGori, mikE ibáñEz, GErArd 
mAristAny, pErE mArtí, sErGi mArtín, JoAn 
miLLArEt, víctor nubLA, sErGio oLivEros, 
EvA piquEr, roGEr rofín, tristrAm, rAfEL 
vALLbonA, vocALiA dE LA donA dE L’Avv. 
FoTograFia: nonA codinA, Jordi mArcH, 
JoAn pErrAmon, JAvi soriA. PuBLiciTaT: 
sAndrA GAmboA (692 601 261). dis-
TriBució: cEt LAbor-90. iMPriMeix: cG 
cAniGó s.L.

diPòsiT LegaL: b-32478-00
disTriBució conTroLada Per Pgd

Èric Llu
en

t

núM. 342

núM. 342

Quina opció de reforma de la diagonal votaràs? vota a www.independent.cat/gracia
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què en penseu...Text i fotos: M.Ortega

Em sembla molt bé que final-
ment no el tanquin, perquè 
després de tants anys sense re-
gular-ne l’entrada seria una pe-
na. Potser sí, però, que caldria 
afegir-hi vigilància per evitar 
determinats comportaments i 
garantir-ne el manteniment. 

Balbina Arias
jubilada

Jordi Castells
cambrer

Francesco rossaini
cap de sala de restaurant

montserrat tutusau
jubilada

Era de calaix que no podia tirar 
endavant. Em sembla molt bé 
que ho deixin tal i com està. 
La veritat és que és estrany 
veure com partits teòricament 
d’esquerres fan aquest tipus 
de polítiques tan pròpies de la 
dreta... 

Que no ho regulin, ja està bé 
que els turistes es concentrin en 
determinats punts de Gràcia. Si 
han de posar alguna regulació, 
podrien crear un nou cos de 
vigilància per evitar destrosses 
i, al mateix temps, generar llocs 
de treball, que ja fa falta. 

Em sembla bé que no tanquin el 
parc, però crec que sí que seria 
necessari cobrar entrada, enca-
ra que sigui només un euro, tal 
i com fan a la majoria de llocs 
turístics a la resta de ciutats 
europees. El Park Güell està 
descuidat i cal buscar maneres 
de mantenir-lo millor.  

... de la marxa enrere en pla de tancar el Park Güell?

el corresponsal

L’orgull de l’escola

L’agenda del mòbil de Yous-
sef és una llista peculiar. Un 
cúmul d’irracionals símbols 
que ell associa a cadascun 
dels seus preuats amics. 
Com l’asterisc que represen-
ta la inquilina del 3r 2a o el 
seguit de punts i interrogants 
que ell associa al verdurer de 
la cantonada. Aisha i Souad 
són les dues filles d’Ahmed. 
El seu orgull, poder dur-les 
a escola. El seu desig, que 
facin allò que ni ell ni la seva 
dona han pogut mai. Que la 
gent no les tracti com a ells. 
Solucions pràctiques per a 
sortir del cau.
Però no és feina fàcil. Les 
nenes, com no, van a escola 
pública. El govern disposa 
de centres per a les famílies 
més desafavorides on el preu 
de l’educació (si és que en 
podem dir així) és mínim. 
Lamentablement equiparable 
al propi nivell educatiu. Però 
com que sembla que ni això 
pot ser gratuït, el director de 
l’escola demana a Youssef la 
gens menyspreable xifra de 
350 lliures mensuals per a 
que les nenes tinguin classes 
particulars i puguin passar el 
curs. Assegura, ell, que les 
nenes ho necessiten.
350 lliures no són més que 
40 euros. 20 euros mensuals 
per nena en educació. Però 
quan una persona, com en 
Youssef, amb prou feines 
esgarrapa 400 lliures de sou 
mensual a base de les propi-
nes que els inquilins del pis 
on treballa de porter li donen, 

Marc Almodóvar, periodista

la perspectiva canvia. I si a això 
se li suma l’entrepà diari de les 
nenes i el gens menyspreable 
augment dels preus, la situació 
s’arrodoneix espectacularment. 
És per això que Youssef es 
va reunir amb el director de 
l’escola i va mirar de buscar una 
solució. La solució. Reduïm les 
350 a 210 lliures mensuals. I 
signem l’expedient per a l’any 
que ve. 
Aïsha i Souad tenen 6 i 9 anys 
d’edat, respectivament. Les 
classes, no cal dir-ho, una farsa. 
Però el director sap el que es 
diu, “i l’any que ve, classes 
d’ordinador”. I no importa ni 
que al seu carrer encara no sà-

piguen el que és la llum corrent 
ni els comptadors de l’aigua. 
Els professors cobren sous del 
govern que no arriben als 25 

euros per mes, pel que les clas-
ses de repàs no serveixen per 
més que per completar un sou 
de vergonya. Ni Aïsha ni Souad 
necessiten classes de repàs, 
però és cert que si Youssef no 
paga, elles no passaran de curs. 

I Youssef accepta el xantatge.
En el cercle de la màfia 
escolar del sistema educatiu 
egipci, un director suborna 
un illetrat jugant amb el seu 
únic somni: l’educació de la 
seva canalla. El xantatge d’un 
sistema educatiu fet amb les 
propines del pressupost en 
que la màfia és l’única via 
perquè un professor arribi a 
cobrar 50 euros mensuals...
Avui li demanarà al noi del 
ciber cafè que li escrigui una 
“carta per ordinador” per a la 
amiga francesa que l’any pas-
sat vivia al 2n 2a. Solucions 
quotidianes al seu analfabetis-
me galopant. 

Un director suborna 
un illetrat jugant amb 
el seu únic somni: 
l’educació dels fills

sErGi cArdonA
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tribunaFernando Casal i Carme Varga, Amics de Lesseps

A propòsit del ‘teatret’ de Lesseps

Opinió

cEdidA

Llegint un article signat 
per l’Associació de Veïns 
i Comerciants de la plaça 
Lesseps a l’espai Tribuna 
de L’Independent de Gràcia 
del passat 30 d’abril, que 
fa referència a la “increïble 
no utilització” del teatret de 
Lesseps, ens sobta que no 
es faci ressò de la utilització 
que se’n va fer el dia de Sant 
Jordi. 
Al matí, amb un recital de 
poesia (1.000 anys de poesía 
europea i...) en diferents idi-
omes (anglès, francès, italià, 
alemany, grec,..i castellà i 
català) involucrant gent que 
passava per la plaça com un 
grup d’estudiants italians. 
A la tarda amb una funció 
de titelles de fil a càrrec de 
Spring and Circus que va 
omplir les grades del teatret. 
I això ja és tradició perquè 

l’any passat va succeir el 
mateix: una lectura del conte 
de Juan Marsé Los fantasmas 
del cine Roxy i a la tarda una 
sessió de teatre per part 
del grup Cuatro Caminos. A 
més a més, les grades estan 
permanenment ocupades per 
gent que xerra o simplement 
hi pren el sol.
Amics de Lesseps hem pro-
posat al Districte de Gràcia 
que el teatret es converteixi 
en un punt de música, teatre, 
dansa,...on puguin actuar 
grups de carrer, i hem pre-

sentat un programa perquè el 
teatret sigui viu. El que passa 

és que l’Associació no el veu, i 
L’Independent no se’n assa-
benta si no li porten la notícia.

Enderrocar un teatre a l’aire 
lliure a Gràcia és una barba-
ritat i la ironia de portar-lo 
a un “museu d’idees d’arqui-
tectes famosos” és producte 
de la ignorància. 
Per cert, celebrem que en 
l’article l’anomenin teatret 
i que no utilitzin la forma 
despectiva teatrillo o, fins i 
tot, la forma incorrecta amfi-
teatre que feien servir fins al 
moment! 

Aquestes grades estan 
permanentment 
ocupades per gent que 
hi xerra o pren el sol

Ens sobta que no 
es faci ressò de la 
utilització del teatret 
per Sant Jordi

tribunaJoan Teran, nucli de Gràcia de les CUP

Contra el model 
Barcelona

Gràcia està esdevenint, molt a pesar dels que sempre hi hem 
viscut – o dels que hi vivim des de fa menys però que ens l’esti-
mem com si fóssim de sempre – una mala còpia de sí mateixa, 
producte de l’aplicació d’un Model Barcelona pensat per a aquells 
i aquelles que més tenen.
Un model que es caracteritza per les cada vegada majors dificul-
tats d’àmplies capes de la població per accedir al dret a l’habitat-
ge. Unes dificultats que afecten, sobretot, les persones grans – 
que són el 26% de la població del districte, i un 40 % de les quals 
viuen soles – però també el jovent, que degut als preus abusius, 
cada vegada més es veu forçat a marxar. Aquesta situació està 
donant lloc a processos de substitució veïnal semblants als que 
han tingut lloc a altres districtes de Barcelona com Ciutat Vella o 

com l’Eixample (i prèviament 
a d’altres ciutats europees 
com a Londres). Processos 
que han donat lloc a autèntics 
abusos urbanístics i especu-
latius. Producte de tot això, 
som moltes les persones que 
de mica en mica tenim més 

dificultats en viure a Gràcia, on cada vegada hi ve més gent a 
viure amb un poder adquisitiu més alt.
Una conseqüència més d’aquest procés és la pèrdua de identitat 
que Gràcia està patint, producte de la concepció que s’està im-
posant en l’ús dels espais públics, i de les intervencions urba-
nístiques que s’estan promovent per modificar aquests usos. La 
privatització de la plaça de les Dones del 36, l’intent de substi-
tuir espais públics per serveis públics a la Sedeta (quan serveis i 
espais haurien de ser totalment compatibles!) o l’ús de la policia 
municipal i autonòmica per tal de restringir els usos públics 
dels espais de tothom, són tres facetes diferents d’una pèrdua 
d’identitat que ve forçada – igual que els problemes d’habitatge 
i la tendència a la substitució veïnal – per l’obsessió del Districte 
per atraure veïns de rendes altes. És això el que obliga el govern 
municipal a sacrificar part de la identitat dels barris i a quedar-se 
només amb allò que és funcional per al seu projecte urbanístic.
Gràcia ha de recuperar-se a sí mateixa. Si no vol convertir-se 
en un barri sense identitat. Ha de recuperar, en primer lloc, els 
espais públics per a usos públics, incloent l’impuls de polítiques 
que posin fre a l’especulació i que facilitin l’accés a l’habitatge 
per part d’aquells i aquelles que més ho necessiten. Per acon-
seguir-ho, és feina de tothom escoltar i recolzar les iniciatives 
veïnals preocupades per la defensa d’aquesta Gràcia de tots i per 
a tots.
Això és el que provarem de fer des de la CUP el proper dimecres 
dia 12 de Maig a les 19:00 a la Sedeta en una xerrada on inter-
vindran alguns dels protagonistes d’aquestes reivindicacions. 

Gràcia ha de 
recuperar-se per no 
convertir-se en un 
barri sense identitat

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

 Ass. Racing Güell
  Sostres, 29
  93 285 04 61

 Camp municipal de futbol 
Camp de l’Àliga

  Plaça Alfons Comín, 1

 Club Ariel
  Gran de Gràcia, 26
  93 217 57 06

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

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

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

 Club de judo Barenys
  Astúries, 26
  93 238 04 09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Federació Catalana de Lluita
  Verdi, 166

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

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

 UE Claret
  Sicília, 333
  93 208 18 32

 Unió Excursionista de 
Catalunya-Gràcia

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

Entitats esportives
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Només les crítiques veïnals per Park Güell  
i Gal·la Placídia encenen un ple de consens
CiU no fa forat en l’intent d’obrir discrepàncies entre l’equip de govern i Esquerra

El consens va ser la nota 
dominant del ple del Dis-
tricte de Gràcia de dime-
cres, que va aprovar per 
unanimitat reformes com 
la dels habitatges dotacio-
nals i llar d’infants a l’an-
tiga escola d’Infermeria, 
la rehabilitació integral 
del Patronat Domènech 
o el pla especial per a 
la Violeta. Punts calents 
com la marxa enrere al 
Park Güell o el projecte 
de reforma de la Gal.la 
Placídia, però, van obrir 
antigues ferides, sobretot 
al torn d’audiènca pública.

MARIA ORTEGA

El referèndum per la reforma de 
la Diagonal i el pla dels Tres Tu-
rons van donar el tret de sortida al 
ple del Districte de dimecres i van 
motivar, des del primer moment, 
les crítiques del grup de CiU que 
va acusar l’equip de govern d’ha-
ver fet “més propaganda que in-
formació i amagar l’opció C -la 
que s’oposa a les dues propostes 
municipals- en la consulta sobre 
la Diagonal” i de no tenir “un pla 
d’actuació concret, més enllà de les 
accions d’urbanisme”. L’enverga-
dura de projectes com el de la Di-
agonal, en canvi, va minimitzar les 
disputes amb ERC i el president 
del Districte, Ricard Martínez, va 
destacar que el referèndum “su-
posa un canvi radical en la relació 
entre polítics i ciutadania” i que cal 

sumar esforços perquè surti bé. 
Després d’aprovar per unanimitat 
tots els punts de la part decisòria, 
la tensió es va tornar a posar de 
manifest amb la proposta de CiU 
d’aprovar i calenderitzar una refor-
ma integral de la Gal·la Placídia. 
La proposta només va aconseguir 
el suport del PP, perquè tant ERC 
com l’equip de govern es van agafar 
a l’acord d’arranjament de menys 
volada ja acordat. D’altra banda, el 
regidor, Guillem Espriu, va mani-
festar no només la intenció de tirar 
endavant les mesures d’arranjament 
del Park Güell sinó també de conti-
nuar buscant un sistema de control 
del nombre de visitants del parc. 

èric LLuEbt

un momEnt dEL dEbAt dE LA sEssió pLEnàriA dE dimEcrEs

El jutjat d’instrucció número 9 de 
Barcelona, que segueix el cas Sto-
re Cafè que esquitxa funcionaris 
i exdirigents polítics del districte 
per un suposat cas de corrupció 
en la concessió de llicències, tan-
carà el 18 de maig una altra fase 
de declaració de testimonis amb 
l’investigador privat Joan Antoni 
Moltó. La conseqüència més fer-

ma d’aquesta nova fase, practicada 
a instàncies de la defensa i en la 
qual han declarat el president del 
districte, Ricard Martínez, i el pre-
sident del PP a Barcelona, Alberto 
Fernández Díaz, és que la jutge ha 
desestimat obrir una segona causa 
per una altra suposada irregularitat 
en un comerç de Bailèn amb Sant 
Antoni Maria Claret.

La jutge desestima obrir una 
segona causa per l’Store Cafè

consell de districte

entrevista

La Plataforma d’Entitats 
Juvenils de Gràcia ha or-
ganitzat aquest dissabte 
una jornada d’activitats 
lúdiques per a joves i 
infants en el marc de 
la tercera edició de la 
trobada Jove de la Vila. 
Gerard Solís, portaveu 
de la plataforma, explica 
el rerafons i el perquè 
de la manifestació que 
clourà la jornada. 

La Trobada Jove té un eix reivin-
dicatiu centrat en la gestió del 
Casal de Joves. Quina valoració 
feu del seu primer any?
La valoració és bastant negativa. 
No s’han acomplert els acords de 
gestió als quals havíem arribat. 
Estem lluitant des d’una posició 
dèbil perquè som minoria a les 
comissions tècniques. 

Quines demandes manteniu?
Hi ha tres eixos centrals: el Casal 

èric LLuEnt

GErArd soLís, portAvEu dE LA pLAtAformA d’EntitAts JuvEniLs dE GràciA

“O Carracedo ens rep o que dimiteixi”

Èric Lluent

ha de ser primer de tot per als jo-
ves de Gràcia, autogestionat i no 
ha de tenir ingerències ni de par-
tits polítics ni d’empreses. 

Hores d’ara, no existeix cap via 
de negociació. 
Reivindiquem un procés de negoci-
ació real. No volem decidir el color 
de les parets, volem decidir sobre la 
gestió d’aquest espai. I que aquest 
diàleg es faci amb la Plataforma i la 
resta d’agents implicats.

Quina relació manteniu amb el 
Districte?
Hem volgut reunir-nos amb la 
consellera de joventut del Districte 
de Gràcia, Míriam Carracedo, en 

diverses ocasions però mai hem 
rebut una proposta de dia i hora. 
Una cosa tenim molt clara, si no 
és capaç de rebre’ns i escoltar el 
jovent, que dimiteixi. 

Tercera edició de la Trobada de Joves amb punt reivindicatiu

El comando 
Francesc 
Derch no se 
sent incòmode
A.B.

L’organització clandestina d’acció 
no violenta Comando Francesc 
Derch ha respost aquesta setma-
na que continuarà la seva activitat 
sota la denominació que home-
natja l’últim alcalde de la Gràcia 
independent i líder de la Revolta 
de les Quintes, malgrat que un es-
tudi donat a conèixer fa un mes a 
les pàgines de L’Independent (ve-
geu núm. 337) constatava el final 
borbònic i barceloní de Derch. A 
través d’un comunicat fet arribar 
a la redacció d’aquest setmanari, 
l’organització clandestina consi-
dera les conclusions de l’histori-
ador Josep Maria Contel com un 
“debat estèril” que “de cap mane-
ra entren en contradicció amb el 
patriotisme gracienc de que va fer 
gala Francesc Derch durant molts 
anys de la seva vida”.
El comando, en resposta a decla-
racions de Contel que demana-
ven la seva dissolució, ha elevat 
el to apuntant que això només es 
donarà quan s’assoleixi “la lliber-
tat de Gràcia”. “I mentre aques-
ta no arribi, pesi a pesi, la lluita 
continua!”, afegeix. També el co-
municat entra en consideracions 
personals i troba de poc pes que 
les simpaties borbòniques o anar 
a viure a Barcelona siguin argu-
ments per menysprear Derch. 
“De la mateixa manera haurem 
de suposar que Contel és un con-
fident dels Mossos, el cos polici-
al que es va prestar àvidament a 
investigar el segrest del penó de 
Barcelona”, conclou fent al·lusió 
a una de les accions més especta-
culars del comando. 
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Aquesta setmana el Consorci 
d’Educació de Barcelona ha deci-
dit aplaçar la proposta de clausu-
rar les línies de batxillerat de tres 
del vuit instituts barcelonins on 
s’havia anunciat: Montjuïc, Mi-
quel Tarradell i Flos i Calcat. No 
hi ha treva, doncs, per a l’institut 
Gal·la Placídia que, si el pla con-
tinua endavant, es veurà abocat a 
tancar les seves instal·lacions, tal i 
com ha confirmat el Consorci. 

Sense moratòria 
per a l’institut  
Gal.la Placídia

En ple procés de debat per a la 
reforma de la zona, el centre cí-
vic la Sedeta celebra el seu 25è 
aniversari amb una programació 
especial que s’allargarà fins al 5 de 
juny. El tret de sortida el donarà 
diumenge la celebració del tercer 
Mercat de la Puça del Camp d’en 
Grassot (mercat d’intercanvi). 

El centre cívic la 
Sedeta celebra el 
25è aniversari

La inversió extra del Pla Zapa-
tero 2009 a Gràcia ha fet pos-
sible que la nova Escola Bressol 
Municipal (EBM) El gat negre, 
situada al camí de Can Mora 13 
(a l’anomenada Peça 14A del 
Coll), obri portes el curs que ve. 
El centre, que ja es preveia en el 
pla 2007-2011, s’ha beneficiat 
d’aquest impuls econòmic afegit 
i, a partir de setembre, oferirà 81 
noves places per a alumnes d’en-
tre quatre mesos i tres anys. 

L’escola bressol 
del Coll ja acull 
prematrícules

reportatge

tibi Dabo, en llatí, “a tu 
te’l donaré”.més enllà de 
donar nom a la munta-
nya, ara aquesta expres-
sió ha servit per batejar 
els dos robots nascuts 
d’un projecte pioner de 
robòtica mòbil urbana 
dut a terme per l’Institut 
de robòtica i Informàti-
ca Industrial de la UPC. 
La presentació es farà 
el 21 de maig al passeig 
de Sant Joan.

Dos robots humanoides i un ob-
jectiu ben clar: ajudar les persones 
en tasques d’acompanyament i 
vigilància. Aquest és, a grans trets, 
el projecte que l’IRI de la UPC va 
posar en marxa l’any 2006 i que 
ha donat a llum la Tibi i el Dabo. 
L’exhibició, que es farà el proper 
21 de maig al passeig de Sant Joan, 
és la primera d’aquest tipus de tec-
nologia a Europa i representa un 
pas molt important per als robots 
d’arreu del món. Després d’haver 
estat anys dedicats a la llar i a la 

èric LLuEnt

LA tibi i EL dAbo, ELs dos robots dE L’iri

La Tibi i el Dabo surten al carrer

Èric Lluent

indústria, ara aquestes andròmines 
de formes arrodonides i mirada 
curiosa surten el carrer i reivindi-
quen el seu paper en espais urbans. 
Un dels seus pares creadors, Alber-
to Sanfeliu, subratlla que encara 
hauran de passar força anys per 
veure els descendents de la Tibi i 
el Dabo convivint entre nosaltres. 
A dia d’avui, el que toca és se-
guir investigant. I per a Sanfeliu, 
aquests procés és apassionant. “Es-
tem treballant perquè els robots 
tinguin capacitat d’aprenentatge 

i es puguin moure lliurament en 
espais urbans. Això encara és molt 
nou però s’avança ràpid”, afirma el 
responsable del projecte. A la mos-
tra que es farà a Gràcia també hi 

participarà un cotxe modificat 
per tal que es pugui moure sol 
sense necessitat de conductor. 
Tot plegat, un altre petit pas cap 
a la ciència ficció. 

La UPC presentarà un projecte de robòtica mòbil urbana a Gràcia

Pare Claret, Eixample i Via Augusta, vies 
alternatives si es reforma la Diagonal 
Una desena de personalitats gracienques dubten de la conveniència de la reforma

El debat sobre la reforma 
de la Diagonal ha entrat 
de ple en l’afectació que 
el canvi tindria en l’Eixam-
ple. Però, i Gràcia què? 
A la confiança de l’Ajun-
tament en la L9 i en la 
ronda del mig i Lesseps, 
el regidor, Guillem Espriu, 
afegeix idees: si es ve del 
Besòs, Pare Claret i la Via 
Augusta amb opció única 
de pujada seran opcions 
a avaluar, si es ve de Llo-
bregat, el vehicle haurà 
d’endinsar-se a l’Eixample 
abans de Francesc macià i 
agafar passeig de Gràcia 
o roger de Llúria. Una 
desena de personalitats 
també hi diuen la seva.

A.BALANzà/M.ORTEGA

Guillem Espriu, regidor

X El regidor del districte no es 
mulla per A o B però con-

templa la reforma com una oportu-
nitat per reduir el trànsit “de trans-
ició” de Gràcia. Tot i així, Es priu 
apunta que, per als que vinguin 
del Besòs, Pare Claret és l’opció 
d’entrada i que “pot plantejar-se 
Via Augusta només de pujada, ja 
que Balmes només és de baixada”. 
Aquesta idea, segons admet Espriu, 
seria més fàcil si guanya l’opció B 
que la A. Per als que vinguin del 
Llobregat, Espriu aposta per baixar 
a l’Eixample i pujar per passeig de 
Gràcia o Roger de Llúria.
 
Carlos Pablos, pres. G-6

A Segons el president del G-6, 
la reforma és necessària per-

què “ara la Diagonal està massa de-
saprofitada”. El que no té tan clar 
és que els canvis hagin de ser de tall 
tan radical. Ara bé si toca renovar-
se: millor un bulevard per acostar 
l’activitat als laterals. 

Pep Fornés, director del 
museu Etnològic

C “La reforma només benefi-
ciarà la gent que té despatx, 

negoci o botiga a la Diagonal i no 
és el meu cas ni el de la majoria”. 
Taxatiu, Fornés defensa que, en el 
context actual, hi ha “altres priori-
tats més importants on invertir” i 
que no és necessària cap reforma 
a la Diagonal -només netejar-la i 
mantenir-la- i apunta, a més que, 
tenint en compte que és la prin-
cipal via d’entrada i sortida a la 
ciutat “potser no caldria reduir-hi 
la circulació”. Quant als efectes a 
Gràcia aventura que incrementarà 
el trànsit a vies importants com la 
Travessera de Dalt, però no a l’in-
terior de la Vila.

ALbErt JAné

diAGonAL-pAssEiG dE GràciA, un dELs punts d’EntrAdA A LA viLA

toni ramon, AV Vila de 
Gràcia i Amics de la Violeta

A A favor de mesures que im-
pliqui la reducció de trànsit, 

Toni Ramon defensa la conveni-
ència d’una reforma i, tenint en 
compte les dimensions de l’avingu-
da, es decanta per l’opció bulevard: 
“És més semblant al passeig de 
Gràcia que a la Rambla Catalunya, 
cal fomentar la vida pels laterals”. 
Quant a la repercussions a Gràcia, 
no s’abona a tesis apocalíptiques: 
“Si es redueix el trànsit a Barcelo-
na, també baixarà a Gràcia”. 

Agustí Lapiedra, Fed. 
Comerciants, Artesans i 
Industrials de Gràcia

C “És una inversió massa gran 
pel context en el que ens tro-

bem”. Lapiedra s’oposa de manera 
frontal a les dues propostes, defen-
sa la necessitat d’invertir en aspec-
tes com l’ajuda a la dependència o 
la precarietat laboral, i demana un 
estudi viari més detallat.

Francesc Sanahuja, presi-
dent Club Excursionista

C Per a Sanahuja, les connota-
cions socials del projecte són 

“molt bones”, però no tant si s’ana-
litza a nivell pràctic: “Per on faran 
circular tots els cotxes que entren 
per la Diagonal?”. No veu clares 
cap de les dues opcions i afegeix 
que deixaran Gràcia “encara més 
mal comunicada” perquè afectarà 
una de les principals portes d’en-
trada: Passeig de Gràcia-Diagonal.

Conxa Garcia, vocalia de 
Dona de l’AV Vila de Gràcia

A Tot i que considera “fora 
de lloc” que es comenci a 

plantejar una reforma per la qual 
encara falten sis anys, Garcia es de-
canta per l’opció bulevard, perquè 
“permet un passeig més agradable 
sense cotxes a banda i banda”.

David Fernández, membre 
de l’ateneu La torna

C “Un insult a les necessitats 
socials”. Així defineix David 

Fernández les dues propostes de re-
forma radical de la Diagonal. Sota 
el seu punt de vista, “hi ha priori-
tats molt més urgents a resoldre”. 

Víctor nubla, músic

X Deixant de banda la tria en-
tre bulevard o rambla, que 

creu que faran millor les persones 
“que han de patir el soroll, traves-
sar-la i/o recórrer-la cada dia”, el 
debat s’hauria de centrar, segons 
Nubla, en la manera com es redis-
tribuirà la densitat de trànsit. Com 
a gracienc i usuari del transport pú-
blic, però, lloa la possibilitatd’aga-
far el tramvia.  



El Dia d’Europa es viu des de 
la gastronomia al carrer Verdi

editorial

Més enllà  
del xauarma

Degustacions, taules rodones i concerts, en el tram Robí-Providència
D’arreu d’Europa però també de 
força més enllà. Des dels plats 
tradicionals grecs a la reposteria 
portuguesa, els pintxos bascos o 
les receptes franceses. Una manera 
diferent de viatjar sense sortir del 
carrer Verdi és la jornada Tasta Eu-
ropa, Vine a Verdi, que es fa aquest 
dissabte i diumenge al carrer més 
internacional de Gràcia. El desafia-
ment és superar el ja típic xauarma, 
aquell que l’escriptor i col·laborador 
de L’Independent va definir com el 
plat nacional de Gràcia, i arriscar-se 
a provar nous plats d’altres cultures 
i, a través de la gastronomia, comen-
çar a conèixer altres sensacions. Tot 
és un primer pas i tot pot generar 
nous interessos. La iniciativa del 
Cargol Graciós i les associacions 
de Comerciants de Verdi i de Veïns 
de Verdi del Mig de treure al carrer 
les seves paradetes és una manera 
intel·ligent de dinamitzar el co-
merç, que coincideix a més amb 
la diada del comerç que se celebra 
també aquest cap de setmana als 
principals eixos de Gràcia. Als ciuta-
dans, cal admetre-ho, se’ls convenç 
moltes vegades per l’estómac i, en 
temps de crisi, ja no s’hi val a confiar 
en les fórmules tradicionals d’incen-
tivar el comerç. Cal anar més enllà. 
Cal utilitzar tots els mitjans, l’enginy, 
són legítimes -diguem-ho revolu-
cionàriament- totes les formes de 
lluita. Tasta Europa, Vine a Verdi s’es-
trena al carrer i amb aquest suport 
mediàtic que teniu a les mans. Que 
tingui continuïtat és gairebé una 
responsabilitat obligada. [•]

Albert JAné

Tasta Europa, Vine a Verdi és una iniciativa del Cargol Graciós, l’Associació de Veïns de Verdi del 
Mig i l’Associació de Comerciants de Verdi per donar visibilitat a la diversitat gastronòmica de la 
Vila. Una celebració que neix amb la voluntat de convertir-se en un esdeveniment anual per treure 
al carrer una mostra de la riquesa i la varietat de les propostes culinàries de Gràcia. Tot, en el tram 
de Verdi que enllaça Robí i Providència.



2 Europa des de Gràcia

Tasta Europa, Vine a Verdi és el lema sota 
el qual, durant tot el cap de setmana, es 
podrà tastar la gastronomia de diferents 
països europeus amb establiments a 
Gràcia: una desena lde països en el tram 
de Verdi que va de Robí a Providència. 
A banda de les degustacions - que s’ini-
caran a les 18.30 del dissabte-, també 
es programaran d’altres activitats com 
un concurs d’aparadors amb motius 
europeus, projeccions audiovisuals, un 
tast de cervesa o el concert de la banda 
Êter. Els tastos engegaran dissabte a la 
tarda i s’allargaran, junatment amb les 
actuacions, fins a la mitjanit. Diumenge, 
a més, després del vermut se celebrarà 
una taula rodona per abordar el tema 
de la diversitat gastronòmica europea, 
amb partcipants com el polifacètic pro-
pietari del Mesopotàmia, Pius Alibek, el 
president de l’Arca de Noè, Jordi -Joan 
Alsina, o el director del Museu Etnològic, 
Pep Fornés. Tot plegat, una iniciativa del 
Cargol Graciós, l’associació de veïns de 
Verdi del Mig i els comerciants de Verdi 
per fer festa des de la gastronomia. [•]

Gastronomia europea servida a la 
gracienca a ‘Tasta Europa, Vine a Verdi’

Grega, italiana, sueca, portu-
gesa, basca, fins i tot, mesopo-
tàmia i, òbviament, catalana. 
Gràcia és una suma de gastro-
nomies i, coincidint amb la 
celebració del Dia d’Europa, 
entitats i comerciants del 
carrer Verdi i el Cargol Gra-
ciós s’han marcat l’objectiu 
de “promoure el sentiment 
de pertinença a Europa des 
d’una vessant lúdica, gastro-
nòmica i participativa”. 

Redacció

Degustació dels plats típics de diferents països per celebrar el Dia d’Europa a la Vila

Cuina italiana.

Productes catalans.

Degustació de pernil.

Cuina portuguesa.

Associació de Comerciants.

Associació de Veïns
de Verdi del Mig.

Oficina de la Comissió Europea.

El Cargol Graciós.

Cuina francesa.

Cuina grega.

Taules de 
degustació
confirmades

 Escenari
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“Vam triar Gràcia perquè és la zona que 
més ens recorda els barris de Lisboa”

Per què decidiu obrir A Casa Portu-
gesa?
Ja portàvem uns quants anys aquí i la 
ciutat ens encantava, però no hi havia 

Meitat per nostàlgia i meitat 
per la voluntat de fer un gir a 
les seves vides, ja fa quasi qua-
tre anys que la Leonor Castro 
i Pedro Ramos, tots dos portu-
guesos de Covilhã, van decidir 
obrir A Casa Portuguesa al cor 
de la Vila. Després de quatre 
anys vivint a Barcelona, on van 
venir a estudiar un màster de 
Cinema, l’enyorança dels pro-
ductes de la seva terra i la falta 
de locals de gastronomia por-
tuguesa els va convèncer de la 
necessitat d’obrir aquest local.

res sobre Portugal i això que queda 
aquí al costat. Trobàvem a faltar els 
nostres dolços, els nostres vins i, fins i 
tot, l’aigua amb gas que bevíem a casa. 
Quan ets lluny, tens ganes de recuperar 
tot el que tenies a casa. A més, estàvem 
cansats del ritme de vida que portàvem, 
la producció audiovisual ens feia viatjar 
sempre amunt i avall i no poder gaudir 
mai de Barcelona, així que vam apostar 

Maria Ortega

pel canvi, per portar-nos una mica de 
Portugal cap aquí.

Què és el que més enyoràveu?
Sobretot la pastisseria que a Portugal és 
molt variada i especial. Nosaltres ara ja 
oferim una trentena de pastissos i això no 
és res en comparació amb el que podries 
trobar allà. A Barcelona hi ha molta oferta 
de restaurant italians, japonesos, àrabs,... 

però no podíem provar els nostres dolços 
enlloc. A més, no oferim només gastro-
nomia, sinó una mostra de diferents 
aspectes de la cultura portuguesa, des 
de la música als balls. Quan vam prendre 
la decisió d’arriscar-nos a obrir, ja ens ho 
plantejàvem com alguna cosa més que 
menjar i begudes portugueses. Som un 
centre cultural.

Per què escolliu Gràcia? 
Gràcia va ser una elecció, no volíem cap 
altre lloc, perquè la Vila és la zona que 
més ens recorda els barris de Lisboa. 
És un lloc amb molta vida, molt de 
moviment i relació veïnal. Nosaltres ens 
enfoquem a la gent que fa vida aquí i no 
tant al turista que està de pas. 

A Verdi hi ha una bona representació 
de cultures d’arreu...
Sí, arribar a Verdi és fruit de la insistència, 
ho hem perseguit. És el carrer central, 
té molta vida i s’hi barreja tot. Totes les 
propostes ens enriquim entre nosaltres, 
hi ha una mena de representació del 
món, que és molt interessant i que amb 
iniciatives com la de Tasta Europa, Vine a 
Verdi surten al carrer i encara es fan més 
visibles. [•]

CArlos Cobo

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

i t’informarem:

692 601 261

[ Leonor Castro i Pedro Ramos són els responable d’A Casa Portugesa ]
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Cultura
El Saló del Còmic de les lluites socials 
celebra la primera edició a La Fontana
ATTAC busca fugir de superherois i mostrar nous canals de lluita contra la globalització

Còmics sense superhe-
rois o, si més no, amb 
uns superherois amb 
connotacions diferents. 
Vinyetes amb denúncia i 
component crític. mentre 
al recinte de la Fira de 
Barcelona s’hi celebra, 
aquest cap de setmana, la 
28a edició del Saló Inter-
nacional del Còmic amb 
els principals personat-
ges de manga com a clars 
protagonistes, a l’Espai 
Jove La Fontana, un petit 
poblat resistirà: el Saló 
del Còmic Social celebra la 
seva primera edició amb 
propostes que tenen la 
lluita social com a deno-
minador comú.

MARIA ORTEGA

“Fugir de la part més comercial 
i mostrar el còmic com a vehicle 
de denúncia i de lluita contra la 
globalització i, en definitiva, no 
tancar les vinyetes al món que ens 
envolta”. Aquest és el principal 
objectiu que ha portat la branca 
catalana del moviment internacio-
nal Attac a impulsar el primer Saló 
del Còmic Social que, entre avui 
i diumenge, ocuparà l’Espai Jove 
La Fontana. Des de la denúncia 
al racisme i la violència masclista 
d’Olimpita, a la convivència amb 
l’autisme de María y yo, o la super-
vivència urbana de Sangre de bar-
rio, entre moltes altres propostes, 
donaran vida a la trobada. 
La programació d’aquest Saló del 
Còmic paral·lel al que ja s’ha con-
sagrat a la Fira engega de forma 
efectiva aquest divendres a les 11 

del matí amb la projecció de Persé-
polis, la història animada de la vida 
de Marjane Satrapi al seu Iran na-
tal a partir de l’any 1979, en plena 
època de canvis socials i polítics. 
Còmic i salut serà el tema central 
del primer debat, que tindrà lloc 
divendres a la tarda, i que comp-
tarà amb la participació, entre 
d’altres, de Cristina Duran y Mi-
guel A. Giner Bo, els responsables 
d’Una posibilidad entre mil, una 
novel·la gràfica sobre els primers 
anys de vida de la seva filla amb 
paràlisi cerebral. El tema de la ses-
sió de dissabte serà la joventut i la 
crisi i tancarà el Saló, el diumen-
ge, el debat sobre el tractament de 
la memòria històrica en el còmic 
partint de la pregunta: Com di-
buixar la Guerra Civil? 

psErsonAtGEs com oLimpitA o EL concEptE dE mEmòriA HistòricA, AL primEr sALó dEL còmic sociAL

Després de l’intensiu de tres 
dies sobre el còmic amb con-
tingut social, l’Espai Jove La 
Fontana acollirà, els dies 14 i 
15 de maig, el primer festival 
de cinema Creative Commons 
de l’Estat: el BccN, que neix 
amb l’objectiu de fomentar 
una nova forma de distribució 
i producció en el camp de la 
producció audiovisual. Creati-
ve Commons, un tipus de lli-
cència alternatiu al Copyright, 

busca reduir les barreres legals 
a l’hora de compartir treballs 
creatius amb l’objectiu que es 
puguin difondre de forma fàcil 
a diferents països i de fomentar-
ne la creació. Durant el BccN, 
es debatrà sobre temes com els 
nous camins de la indústria ci-
nematogràfica i es projectaran 
diferents treballs amb llicència 
Creative Commons: un pas 
més enllà del concepte tots els 
drets reservats.

Primer festival de cinema amb 
llicència Creative Commons

breus

Quan es compleix el primer any 
de la mort del poeta Mario Bene-
detti, Numancia Rojas concentra 
els tres homenatges que li ret 
anualment en un sol mes: dos a la 
Casa de los Cuentos i un tercer a 
l’Elèctric bar. La primera cita serà 
dijous 13 de maig amb un recital 
poètic a La Casa de los Cuen-
tos -on tornarà a finals de mes-, 
mentre que la cita de l’Elèctric 
bar, el proper 25 de maig, estarà 
dedicada als contes. 

Triple homenatge 
de Numancia 
Rojas a Benedetti

Durant tots els diumenges del 
mes de maig, la sala El Off ofe-
rirà programació especialment 
enfocada als més petits, tal i com 
ja va fer a la tardor. La matinal 
d’aquest diumenge obrirà les por-
tes al món del circ amb El circo de 
los delfines. D’altra banda, la sala 
manté la seva oferta habitual i, els 
vespres de dissabte i diumenge, 
programa La lámpara, la peculiar 
conversa entre un home i una do-
na que s’acaben de conèixer. 

El Off recupera el 
cicle d’espectacles 
de caire familiar

la cartellera
CInEmES

BoSqUE mULtICInEmES. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Una ciudad ejemplar. Dv i ds, 

16.10, 19.10, 22.10 i 00.40; de dg a 
dj, 16.10, 19.10 i 22.10.

• 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.

• 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.

• Noche loca. Dv i ds, 16.20, 18.20, 
20.20, 22.20 i 00.45; de dg a dj, 
16.20, 18.20, 20.20 i 22.20.

• 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.

• Viaje mágico a África. (3D). 16.05 i 
18.10.

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

•Océanos.16.05, 18.10 i 20.15.
• Increíble pero falso. Dv i ds, 22.20 i 

00.45; de dg a dj, 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: Corazón rebelde. (VO-
SE). 16.00. Estigmas (VOSE). 18.05 i 
20.00. Nadie sabe nada de gatos 
persas. (VOSE). 22.00.

CInEmES GIronA. Girona, 175
• Sala 1: Viatge màgic a l’Àfrica. 

(3D). De dll a dv, 17.00 i 18.40; ds, 
16.30 i 18.20; dg, 12.00, 16.30 i 
18.20. Alice in Wonderland. (3D). 
Ds i dg, 20.10 i 22.10; de dll a dv, 
20.20 i 22.20.

• Sala 2: Madre amadísima. De dll 
a dv, 17.15, 19.30 i 22.00; ds i dg, 
16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 

• Sala 3: Perdona si et dic amor. De 
dl a dv, 19.45; ds i dg, 16.15 i 20.15. 
Ingrid. De dll a ds,17.45 i 22.15; 
ds, 18.00 i 22.15; dg, 12.00, 18.00 
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: Noche loca. 16.30, 18.30 i 

20.30 i 22.30. 
• Sala 4: El escritor. 19.20 I 22.20. 

Perdona si et dic amor. 16.20. 

VErDI. Carrer. Verdi, 32 
• Sala 1: Habitación en Roma. 

16.05, 18.15, 20.25 i 22.30.
• Sala 2: El pequeño Nicolás. Passis: 

16.05, 18.15, 20.20 i 22.25.
 •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: Ciudad de vida y muerte. 
16.20, 19.20 i 22.20.

VErDI PArK. Torrijos, 49. 
• Sala A: Perdona si te llamo amor. 

16.05, 18.15, 20.25 i 22.30.
• 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 22.35.

tEAtrES

ALmErIA tEAtrE. Sant Lluís, 64. 
• Backstage. Boni.
• Prodance ballet. Dolça vida. 

JoVE tEAtrE rEGInA. Sèneca, 22. 
• Meravelles de l’Orient. 

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.

• Sala del mig. Optimisme global 
Dg, 18.30.

• Xavier Fàgregas. 1 Arte musical. 
Dm, 21.30.Impro-Show. Dj, 21 h. 
Monòlegs 10. Dv, 21 h.4º Cam-
peonato Impro-fighters. Dv, 23 
h. Club de la màgia júnior. Ds, 
18.30, i dg, 12 i 17 h. Menda Le-
renda i el somni de Pinotxo. Ds, 
17 h. Zzapping, el concurso. Ds, 
17 h. Monólogos 10. Ds, 22h. Im-
pro Horror Show. Ds, 23.30. Mo-
nólogos. Dg, 20 h.

cEdidEs

Huéspedes de Dios, el treball de Jo 
Expósito per a la Galeria H2O 
és una continuació del projecte 
Hostes de Déu, basat en l’acom-
panyament d’una grup de nois 
senegalesos establerts a Barcelo-
na. La mostra, que es podrà visi-
tar fins al proper 29 de maig, té 
l’objectiu de generar reflexió. 

Mostra social de 
Jo Expósito, a la 
galeria H2O
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Aplec de la Sardanda dedicat a Gil membrado.
El 54è Aplec de la Sardana de Gràcia, que impulsa la Fundació 
de Festa Major, homenatjarà aquest any la figura del compositor 
Tomàs Gil Membrado, autor de sardanes com Coll de jou o Tarra-
gona, entre moltes d’altres, i comptarà amb la participació de les 
cobles Sant Jordi Ciutat de Barcelona, La Principal de Llobregat i 
Jovenívola de Sabadell.

Diumenge 9 de maig, a partir de les 10.30
Bailèn amb Sant Antoni Maria Claret

80), a les 22 h

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

 Dj 13 de maig
Taller de narració oral 
II, a càrrec de Rubén Mar-
tínez.
Biblioteca Jaume Fuster 
(Lesseps, 20), a les 19 h

Homenatge a Mario Be-
nedetti, amb Numancia 
Rojas.
La Casa de los Cuentos (car-
rer Ramon i Cahal, 35), a 
les 20 h

Sopar-tertúlia amb rafa-
el ribó.
Lluïsos (Plaça del Nord, 
7-10), a les 21 h

La Taverna del CAT: Carol 
Duran i Núria Lozano pre-
senten Cançons de but-
xaca.
Centre Artesà Tradicio-
nàrius (Trav. Sant Antoni, 
6-8), a les 21.30 

Xerrada: Parelles lingüís-
tiques, a càrrec de Volun-
tariat per la Llengua.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104), a 
les 21.30

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

EXPoSICIonS

 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)

Exposició: Dieta i salut.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104)

 Fins al 29 de maig
Exposició fotográfica: Ex-
tracción, de Xabiere 
Otañes.
Julia Karp Gallery (Tprri-
jos, 70)

 Fins al 30 de maig
Exposició fotogràfia: Hués-
pede de Dios.
Galeria H20 (Verdi, 152)

Exposició fotogràfica: 
D’ofici reparador.
Centre cívivc EL Coll (Aldea, 
15-17)

InFAntILS

 Ds 8 de maig
Gràcia al carrer: activi-
tats creatives en anglès per 
a nens, a càrrec de Colla-
ge.
Plaça de la Virreina, a les 
12.30

Contes amb M. Àngels 
Gil.
Bateau Lune (Virreina, 7), a 
les 17.30

ca ètica: Mostra i venda de 
productes de Comerç Just, 
tallers infantils, contacon-
tes, taller de cuina, tallers 
variats, teatre, mercat d’in-
tercanvi, concerts, titelles. 
Passeig Sant Joan amb Tra-
vessera de Gràcia, a partir 
de les 10 h

Itinerari: Passejant pel bar-
ri de la Salut.
Sortida des de Travessera de 
Dalt amb l’avinguda Santu-
ari Sant Josep de la Munta-
nya, a les 10.30

Conferència: Qüestions la-
tents: Cosmovisions afri-
canes. Tradició i Moderni-
tat, a càrrec de Xavier Marín 
Torner.
Biblioteca Jaume Fuster (pla-
ça Lesseps, 20), a les 12 h

Dinar de la colla de Sant 
Medir Els Amics.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 14 h

Teatre: Nines i Ninots.
Teatre Casal Corpus (Bailèn, 
175), a les 18 h

Inés Bazo presenta la seva 
carta blanaca Anatomía de 
un sueño.
La Caldera (Torrent d’en Vi-
dalet, 43), a les 20 h

Concert: The Gangsters of 
love i Edith Crash.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h 

 Dg 9 de maig
Xerrada: Com dibuixar la 
Guerra Civil?
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), a les 12 h

54è Aplec de la Sardana 
de Gràcia.
Carrer Bailèn amb Sant An-
toni Maria Claret, a les 10.30 
i a les 16.30

Concert: Requiem de Mo-
zart, a càrrec de la Coral 
genciana de Sant Miquel dels 
Sants, la Coral La Fuga dels 
Lluïsos de Gràcia i l’Ensem-
ble Novacamerata.
Parròquia de Santa Maria de 
Gràcia (Sant Pere Màrtir, 5), 
a les 18 h

Teatre: Nines i Ninots.
Teatre Casal Corpus (Bailèn, 
175), a les 18 h

Panotxa i els Caps Par-
lants.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 

Taller: Un lleó a París, a 
càrrec de Raimon Carreras.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 18 h

 Dg 9 de maig
Cuinar amb nens: boletes 
de coco i mel.
El Pati Groc (Francisco Giner, 
56), a les 11.30

Matinal infantil Folk: Fes-
ta de Sant Ponç, amb con-
fitures, herbes remeieres i 
poesia amb August (de Rap-
sòdia) i els grups La Bicicleta 
i Ara Va de Bo. 
Centre Artesà Tradicionà-
rius (Travessia de Sant Anto-
ni, 6-8), a les 12 h

 Dm 11 de maig
Taller: Els casos de l’ins-
pector Sito i Mai Tinc - Po, 
amb Eva Blanco.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 18 h

 Dc 12 de maig
Petit format: Meitat tu, mei-
tat jo.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104), a les 
18 h

ACtES

 Dv7 de maig
Taller: Mandales.
El Pati Groc (Francisco Giner, 
56), a les 18 h

Documental: The Corpo-
ration, dins dels actes de 
la Festa del Comerç Just i la 
Banca Ètica.
Olokuti (Astúries, 38), a les 
18 h

Inés Bazo presenta Anato-
mía de un sueño.
La Caldera (Torrent d’en Vi-
dalet, 43), a les 20 h

Inauguració: M. Antonia 
Dreamin.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h

Contemporànius: Domini 
màgic.
CAT (Trav. Antoni, 6-8), a les 
22 h

 Ds 8 de maig
BCn en marxa: Itineraris 
guiats per conéixer les grans 
actuacions en infraestructu-
res i serveis des de Gràcia.
Sortida de Lesseps amb Tor-
rent de l’Olla, a les 10 h

Festa del comerç just ban-

80), a les 21 h

Jam session amb Joel Mo-
reno trio. 
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 21 h 

 Dll 10 de maig
Col.loqui: Podem prevenir 
la dependència?
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104), a les 
19 h

Concert: Damon and Nao-
mi.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Espectacle de clown: cita 
de amor amb Lilly Colom-
bia.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h 

 Dm 11 de maig
Xerrada: Envelliment salu-
dable. Adéu tabac.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 19 h

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

Concert: Javier Lamatti-
na. 
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h 

 Dc 12 de maig
Concert: Nubla.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
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Esports
El masculí dels Lluïsos puja a Copa 
Catalunya per primer cop a la història
L’equip de bàsquet ha aconseguit la fita nodrint-se de jugadors fets a la plaça del Nord

El conjunt sènior masculí 
s’ha confirmat aquest cap 
de setmana com l’equip 
revelació del grup 2 de 
Primera Catalana fent-
se amb el títol de lliga 
i assegurant-se per la 
temporada vinent una pla-
ça a Copa Catalunya per 
primer cop a la història. 
La fita és més rellevant 
encara si tenim en compte 
que, després que els SaFa 
renunciés l’any passat a 
aquesta categoria, cap 
equip de la Vila milita a 
la màxima competició del 
bàsquet català. 

ÈRIC LLUENT

La secció de bàsquet dels Lluï-
sos de Gràcia està de celebració 
aquesta setmana després d’acon-
seguir guanyar la lliga del grup 2 
de Primera Catalana tot just una 
jornada abans d’acabar la compe-
tició. Amb la victòria del passat 
dissabte a la pista del Noguera (66 
a 69) els graciencs van aconseguir 
ascendir a Copa Catalunya, la se-
va fita esportiva més important de 
la història donat que mai l’equip 
sènior masculí havia jugat més 
amunt de Primera. Els integrants 
de la formació han volgut desta-
car que la plantilla està formada 
bàsicament per jugadors formats 
a la casa tenint en compte que 
10 dels 11 components han cres-
cut esportivament als Lluïsos de 
Gràcia. “Pel barri és molt notícia. 
Portàvem anys intentant-ho però 
sempre havíem tingut mala sort i 
lesions que havien impedit acon-
seguir l’objectiu”, ha explicat Pol 
Gambon, capità de l’ascens que 

ha volgut agrair l’ajuda del pú-
blic que els ha seguit a casa i a 
fora. L’entrenador, Carles Rofes, 
ha volgut recordar que a principi 
de temporada l’objectiu era arri-
bar a la recta final de la lliga amb 
opcions d’ascens i s’ha mostrat 
molt orgullós dels seus jugadors. 
“El meu equip s’ha esforçat molt 
i ha estat molt concentrat en els 
partits importants. A més, els 
perseguidors han estat sempre 
apretant”, ha declarat Rofes. 
Dissabte a les vuit del vespre es 
jugarà el darrer partit a la pis-
ta gracienca i se celebrarà la fita 
amb l’afició. Després, l’equip 
començarà a pensar en l’estrena 
a Copa Catalunya. Abans però, 
s’ha d’acomplir la promesa: ra-
par-se el cabell. 

cEdidA

L’Equip dELs LLuïsos fEstEJAnt L’AscEns A copA cAtALunyA

Els altres dos equips graciencs 
que militen al grup 2 de Pri-
mera Catalana viuen situacions 
ben diferents a la dels Lluïsos 
de Gràcia. D’una banda, el Sa-
Fa Claror ha confirmat en les 
darreres setmanes el seu descens 
a Segona Catalana havent que-
dat en la darrera posició de la 
taula de classificació. D’aquesta 
manera, el conjunt certifica una 
davallada que l’ha portat en dos 
anys de Copa Catalunya a Sego-

na. D’altra banda, el Claret arri-
ba a l’última jornada necessitat 
d’una victòria i pendent del que 
facin els equips de mitja taula 
per tal de sortir de la sisena po-
sició per la cua que ocupa hores 
d’ara i que el portaria a disputar 
la promoció de permanència en 
una eliminatòria que es juga-
ria un cop acabada la lliga. El 
Claret rep diumenge l’Horta A, 
conjunt cinquè a la lliga i que ja 
no s’hi juga res.

El Safa confirma el descens i el 
Claret s’ho juga tot diumenge

L’Europa 
acomiada la 
lliga contra el 
Palamós
E.L.

L’afició de l’Europa acomiadarà 
aquest diumenge a les cinc de la 
tarda l’equip escapulat que, mal-
grat no arribar a final de tempo-
rada amb opcions a l’ascens a Se-
gona B, ha retornat la il·lusió a la 
grada de la mà de Pedro Dólera i 
l’esforç dels jugadors que entrena. 
El conjunt de la Vila sortirà a la 
gespa del Nou Sardenya havent 
fet els deures però amb la volun-
tat d’assegurar-se la setena plaça, 
el que seria el millor resultat des 
que l’equip va retornar a Tercera 
procedent de Primera Catalana. 
El rival que rebran , el Palamós, 
es juga la tranquil·litat, ja que 
malgrat està allunyat dels descens 
directe, en cas de derrota podria 
ocupar una d’aquelles posicions 
incòmodes en les quals dependria 
dels equips catalans que baixin de 
Segona B i dels ascensos dels con-
junts de Tercera a Segona B.

En directe al twitter

El servei de comunicació del 
Club Esportiu Europa engegarà 
aquest diumenge una prova pilot 
durant el partit en la qual s’infor-
marà a temps real de les accions 
més importants via Twitter. De 
fet, Àngel Garreta, director de co-
municació escapulat, ja ha anun-
ciat que per la temporada vinent 
es cobriran els 38 partits de lliga 
a través d’aquest sistema pioner a 
Tercera Divisió. L’Europa ja es va 
convertir l’any 2008 en el primer 
equip de la categoria a fer el mi-
nut a minut a través d’ internet 
en el darrer partit de lliga davant 
el Barcelona B de Guardiola. 
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ÈRIC LLUENT

La renovada Associació de Co-
merciants de la Plaça Vila de 
Gràcia i Voltants sortirà per pri-
mer cop en dotze anys a partici-
par en la Festa del Comerç que 
es durà terme aquest dissabte en 
diferents zones comercials del 
Districte. D’aquesta manera, 
la jornada comercial recupera 
l’espai central de la Vila en el 
qual participaran un total de 25 
botiguers que hi organitzaran 
activitats durant tot el dia. “La 
plaça de la Vila de Gràcia acull 
moltes activitats culturals durant 
l’any però últimament els comer-
ciants no ens hi havíem fet visi-
bles. Volem aprofundir més en 
la relació que tenim els botiguers 
amb l’espai de la plaça i l’activi-
tat d’aquest dissabte és un primer 
pas molt important”, ha explicat 
Meritxell Ros, presidenta de l’as-
sociació.
Comerciants del casc antic i del 
nucli de la Vila juntament amb 
associacions de Lesseps, Vallcar-
ca i Nova Travessera participaran 
un any més d’un dia que molts 
petits botiguers veuen com una 
bona oportunitat per donar-se a 

Arxiu

Activitat econòmica
La plaça de la Vila de Gràcia 
s’afegeix a la Festa del Comerç

pArAdEtEs AL cArrEr En EL mArc dE LA fEstA dEL comErç

Els botiguers resten pendents de les previsions meteorològiques

Les associacions de 
comerciants de Gràcia 
sortiran de nou al carrer 
en motiu de la Festa del 
Comerç que se celebrarà 
aquest dissabte i que ja 
és tota una tradició en 
el calendari d’activitats 
comercials al carrer que 
es fan durant l’any. La 
novetat d’enguany és la 
incorporació de la plaça 
de la Vila de Gràcia, que 
feia més de 10 anys que 
no hi participava. 

conèixer i millorar els resultats 
dels primers mesos de l’any que, 
en general s’han mantingut o han 
mostrat una lleugera davallada 
respecte els resultats del 2009.

Paral·lelament a les activitats de 
la Festa del Comerç el mateix 
dissabte es farà al passeig de Sant 
Joan la jornada del Comerç Just 
i la Banca Ètica. Aquesta troba-

da de distribuïdors de productes 
procedents de països pobres pre-
tén reclamar un tracte just amb 
els productors d’origen per tal 
de dignificar les condicions de 
vida i laborals dels treballadors. 
L’acte començarà a les onze del 
matí amb una batucada popular 
i clourà a les vuit del vespre amb 
un concert de Rauxa.
Durant tot el dia s’hi faran acti-
vitats infantils i familiars i tallers 
de bijuteria, tatuatges i clauers, 
entre d’altres. A la una del mig-
dia es llegirà un manifest reivin-
dicatiu i després es realitzarà un 
taller de cuina amb productes de 
comerç just i ecològic. 

Per als botiguers és una 
oportunitat per guanyar 

visibilitat i millorar la 
mala dinàmica actual
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la torratxa

Estem salvats

Quan barreges en una ma-
teixa bossa d’escombraries 
restes orgàniques i inor-
gàniques (per mandra de 
separar-les i perquè no saps 
ben bé com fer-ho). Quan 
deixes rajar l’aigua de la 
dutxa perquè vols que surti 
ben calenta abans de ficar-
t’hi (tu, més que dutxar-te, 
et bulls). Quan supliques 
a la caixera del súper una 
bossa de plàstic de les que 
triga més de 400 anys a 
desintegrar-se. Quan llences 
al vàter un mosquit caçat 
al vol i t’afanyes a tirar la 
cadena, per acabar-lo de 
rematar. Quan emboliques 
els entrepans de l’esmorzar 
amb paper d’alumini. Quan 
obres més llums dels que 
calen per veure-t’hi. Quan 
baixes una bossa de deixa-
lles a primera hora del matí, 
tot i saber que els camions 
de recollida passen de mati-
nada. Quan aboques al con-
tenidor un electrodomèstic 
petit que potser hauries de 
dur a la deixalleria de Gal.

la Placídia. Quan engegues 
una rentadora mig buida (o 
mig plena, siguem optimis-
tes).
En qualsevol d’aquestes 
situacions, sempre t’apareix 
un nano al costat exercint 
de veu de la consciència, 
no fos cas que et poguessis 
estalviar els remordiments. 
Bravo per les nostres esco-
les: treuen bona nota a l’ho-
ra d’inculcar als alumnes el 
respecte pel medi ambient. 
Tu mantens actituds bio-
lògicament insostenibles, 
què hi farem, però almenys 
tens quatre fills disposats a 
salvar el planeta. 

Eva Piq
u
er

Viure Gràcia

les golfes del soterrani

Si un dia qualsevol un viatger

Malgrat la calor no és encara 
grollera, l’home decideix treu-
re’s el barret, en un gest que 
no sap si es deu a una simple 
qüestió de comoditat o al fet 
que li fa basarda que amb 
aquell posat tan empolainat el 
prenguin per foraster. Creua 
la plaça Joanic i s’endinsa per 
un petit laberint de carrerons, 
sempre procurant no desviar-
se gaire de la ruta que ha de 
seguir després. El carrer Que-
vedo el duu a una plaça farcida 
de gossos i quitxalla, amb una 
placa que resa el nom d’una 
nena sota la qual batega la in-
fància fuetada per la barbàrie. 
En girar a l’esquerra després 
de creuar la plaça, es troba 
amb un petit establiment que, 
a primer cop d’ull, li resulta 
difícil d’identificar. Podria ser 
el gabinet d’un col·leccionista, 
o bé aquell Aleph del que par-
lava Borges i que contenia tots 
els llocs de la terra concentrats 
en la insondable profunditat 
d’un sol punt. O, com resa el 
cartell de l’interior, una bode-
ga anomenada Marín.
Acostumat a perdre hores a es-
pais asèptics, rodejat de blan-

Aquesta (no tan peti-
ta) història comença 
un dia qualsevol a 
una estació de metro, 
probablement la de 
Joanic. Un home enfila 
les escales que duen al 
carrer, carregant una 
petita maleta i amb 
una gavardina de color 
cru penjant del braç. 
mira a banda i banda i 
esbossa un petit som-
riure de satisfacció en 
comprovar que el dia 
llueix rutilant i que 
encara disposa d’una 
mica de temps per fer 
parada i fonda abans 
els seus assumptes no 
el portin de corcoll el 
que resta de dia. 

Sebastià Jovani

cArLos cobo

cors impertèrrites i taules uni-
formades, el viatger descobreix, 
en el tumult que s’engendra i es 
renova a cada segon allà dins, la 
possibilitat de totes les possibi-
litats. D’escriure totes les his-
tòries de la seva pròpia història 
a partir de cada giragonça, de 

cada encontre fortuït o de cada 
instant d’embadocament amb 
la munió d’objectes, ampolles 
i relíquies que s’hi amunteguen 
en un perfecte ordre caòtic. Ai-
xí, si decideix prendre una copa 
de cava i es recolza a la petita 
barra que hi ha al costat de la 
màquina de tabac, potser un ar-
tista creador de conceptes volà-
tils li dirigeixi la paraula i doni 
inici així a la novel·la introspec-

tiva i simbòlica de la seva pròpia 
història. O potser si s’acosta al 
mostrador per a demanar un ca-
fè, les juguesques verbals de dos 
clients canosos i envermellits el 
portin a teixir el relat esotèric i 
humorístic de la seva existència. 
Rera seu, entaforada entre cai-
xes de whisky, s’amaga l’arrel de 
la seva peripècia canallesca i qui 
sap si detectivesca. I seguint el 
rastre d’un petit gos ofuscat que 
ensuma entre peus humans i de 
cadira, comença la seva novel.la 
existencial. 
A cada elecció que faci el vi-
atger, aquest centre místic de 
l’univers (on havia sentit abans 
aquesta expressió? Com és que 
la reprodueix a l’interior del seu 
cap amb aquesta naturalitat?) 
es bifurcarà, es multiplicarà en 
noves emanacions. La història 
introspectiva virarà cap a un re-
lat de continguda emotivitat a 
partir de l’onatge proper d’una 
copa de brandy i d’un reguitzell 
de records agafats al vol, la tra-

ma detectivesca es complicarà 
amb afegits carnals i sucosos 
pel contacte lleu del vestit 
d’una dona que demana dos 
litres de vi de bóta. Les sendes 
del jardí es multiplicaran, el 
temps esdevindrà un plec so-
bre plec de calitges sobre brises 

i el viatger, sense adonar-se’n, 
escriurà, no ja les infinites his-
tòries de la seva història, sinó 
tambés les innombrables de la 
pròpia Bodega. Les inacaba-
bles teodicees d’aquest territo-
ri de vagarejos, escrites durant 
totes les vides possibles justa-
ment en el llibre que l’home 
està a punt d’obrir, i que duu 
per títol Si un dia qualsevol un 
viatger. 

podriA sEr EL GAbinEt d’un coL.LEccionistA, o AquELL ALEpH dEL quE pArLAvA borGEs i quE contEniA tots ELs LLocs dE LA tErrA

A la barra, potser un 
artista creador de 

conceptes volàtils li 
dirigeix la paraula

Aquest centre místic 
de l’univers es 

bifurcarà per crear 
noves emanacions


