
343

1
4

 d
e 

m
ai

g
d
e 

2
0

1
0

Tot i el ràpid anunci de l’acord 
de compra dels terrenys de Bailèn 
225-231, on hi ha una vella ben-
zinera coberta i un pàrquing, i de 
Quevedo 14-26 per aixecar-hi les 
instal.lacions definitives de l’escola 
l’Univers -ara en barracons a Poble 
Romaní-, la negociació s’ha endar-
rerit cinc mesos i no ha estat fins 

ara que s’han lligat tots els serrells 
i s’ha pogut engegar els treballs 
d’enderroc. El preu final de l’ope-
ració és de 15 milions d’euros amb 
compensacions incloses. De fet, les 
negociacions entre el Districte i la 
propietària per acabar de concretar 
el preu de les indemnitzacions i la 
compensació d’activitat han estat 

el punt que ha fet endarrerir el pro-
cés. Finalment, s’ha fixat mig milió 
d’euros per a aquest concepte. Una 
despesa, però, que corre a càrrec de 
la propietat i que no incrementa, 
per tant, els 15 milions abonats per 
l’Ajuntament.
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Adéu a la vella benzinera de Bailèn 
Albert JAné

CArlos Cobo

sumari

Les connexions amb Penitents 
i la reforma urbanística de la 
plaça Alfons Comín han cen-
trat el debat de les tres sessions 
que ja s’han dedicat al pla estra-
tègic del barri de Vallcarca. Su-
perat l’objectiu de lligar els bar-
ris del nord i del sud de Gràcia 
proposat durant el mandat de 
Mascarell, ara toca cosir el nord 
amb el nord.
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 suport a l’equip

Vallcarca vol 
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Penitents
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la sala d’actes del districte s’omplirà 
dels colors més reivindicatius de l’arc 
iris dilluns que ve, ja que el front d’alli-
berament Gai, amb seu al carrer Verdi, 
celebrarà el Dia Internacional contra l’Homo-
fòbia en seu municipal. el símbol, al marge 
de la lluita personal en aquest sentit del regidor, Gui-
llem espriu, és més fort perquè les institucions sempre 
han fet més costat a les elits del Gaixample que als que 
han defensat que també hi ha gais paletes, repartidors 
de butano o bisbes. bravo per aquest acostament! 

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

La plaça de les Dones del 36 va pel camí de convertir-se en 
una de les més polèmiques- i cara!- de la història de la ciutat. 
Encara no es compleix ni un any de la seva inauguració, amb 
la ja famosa lluita de banderes inclosa, i l’espai ja dóna per fer 
un llarg recorregut per l’hemeroteca. De la polèmica pel tanca-
ment enreixat s’ha anat passant a d’altres temes com la gran 
inversió en un banc de 6.000 euros, els preus prohibitius que 
es paguen per un pis a la plaça i del luxe que pot representar 
tenir un espai que, de nit, queda només per als veïns. Però 
les inversions desmesurades i els problemes derivats de la 

precipitació en la construcció 
continuen acumulant-s’hi com 
la pols, quan encara no ha 
passat prou temps ni perquè 
la pols s’hi hagi fet un racó. 
Aquesta setmana, per sorpre-
sa de tots, la plaça tornava a 

estar en obres. El problema: deficiències en la construcció de 
la zona infantil que s’havia fet de qualsevol manera per tenir 
el projecte enllestit a temps i començar a comercialitzar els 
pisos. Les pluges dels últims dies hi han provocat filtracions i 
retencions d’aigua. Doble inversió, doncs, en plena campanya 
d’ajustar-se el cinturó. I un apunt nou a la llarga llista d’inci-
dències. Sumar i seguir, que diuen.
Menció a banda mereix el tema de la mala herba que creix 
arreu de la plaça, fet que posa en evidència el manteniment 
que hi fa Parcs i Jardins. De ben segur que no ajuda a estar 
a gust en uns pisos que, en alguns casos, tenen un preu de 
sortida de 600.000 euros i més de dos pams de males her-

bes a la porta de casa; a més, 
òbviament, de les deficiències 
en la urbanització que pu-
guin sortir d’ara endavant i 
de l’oposició de bona part del 
barri que es nega a acceptar 
el tancament de l’espai públic. 
Una plaça que, encara en la 

darrera sessió plenària Josefina Piquet, en nom de les Dones 
del 36, tornava a posar al centre de la polèmica, reiterant que 
no hi posaran els peus fins que no es retirin les reixes que els 
recorden les presons franquistes. Sens dubte, tota una ganga 
al cor de Gràcia, si més no pel ritme informatius del barri. Els 
veïns de la plaça, però, poden celebrar aquests dies un èxit 
important: la reparació de la font que no havia funcionat des 
del dia de la inauguració. Més val tard que mai. Això sí que és 
manteniment i velocitat de resposta.

Existeix un districte a Bar-
celona que fins fa tres anys 
s’anomenava Gràcia. Des 
d’aquestes dates, els polítics 
de l’Ajuntament d’aquest 
Districte li estan canviant el 
nom per Desgràcia. Desgrà-
cia per a tots els comerciants, 
empreses i autònoms que 

anem malvivint, perquè els impos-
tos cada cop són més alts i els cli-
ents cada cop menys. Un bon dia 
a algú d’aquest Ajuntament se li 
va ocórrer la gran idea de col.locar 
pilones per accedir a una determi-
nada zona (desconec el fi).
Vehicle destrossats per culpa de les 
pilones, reducció de clients a co-
merços i pimes, greus problemes 
de lliurament i recollida de gènere, 
ambulàncies a les quals s’impedeix 
el pas per atendre malalts,... Famí-
lies que no poden visitar-se. Bom-
bers que no poden accedir a les 
necessitats dels veïns i un llar etc. 
Com que la mesura no és popular, 
com bé es pot observar, se’ls ocorre 
una altra idea descabellada: la de 
col.locar càmeres que registrin les 
matrícules dels vehicles que acce-
deixin a la citada zona. On queda 
la intimitat de les persones que 
viuen o treballen en aquesta zona? 
Existeixen monuments llocs d’inte-
rès,...en aquesta zona perquè calgui 

El dimecres es va presentar, 
a l’AVV Coll-Vallcarca, el nº11 
de la revista La força de les 
dones realitzada pel Grup de 
Comunicadores del Coll. En-
guany la revista tracta com a 
tema principal les memòries 
de les treballadores de l’Edi-
torial Bruguera. 
La Bruguera està lligada a la 
vida i la història del barri del 
Coll des que hi va néixer el 
1908,amb el nom d’El Gato 
Negro. Moltes de les seves 
treballadores recorden amb 
carinyo i simpatia els anys 
que van treballar a l’edi-
torial i recorden les bones 
condicions de treball, els 
aprenentatges que hi van fer 
i el bon ambient que es res-
pirava entre els companys 
i companyes, especialment 
durant els anys que l’editori-
al funcionava millor. En una 
època en què, amb molta 
freqüència, les empreses 
acomiadaven les dones a 
l’hora de casar-se o tenir 
fills, l’editorial els permetia 
seguir treballant. En el cas 
de les dones que havien de 
plegar per tenir cura dels fills 
i filles, sovint, l’Editorial els 
seguia donant feina tempo-
ralment . L’editorial Bruguera 
fou una empresa capda-
vantera, tant en processos 
comercials i industrials, com 
en serveis socials, que va po-
sar en el mapa de Barcelona, 
de Catalunya i de tot el món 
el nom del barri del Coll. 

treballar a 
la bruguera
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Conxa Garcia

El tema de les reixes ha 
anat passant el relleu a 
noves polèmiques a la 
plaça Dones del 36

restringir-hi el trànsit? Quin sen-
tit té que estiguem vigilats? Potser 
estan jugant a ser déus? Per favor, 
deixi’ns treballar, deixi’ns viure. No 
a les pilones. No a les càmeres.

amancio sánchez

Em sembla molt bé que 
cada cop es restringeixi més 
la circulació pels carrers de 
Gràcia. En pateixo les con-
seqüències com a conductor, 
però hi estic plenament 
d’acord, perquè la vida és 
més agradable amb menys 
cotxes. Tot i així, crec que 
això és una mica Can Pixa...
Per què jo no puc entrar a 

determinats carrers i veig sempre 
motos fent el zig-zag i passant-se 
les pilones per on volen? Si hi ha 
una restricció que sigui per tots. 
I si les càmeres han de permetre 
controlar això, endavant. El barri 
és de tots, repartim també les 
restriccions. 

antònia bosch
La mala herba posa 
en evidència el 
manteniment que hi 
fa Parcs i Jardins
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el bloc

staff

Coincidència

Al llarg del dia qualsevol de 
nosaltres ha de prendre una 
quantitat enorme de decisi-
ons, A o B, blanc o negre, sí 
o no. Per contra, som alhora 
cagadubtes de mena en les 
opcions a mig i a llarg termi-
ni, i les conseqüències que 
es poden derivar. Per això 
m’incloc en els amants de les 
disjuntives que demanen una 
solució ràpida i que provo-
quen estranys companys 
de llit, que va dir aquell. 
Són aquestes opcions sense 
grisos les que provoquen cu-
rioses coincidències: entre un 
dirigent polític i un dirigent 
antisistema a l’hora de dir “jo 
ja no llegeixo L’Independent” 
o entre els hippies favorables 
a la reforma de la Diagonal i 
els amos de la privatització 
salvatge del transport públic 
o encara entre els conver-
gents contraris al canvi en 
l’avinguda i els joves que 
per primera vegada volen 
dir no a alguna cosa. S’havia 
dit també que els principals 
interessats a mantenir el 
conflicte basc eren el PP i ETA 
o que, posem-hi un exemple 
local, pot haver més indepen-
dentistes graciencs al PP que 
al PSC. Són resultats dignes 
d’una anàlisi sociològic per 
als afeccionats a la creença 
que no es pot ser altra cosa 
que extremista. 
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Què et semblen les noves restriccions econòmiQues de Zapatero? entra a www.independent.cat/gracia i vota

tribuna

l’europa que volem
Ara fa gairebé un any la 
Torcida Escapulada també 
repartia un altre comuni-
cat, tot i que de signe molt 
diferent d’aquest que teniu 
a les mans. Tal i com diu el 
nostre ideari, som una penya 
independent i, per tant, 
no ens casem amb ningú. 
Malgrat que sí som fidels a la 
veritat, estem “casats” amb 
una samarreta (l’escapulada) 
i amb un club (l’Europa) i, 
seguint aquest ideari, quan 
toca fer crítica constructiva 
la fem i quan toca felicitar 
també ho fem.
Així doncs, un cop acabada la 
temporada, volem donar l’opi-
nió sobre la temporada en els 
següents punts:
Cal felicitar, aplaudir i posar-
se dret davant l’equip tècnic 
que lidera Pedro Dólera. 
Aquest equip tècnic ha can-
viat com un mitjó l’espiral 
negatiu en què l’Entitat estava 
instal.lada des de feia massa 
anys. S’ha demostrat que la 
motivació, el treball, el com-
promís i l’esforç tenen una 
gran recompensa.
Als jugadors cal també 
felicitar-los, tant pel gran joc 
desplegat i per tornar-nos a 
sentir orgullosos de l’equip, 
com també pel gran compro-
mís i esforç que han fet gala 
al llarg de tots els partits.
 També cal reconèixer l’encert 
que va tenir la directiva en 
confiar amb un entrenador 
desconegut i novell a la Ter-
cera Divisió com és en Pedro 
Dólera.

Torcida Escapulada

CedidA

Tot i que no s’ha aconseguit fer 
el play-off, des de la Torcida 
creiem que és la línia a seguir.

Lluitar pels quatre primers llocs 
ha de ser gairebé un “deure” 
de l’Europa. En aquest sentit, 
demanem a la directiva que en 

la mida del que sigui possible, 
mantingui la columna vertebral 
de l’equip. Ja és un bon pas la 
renovació de Dólera.
I, finalment, convidem a TOTS 
els europeistes, ja siguin 
joves, grans, socis o no socis, 
seguidors i aficionats a “inver-
tir” en la Torcida Escapulada. 
No demanem pas que la gent 
gran vinguin al gol a tocar el 
timbal, però sí que col.laborin 
amb la quota de soci (15eu-
ros), ja que invertir en nosal-
tres és invertir en animació 

Demanem a la directiva 
que, en la mida del 
possible, mantingui la 
columna de l’equip

què en penseu...

Sóc grega i, per tant, ja he vist 
aquest tipus d’actuacions de 
prop. No sé si les mesures són 
les més apropiades o no, però el 
que està clar és que en aquests 
moments ja podem fer poca 
cosa per evitar actuacions simi-
lars. Potser si s’hagués previst 
abans, no haguessin calgut. 

Ilekfva bethymouti
psicòloga

remedios Martí
jubilada

eytan Clower
professor

sylvia del amo
professora

Està clar que per als jubilats és 
una mala notícia, però si no hi 
ha més solució, tots ens haurem 
d’apretar el cinturó per poder 
tirar endavant. Certament, 
no crec que un altre partit ho 
hagués gestionat millor. 

Crec que les mesures són molt 
apropiades, tot i que no siguin 
populars, perquè és evident que 
són necessàries veient la situació 
en la que ens trobem. Elogio la 
valentia de Zapatero d’haver-les 
impulsant jugant-se la possible 
factura electoral. 

Jo sóc funcionària i estic molt 
emprenyada. Per començar, 
em baixen el sou un 5 per cent. 
Crec que no és el camí, caldria 
buscar altres solucions com 
impostos que carreguessin més 
els rics o més control sobre els 
alts càrrecs. Els treballadors 
hauríem de sortir al carrer.  

...de les mesures econòmiques anunciades per Zapatero?

Textos i fotos: M. Ortega

per a l’equip. I a la gent jo-
ve, li demanem que s’animi 
a venir al gol amb nosaltres, 

ja que aquest any i malgrat 
els bons partits i la bona 
classificació de l’equip ens 
hem trobat massa sols. 

Lluitar pels quatre 
primers llocs hauria 
de ser gairebé un 
deure per a l’Europa
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Més debat sobre el teatret Identitat i xarxes 
socials

Cada cop sento menys aquells comentaris 
que fa uns tres o quatre anys moltes perso-
nes (inclosos companys i companyes perio-
distes) feien sobre les xarxes socials: que si no vull exposar 
en públic la meva intimitat, que si no vull anar explicant a la 
gent què faig i què deixo de fer, que si no vull aparèixer en 
fotos...
El temps ens ha anat donant la raó a aquells que aviat vam 
tenir clar que eines com Facebook o Twitter obririen moltes 

portes. Cal fer un esforç 
inicial d’aprenentatge per 
evitar, precisament, que es 
donin a conèixer coses que 
no explicaríem al primer 
que ens trobem pel car-
rer, però un cop controlat 
això… Els nostres perfils 

a les xarxes socials acaben esdevenint una part més de la 
nostra identitat.
Nosaltres som com ens han educat els pares, som el que 
hem après a l’escola, som el que ens han aportat les amis-
tats, som les alegries i les penes que ens ha anat donant la 
vida… Però al segle XXI som també la manera de comunicar-
nos amb els altres, i això vol dir pertànyer a xarxes, tant si 
són presencials com si són a Internet. 
Acostuma a passar que internet, precisament, acaba refor-
çant, consolidant i amplificant xarxes que poden ser més 
actives i cohesionades en la mesura que puguin sumar 
membres independentment del seu lloc de residència i dels 
seus horaris laborals.
Així, gràcies a Facebook puc seguir la magnífica tasca que 
la Josefina Altés fa amb la creació de Bancs del Temps a 

tota Europa, i he constatat 
el seu interès pels nens de 
l’Índia, entre moltíssimes 
altres inquietuds seves que 
ja coneixia. També puc 
veure al moment, allà on 
sigui, les magnífiques fotos 

d’amics i amigues que penja contínuament el Pepe Luque; 
segueixo de prop l’activitat dels Castellers de la Vila de Grà-
cia –cosa que, per cert, no feia abans de Facebook-; ric amb 
els comentaris de la Mar Gil. I, gràcies al Victor Barrallo, he 
descobert un grup al qual potser m’afegeixo i tot: “Yo tengo 
un amigo sacerdote que es genial aunque los medios digan 
que no”.
Certament, els temps estan canviant, i convé no perdre el 
carro. Sobretot, perquè és divertit. 

Opinió

èriC lluent

Després de llegir l’escrit dels 
Amics de Lesseps, Fernan-
do Casal i Carme Varga, 
publicat a l’Independent de 
Gràcia el propassat 7 de 
maig, m’adono que parlar de 
la no-utilització del teatret 
de la plaça Lesseps és una 
bajanada perquè: 
a) En dos anys s’ha utilitzat 
dues vegades, concretament 
el dia de Sant Jordi. Tenint 
en compte que l’any té 365 
dies, el percentatge d’utilit-
zació és realment especta-
cular. 
b) A les grades sempre hi ha 
gent xerrant i prenent el sol 
(i tothom sap que aquesta 
és la finalitat principal del 
teatret). Res de bancs, de 
pèrgoles, ni d’arbres. Es 

podria proposar a l’alcalde, 
Sr. Hereu, que en la propera 
reforma de l’avinguda Diago-
nal posi teatrets al bulevard 
perquè la gent hi vagi a 
xerrar i a prendre el sol. 
Això sí, amb un sistema 
d’ascensors o d’escales 
mecàniques per tal que les 
persones grans o amb mobi-
litat reduïda pugin accedir a 
les grades superiors. 
Desitjo de tot cor que el 
programa d’utilització del 
teatret que els Amics de 
Lesseps han proposat al 
Districte de Gràcia tingui 
èxit i pugui servir per fer-hi 
espectacles de música, dan-

sa o teatre de manera continu-
ada i no només el dia de Sant 
Jordi. 
Perquè si s’ha de seguir com 
ara, utilitzant-lo un cop l’any i 
fent-lo servir únicament com a 
espai de tertúlia, potser sí que 
caldrà plantejar-se la possibi-
litat de desmuntar aquesta an-
dròmina i portar-la al “museu 
d’idees d’arquitectes famosos”. 
I no per ignorància, sinó pel 

més elemental sentit comú: 
senzillament, perquè no ha 

complert amb la finalitat per 
la qual va ser construït. 

Si aquest espai ha de 
seguir com ara poster sí 
que caldria plantejar-se 
desmuntar-lo

Cal un esforç inicial 
d’aprenentatge per no 
donar a conèixer coses 
que no explicaríem

 Associació Coordinadora de 
Grups de Rock de la Sedeta

  Sicília, 321
  93 458 41 30
 web: www.sedeta.cat
 locals@sedetarock.com

 Associació Cultural Tram
  Travessia de Sant Antoni, 6-8
  93 218 44 85
 web: www.tradicionarius.com

 Associació de Músics i 
Intèrprets en Llengua Catalana

  Canó, 6
  93 218 25 62

 Aula d’Escriptors-Multiespacio 
Literario

  Sant Lluís, 6
  93 210 25 68

 Casal Corpus Teatre
  Bailèn, 175
  93 531 24 25
 web: www.teatrecorpus.org

 Centre de Fotografia 
Documental de Barcelona 
LaFotoBcn

  Mozart, 68
 web: www.lafotobcn.org

 El Cercle
  Santa Magdalena, 12
  93 218 10 01
 web: www.elcercle.cat

 Espai Experimentem amb l’Art
  Torrijos, 68
  93 217 18 77
 web: www.experimentem.org

 Foment Gracienc de les Arts
  Sant Pere Màrtir, 9
  93 218 18 97

 Galeria d’Art Atelier
  Plaça Rovira i Trias, 9
  93 284 43 17

 Galeria d’Art Espai B
  Torrent de l’Olla, 158
  93 217 10 90
  609 592 432
 web: www.espaib.com

 Galeria d’Art H2O
  Verdi, 152
 93 415 18 01
 web: www.h2o.es

 Galeria d’Art Paspartú
  Verdi, 25
  93 368 15 74
 web: www.galeriapaspartu.com

 Galeria d’Art Safia
  Bruniquer, 9
  93 213 84 96
 web: www.galeriasafia.com
 safia@galeriasafia.com

 Galeria Hartmann
  Santa Teresa, 8
  93 415 95 56
 web: www.galeriahartmann.com
 info@galeriahartmann.com

 Galeria Miquel Alzueta
  Riera de Sant Miquel, 34
  93 368 45 44 
 web: www.galeriamiquelalzueta.

com
 info@galeriamiquelalzueta.com

 Galeria Tagomago
  Santa Teresa, 3, baixos
  93 292 24 22
 web: www.tagomago.com

 Galeria Tòrcul d’Art
  Joan Blanques, 44
  93 285 25 46
 web: www.torcul.com
 torcul@telefonica.net

 Grup de Teatre Disbauxa
  Betlem, 26 baixos
  93210 20 91

Entitats artístiques i galeries d’art

Es podria proposar 
a l’alcalde que posi 
teatrets al bulevard de 
la nova Diagonal

Els temps estan 
canviant i convé 
no perdre el carro. 
Sobretot, si és divertit
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Política
Vallcarca obre el debat de plans estratègics 
demanant treure barreres amb Penitents 
La reforma de Comín amb els terrenys del Barça i la mobilitat entre barris, claus de futur

si en el mandat de ferran 
Mascarell com a regi-
dor, el pla estratègic de 
Gràcia es va marcar la 
idea de cosir els barris 
de nord i sud de Gràcia, 
ara toca una altra mena 
de soldadura: la del nord 
amb el nord. així s’ha 
posat de manifest aques-
ta setmana en les tres 
sessions dedicades al pla 
estratègic del barri de 
Vallcarca. les connexions 
amb Penitents i la refor-
ma urbanística de la zona 
de la plaça alfons Comín 
han estat els temes clau.

ALBERT BALANZÀ

Després de la prediagnosi que els 
tècnics de barri han fet de les cinc 
parts en què es divideix Gràcia 
(vegeu requadre), una vintena de 
càrrecs institucionals i dirigents 
veïnals han començat a treballar 
aquesta setmana, començant per 
Vallcarca, en els plans estratègics 
de cada zona. La discussió, dividi-
da en tres sessions d’urbanisme i 
habitatge, comerç i mobilitat i en-
titats i participació, va tenir més 
gruix en la primera de les reuni-
ons, on es va fer palès el desig de 
futur dels veïns perquè la unió de 
Vallcarca amb Penitents, després 
del canvi de fronteres de l’Ajun-
tament, vagi més enllà del nom i 
serveixi per millorar accessos i eli-
minar la barrera de la ronda.
El pla estratègic de Vallcarca, en 
el qual hi participen els veïns or-
ganitzats del carrer Palou, de la 

zona Vallcarca/farigola, de Peni-
tents i de Gràcia Nord, ha recollit 
ja, doncs, algunes propostes com 
la cobertura parcial de la ronda 
en alguns trams de Gràcia o la re-
forma general de la plaça Alfons 
Comín, a la vista que l’adquisició 
municipal dels terrenys de sobre 
de la benzinera per al pla Barça 
pot reordenar les instal·lacions 
esportives de la zona, per exem-
ple, el camp de l’Àliga. Dimecres 
la comissió de govern de l’Ajun-
tament de Barcelona va fer públic 
que Gràcia guanyarà 700 metres 
quadrats més per les compensa-
cions del pla del miniestadi i dis-
posarà de 8.205 metres quadrats 
inicialment per a equipament 
esportiu. 

Arxiu

Guillem espriu presidint unA trobAdA de Consell de bArri del CAmp d’en GrAssot

M.O.

Les reivindicacions veïnals per 
mantenir l’espai lliure de les gra-
des en el projecte de reforma de 
la Sedeta, les protestes contra les 
reixes instal·lades a la plaça de 
les Dones del 36 o la lluita de 
la Plataforma d’Entitats Juvenils 
per gestionar el nou Casal de 
Joves són alguns dels exemples 
recents als quals s’ha agafat el 
nucli de Gràcia de la CUP per 
reivindicar la importància de les 

iniciatives veïnals per mantenir 
viva “la Gràcia que ens esti-
mem”, tal i com recullen en el 
seu comunicat. De qui és l’espai 
públic? Aquesta és la pregunta 
que va encapçalar la trobada de 
dimecres al vespre al centre cí-
vic de la Sedeta, en la qual van 
participar persones involucrades 
en les lluites veïnals més recents 
del barri com Àgata Real, en 
nom de la Plataforma Salvem 
la Sedeta; Gerard Solís, de la 
Plataforma d’Entitats Juvenils i 

La CUP de Gràcia encoratja els 
veïns a reivindicar l’espai públic
Destaquen les reivindicacions veïnals a la Sedeta i Dones del 36

Toni Ramon, de l’Observatori 
de Gràcia, a més d’Eduard Vila-
plana que, en nom del nucli de 
Gràcia de la CUP Barcelona, va 
destacar la importància de llui-
tar per preservar l’espai públic, 
“com a punt per establir-hi vin-
cles socials i poder qüestionar 
el model de ciutat que s’imposa 
actualment”. El debat també va 
abordar casos polèmics com la 
marxa enrere en el procés per fer 
pagar al Park Güell o la reforma 
de la Violeta. 

els graciencs, entre la a i la C de la Diagonal. L’en-
questa electrònica de L’Independent ha registrat un frec a frec entre 
les propostes A (bulevard) i C (ni rambla, ni bulevard), prop del 40 
per cent cadascuna. El debat també s’ha seguit a Facebook, on els 
consellers d’ICV- EUiA i CiU, Roger Amigó i Víctor Cullell, han 
discutit sobre la utilitat de l’opció C. A la foto, el president del dis-
tricte, Ricard Martínez, votant dimarts a la Sedeta. 

CedidA

breus

La plataforma Gràcia Decideix 
ha sumat ja 170 voluntaris i una 
vintena d’entitats a la xarxa que 
està desplegant des del mes de 
febrer. L’última acció de la pla-
taforma va tenir lloc diumenge 
durant la diada castellera a la 
plaça de la Vila, on van apro-
fitar per enregistrar un vídeo 
promocional (amb música de 
Nirvana). L’última incorpora-
ció d’entitats a la plataforma 
ha estat el Taller d’Història de 
Gràcia. 

El grup municipal de CiU a Grà-
cia ha denunciat aquesta setmana, 
a través d’un comunicat, l’endar-
reriment que acumula l’estació de 
la línia 9 al barri de la Salut. A tra-
vés d’una resposta parlamentària 
del conseller Joaquim Nadal al di-
putat convergent Josep Rull, CiU 
constata que aquesta parada, que 
encara rep el nom de Muntanya, 
és la més endarrerida la línia. 

Gràcia Decideix 
suma ja 170 
voluntaris

CiU denuncia el 
retard de l’estació 
de la L9 a la Salut

Els punts febles de Vallcarca. 
El document, fet per la tècnica de 
barri, Elisabet Gaspar, assegura 
que el barri està “desnivellat, divi-
dit per la ronda de Dalt, travessat 
per amplis vials, segmentat”....

Característiques del barri. El 
document descriu que el barri 
està format bàsicament per ca-
ses unifamiliars en carrers amb 
pendents importants.

Les oportunitats. En clau de fu-
tur, el text subratlla la revisió del 
PGM per fer equipament espor-
tiu en els terrenys del pla Barça, 

la proximitat de Collserola, la 
futura biblioteca de Penitents i 
els veïns organitzats.

Necessitats a Mas Falcó. Se-
gons el districte, Mas Falcó no 
té comerços, les voreres són in-
naccessibles i està pendent del 
soterrament de les línies elèctri-
ques. També diu que no hi ha 
cap espai de trobada

Pla Vallcarca, Tres Turons i pols 
veïnal. El document afegeix els 
plans coneguts a Vallcarca, Tres 
Turons i quantifica en 54 les en-
titats de la zona.

la prediagnosi de Vallcarca

La Guàrdia Urbana va desallotjar 
dijous al matí una finca okupada 
al número 100 de l’avinguda de 
Vallcarca. Segons fonts policials, 
en el moment del desallotjament 
hi havia set persones a l’interior 
de la casa i no s’hi van registrat 
incidents destacables. 

Desallotgen una 
casa okupada al 
barri de Vallcarca
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Societat
Reformes per mala urbanització a Dones 
del 36, nou mesos després d’inaugurar-se
La zona infantil s’ha aixecat per acumulació d’aigua mentre la mala herba s’estén

la feina mal feta no té 
futur. aquest és el lema 
d’una campanya instituci-
onal del govern que es va 
instaurar en l’imaginari 
col.lectiu i que ara serveix 
per exemplificar la malas-
trugança que arrossega 
la plaça de les Dones del 
36 des del dia de la seva 
inauguració, un proper 18 
d’agost de 2009. la mala 
urbanització de la super-
fície ha obligat a aixecar 
aquesta setmana una part 
de la zona de jocs infan-
tils mentre la mala herba 
creix arreu d’un espai on 
els veïns paguen preus 
gairebé prohibitius. 

ALBERT BALANZÀ

Nou mesos no han passat enca-
ra des que la plaça de les Dones 
del 36 va inaugurar-se enmig de 
la polèmica pel tancament enrei-
xat i d’una sobrevinguda guerra 
de banderes i aquesta setmana les 
obres han tornat a fer-se visibles: 
una brigada d’obres ha hagut d’ai-
xecar parcialment la zona de jocs 
infantils, segons fonts dels treba-
lladors, perquè la instal.lació es va 
fer depressa i corrents i malament, 
de manera que les pluges han pro-
vocat filtracions i retencions d’ai-
gua. No hi ha hagut més remei 
que anul·lar provisionalment la 
zona de jocs, arrencar una part 
de la superfície flonja i comen-
çar a substituir-la per PDM, un 
revestiment de cautxú que garan-
tirà un acabat de més qualitat i 
evitarà els actuals problemes.

èriC lluent

trebAlls A lA zonA infAntil de lA plAçA dones del 36, diJous Al mAtí

Primer van ser les reixes que es 
van convertir en eina de picaba-
ralla política perquè en el primer 
projecte (2004) havien d’anar en 
un racó i després en el projecte 
modificat (2007)van tancar la 
plaça de les dones republicanes 
amb significatius barrots. Des-
prés va ser la guerra de banderes 
del dia de la inauguració amb 
ERC i ICV tirant-se els plats pel 
cap i més tard els grups alterna-

tius organitzant campanyes de 
protesta i llançant, alguns d’ells, 
globus de pintura contra els edi-
ficis (les marques encara són vi-
sibles). Per postres, la malastru-
gança de la plaça va culminar, tal 
com va explicar L’Independent, 
amb la notícia que l’Ajuntament 
va aprovar una urbanització de 
superfície amb un banc que cos-
tava 6.000 euros. Va ser, com ara 
es veu, una mala urbanització. 

Barrots, banderes, globus de 
pintura i bancs de 6.000 euros

CedidA: montserrAt torres

crònica blavaJordi Ràfolsbreus

El reiterat mal funcionament de 
la pilona del carrer Mateu amb 
Badia ha portat l’AMPA de l’es-
cola Reina Violant a prendre una 
solució d’urgència: una tanca de 
ferro que reguli l’entrada de ve-
hicles en aquest carrer, sobretot a 
l’hora que els alumnes han d’en-
trar o sortir de l’escola o anar al 
pati. La decisió la van prendre de 
forma unilateral en una reunió 
dimarts a la nit després d’haver 
demanat solucions al Districte 
i no haver obtingut resultats. 
Fonts de l’AMPA apunten que 
més val això que res. 

El Reina Violant 
posa una tanca al 
lloc de la pilona

el 4 de 8 és un castell 
que la colla de Gràcia 
porta 8 anys descarre-
gant, des d’aquell con-
curs de tarragona del 
2002 on van ser capa-
ços de carregar-lo. Mai 
no l’han perdut, però 
no han pogut superar 
la fita amb castells de 
més dificultat.

de la camisa blava descarregaven 
un 4 de 8 que tenia un significat 
molt especial. Era el 4 de 8 més 
matiner de la història dels Caste-
llers de la Vila de Gràcia, mai no 
l’havien fet abans de la Festa Ma-
jor i això la colla ho va demostrar 
amb nervis continguts abans de 
fer-lo i amb eufòria descansada 
després de descarregar-lo. 
Aquest 4 de 8 trenca la barrera 
psicològica dels vuit pisos aques-
ta temporada i obre les portes a 
un 3 de 8 que ja fa massa temps 

El 4 de 8 més matiner
que es resisteix. Els de Gràcia van 
descarregar també el 5 de 7, un 
treballat 4 de 7 amb l’agulla i dos 
pilars de 5 simultanis. El següent 
objectiu serà tornar a descarregar 
el 2 de 7, que mostra molt bona 
forma als assajos i que probable-
ment intentaran a la visita a Vila-
franca del Penedès del proper 30 
de maig. La diada del passat diu-
menge va comptar també amb 
les actuacions de Moixiganguers 
d’Igualada i Marrecs de Salt que 
van descarregar castells de 7. 

És el primer cop que el descarreguen abans de Festa Major

Diumenge 9 de maig, amb mo-
tiu del seu XIIIè aniversari, els 

Aquesta imatge dels paletes tam-
bé s’acompanya aquests dies 
d’una trista visió de la plaça, defi-
cientment mantinguda per Parcs 
i Jardins, ja que les males herbes 
ja aixequen més de dos pams en 
moltes zones del paviment mixt 
de llambordins i gespa. La visió 
no és agradable per a uns veïns 
de classe mitjana-alta que han 
pagat fins a 600.000 euros d’una 
promoció d’habitatges que els ga-
rantia viure en “l’illa de Gràcia”. 
L’única alegria que han tingut 
aquests veïns en els últims dies ha 
estat la posada en funcionament 
de la font de disseny que hi ha 
al mig de la plaça, que no havia 
funcionat mai, ni en el dia de la 
inauguració. 

La Vila, el 
barri amb més 
llars amb una 
sola persona
REDACCIó

Les llars amb un únic habitant 
no han deixat de créixer durant 
l’última dècada i ja representen 
més del 30 per cent del total de 
llars barcelonines (197.625). 
Gràcia és el segon Districte on 
aquest tipus d’habitatges repre-
senta un percentatge més alt 
(34,7 per cent), només per dar-
rera de Ciutat Vella (37,6 per 
cent) i per davant de l’Eixam-
ple (33,5 per cent) que, en xi-
fres absolutes, és el districte que 
aplega més pisos amb un únic 
habitant (37.883). Si s’obser-
ven les dades per barris, la Vila 
de Gràcia és el punt de la ciu-
tat amb un índex més elevat de 
llars unipersonals amb 8.838, 
seguit del de la Nova Esquer-
ra de l’Eixample amb 7.913 i 
de Sagrada Família amb 7.913 
llars. Entre les persones que vi-
uen soles al conjunt de la ciutat 
- en els últims vuit anys aques-
ta tipologia de llar ha crescut 
un 27,1 per cent-, en 113.437 
llars hi viuen persones d’entre 
16 i 64 anys, de les quals un 
37’3 per cent són homes i un 
62’7 per cent són dones; en 
84.192 hi viuen persones soles 
majors de 65 anys, un 21’1 per 
cent són homes i un 78’9 per 
cent són dones.
De llars mixtes, aquelles for-
mades per al menys dos 
adults, un dels quals és estran-
ger, Gràcia en registra prop de 
5.000, una xifra similar a la de 
les cases on només hi ha es-
trangers (4.805). 
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La benzinera de Bailèn tanca amb 
un acord de 15 milions d’euros 
Inclou mig milió d’indemnitzacions i compensacions d’activitat 

MARIA ORTEGA

Les compensacions per l’activitat 
de la benzinera, en concret les 
indemnitzacions que s’hauran de 
pagar als treballadors i els diners 
que hauran de cobrir els anys que 
encara queden de concessió de 
l’activitat, s’inclouen en el total 
de 15 milions d’euros que l’Ajun-
tament haurà d’abonar a la pro-

CedidA: mAnolo GinArt

l’estAt de l’interior de lA benzinerA del CArrer bAilèn que s’HA d’enderroCAr

tot i el ràpid anunci de 
l’acord de compra dels 
terrenys de bailèn 225-
231, on hi ha una vella 
benzinera coberta i un 
pàrquing, i de Quevedo 
14-26 per aixecar-hi les 
instal.lacions definitives 
de l’escola l’univers -ara 
en barracons a Poble ro-
maní-, la negociació s’ha 
endarrerit cinc mesos i 
no ha estat fins ara que 
s’han lligat tots els ser-
rells i s’ha pogut engegar 
els treballs d’enderroc. el 
preu final de l’operació és 
de 15 milions d’euros amb 
compensacions incloses. 

pietària de les finques. Aquest ha 
estat, de fet, el punt que ha alen-
tit el procés durant tots aquests 
mesos, des que el desembre ja es 
va comunicar el tancament de les 
negociacions. El preu d’aques-
ta partida d’indemnitzacions i 
compensacions s’eleva fins al mig 
milió d’euros però no suposa un 
increment del preu que abonarà 
el consistori, sinó que corre de la 
part de la propietat.
El passat dilluns 3 de maig la 
benzinera ja no va aixecar la seva 
porta metàl·lica i, durant aquests 
dies s’ha procedit al buidatge de 
l’espai per poder donar entrada a 
les màquines excavadores que, de 
fet, ja han engegat la seva feina en 
d’altres punts d’aquesta finca des 
de fa setmanes. 
L’escola Univers, abana sano-
menada provisionalment CEIP 
Bailèn, que va iniciar la seva ac-
tivitat el setembre en mòduls 
prefabricats a la plaça del Poble 
Romaní, ja està una mica més a 
prop, doncs, de la seva ubicació 
definitiva. Es tracta d’un projec-
te que es va començar a reivindi-
car, per mitjà de la coordinadora 

d’AMPA de Gràcia, a finals de 
la dècada passada i que inclou, a 
banda de l’escola de dues línies, 
unes instal·lacions esportives i 
possiblement un pàrquing pú-
blic. La construcció de la nova 
escola ja es va anunciar a finals 
del 2008 i, segons les primeres 
previsions, hauria d’estar enlles-
tida el 2011. El procés, però, va 
força més lent.

De moment, segons apunten 
fonts del districte, encara no hi 
ha un calendari concret d’obres 
i, per tant, és difícil concretar 
en quin moment els alumnes de 
l’escola podran fer el trasllat de-
finitiu i deixar enrere la provisi-
onalitat que els ha acompanyat 
durant aquest curs. El primer pas 
en aquest sentit va ser l’elecció 
per votació de la comunitat esco-
lar del nom: l’Univers. 

Dilluns 3 de maig la 
vella benzinera i el 
pàrquing ja no van 
aixecar la persiana

ComerCiant, si et 
vols anunCiar a 
l’independent 

truCa’ns i 
t’informarem

692 601 261
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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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Documents
RepORtatge fOtOgRàfic

La primera edició de la celebració del Dia d’Europa des de la vessant gastronòmica al carrer Verdi entre 
Robí i Providència, la Festa del Comerç al Carrer, el tretzè aniversari dels Castellers de la Vila de Gràcia, 

la tercera edició de la Trobada Jove amb la reivindicació del Casal de Joves al rerefons i el 54è aplec de la 
sardana. Tot, en un sol cap de setmana. Gràcia celebra la primavera omplint places i carrers d’activitat. 

Des del comerç fins als actes més reivindicatius. Fotos: Josep Maria Contel, Montse Torres i Laia Coll

8-9 M: Gràcia es fa al carrer
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recomanem
Arxiu

VII cicle d’aperitius musicals a la sedeta
Coincidint amb els actes de celebració del seu 25è aniversari 
el centre cívic de la Sedeta engega la programació del setè cicle 
d’aperitius musicals al porxo de la plaça. El rhythm&blues de 
Lone Rhino Club serà el protagonista de la sessió de dissabte.

Dissabte 15 de maig, a les 12.30
Plaça de la Sedeta

Contes a la mà.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104), a les 
18 h

aCtes

 Dv 14 de maig
Acte d’inauguració de la 27a 
Mostra de Turisme Juve-
nil.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), a les 18 h

30 anys de poesia a Qua-
derns Crema.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 19 h

Taller de Reflexologia Po-
dal.
El Pati Groc (Francisco Giner, 
56), a les 19 h

Conferència-tertúlia: Repen-
sar la cultura, amb Fèlix Ri-
era, director d’Edicions 62. 
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 20 h

Poesia catalana musicada 
i cantada per Sal de Mar.
La Casa de los Cuentos (Ra-
mon i Cajal, 35), a les 22 h

Teatre: La filla del mar. 
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 22 h

Concert: El sobrino del di-
ablo i Dj. Rasbo.
CC El Coll (Aldea, 15-17), a 
les 22 h

Concert: Duffy o Brick, 
Bannister Ride, Maarten 
Swaan.
Cova de les Cultures (Àngel, 
12), a les 22 h

Concert: Brenhard.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 22.30

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

Concert: Asfixia Group.
Sala KGB (Alegre de Dalt, 
55), a les 24 h

 Ds 15 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

Seminari obert al públic i 
presentacions dels treballs: 

Gràcia, 233), a les 22 h

Concert: El kiyo de la dis-
coteca.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 22.30

 Dm 18 de maig
Gràcia Jazz Session.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Enrenou 4: Antología invi-
sible i Noise Poetry.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

Concert: Dr. Fargo.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 22.30

 Dc 19 de maig
A viva veu presenta Hyper-
potamus.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Aixònoéspànic convida Car-
me Garrigó. 
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

Concert: Nelson Poblete.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 22.30

 Dj 20 de maig
Vine a fer un cafè amb… Codi 
genètic. Amàlia Lafuente.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 19 h

Documental: Deconstruint 

exPosICIoNs

 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)

 fins al 19 de juny
Exposició educativa: Dis-
seccions oníriques.
Espai EART (Torrijos, 68)

 fins al 27 de juny
Exposició fotogràfica: Bio-
diversitat en colors, de 
JB. Cunillera.
Bar-Teteria de la Vila de 
Gràcia (Torrent d’en Vida-
let, 37)

INfaNtIls

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

 Dc 19 de maig
Conte: Caca de vaca.
Biblioteca Jaume Fuster 
(plaça Lesseps, 20), a les 
17.30

Tecnologia: imatge i mo-
viment.
La Caldera (Torrent d’en Vi-
dalet, 43), a les 10 h

VII Cicle d’aperitius musicals 
matinals: Lone Rhino Club 
(rhythm&blues). 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a 
les 12.30

Teatre musical: Martin 
Guerre.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 22 h

Teatre: La filla del mar. 
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 22 h

Concert: Obsesión.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 22.30

Tribut a Rolling Stones i Ra-
mones: Rollins Pins i Ja-
mones. 
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h 

 Dg 16 de maig
Teatre musical: Martin 
Guerre.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 18 h

Teatre: La filla del mar. 
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 18 h

Concert: El sobrino del di-
ablo.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 20 h

Recital de poesia fonèti-
ca: Bocaaboca, amb Iuri Za-
vadsky i Andriy Antonovs-
kiy.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h

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

 Dll 17 de maig
Barcelona Poesia: Recital 
Recordant Pablo Neruda 
i vivint Nicanor Parra. 
La Casa de los Cuentos (Ra-
mon i Cajal, 35), a paritir de 
les 20 h

Concert: Liba Villavecchia, 
Alfonso Muñoz i Xavier 
García.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21.30

Espectacle audiovisual: Car-
tunes.
Elèctric bar (Travessera de 

el 23F, amb el seu dierctor 
Xavier Juncosa.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia 190), a les 19 h

Cicle de xerrdaes Capitalis-
me és crisi: Pensions.
La Barraqueta (Tordera, 
34), a les 19.30

Concert: Paco en la luna.
Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 21.30

La Taverna del CAT: Anaís 
Falcó i Xavier Rota.
Centre Artesà Tradicio-
nàrius (Trav. Sant Antoni, 
6-8), a les 21.30

Concert: La Otra Gloria + 
Tu madre.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Concert: Klaudia.
Elèctric bar, a les 22 h

 Dv 21 de maig
Teatre musical: Tres ami-
gas con clase.
Orfeó Gracienc (Astúries, 
83), a les 22 h

CoNVoCatÒrIes

 fins al 28 de maig
Jornada: Art amb Gràcia
per a pintors, músics, es-
cultors i fotògrafs.
Galeria Paspartú (Verdi, 
25)
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Cultura
Un documental històric recull l’essència 
del guarnit dels carrers de Festa Major
L’objectiu del Taller d’Història i Graciamon és repetir el projecte des de diferents vessants

bastides al límit de l’equi-
libri, corredisses d’última 
hora, filferros impossibles 
de descargolar, alguna 
escridassada, cava per ce-
lebrar la gesta i, sobretot, 
hores de feina i de conver-
sa. És el procés de muntat-
ge dels guarnits de festa 
Major, una dinàmica que 
es repeteix any rere any 
i que ara és protagonista 
del documental que han 
impulsat conjuntament el 
taller d’Història i Gracia-
mon per servir de suport 
gràfic de la memòria de la 
festa. el resultat: ‘a Gràcia 
és festa Major’, un docu-
mental de 40 minuts.

MARIA ORTEGA

“Quan somio en color, somio en 
guarnit de Festa Major”. Així ar-
renca el documental que han cui-
nat a foc lent Vicenç Sanclemente 
i Jordi Margarit amb la voluntat de 
deixar constància d’un dels trets 
identitaris graciencs: els carrers 
engalanats del 15 al 21 d’agost. La 
frase, com no podia ser d’altra ma-
nera, la pronuncia el president de 
la Fundació de Festa Major, Ricard 
Estruch, i amb ella engega la fei-
nada. Del 0 al tot. El documental, 
que es projectarà el proper dilluns 
7 de juny a la seu del Districte, se-
gueix la feina dels 16 carrers i pla-
ces que es van guarnir en la darrera 
edició de la Festa Major i compta 
amb les intervencions d’alguns dels 
pencaires. I, sobretot, amb moltes 
frases agafades a l’aire entre les piles 
de papers, plàstics i materials de to-

ta mena. “No descobrim res, però 
ensenyem la festa des de dins, un 
bon document històric”, remarca 
Vicenç Sanclemente.
El documental recull des dels pri-
mers passos als locals de guarnits 
fins a la marató de la nit del 14 al 
15 d’agost. Una nit de contrastos, 
amb carrers matiners, com Berga, 
que acaben puntuals i d’altres com 
Puigmartí que es veuen sorpre-
sos pel sol encara amb feina per 
davant. Contrastos, també, en les 
reflexions sobre el futur de la festa 
dels president de les diferents co-
missions. La intenció dels respon-
sables del projecte és poder fer un 
documental cada any explicant la 
festa des d’un angle diferent per 
deixar-ne constància històrica. 

Arxiu

lA prepArACió dels GuArnits Al CArrer JoAn blAnques de dAlt

breus

La trobada festiva de territoris de 
l’antiga Corona d’Aragó Desper-
taFolk arriba aquest dissabte a la 
seva cinquena edició a la plaça 
Joanic. Els actes festius engega-
ran a les onze amb una cercavila 
i, a continuació, serà torn per a 
la degustació de plats de la terra 
i el recital de poesia. Al vespre, 
concert amb Tirabol (Catalu-
nya), La Chaminera (Aragó), 
Rascanya (País Valencià) i Tra-
mudança (Illes Balears). 

El pes de la ciutat, l’exposició foto-
gràfica que reflecteix els canvis de 
les grans metròpolis llatinoame-
ricanes durant la segona meitat 
del segle XX, és la proposta de la 
Fundació Foto Colectània per a 
la Nit dels Museus d’aquest dis-
sabte, quan els punts participants 
romandran oberts de les set de la 
tarda a la una de la matinada. 

El V festival 
DespertaFolk, a 
la plaça Joanic

Foto Colectània, 
punt gracienc a 
la Nit dels Museus

Des del testimoni de les perso-
nes que van treballar a la fàbrica 
tèxtil de la Sedeta fins a les mo-
bilitzacions veïnals que, en plena 
Trancisió, reivindicaven la plaça 
com a zona per a equipaments i 
espai d’ús social. La plaça de la 
Sedeta és un bon testimoni de 
la transformació social, política i 
cultural del barri del Camp d’en 
Grassot i ara, en el marc dels ac-
tes de celebració del 25è aniver-

sari del centre cívic, es presenta el 
documental La Sedeta, un fil a la 
memòria. Un treball del realitza-
dor audiovisual Pablo Tulián que 
es projectarà aquest divendres a 
dos quarts de vuit del vespre i 
que donarà pas a un col·loqui 
sobre la història d’aquesta zona 
que actualment es troba immer-
sa en el procés que ha de redactar 
les bases del concurs públic per 
escollir el projecte de reforma.

Recull gràfic de la història de la 
Sedeta, en ple procés de canvis

Arxiu

M.O.

Del 13 al 19 de maig, la poesia es 
converteix en protagonista de la 
programació cultural de la ciutat 
en el marc del ja arrelat Barcelona 
Poesia que coordinen Eduard Es-
coffet, Martí Sales i Ester Xargay. 
A Gràcia, a banda de la a biblio-
teca Jaume Fuster, un dels esce-
naris centrals de la programació 
oficial del cicle, diferents locals, 
com la Casa dels Contes i l’Elèc-

tric, se sumen a la programació 
poètica durant el mes de maig. Un 
dels actes destacats serà la com-
memoració del 30è aniversari de 
l’editorial Quaderns Crema amb 
un recital a la biblioteca Jaume 
Fuster, divendres 14 de maig a les 
set de la tarda, en el qual participa-
ran Francesc Parcerisas, Hilari de 
Cara, Ponç Pons, Helena Vidal i 
Jaume Vallcorba. A més, la biblio-
teca de Lesseps també serà escenari 
d’un altre dels actes centrals de la 

lA biblioteCA JAume fuster ACollirà dos reCitAls de poesiA

La Jaume Fuster celebra el 30 aniversari de Quaderns Crema

Setmana de la Poesia barcelonina: 
el recital que culminarà el tomb 
poètic per la ciutat. L’itinerari, una 
ruta literària seguint la visió poèti-
ca descrita a obres d’escriptors com 
Verdaguer o Joan Maragall, es farà 
en autobús i sortirà del palau de la 
Virreina a les sis de la tarda per fer 
una volta a Barcelona que culmina-
rà, a les vuit, a la plaça Lesseps. El 
recital de cloenda resseguirà la visió 
poètica urbana que ha arrelat des 
de la reinstauració dels Jocs Florals 

de Barcelona. La Casa dels Contes 
serà un altre dels punts dedicat a la 
poesia i programarà, aquest diven-
dres, una lectura de poesia catalana 
musicada per Sal de Mar, i dilluns 
el recital Recordant Pablo Neruda 
i vivint Nicanor Parra. L’Elèctric 

Bar també se suma a la programa-
ció amb Enrenou 4: Antologia invi-
sible, d’Andreu Subirats i Noise and 
Poetry, de Yan Jun, el recital previst 
per a dimarts 18. L’Heliogàbal 
s’afegirà diumenge a la setmana 
poètica amb Bocaaboca. 

El Barcelona Poesia impregna la 
programació cultural de Gràcia

La mostra Art amb Gràcia ja tre-
balla en la seva tercera edició, pre-
vista per al 29 de maig, amb l’ob-
jectiu de treure al carrer l’obra de 
pintors, escultors, fotògrafs i mú-
sics, que podran inscriure’s fins el 
dia 28 de maig. Un jurat qualifi-
cat seleccionarà un artista de cada 
especialitat per participar en una 
exposició temàtica col·lectiva de 
15 dies a la galeria Paspartú. 

Art amb Gràcia ja 
recull propostes 
per a la 3a edició
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la cartellera

‘asfíxia’ reflexiona sobre la quotidianitat a el off. 
Els dubtes vers els rols i els vincles familiars són l’eix temàtic sobre 
el qual pivota l’espectacle Asfíxia, una proposta teatral que, de la 
mà del director Juan Manuel Urraco Crespo, es podrà veure a 
partir d’aquest divendres 14 de maig a la sala El Off. Una reflexió 
sobre la quotidianitat en un entorn familiar. 

CedidA

cultuRa

bandes amb DO

Com es va crear el grup? 
Segon Origen es forma l’any 
2004, quan Manuel Segura, 
excantant de diversos grups sa-
badellencs dels anys 90, i el gui-
tarrista Martí Miró decideixen 
ajuntar-se per crear un nou grup. 
En un principi formen part del 
grup el bateria Ramon Torrent, 
Pau Pinyol al baix i Francesc 
Edo a la guitarra. Un cop for-
mat, enregistra el seu primer CD 
amb 10 temes, amb el nom de 
Raw Covers. Són cançons ràpides 
i contundents de pur rock n’roll 
a l’estil d’Iggy & The Stooges. 

Cap on evolucioneu?
L’any 2006 mor un dels inte-
grants del grup, Pau Pinyol, i 
la banda pateix un gir radical. 
Després d’un parèntesi, decidei-
xen continuar i comencen una 
nova etapa. En aquest moment, 
s’uneixen al grup el baixista Josep 

CedidA

“No fem plans, només volem tocar”

Ginebra Vall

els Components de seGon oriGen

El grup Segon Origen es va reinventar el 2006 i assaja a Gràcia

segon origen, un grup 
format a sabadell l’any 
2004, es reuneix un cop 
a la setmana al barri 
de Gràcia per tocar les 
seves composicions 
de rock amb tocs molt 
personals. el grup el 
composen sis membres: 
un cantant (Manel segu-
ra), dos guitarres (Martí 
Miró i juanmi Martí-
nez), un bateria (ramon 
torrent), un baix (josep 
Miquel Vera) i un te-
clat (Òscar oliver). No 
fa gaire es van deixar 
sentir al gracienc el 
Col.leccionsita. No hem 
tingut l’oportunitat 
d’ajuntar tot el grup 
per entrevistar-los, 
però juanmi Martínez, 
el més gracienc de tots 
ells, ens ha convidat a 
saber una mica sobre 
segon origen.

Miquel Vera, el teclista Òscar Oli-
ver i el guitarrista valencià Juanmi 
Martínez.

Parla’ns del vostre disc.
El passat novembre vam treure 
el nostre primer disc titulat Se-
gon Origen, enregistrat als estudis 
Carbosound de Tiana per Xavi 

Carbonell i mesclat i masteritzat 
als estudis el Tros, de Riudarenes, 
per Mariano Vera. 

Com definiríeu el vostre estil? 
Quines influències teniu?
El nostre estil varia depenent la 
cançó, pot ser des d’un rock més 
enèrgic a un rock melòdic. El 
millor d’aquest grup és que cadas-
cú té la seva forma de tocar i les 
seves pròpies fonts d’inspiració, i 
a l’hora de crear una composició 

cadascú hi posa una petita part 
de sí mateix.

Com veieu el món de la músi-
ca?
És un món complicat, difícil 
d’entrar-hi. Són molt impor-
tants els contactes que tinguis, 
per la qual cosa si no en tens es 
complica encara més. 

Quants concerts porteu?
El mes de febrer vam tocar a 
Sant Feliu de Guíxols, i la nos-
tra última actuació es va fer al 
bar el Col·leccionista, aquí a 
Gràcia.

Qui compon les lletres?
Generalment, les lletres són del 
cantant del grup, Manel Segu-
ra.

Quina visió teniu de vosaltres 
en el futur?
La veritat és que no tenim 
grans plans, només toquem. El 
que volem és una regularitat, 
compondre més temes i, sobre-
tot, tocar, tocar i tocar. 

CINeMes

bosQue MultICINeMes. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Robin Hood. Dv i ds, 16.15, 19.15, 

22.15 i 00.55; de dg a dj, b16.15, 
19.15 i 22.15.

•Océanos.16.20.
• El escritor. Dv i ds, 19.05, 22.05 i 

00.40; de dg a dj, 19.05 i 22.05.
• Two lovers. Dv i ds, 16.15, 19.15, 

22.15 i 00.40; de dg a dj, 16.15, 19.15 
i 22.15.

• Noche loca. 16.05 i 18.05.
• Perdona si te llamo amor. Dv i ds, 

20.00, 22.10, 00.40; de dg a dj, 20.00 
i 22.10.

• 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.
• Alicia en el país de las maravillas. 

(3D). Dv i ds,18.10, 20.20, 22.30 i 
00.45; de dg a dj,18.10, 20.20 i 22.30.

• 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.
• 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.

• Robin Hood. (Digital). Dv i ds, 16.00, 
19.00, 22.00 i 00.45; de dg a dj, 
16.00, 19.00 i 22.00.

CasablaNCa-KaPlaN. Passeig de 
Gràcia, 115. Tel. 93 218 43 45
• sala 1: Fish tank. (VOSE). 16.00 i 
20.00. Estigmas. 18.10.Nadie sabe 
nada de gatos persas. 22.10.
• sala 2: Son and moon. (Cat). 16.00, 
18.00, 20.00 i 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: Com eninistrar un drac. 
Dg, 12.00. Madre amadísima. De 
dll a dv, 17.15, 19.30 i 22.00; dm, 

17.15 i 19.30; ds i dg, 16.00, 18.00, 
20.00 i 22.00. 

• sala 3: Arthur i la venjança de 
Maltazard. Dg, 12.00. Perdona si 
et dic amor. Dll a dv, 17.30; ds i 
dg, 16.00 i 18.10.Ingrid. Dll, 22.15; 
de dm a dv, 19.45 i 22.15; ds i dg, 
20.20 i 22.15.

laureN GràCIa. Carrer Bailén, 205.
• sala 1: Robin Hood. 16.20, 19.15 i 

22.10
• sala 2: Alicia en el país de las ma-

ravillas. 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.
• sala 3: Iron Man- 2. 16.15, 19.15 i 

22.15.
• sala 4: Noche loca. 16.30, 18.30 i 

20.30 i 22.30. 

VerDI. Carrer. Verdi, 32 
• sala 1: Two lovers. (VOSE) 16.05, 

18.15, 20.25 i 22.35.
• sala 2: Canino. (VOSE) Passis: 

16.05, 18.15, 20.25 i 22.35.
 •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: El pequeño Nicolás. (VOSE). 
16.15, 18.20, 20.25 i 22.35.

VerDI ParK. Torrijos, 49. 
• sala a: Reyjkavik-Rotterdam. (VO-

SE). 6.05, 18.15, 20.25 i 22.35.
• sala b: Habitación en Roma. (VO-

SE). Passis:16.05, 18.15, 20.25 i 
22.35.

• sala C: Océanos. Passis: 16.00, 
18.15, 20.25 i 22.30

• sala D:  El concierto. 16.00, 18.10, 
20.25 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 campa-
neta en acció. Ds, 17 h. Magic Fa-
bra 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 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.

relats curts

esmorzar sense diamants

Feia molt de temps que no em 
portava l’esmorzar al llit. Tant 
que ho vaig trobar estrany. 
Una safata amb cafè fumejant 
i acabat de fer, un croissant 
tendre obert per la meitat i 
amb melmelada de maduixa 
untada amb una capa perfecta 
descansava sobre els meus 
genolls coberts pels llençols 
blancs. I el que més m’havia 
sorprès no era que hagués 
recordat que la melmelada 
de préssec no m’agrada, o 
que hagués decorat aquella 
plata amb una rosa vermella 
de pètals suaus com el vellut, 
sinó que havia sacrificat el seu 
partit de futbol dels diumen-
ges al matí i això sí que era un 
miracle. 
Vaig pensar que l’última dis-
cussió havia fet efecte en la 
seva mentalitat preadolescent 
i amb tendència a l’egoisme. 
Després de perdonar que 
oblidés el dinar amb els meus 
pares, que em donés el meu 
regal d’aniversari una setmana 
tard, que vomités a l’armari la 
nit que va sortir amb els seus 

amics i moltes altres coses, li 
vaig posar un ultimàtum. O es 
comprometia de veritat o tot 
s’havia acabat.
I ara aquí estava fent l’esforç 
que no havia fet en l’últim any 
i mig. Dret als peus del llit 
contemplant la meva cara de 
sorpresa i d’esperança amb 
un mig somriure murri que 
em va provocar un calfred per 
tot el cos. Potser havia arribat 
el moment quan per fi faria 
un pas important, potser ara 
treuria l’anell perfecte de bri-
llants de la seva butxaca i em 
demanaria que em casés amb 
ell. Llavors va obrir la porta de 
l’armari i tragué dues maletes 
plenes i dirigint-se tranquil-
lament cap a la porta es va 
girar cap a mi abans de sortir 
i em digué: “Fins sempre, 
estimada. A mi, la melmelada 
de préssec tampoc no m’ha 
agradat mai”. 

Vanessa Sánchez

amb la col.laboració de 
l’aula d’escriptors

El millor d’aquest 
grup és que cadascú 

beu de fonts 
d’inspiració diferents
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Esports
L’Europa tanca una lliga en què el premi 
ha estat retornar la il·lusió a la grada
L’equip escapulat finalitza la competició en vuitena posició i suma un total de 54 punts

els jugadors dels pri-
mer equip de l’europa i 
el seu cos tècnic no han 
pogut celebrar aquesta 
temporada la disputa de 
la promoció d’ascens a 
segona b –l’objectiu de la 
temporada era acabar la 
lliga tranquils-, però han 
aconseguit una fita que 
no és fruit d’un resultat 
puntual, sinó d’una tòni-
ca general. l’esforç i la 
constància han esdevin-
gut les claus per retornar 
la il.lusió a la grada del 
Nou sardenya. 

ÈRIC LLUENT

El mètode Dólera, tal i com aquest 
setmanari va batejar la revolució 
en el sistema tècnic i tàctic de 
l’equip escapulat que va represen-
tar l’arribada del nou entrenador, 
s’ha consolidat al llarg de les 38 
jornades de la present lliga i ja es 
pot parlar de l’inici de l’era Dóle-
ra. Una era esportiva de l’històric 
club gracienc en la qual la il·lusió 
de l’afició de l’estadi del Nou Sar-
denya és el valor més gran que té 
aquest equip.
Un primer pas per a un canvi de 
tònica que ha transformat el pessi-
misme generalitzat en un optimis-
me que es tradueix en un suport 
incondicional de la grada vers uns 
jugadors que no destaquen pel seu 
nom però sí per les seves gestes i, 
sobretot, pel seu esforç conjunt 
del primer a l’últim minut de cada 
partit. La derrota davant del Reus 
al camp de la Vila, ha fet que en 
les últimes cinc jornades l’equip 

no hagi tingut opcions a la quar-
ta plaça i, a causa de la relaxació, 
el resultats no han estat positius. 
Però això no pot amagar la fita 
aconseguida per aquest equip. 
Diumenge, aquesta unió entre 
plantilla i aficionats es va materi-
alitzar amb una pancarta de la pe-
nya Torcida Escapulada en la que 
es podia llegir: “Sou l’Europa que 
volem”. Els graciencs van perdre 
el darrer partit davant el Palamós, 
equip que s’estava jugant la per-
manència al grup 5 de Tercera. La 
nota negativa de l’encontre la va 
protagonitzar el visitant Gimeno 
que, després de ser expulsat, va 
agredir a cops de puny l’escapulat 
Iván Álvarez. L’Europa acaba la lli-
ga vuitè i sumant 54 punts. 

ànGel GArretA

lA pAnCArtA que els JuGAdors vAn exHibir en lA pAssAdA JornAdA de lliGA

Amb la fi de la competició del 
primer equip de l’Europa, el 
Nou Sardenya organitzarà aquest 
any diferents torneigs per a cate-
gories inferiors i les entitats de 
Gràcia. Després de temporades 
sense organitzar trofeus propis 
per a la cantera, el club ha deci-
dit posar en marxa dos trobades 
esportives per a cadets i infantils. 
Totes dues serviran d’homenatge 
a dos europeistes de soca-rel que 

han mort en els darrers mesos. 
Així, el torneig infantil servirà 
per recordar la figura de Xavier 
Vallejo i l’aleví a Juanma Caba-
nas. A més, l’Europa, juntament 
amb la Festa Major de Gràcia i 
amb la col·laboració de la Torci-
da Espaluda, el Caliu Gracienc 
i l’Independent organitzarà el 
segon Torneig d’Associacions i 
Entitats Vila de Gràcia, que es 
farà el 19 de juny. 

Els torneigs omplen l’agenda 
europeista abans d’estiu

breus

Els Lluïsos de Gràcia van celebrar 
el passat diumenge el final de la 
lliga i l’ascens a Copa Catalunya 
de la millor manera possible: amb 
una victòria davant l’AESE (76 a 
69), segon classificat i principal 
perseguidor dels graciencs du-
rant tota la competició. El matx, 
malgrat tots dos equips ja tenien 
assegurada la primera i segona 
posició, va ser més tens del que es 
preveia donada la rivalitat forjada 
entre els dos conjunts al llarg de 
la temporada. Finalment, la pista 
de la plaça del Nord va ser una 
festa on jugadors, cos tècnic i afi-
cionats van celebrar la fita histò-
rica aconseguida. De la promesa 
que van fer de rapar-se els cabells 
si quedaven primers s’ha de dir 
que, de moment, nou dels 11 in-
tegrants ja l’han acomplert. 

El Lluïsos 
tanquen la lliga 
vencent l’AESE A

El juvenil A de l’Europa està a 
tan sols una victòria d’aconse-
guir la salvació matemàtica quan 
encara queden quatre jornades 
per acabar la lliga. Les alarmes 
es van encendre fa un mes quan 
l’equip afrontava la recta final 
de la competició molt a prop 
de la zona de perill. Els quatre 
punts sumats en les darreres du-
es jornades, però, han permès al 
conjunt gracienc establir-se en 
la zona mitja de la taula i actu-
alment es troben a set punts dels 
descens. Els joves escapulats s’en-
frontaran a Vic, Prat, Manlleu i 
Terrassa en els que queda de lliga 
amb l’objectiu d’assegurar-se la 
permanència. 

El juvenil A 
escapulat, a un 
pas de salvar-se

resultats i classificacions
Futbol

tercera divisió, grup 5

lliga finalitzada

resultat 38a jornada
Europa - Palamós 0 - 1

 classificació punts
1. L’Hospitalet  .........................................  86
2. Reus  ......................................................  83
3. Santboià ...............................................  70
4. Prat  .......................................................  67
5. Cornellà  ...............................................  61
6. Manlleu .................................................  60
7. Llagostera ............................................  56
8. Europa  ..................................................  54
9. Balaguer  ..............................................  52
10. Amposta ...............................................  52
11. Castelldefels ........................................  47
...
17. Premià ...................................................  36
18. Rapitenca .............................................  34
19. Blanes  ...................................................  27
20. Olesa de Montserrat ...........................  26

waterpolo

primera divisió estatal

Lliga acabada

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
Aleví - Manlleu  6 - 8
Mollet - Benjamí  7 - 4
Prebenjamí A - Santmenat  3 - 0
Santa Perpètua - Prebenjamí B  2 - 1
Prebenjamí iniciació - Mataró  2 - 2
Prebenjamí D - Molins  3 - 0

primera catalana Femení, grup 2

resultats 29a jornada
Salt - Lluïsos de Gràcia  59 - 64

 classificació p.g. p.p.
1. UE Mataró  .................................... 26 3
2. Vilassar de Dalt  ........................... 25 4
3. AB Premià  .................................... 21 8
...
6. Lluïsos de Gràcia  ........................  18 11
...
15. Salt  .................................................  6 23
16. Sant Andreu de Natzaret ............  3 26

bàsquet

primera catalana masculí, grup 2

resultats 30a jornada (lliga acabada)
Lluïsos de Gràcia - AESE A 76 - 69
Claret - Horta A  79 - 69
Balaguer - SaFa Claror  68 - 58

 classificació p.g. p.p.
1. Lluïsos de Gràcia  ........................ 26 4
2. AESE A  .......................................... 23 7
3. Roser A  ......................................... 21 9
4. Esparreguera A  ........................... 19 11
5. Andorra B  .................................... 18 12
6. Sants  ............................................. 17 13
7. Sant Cugat  ................................... 17 13
8. Horta A  ......................................... 17 13
9. CB IPSI  .......................................... 15 15
10. Terrassa A  ....................................  15 15
11. CC L’Hospitalet  ...........................  14 16
12. Claret  ............................................  14 16
13. Balaguer  ......................................  10 20
14. Noguera  ........................................  6 24
15. AE Sant Andreu A  ........................  6 24
16. SaFa Claror  ...................................  2 28

lliga nacional juvenil, grup 7

resultat 30a jornada
Europa - Espanyol B 1 - 1

 classificació punts
1. Barcelona B  .........................................  71
2. Badalona  .............................................  59
...
13. Europa  ..................................................  37
...
18. Lleida B .................................................  21

1a estatal Femenina, grup 3

resultat 26a jornada (lliga acabada)
Lleida - Europa  4 - 0

 classificació punts
1. San Gabriel  ..........................................  72
2. Espanyol B  ...........................................  64
...
7. Europa  ..................................................  36
...
14. Atlético de Paguera  .............................  1
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Activitat econòmica

CArlos Cobo

caçadors de...

el siberià. El Black Russian del Cafè 
Suec entraria dins de la qualificació de 
còctels siberians, però no precisament 
pel gel que porta sinó per l’escalfor que 
genera a la gola. A tastar, o bé en copa 
gran o bé en got de xarrup, aquest 
combinat està indicat per fer passar el 
fred glop a glop. De preparació senzilla, 
va acompanyat d’elements que conver-
teixen la seva ingesta en tot un ritual. 
Vodka i Kalhua, un licor de cafè, formen 
un barreja ideal per als amants dels 
cigalons de tarda. Sobre el got trobem 
un tros de llima sucada en sucre roig 
d’una banda i de l’altra en cafè en pols 
que, després d’empassar la beguda, 
serveix per refrescar la boca i assaborir 
un contrast molt aconseguit. 

De creació pròpia. L’entranyable cafè 
del carrer Torrijos ens proposa un combi-
nat de creació pròpia, ideat per Frederic 
Tartavez. Rere el nom d’Apple Martini 
s’hi amaga una beguda autèntica i amb 
personalitat. El primer tast ja delata que 
el més destacat és el sabor natural que 
recorda de manera molt precisa el gust 
que et queda entre les dents després de 
mastegar una poma verda. Vodka, licor 
de poma verda i, el més important, suc 
de poma macerada amb eucaliptus, un 
producte molt difícil de trobar i que és la 
clau de la barreja. Fresc, suau i equilibrat, 
sorprèn perquè ben poc fa pensar que 
la beguda dur alcohol. La decoració és 
perfecta. Dos trossets de poma perfilada 
amb boletes de sucre de colors. 

un còctel d’ai, ai, ai! El Margarita Fro-
zen que ens proposa aquest restaurant 
mexicà, decorat amb elements propis 
del país en qüestió, és un còctel refres-
cant servit com si d’un sorbet de llimona 
es tractés. Però compte! No és tan sols 
sorbet de llimona. Indicat per a després 
d’un àpat com a digestiu a prendre 
poquet a poquet, el margarita de la casa 
es fa amb el suc natural de la llimona, 
sucre, triple sec (licor de taronja) i, és a 
clar, tequila. És abundant i la copa està 
envoltada de sal i un tros de llima ben 
encaixat al cantó del vidre, com el déu 
dels còctels mana. Un combinat sec, àcid 
i lleuger, que compleix de dalt a baix els 
secrets de la recepta mexicana, segons 
explica un dels seus autors. 

regust d’infància. Strawberry Daiquiri 
és el nom d’un dels còctels més exitosos 
del Saint Germain, un indret on fan sopars 
i, a més, ofereixen una amplia carta de 
combinats. Ideal per al llaminers, per a 
aquells que es menjarien sucre a cullera-
des. És una beguda d’estiu, ja que té una 
textura molt semblant a la del sorbet, i de 
seguida genera una ona expansiva al pala-
dar fruit de la dolçor i el fred. Hi ha qui diu 
que recorda el mític Calipo i el cert és que 
de xarop de maduixa no en falta. Rom, 
concentrat de llimona i de llima –causant 
d’un punt àcid molt lleuger-, sucre i el 
xarop són els ingredients que omplen 
una copa allargada, decorada amb sucre i 
Blue Curaçao i un tros de llima. Tot plegat, 
enmig d’un entorn íntim i càlid. 

fotos: èriC lluent

Els millors combinats (I)

L’Independent engega aquesta setmana una cacera més noctàmbula. La presa: els millors combinats 
(amb alcohol o sense) que se serveixen als diferents bars graciencs. La carta, doncs, és extensa i 

guanyar-se un lloc al rànquing dels millors no és una missió senzilla. El títol de Millor Combinat de Gràcia 
anirà preuat. Aquí van les quatre primeres propostes, una d’elles serà a la final del 25 de juny.

entra a www.independent.cat/gracia i vota Quina de les Quatre opcions prefereixes. envia’ns els teus vots, comentaris o suggeriments a 
independent@debarris.com o per correu al carrer la perla, 30 bxs - 08012 bcn, per tal Que entrin al rànQuing.

fitxa fitxafitxa fitxa

lloc: Cafè Suec
adreça: Tres Senyores, 1
Preu: 2 euros

lloc: Cafè del Teatre
adreça: Torrijos, 41
Preu: 6 euros

lloc: Cantina Machito
adreça: Torrijos, 47
Preu: 7 euros

lloc: Saint Germain
adreça: Torrent de l’Olla, 113
Preu: 5,5 euros

Redacció

ÈRIC LLUENT

El districte de Gràcia ha regis-
trat resultats desiguals pel que fa 
a l’evolució de preus del lloguer 
i de venta de pisos de segona mà 
en les dades del primer trimes-
tre del 2010, segons l’estudi del 
portal immobiliari Idealista.com. 
D’una banda, el barri és protago-
nista de la davallada més forta a 
tota la ciutat en el preu dels llo-

guer, que pateix un descens del 5 
per cent respecte el desembre de 
2009, quatre punts per sota de la 
mitjana barcelonina, que és d’un 
-1 per cent. D’aquesta manera, en 
tres mesos, el districte ha passat 
de ser el quart més car de la ciutat 
al sisè. El preu del metre quadrat 
per mes és hores d’ara d’11,9 eu-
ros. Com a contrapartida, en el 
mateix període d’aquest any, els 
preus de venta d’habitatges de se-

El preu de venta d’habitatge puja
un 1,3% i el de lloguer baixa un 5%
Gràcia és el districte de Barcelona on més cau el preu del lloguer

gona mà ha pujat un 1,3 per cent 
quan la mitjana de la ciutat s’ha 
situat en un -0,4 per cent. En xi-
fres absolutes, un metre quadrat 
costa ara 4.074 euros mentre que 
el desembre costava 4.023. Mal-
grat la lleugera pujada, Gràcia 
continua estant lluny del màxim 
històric que es va registrar el tercer 
trimestre de l’any 2006 en el que 
els preus se situaven en 4.896 eu-
ros el metre quadrat, un 16,8 per 

cent més que el cost actual. En el 
total de la ciutat, Gràcia continua 
sent el quart districte on és més 
car comprar un pis de segona mà, 
per darrera de l’Eixample, Les 
Corts i Sarrià – Sant Gervasi, que 
és el menys econòmic, amb una 
mitjana de 5.148 euros el metre 

quadrat. En lloguer, la zona més 
cara és Ciutat Vella, l’únic barri 
que ha registrat un increment del 
preu i on el metre quadrat arriba 
als 13,1 euros mensuals. Tant en 
compra com en lloguer, Nou Bar-
ris continua sent el districte més 
econòmic de la capital catalana. 

un pis per lloGAr A lA vilA 
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la torratxa

a votar

Els de Barcelona són amables 
i ens deixen participar als 
graciencs en aquesta consulta 
que ha organitzat l’alcalde He-
reu per tal que els ciutadans 
decideixin –o decidim- com 
volen la Diagonal. Lloable in-
vitació, tenint en compte que 
la Diagonal és aquell carrer 
que separa Gràcia de Barcelo-
na i alguna cosa hi tenim a dir 
sobre com ha de ser la nostra 
frontera meridional. Pensem-
nos-ho bé, si ens convé més 
un bulevard que una rambla, 
o simplement deixar les coses 
com estan. Si ens interessa 
que vingui menys gent de 
Barcelona, com més barreres 
arquitectòniques millor: més 
tramvia, més carrils bicis, més 
cotxes, més autobusos, més 
de tot, perquè es converteixi 
en infranquejable. Si ben al 
contrari ens interessa una 
Gràcia oberta a tothom, ales-
hores ens aniria bé que no hi 
hagués massa entrebancs. No 
em facin dir si això correspon 
a una rambla o a un bulevard, 
perquè no en tinc ni idea. 
De rambla, a Barcelona, ja 
en tenen una i no crec que 
vulguin exportar el model 
a la zona noble de la ciutat, 
des de Glòries fins a Pedral-
bes. Però no es pensin els de 
Barcelona que han descobert 
la sopa d’all: a Gràcia ja vam 
fer una consulta per saber 
com volíem que es digués 
l’antiga plaça Rius i Taulet, 
tot i que van anar a votar 
quatre gats. Més participativa 
seria una consulta gracienca 
sobre quina relació volem 
amb Barcelona, però em temo 
que no seria ben rebuda per 
les autoritats municipals, 
que limiten el dret a decidir a 
carrers i places. 

Pere M
artí

gràcia independent

23. Nosaltres també opinem sobre la Diagonal 

Com que el poder no acostu-
ma a demanar-nos l’opinió, 
és lògic que el procés de la 
Diagonal hagi desfermat tota 
mena de reflexions, la primera 
d’elles sobre el mateix fet de 
preguntar. “Això ho haurien 
de decidir els tècnics”, algú 
ha dit, donant a entendre que 
no estem preparats per escollir 
entre A, B o C. Contraata-
quem amb una pregunta: es-
taven preparats els tècnics que 
als anys setanta van acabar de 
traçar la Via O que havia de 
trinxar Gràcia per la meitat i 
que va condemnar els veïns 
d’Hospital Militar i de Peni-
tents a dècades d’afectacions 
urbanístiques? 
En un sentit radicalment opo-
sat, hi ha qui es queixa que la 
ciutadania no ha pogut decidir 
prou i no combrega ni amb la 
opció A ni, la B, ni la C. Ana-
litzant-ho fredament es posa 
de relleu un tret característic 
del nostre tarannà: el que ens 
agrada és queixar-nos, ara per 
massa, ara per massa poc. Ja 
ho cantava en Raimon que en 
aquest país ni la pluja no sap 
ploure, “quan plou molt és la 
catàstrofe i quan plou poc és 
la sequera”... Ai, “qui durà la 
pluja a escola? qui li ensenyarà 
com s’ha de ploure?”... 
No fugim d’estudi. Una altra 
reflexió que s’ha estès com la 

aquest cap de setmana 
acaba el termini per 
anar a votar sobre la 
possible reforma de 
la Diagonal. tenint en 
compte les apassio-
nants converses i tertú-
lies en què hem pogut 
participar des que va 
sorgir la idea, gairebé 
ens sap greu que s’aca-
bi un procés participa-
tiu transcendental on la 
Diagonal ha estat excu-
sa per parlar de moltes 
altres coses. 

Gerard Maristany i Sergi Martín

Albert JAné

pólvora és que aquesta votació és 
un referèndum sobre la feina de 
l’equip de Jordi Hereu. Després 
de 30 anys de governs munici-
pals d’un mateix color, entenem 
que hi ha molta gent cansada que 

vol manifestar el seu rebuig a la 
gestió feta, o la necessitat d’un 
recanvi en els nostres dirigents. 
Ara bé, votar en clau de referèn-
dum implica el risc de renunciar 
a les reformes només per donar 
una bufetada a l’alcalde. “Aler-
ta!” que diria en Monegal.
En els últims dies s’ha dit i re-
petit que l’Ajuntament estava 
ocultant l’opció C en les seves 
campanyes de propaganda. De 

tota manera, no ens queda cap 
dubte que tothom sabia que 
aquesta opció existia, i per tant, 
quedem tranquils. Tothom (qui 
mana) està d’acord que alguna 
cosa s’ha de fer amb la Diago-
nal, encara que guanyi l’opció 
C. Nosaltres també volem que la 
Diagonal canviï. 
Transformar-la –com sigui- 
implica fer un gir històric en 
aquesta tensió urbanística no 
resolta entre vianants i conduc-
tors. El cotxe ha fet molt de bé 
a les ciutats i molt de mal als 
barris. Pensem per un moment 
en el Nus de la Trinitat, utilitzat 
cada dia per un nombre ingent 
de persones que han condem-
nat sense saber-ho els 10.000 
habitants de la Trinitat Vella a 
l’aïllament i la degradació del 
barri on viuen. Pensem també 
en els veïns de la Travessera de 
Dalt i el doble vidre de les seves 
finestres. 

Retornar espai al vianant 
–apostant pel transport pú-
blic- vol dir valorar la qualitat 
de vida dels nostres espais ur-
bans, i en aquest projecte, que 
no és nou, recolzem pública-

ment l’Ajuntament. Però tam-
bé cal estudiar molt bé com es 
reforma una gran via on fins 
ara les rodes havien estat pro-
tagonistes. Seria una paradoxa 
tràgica que, buida de cotxes, 
la Diagonal quedi també bui-
da de sentit, i per tant deserta. 
El repte és important, i ni tan 
sols nosaltres dos hem sabut 
posar-nos d’acord sobre què 
cal votar. Però votarem. 

el punt de votACió presenCiAl dels JArdinets de GràCiA 

Seria una paradoxa 
tràgica que, buida de 
cotxes, la Diagonal 

quedi buida de sentit

El referèndum implica 
el risc de renunciar a 

les obres per donar una 
bufetada a l’alcalde


