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Tancades les tres sessions de debat 
per configurar el pla estratègic de 
Vallcarca, ha arribat el torn del 
Coll, que aquesta setmana s’ha 
reivindicat com la zona més ne-
cessitada d’aquest tipus de plans. 
El debat, però, no avança lliure 
de polèmiques i alguns dels veïns 
ja han fet sentir les seves queixes 

per la mecànica del procés. No 
veuen bé que, després d’aquestes 
primeres tres trobades, no hi hagi 
més sessions de conclusions i que 
siguin els tècnics de barri els que 
configurin el document final que 
servirà per planificar els propers 
anys d’actuació. En el cas del Coll, 
els veïns van presentar un docu-

ment amb més d’una trentena 
de demandes a satisfer. CiU, per 
la seva banda, també s’ha sumat a 
les crítiques i demana la retirada 
dels plans estratègics, perquè con-
sidera que són “una excusa per no 
afrontar les prioritats polítiques 
del barri”.
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La Institució Cultural CIC 
ha aterrat a Gràcia als locals 
de l’antiga fundació EMI del 
Torrent de les Flors 68-70, on 
a partir del mes de setembre 
obrirà una escola d’idiomes i 
de cicles formatius. L’oferta, 
que cobreix un vell projecte 
no concretat des del Distric-
te, calcula que pot oferir en 
tres anys classes per a 900 
alumnes.
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L’antiga EMI 
serà una escola 
d’idiomes
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gràcia té un problema de participació, 
bàsicament per sobredosi d’oferta o per 
paràlisi d’algunes comissions (Nomen-
clàtor, consell rector ràdio gràcia...). 
Però el que no havia passat fins ara era que 
els consells de barri (o derivats) se’n ressen-
tissin i està passant amb les reunions del pla estratègic 
de barris: la majoria d’assistents són tècnics o polítics. 
Mala comunicació institucional? Passotisme veïnal? a 
vallcarca 20, al coll 18... ens hem tornat tots punks i 
proclamen el ‘no future’? Ni ciu hi va... 

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

Els plans estratègics de barri han començat a caminar des de 
fa dues setmanes a Gràcia en forma de sessions triples que 
no han atret l’atenció de massa veïns i proporcionalment han 
aixecat ja sorolloses crítiques... i autocrítiques, ja que els 
documents de prediagnosi –que el Districte ha evitat en tot 
moment passar-los a la premsa- no amaguen que els cinc barris 
de Gràcia no són tan fantàstics com sembla i que tenen moltes 
coses a millorar a mig i llarg termini.
Potser no ha estat una bona arrencada la d’uns plans estratè-
gics que beuen d’una experiència anterior, durant el mandat de 
Ferran Mascarell com a regidor, que va aplegar veïns del pinyol 

de Gràcia amb nouvinguts que 
sobresurten socialment en 
els seus sectors. Tot allò va 
quedar en res quan va entrar 
un nou govern d’un altre color 
polític, el republicà, però 
el retorn del poder a mans 
socialistes no ha recuperat ara 

com ara aquell nivell de pla estratègic que es va assolir. Ara bé, 
encara hi som a temps de millorar sobretot la participació en 
aquests fòrums, que són una prova de maduresa del bon fun-
cionament dels últims anys dels consells de barri; també s’ha 
de millorar la mecànica i la capacitat d’intervenció dels veïns en 
els documents finals; i no estaria de més que els debats partis-
sin d’un cert consens polític. Els veïns també hi tenen part de 
responsabilitat, podrien implicar-se molt més del que ho han 
fet fins ara, perquè al cap i a la fi són ells els que conviuen amb 
els problemes i, per tant, els coneixen bé.
A Vallcarca i al Coll seguiran les sessions aquesta setmana que 
ve de Vila de Gràcia, Camp d’en Grassot i la Salut i tots els im-
plicats haurien de fer gestos d’aproximació –hi ha telèfons i hi 

pot haver reunions prèvies- per-
què un debat ric i de futur per 
a Gràcia no s’acabi convertint 
en un escenari de lluita política. 
Aquest no és un tema menor i, 
de fet, el regidor del districte, 
Guillem Espriu, el va posar de 
qüestió clau del seu mandat 

quan va assegurar en una entrevista a L’Independent que el 
2009 –hem fet un any tard però no passa res- Gràcia s’hauria 
de repensar. És important que els nostres dirigents pensin a 
curt termini perquè s’hi jugaran molt en les pròximes eleccions 
municipals, però la Gràcia del 2020 també és important. L’he-
rència dels nostres dirigents és important.

El meu germà Antonio, an-
tic director de SEAT, feia 
dos o tres anys que m’ho 
anunciava: “Això farà un 
pet”, perquè repetia que 
vivíem per sobre de les 
nostres possibilitats, ens 
faltava activitat producti-
va per sostenir-ho, que ni 
els bancs ni els especula-
dors podien mantenir la 
situació.
Avui, davant de la retalla-
da a les classes populars, 

els grans empresaris aplaudei-
xen les mesures i, com a gran 
aportació, demanen disminuir 
els fons de solidaritat amb els 
països pobres, ja que els nostres 
immigrants ja els envien els 
seus estalvis…Quines penques! 
Com es nota que ells no veuen a 
molts dels nouvinguts regirant 
els contenidors de deixalles!
Davant d’aquest pet ja anunci-
at, als dirigents del bancs i de 
les gran empreses que es varen 
enriquir durant els últims deu 
anys, se’ls pot aplicar aquella 
frase que dèiem durant el fran-
quisme: “Cuando un bosque se 
quema, algo suyo se quema, 
señor conde”.

Jaume v. Muntades

Amb el cap ben alt i la veu 
ben ferma. Amb la con-
vicció d’aquells que tenen 
del seu costat el pes de la 
raó. Per nosaltres i per 
les generacions que ens 
seguiran. Perquè ja n’hi 
ha prou de barbaritats 
en nom de l’esquerra més 
rància, que també existeix 
i ens governa el país. Crec 
que ja n’hem tingut prou 
de ximpleries i de mal go-
vern, que ja fa prou temps 

que la crisi ensenya alguna 
cosa més que el nas i que l’atur 
fa cada cop més estralls. Sortim 
al carrer! Quina previsió havien 
fet? I ara es despengen amb 
mesures que perjudiquen el tre-
ballador que, amb prou feines, 
arriba a finals de mes. No pot 
ser. És hora que tots plegats 
sortim al carrer a demanar una 
política econòmica racional. 
Certament, amb una mica més 
de previsió no hauríem arribat 
a aquests extrems. 

Josep r.F.

Sens dubte, el planteja-
ment de la consulta sobre 
la Diagonal no ha estat la 
millor manera de motivar els 
ciutadans a participar i s’ha 
convertit, simplement, en un 
plebiscit i un vot de càstig 
per al govern municipal. No 
es pot negar, però, que la 
consulta ha obert un incipi-
ent debat sobre urbanisme. 
Que ens ha portat a plan-
tejar-nos qüestions d’espai 
públic i a parlar de la Dia-
gonal com a via i eix central 
de Barcelona, de mobilitat, 
de transport públic i privat, 
d’ usos i de model de ciutat. 
També de despesa munici-
pal i participació ciutadana.
Com defensa Itziar Gon-
zález, exregidora de Ciutat 
Vella, l’urbanisme és cosa 
de tothom. La creixent 
complexitat de ciutats i dels 
interessos dels que hi viuen 
no permet que siguin úni-
cament l’administració qui 
gestioni i planifiqui l’espai 
públic. És imprescindible 
la col.laboració i implicació 
dels veïns i veïnes. 
Sembla clar, per tant, 
que les consultes poden 
ser eines democràtiques 
valuoses i que cal trobar, a 
més a més, noves fórmu-
les de participació i diàleg 
per vehicular les opinions, 
propostes i demandes de 
la ciutadania. Noves dinà-
miques de política urbana 
compartides que permetin 
anar construint els barris i la 
ciutat que volem. 

Més Diagonal
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Autocrítica i crítica estratègica
Sara Reñé

Cal millorar la 
mecànica i la capacitat 
d’intervenció dels veïns 
en els documents finals

Opinió

La prediagnosi no 
amaga que els barris 
de Gràcia no són tan 
fantàstics com sembla
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staff

comença a 
bullir l’olla

Aquesta és una crida a la 
gent honesta que milita en 
partits polítics (que n’hi ha). 
De qualsevol partit. Peteu la 
bombolla en la qual els vos-
tres líders us volen fer creure 
que viviu, deslligueu-vos 
dels cercles impenetrables de 
poder, denuncieu en veu alta 
tots els mals vicis d’aquesta 
nostra democràcia –amiguis-
mes, favors, mentides, pres-
sions, xantatges- i inicieu i 
promulgueu un canvi profund 
a les vostres formacions, al 
sistema. No tingueu por. És 
el que la societat demana. So-
bretot els més joves, que no 
albirem ni un xic de futur per 
a les nostres vides en aquest 
país i que ens sentim profun-
dament enganyats. Això és 
el que volem i necessitem. 
A la gent de carrer poc ens 
trempa l’estatut o la consulta 
de la Diagonal. Ho veiem 
més a aviat com un circ. El 
que ens tremparia ara seria 
gent valenta que fes el pas i 
sortís de la caixa forta de la 
política. Que ens expliqués 
com van les coses i estigués 
disposada a fer el canvi cap a 
una democràcia participativa. 
Si no ho feu vosaltres, tard 
o d’hora, ho farem nosal-
tres. Tot té un límit i l’olla ja 
comença a bullir. 
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CSI Vallcarca

Cas V/10
L’opció Z

Tècnic: No, no funciona. 
Hereu: Vale. 
Tècnic: Potser llavors diguem-
los que vostè ja ha votat. 
Hereu: Sí, sí, exacte. Val, per-
fecte. Doncs ja hi és. Ja està. 
El tècnic mostra el polze cap a 
dalt uns quants cops en senyal 
d’èxit. Hereu s’alça i se’n va.
Teló.
Fitxin aquest crack!!! No l’He-
reu –l’Hereu ja està més que 
fitxat. No, no, el tècnic. “Lla-
vors potser diguem-los que 
vostè ja ha votat” és la frase 
més valuosa de tot aquest sai-
net votatiu: Diagonal, el cule-
brot. Frase que ho resumeix 
tot. La paròdia, la farsa demo-
cràtica. I aquest “sí, sí, exac-
te” de l’Hereu… que la puta 
realitat no t’espatlli la foto. La 
primera en la frente. O… tant 
se val mentir amb això per-
què tot plegat és un paripé, o, 
si fins amb això ens menteix, 
com refiar-te del tipus? I la 
pregunta conspiranoica: una 
cosa pot sortir tan malament 
per casualitat? Es pot muntar 
un cibernyap tan gran sense 
planificació? Ho han fet així 

Per: Mike Ibáñez

CedidA

de malament per assegurar-se 
el treure’s de sobre la ciutat les 
properes eleccions analògiques? 
És BCN un bon negoci? 
“Diguem-los que ja ha votat”. 
Magnífic. I, per què no, benvol-
gut tècnic, diguem-los que són 
una colla d’imbècils i -en llen-

guatge paritari Aííído- imbéciles, 
que es mamen el dit, que és igual 
allò que els diguem, que la cam-
panya de publicitat de la votació 
la financiï l’empresa que volia 
col.locar el tramvia, o l’estranya 
campanya/boicot a la pobra op-
ció C (que al final guanya per go-
lejada, a la búlgara!). La votació 
Diagonal ha estat una mostra de 
manipulació mediàtico-política 
tan barroera que fins i tot la gent 

ens n’hem adonat. Barroera i es-
tranya. Li suplanten el vot al del 
PP. Després diuen que el sistema 
ha funcionat perquè s’ha detectat 
la suplantació. D’una cagada fer 
una virtut. Era com si ens fessin 
una demostració d’errades i so-
lucions. Han experimentat amb 
BCN. Tenim a Indra i Sctyl, els 
flamants tecnologic partners del 
desgavell Diagonal. Quina pro-
mo per a aquestes empreses! Per 
cert, tornem a topar-nos amb In-
dra, empresa que per als progres 
té mala bajandí, que ja va deixar 
retratat al retrassat moral del 
Clos i el seu Fòrrum. El lema ob-
sessiu d’aquell park temàtic era 
la pau i la pau, i al muntatge de 
l’entorn telemàtic i de segure-
tat del Fòrrum participà Indra, 
orgullosos subministradors de 
tecnologia per al departament 
de Defensa d’Estats Units, fabri-
cant de sistemes de guia de mís-
sils intel.ligents, etc. Si vols la 
pau, prepara’t per a la guerra. I 
lo dilluns després de lo diumen-

ge negre, la Leyre li fa un pajín 
a l’Hereu i declara que honora 
l’alcalde haver fet tot això per 
escoltar la veu del poble. Més 
que la veu, l’abutxarada ge-
neral, les petades: Buuuuu!! 
Hereeu! Pillat, Primu, que 
t’han tangat!!!! Qué malo eres, 
Hereeu qué malo eres… (amb 
la tonada de Guantanamera, 
com se’ls canta als arbitres als 
camps de fúlbo).
A tres milions que ha costat to-
ta la fallida martingala -entre 
propaganda, autobombo pagat 
a escot-, quin honor, Leyre. 
Fa dies l’Hereu opinava, fent 
campanya, que una ciutat 
que es nega a transformar-se 
està condemnada al declivi. I 
aquest, el vostre amic i humil 
narraor, li diu: i un cuerno! 
1-Els que estan condemnats 
al declivi són vostès, els polí-
tics professionals, la política 
i 2-certes transformacions 
són les que aboquen al decli-
vi. Anem aprenent el paraulot 
clau: gentrificació. O el passi 

de Barcelona a VickyCristina-
Barcelona. És quan veig un 
comiat de soltera de txonis 
angleses, amb cigales de goma 
per barret i bramant borratxes 
perdudes per la Rambla del Po-
blenou, que hi veig clar. Festa 
solidària al centre cívic Manu 
Chao powered by Tasca. Ter-
ror i Horror a Vallkarka. No 
l’opció C, l’opció Z!! Crec que 
ja estic. 

“Llavors potser 
diguem-los que 

vostè ja ha votat”. 
Fitxin aquest crack!

Vostès, els polítics 
professionals, 

estan condemnats 
al declivi

el bloc

què en penseu...Text i fotos: M. Ortega

Crec que el resultat ha estat 
correcte, ha passat el que havia 
de passar, perquè la proposta 
que feien era una ximpleria, 
força impensable en els tems 
que corren. Ha estat un cop de 
cap contra la paret per al sr. 
Hereu. 

Miquel Llivina
jubilat

Óscar villarroya
electricista

Blanca riabello
jubilada

Llibert Sáez
carter

El que ha passat a la consulta 
és normal. El projecte de la 
Diagonal era un gran error i la 
gent ha fet el que tocava: dir 
que no. Crec que haurien d’ha-
ver-hi hagut més repercussions, 
només han cessat el número 
dos i el procés ens ha costat a 
tots 3 milions d’euros. 

Em semblen molt bé els resul-
tats, no és moment d’embarcar-
se en projectes de tanta volada. 
Era massa car per al moment 
de crisi actual. La reacció que 
han tingut és la lògica, perquè 
era un projecte que l’Hereu sen-
tia com a molt propi i és normal 
que hi hagi hagut dimissions. 

Tot el procés de la consulta ha 
estat una cutrada. Si ho volien 
fer bé, primer havien de deixar-
nos triar entre reforma o no 
reforma i, si guanyava l’opció 
de reforma, plantejar-nos els 
diferents models. Em sembla 
bé que la resposta hagi estat 
contundent.  

...dels resultats de la consulta sobre la Diagonal?
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consultes: Diagonal versus sobirania

Opinió

Albert JAné

Algú es pot imaginar els 
lladrucs espumejants de ràbia 
de la crosta socialista i els seus 
llagoters altaveus mediàtics 
si els resultats de la consulta 
sobre la Diagonal de Barcelona 
s’haguessin donat en les consul-
tes sobiranistes? Jo sí que me’ls 
imagino. Perquè els vaig sentir. 
Els opinadors de l’stablishment 
polític dominant (curiosament 
els partits protaurins) van vomi-
tar les seves opinions perdona-
vides i sornegueres sobre els 
resultats, segons ells ridículs, 
dels centenars de viles i pobles 
de Catalunya on s’havien fet les 
consultes sobiranistes. A les 
seves televisions, ràdios i diaris 
ens abocaven, amb prepotèn-
cia antidemocràtica, que els 
resultats eren pobres i denota-
ven poc suport popular. Caram, 
caram. Com es poden veure les 
coses de diferents des d’una o 
altra perspectiva. 
Però anem a les dades: partici-
pació a la consulta partitocràtica 
barcelonina: 12,7 per cent i 
172.161 votants. Participació a 
les consultes populars: 21,01 
per cent i 487.265 votants. 
Això per si sol ja ens diu alguna 
cosa, oi?
Més coses. Una dada capital: 
cost de cada vot a la consulta 
sobre la Diagonal: si ells matei-
xos reconeixen que hi han des-
tinat 3 milions d’euros de pres-
supost públic, això vol dir que 
cada vot ens ha costat a cada 
barceloní 17,42 euros. El cost 
del cada vot en les consultes 
sobiranistes ha estat de 0 euros 
atès que el pressupost ha sortit 
de les modestes butxaques dels 
milers i milers de voluntaris que 
hi han posat diners, professio-
nalitat tècnica (que no ha fallat) 

i ingents quantitats de temps. 
Però per entendre bé com són els 
nostres governants cal afegir que 
els organitzadors de la consulta 
de la Diagonal es permeten el 
luxe de no voler cedir locals pú-
blics per a la consulta sobiranista 
de Barcelona. No en tenen prou 
a fer-ho malament sinó que, a 
més, volen impedir que exercim 

plenament la democràcia. 
Hereu, Gomà, Trias, Portabella i 
Fernández han format part d’una 
pallassada històrica anant a votar, 
sigui per una opció o per una 
altra. Per molt que ara alguns 
vulguin desdir-se’n. L’equip de 
govern municipal per fer-se per-
donar el ridícul polític i pel desga-
vell econòmic que ha representat 
el patètic sainet, haurien de re-
córrer la Diagonal de genolls des 
del Fòrum fins la ciutat universi-
tària, mentre la gent els tira to-
màquets des dels balcons. El mal 
ja està fet i és un perill deixar la 

democràcia en mans de qui no 
hi creu. Quan tornin de dema-
nar perdó, i després de curar-se 
els genolls, que reflexionin bé 
si les consultes sobiranistes són 
o no són una cosa seriosa i que 
es replantegin la cessió dels 
locals públics. De diners no els 
en demanarem. Ja pensàvem 
posar-los nosaltres.
La democràcia no és un joc. És 
el més valuós que tenim. La 
democràcia és o no és. Però 
no es pot trossejar. No hi ha 
motius per negar el pa i la sal a 
les consultes sobiranistes i en 
canvi abocar-se en una consulta 
manipulada i tendenciosa. Ara 
senyors i senyores de l’Ajun-
tament us toca reflexionar. 
Després del joc de les dimis-
sions encara teniu temps de 
pensar-hi, canviar el punt de 
mira i proposar-vos anar de 
bracet amb tots els que volem 
aprofundir la democràcia fins al 
límit. O sigui sense límits. Poder 
fer la pregunta: Independència 
SI, independència NO. Sense 
manipulacions. Si sou demòcra-
tes de veritat no ens posareu 
impediments quan fem la 
consulta sobiranista a Barcelona 
el 10 d’abril de 2011. 

Cada vot de la consulta 
per la Diagonal ens ha 
costat a cada barceloní 
un total de 17,42 euros 
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  Pg. Vall d’Hebron, 64-70 
   93 212 44 29 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Josep Maria Jujol 

  Riera de Sant Miquel, 41 
   93 218 08 90 
 

 Col·legi d’Educació Infantil 
i Primària La Farigola de 
Vallcarca

  Sant Camil, 31 
   93 213 88 02 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària La Sedeta 

  Indústria, 67 
   93 207 24 43 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Montseny 

  Torrent del Remei, 2-10
   93 213 98 45

 Col·legi d’Ed. Infantil i Primària 
Municipal Patronat Domènech 

  Gràcia, 7 
  93 237 00 35 
 

 Col·legi d’Educació Infantil 
i Primària Municipal Reina 
Violant 

  Trilla, 18 
   93 218 97 52 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Pare Poveda 

  Av. de Vallcarca, 220 
   93 212 33 75 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Pau Casals - Gràcia 

  Providència, 134 
   93 219 53 62 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Rius i Taulet 

  Pl. Lesseps, 19 
   93 217 61 96 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Sagrada Família 

  Sardenya, 343 
   93 207 43 11

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Turó del Cargol 

  Av Coll del Portell, 56 
   93 284 47 18 

 Equip d’Assessorament i 
Orientació Psicopedagògica 
B-30 Gràcia 

  Topazi, 29 
   93 415 52 06 

 Escola Bressol Municipal 
Gràcia 

  Maignon, 2 
   93 217 18 33 
 

 Escola Bressol Municipal La 
Fontana 

  Gran de Gràcia, 123 
   93 218 64 56 

 Institut d’Ensenyament 
Secundari La Sedeta 

  Indústria, 67 
   93 458 99 01 
 

 Inst. d’Ensenyament Secundari 
Pere Bosch i Gimpera

  Torrent del Remei, 2 
   93 213 14 10 
 

 Institut d’Ensenyament 
Secundari Secretari Coloma 

  Secretari Coloma, 15-25 
   93 285 34 91

 Institut d’Ensenyament 
Secundari Vila de Gràcia 

  Riera de Sant Miquel, 58-62

Educació

la setmanaTristram*

Pel seu nom

Assegut en un establiment prop de la Virreina, 
el meu amic Margi arriba amb dos diaris per 
amenitzar l’estona que estarem prenent un ca-
fè amb llet. Bé, no, porta un setmanari de gran 
prestigi amb columnistes de renom, d’àmbit 
gracienc, i un diari gratuit. Com que ell ha fet de traginer, ell 
escull la publicació, i a mi em toca el gratuït. 
L’obro per una pàgina a l’atzar i ensopego amb una pàgina amb 
publicitat. S’hi anuncia una empresa d’ensenyament a distàn-
cia, de les de tota la vida, i ofereix la manera de treure’s sense 
gaire dificultats el títol de tècnic en transport d’emergències. 

“Caram”, penso en veu alta, 
mentre barrejo el cafè sense 
haver-hi tirat el sucre. 
Em pregunto de quina feina 
es tracta, fins que al final, 
amb l’ajut de les fotografies, 
me n’adono. Estan anunciat 
una oferta per treure’s el títol 

de conductor d’ambulància o vehicles d’emergència. O sigui, 
el que molta gent coneix amb el nom d’ambulanciero. Ah, coi!. 
Ara se’n diu tècnic d’emergències. Suposo que és la nova no-
menclatura reglada, i políticament correcta. Però clar, tanta cor-
recció i reglamentació fa que de vegades perdem els referents 
i no sapiguem de què parlem. I això em fa pensar en d’altres 
exemples,que segurament hom es pot trobar no massa lluny 
d’allà mateix. I penso en les cartes amb plats presumptament 
sofisticats. Un exemple: mil fulles d’espinacs amb la seva capa 
d’essències arbequines i mantell de fècula del bufet. Ostres i 
això què és? I el cambrer et diu: “És una mica d’espinacs que 
servim amb un raig d’oli d’oliva, acompanyat de patates escal-
fades amb aigua”. Ostres i això què és? i tu mateix ja comences 
a intuir per on van els trets... i al final en demanes una ració, 
encara que sigui només per satisfer la curiositat. I pam, al cap 
d’una estona arriba el cambrer amb un plat fons immens, que 
de lluny t’espanta però un cop el tens a taula, hi descobreixes 
tres coses: 
Una, que la minúscula ració es pot intuir per allà baix, al fons 
del plat. 
Dues, que s’han descuidat el microscopi i les pinces.
I tres, que aquesta gran ració de “mil fulles d’espinacs amb la 
seva capa d’essències arbequines i mantell de fècula del bufet” 
resulta que és allò que tota la vida n’havíem dit “espinacs amb 
patata bullida”. I per això tanta comèdia? Com es justifica? 
calia tanta història d’origen mandarí? (llegeixi’s cuento xino)? 
Doncs sí, queda plenament justificat quan t’arriba el comp-
te, i hi descobreixes el sentit de tot plegat. Convertir un plat 
d’espinacs amb patates en un “mil fulles de bla bla bla...” té 
un cost addicional de 12 euros!! Bon profit. 

*Gurmet des de 1973

Tanta correcció i 
reglamentació fa que 
a vegades perdem els 
nostres referents
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Política
El Coll es reivindica com la zona més 
necessitada de plans estratègics a Gràcia 
Primeres crítiques per la mecànica de les trobades, mentre CiU en demana la retirada 

Després de vallcarca, el 
coll, però amb una punxa-
da de participació preocu-
pant. amb aquesta pre-
missa, el pla estratègic ha 
començat a caminar amb 
la consciència que es trac-
ta de la zona més necessi-
tada de reformes urbanís-
tiques i socials de gràcia. 
el document elaborat pel 
tècnic de barri, Francesc 
roma, no estalvia punts 
febles i contempla com a 
oportunitats les mesures 
de la llei de barris o la 
dinamització que pot su-
posar la nova estació de 
metro de la línia 5.

MARIA ORTEGA

La primera de les tres sessions per 
a l’elaboració del pla estratègic del 
Coll, que va comptar amb una par-
ticipació de 12 persones, va abordar 
com a temes principals els proble-
mes d’urbanisme. Alguns dels pilars 
en aquest sentit van ser la manera 
com conviure amb els pendents o 
completar, d’una vegada per totes, 
les instal·lacions de línies de serveis 
com el telèfon o la llum. D’altra 
banda, també es va debatre la man-
ca d’un espai comú central per ver-
tebrar la vida de barri. Roma, que 
fa una valoració “molt positiva de 
les sessions pel nivell de participa-
ció i les propostes sorgides”, destaca 
idees com la que va llançar una ve-
ïna de convertir el Coll en un espai 
slow-city, és a dir, una iniciativa que 
ja s’ha engegat en ciutats italianes 
o alemanyes per tranquil·litzar el 
ritme de vida, amb menys cotxes i 
més transport públic i pivotant als 

parcs i els espais per a gent grans i 
nens. Una idea que, segons Roma, 
resumeix bé les trobades. També es 
va destacar la necessitat de millorar 
els accessos al Park Güell. La segona 
trobada es va dedicar al comerç i la 
tercera, a les entitats. 
Salvador Barrau, president de 
l’AV Coll-Vallcarca, va criticar la 
mecànica de les trobades, perquè 
“després del debat són els tècnics 
els que configuren el document i 
el presenten sense més participa-
ció”. Aquests veïns van preparar 
una llista amb més d’una trentena 
de reivindicacions com ara equipa-
ments per a gent gran o habitatges 
tutelats. CiU, per la seva banda, 
demana la retirada dels plans i re-
corda que “la prioritat haurien de 
ser les mesures contra la crisi”. 

Arxiu

vistA AèriA del bArri del Coll

REDACCIó

Una vintena de membres de la 
Plataforma d’Entitats Juvenils 
de Gràcia van boicotejar diven-
dres passat la inauguració oficial 
de la mostra de turisme juvenil a 
l’Espai Jove La Fontana que ha-
via de fer la regidora de Joventut 
de l’Ajuntament de Barcelona, 
Elsa Blasco. Els joves, que van 
envoltar amb petites pancartes 

la regidora a la placeta interior, 
van denunciar en el marc de la 
campanya Joves el Casal és nostre! 
que l’Espai Jove no ha complert 
les expectatives del reivindicat 
equipament per a joves de Gràcia 
que s’ha demanat des dels anys 
noranta i que està dedicat i con-
trolat per activitats que vénen ja 
marcades des de Barcelona. “I ni 
de lluny compleix amb les reivin-
dicacions de la Plataforma de que 

CedidA

l’ACCió de protestA de divendres A lA portA de l’espAi Jove lA fontAnA

Boicot de la plataforma d’entitats 
juvenils a Blasco per l’Espai Jove
Carracedo diu que no s’hi ha reunit per “qüestions de calendari”

sigui un espai autogestionat pel 
jovent gracienc”, afegeix la plata-
forma en un comunicat.
La Plataforma d’Entitats Juvenils, 
que agrupa una desena d’entitats, 
justifica el boicot a Blasco en l’in-
tent d’evitar que l’Ajuntament de 
Barcelona “es pengi alguna meda-
lla” amb l’Espai Jove. “Mentre hi 
hagi un conflicte amb el Casal de 
Joves de Gràcia on el jovent gra-
cienc ens hem vist discriminats, 

denunciarem als responsables de 
joventut per obviar la nostra veu 
i participació”, conclouen.
Paral·lelament, la consellera de 
Joventut, Míriam Carracedo ha 

argumentat que encara no s’ha 
reunit amb els joves per “qüesti-
ons de calendari”, després de les 
crítiques de la plataforma en una 
entrevista a L’Independent. 

REDACCIó

Gràcia va ser el quart districte 
de la ciutat que més es va mo-
bilitzar per la consulta de la 
Diagonal. Fins a 17. 266 gra-
ciencs van exercir el seu dret a 
vot, el que suposa el 10,02 per 
cent del total amb dret a fer-ho. 
El districte més mobilitzat va 
ser l’Eixample, on va votar 21, 
86 per cent de la població amb 
dret a vot, seguit de Sarrià-Sant 
Gervasi (15,34 per cent) i Sant 
Martí (11,96 per cent). Gràcia 
es troba en el grup dels quatre 
districtes que van superar la bar-
rera del 10 per cent. Quant al 
sistema de vot, el 48,28 per cent 
dels votants ho va fer de manera 
presencial i el 51,72 per cent, a 
través d’internet. 

El 10% dels 
graciencs van 
votar per la 
Diagonal

breus

L’encara president de Lluïsos, Jor-
di Casassas, ha firmat aquests dies 
un manifest en nom de l’entitat 
per expressar el seu suport al nou 
Estatut, encara en situació d’impàs 
al Tribunal Constitucional. El text 
demana la renovació del Consti-
tucional, la modificació de la llei 
orgànica del Tribunal Constituci-
onal per tal que es declari incom-
petent front els estatuts refrendats 
pel poble i la seva incompetència 
d’actuació amb l’Estatut. 

Lluïsos expressa 
el seu suport al 
nou Estatut

•	Augment	 de	 la	 població	 gran	
que viu sola i amb dificultats, 
especialment dones.

•	Població	 nova	 amb	 dificultats	
d’integració; l’estudi compta 
462 sud-americans de 7.272 
veïns.

•	Augment	de	l’obesitat,	el	seden-
tarisme, l’ús de tranquil·litzants, 
i el consum de risc d’alcohol.

•	Dificultats	 d’accessibilitat	 i	
comunicació provocades pels 
forts pendents i el urbanisme 
poc planificat dels anys seixan-
ta.

•	Manca	d’eines	de	comunicació	
de barri: revista, butlletí, etc.

•	Dèficit	 d’aparcament	 i	 dificul-

tats econòmiques actuals per la 
compra de places de pàrquing. 
Indisciplina i invasió de voreres.

•	Limitacions	 del	 bus	 actual	 en	
horari nocturn.

•	50	barraques	a	la	Creueta.
•	Necessitat	de	rehabilitació	d’ha-

bitatges i dificultats econòmi-
ques per accedir als ajuts.

•	Institut	d’Ensenyament	Secun-
dari poc valorat i amb perspec-
tives de canviar de barri.

•	Equipaments	esportius	limitats	
per a l’esport col·lectiu.

•	Manca	 de	 serveis	 per	 a	 gent	
gran (casal, residència, etc) i po-
ca perspectiva de futur.

•	Activitat	comercial	escassa.

els punts febles de la prediagnosi del Coll
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Societat
El Districte es planteja peatonalitzar la 
banda Llobregat dels Jardinets de Gràcia
Espriu recupera una idea de Sandoval amb la pacificació del trànsit a Riera de Sant Miquel 

L’accelerada transforma-
ció dels carrers secunda-
ris de gràcia en zones 30 
o de vianants comença a 
arribar en aquest man-
dat als grans espais. Si 
l’aixecament del mer-
cat provisional de gal.
la Placídia ja va evitar 
la recuperació del carril 
lateral per al trànsit, ara 
les obres de pacificació a 
riera de Sant Miquel han 
fet reviure un vell pro-
jecte just a l’entrada de 
la vila: la peatonalització 
de la banda Llobregat, la 
dels cinemes casablanca, 
dels Jardinets de Salva-
dor espriu. 

ALBERT BALANZÀ

La idea de pacificar la calçada 
esquerra dels Jardinets, la menys 
utilitzada i que no connecta amb 
el carrer Gran perquè obliga a gi-
rar a l’esquerra, és un antic pro-
jecte del Districte que es remun-
ta al mandat de Teresa Sandoval 
com a regidora (1995-1999). 
Al final d’aquell estrany govern 
quadripartit (tots menys el PP), 
Sandoval va llançar un procés 
participatiu per a la peatonalitza-
ció d’aquella banda dels Jardinets 
i la instal·lació de jocs infantils. 
Fins i tot es va aprovar un disseny 
de jocs a partir de grans lletres 
que formaven la paraula Gràcia. 
La reforma estava inclosa en un 
paquet de reurbanització que va 
suposar l’estrena de la font dels 
Jardinets, la desaparició dels inse-
gurs arbustos i la reconversió per 

als vianants del carrer Sèneca. Al 
calaix va quedar el canvi de nom 
de Sèneca per Anna Frank, que 
demanava una plataforma veïnal 
liderada, per exemple, per l’ara 
regidor Guillem Espriu.
Doncs va ser justament una con-
versa entre Sandoval i Espriu a la 
carpa de la consulta de la Diago-
nal on es va concretar fa pocs di-
es la recuperació de la vella idea. 
Fonts coneixedores del contingut 
de la conversa han apuntat que 
Espriu va trobar bé el projecte i 
es va comprometre a recuperar-
lo, possiblement amb vista al 
pròxim mandat. Sandoval encara 
es va mostrar més optimista i va 
donar per fet que la peatonalitza-
ció es farà, encara que amb més 
de deu anys de retard. 

La paternitat dels processos par-
ticipatius a Gràcia, després del 
desastre de la consulta de la Di-
agonal, ha tingut aquests dies 
molts demandants. El regidor 
del districte, Guillem Espriu, ha 
reivindicat que Gràcia ja es va 
avançar a Barcelona a principis 
d’aquest mandat amb la consulta 
feta entre els veïns de la Vila per 
canviar el nom de Rius i Taulet. 
El seu antecessor i ara president, 
Ricard Martínez, ha ampliat 

aquesta idea advertint que els 
processos participatius ja van co-
mençar en el seu mandat (2003-
2007) amb el canvi de nom de 
l’avinguda Hospital Militar per 
avinguda de Vallcarca. L’exre-
gidora Teresa Sandoval (1995-
1999) se’n va molt més enrere 
aportant fins i tot un retall de 
La Vanguardia del 7 d’octubre 
de 1998: Gràcia someterá algunos 
proyectos urbanísticos a la opinión 
de los ciudadanos .

Albert JAné

els JArdinets de GràCiA en unA imAtGe reCent

Guerra de regidors per la 
paternitat de les consultes 

REDACCIó

El Punt d’Informació i Atenció 
a les Dones (PIAD) del districte 
de Gràcia és el que ha experi-
mentat un creixement més gran 
de casos nous d’atenció a dones 
víctimes de la violència masclis-
ta de tot Barcelona. Durant el 
2009, el total de dones ateses 
per primera vegada a Barcelona 
ha estat de 1.777, xifra que su-
posa un increment de l’1 per 
cent respecte l’any anterior, i 
d’aquest total el 12,6 per cent 
han passat pel punt gracienc, 
més de mig punt per sobre del 
següent PIAD que ha registrat 
més increment de nous casos: 
el de Sants- Montjuïc (12 per 
cent). Només a Gràcia, doncs, 
aquest punt informatiu ha atès 
més de 220 noves víctimes de la 
violència masclista durant l’úl-
tim any.
Quant al conjunt les peticions, 
Gràcia n’ha registrat el 10 per 
cent del total que se situa en 
termes absoluts en 2.703 i les 
principals demandes han estat 
referides a assessorament jurídic. 
La iniciativa dels PIADS es va 
començar a impulsar l’any 2002 
amb la voluntat que es conver-
tissin en punts de proximitat i 
implicació a cada districte per 
tal de facilitar l’accés a les dones 
en situacions conflictives. No és 
un servei exclusivament sobre 
violència, però permet detectar-
ne casos, informa les dones que 
en pateixen i les deriva cap a una 
atenció més personalitzada. 

Augment de 
casos al PIAD 
per violència 
masclista

Dia contra l’Homofòbia, a la seu del Districte. En el 
marc dels actes de celebració del Dia Internacional contra l’Homo-
fòbia i la Transfòbia, l’autora Juanita Márkez va presentar el seu llibre 
La Venus Calva, el 17 de maig -el dia que, ara fa vint anys, es va eli-
minar l’homosexualitat de la llista de malalties mentals-, a la seu del 
Districte. El llibre és un recull de contes curts que giren al voltant de 
les experiències de personatges gais, lesbianes i transexuals. 

Els Castellers de la Vila de Grà-
cia mantenen, a la diada de 
Girona, el nivell assolit aquest 
inici de temporada. Després de 
fer el 4 de 8 més matiner la set-
mana anterior, els de la camisa 
blava van anar diumenge 16 de 
maig a Girona. Tot i que aquest 
cop no es va poder portar el 4 
de 8, la colla no va voler baixar 
el nivell i va descarregar el cin-
què 5 de 7 de l’any, el 3 de 7 
amb l’agulla (el segon de la seva 
història) i un 4 de 7 ple de no-
ves incorporacions. D’aquí a 15 
dies, la colla anirà a Vilafranca 
on, a part de tornar a intentar el 
4 de 8, vol provar el 2 de 7, un 
castell que fa dos anys que se li 
resisteix. 

CedidA: montse torres

crònica blavaJordi RàfolsèriC lluentbreus

Tarda de swing, amb classe 
d’iniciació, snowball i concerts. 
Aquesta és la proposta solidària 
de Swing per Haití de cara al 
proper diumenge 23 a l’Espai 
Jove La Fontana. Tota la recap-
tació de la jornada es destinarà 
al projecte d’Unicef per contri-
buir a la reconstrucció d’aquest 
país que a principis d’any va 
ser sacsejat de forma sagnant 
per un terratrèmol. De mane-
ra festiva i amb el swing com a 
protagonista, doncs, diumenge 
des de Gràcia s’apostarà solidà-
riament per Haití. 

Swing per ajudar 
a reconstruir Haití 
des de La Fontana
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Consells per ambientalitzar les entitats gracienques

Buscar la suma

La seu dels Lluïsos de Gràcia acollirà el proper 26 de maig el 
taller Posem Verdes les Entitats de Gràcia, una trobada que 
servirà per fer xarxa i posar en comú les experiències d’am-
bientalització i sostenibilitat que s’estan duent a terme al dis-
tricte. Lluïsos i el centre cívic del Coll seran els dos exemples 

que es posaran sobre la taula, no només per l’organització de 
jornades dedicades al medi ambient de tanta volada com la 
Verdinada o la Primavera Verda -totes dues ja consolidades en 
el calendari gracienc-, sinó també per la manera com encaren 
la seva activitat quotidiana.

Elektron fomenta actituds i hàbits sostenibles a la llar i a la carretera

Cedida

Des de les petites accions. Aquesta 
és la filosofia bàsica de l’ecologisme 
domèstic, un ecologisme que també 
s’esté a les activitats de les diferents 
entitats. Tan fàcil com pensar-hi, 
com tenir clar el consum de cada 
bombeta a l’hora de buscar un 
recanvi, per exemple, de mirar-se 
bé tot allò que es compra, de tenir 
consciència de la necessitat d’aïllar 
bé les instal·lacions o d’apagar un 
llum o tancar una aixeta encara que 
sigui per estones breus. El missatge 
final: tot suma i el planeta es ressent 
més d’una actuació coordinada 
encara que petita, que d’una d’in-
dividual de grans dimensions però 
puntual. El primer pas és el canvi de 
xip, el voler saber, el fet d’asseure’s 
a parlar sobre com podem reduir 
el nostre consum per fer més sos-
tenible el dia a dia. Iniciatives com 
la sessió d’ambientalització de les 
entitats que s’impulsa des de Medi 
Ambient del Districte són bones 
primeres passes. Declaracions d’in-
tencions que, això sí, després cal te-
nir ben presents i evitar que acabin 
convertides en un bonic moral ple 
de pols que serveix exclusivament 
per donar vida als locals. 
I, un cop assolit aquest primer nivell, 
per què no fer un pas més i verte-
brar iniciatives conjuntes entre en-
titats per gestionar de manera col.
lectiva l’enfocament ambiental de 
les diferents activitats? En el plane-
jament de millorar la sostenibilitat 
del nostre dia a dia tot és sumar. 
En primer lloc, els petits esforços 
de la nostra manera de viure i, en 
segon lloc, la suma dels esforços del 
nostre veí. 



[2] [el tema del mes]

més sostenible

Centre cívic del Coll i Lluïsos, exemples 
per a l’ambientalització d’entitats
El centre cívic del Coll i la seu 
dels Lluïsos de Gràcia s’han 
convertit ja en dos referents 
pel que fa a sostenibilitat i 
ambientalització de les en-
titats de la Vila. És per això 
que seran els dos exemples 
que serviran per realitzar el 
primer taller Posem Verdes 
les Entitats de Gràcia, orga-
nitzat pel Districte.

Èric Lluent

Èric Lluent

La idea principal de la trobada és que tota 
associació o entitat a Gràcia pugui assistir-
hi per tal de conèixer què s’està fent al dis-
tricte quant a mesures d’ambientalització i 
quins són els passos i criteris més senzills 
per aprofundir en el tema. La jornada, que 

[ La darrera comissió de Medi Ambient, al centre cívic del Coll ]

La UEC-Gràcia posarà en marxa a 
partir del proper 5 juny, Dia Mundial 
del Medi Ambient, sis rutes diferents 
pels barris del districte sota el lema 
Caminem – Acció de mobilitat sosteni-
ble a Gràcia. L’objectiu de la iniciativa 
és reflexionar sobre la mobilitat de 
cadascun d’aquests territoris per on 
es faran les rutes: Salut, Camp d’en 
Grassot, la Vila, el Coll, Vallcarca i 
Penitents.

Itineraris per la 
sostenibilitat

es farà el 26 de maig a partir de les set de 
la tarda a la seu dels Lluïsos de Gràcia, 
pretén, d’una banda, donar consells als 
interessats però, de l’altra, posar en relleu 
els avenços ja assolits per moltes entitats. 
En aquest sentit, el centre cívic del Coll i 
els Lluïsos esdevenen dos models de refe-

rència ja que, segons explica Roger Amigó, 
conseller de Medi Ambient i impulsor de 
la reunió, “són entitats que fa temps que 
apliquen criteris de sostenibilitat d’una 
manera transversal en el seu dia a dia. 
Són exemple perquè aquests criteris ja 
els tenen adquirits”. El taller és pioner a 

Gràcia i a la ciutat i, de fet, hi assistiran 
responsables tècnics d’altres districtes 
de Barcelona per tal de prendre’n nota 
i posar-ho en marxa en altres territoris. 
Amigó subratlla que l’única clau per treba-
llar en l’ambientalització de les entitats és 
“posar-hi ganes i que hi hagi una persona 
dedicada a fer el seguiment”.
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El camí per fer camí
agenda 21 escolar

El camí escolar és una pro-
posta que pretén millorar 
l’accés d’ anada i tornada a 
peu a l’escola, fent del carrer 
un espai acollidor, agradable 
i segur per als nens i les ne-
nes, així com també per a la 
resta de ciutadans que en fan 
ús. La proposta va sorgir del 
nostre Districte, però si ha 

Punt Verd de Collse-
rola
C. Collserola, 2. Sortida 6 
Ronda de Dalt - Plaça Al-
fons Comín, darrere de la 
benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 
18.30, i ds i dg, de 9 a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; 
de dm a ds, de 10 a 13.30 i 
de 16.30 a 10.30, i dg i fes-
tius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 
a 13.30 i de 16.00 a 19.00, i 
ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Punt Verd mòbil
Santuari del Coll, ds de 
8.30 a 14 h. Bibl. Jaume 
Fuster, dll de 16 a 19.30. 
Mercat de l’Estrella, dc de 
8.30 a 14 h. Plaça Joanic, ds 
de 16 a19.30 h. Travessera 
de Gràcia/Gran de Gràcia, 
ds 8.30 a 14 h. Plaça Re-
volució, dc de 16 a 19.30. 
Pg de Sant Joan/Indústria, 
dj de 8.30 a 14 h. Pg de 
Sant Joan/Rosselló, dll de 
16 a 19.30.

Agenda 21 escolar
Nil i Fabra, 20, baixos
Telèfon: 93 237 47 43

Mapa ecològic de recur-
sos de Gràcia
www.mapaecologic.net

Serveis d’interès

estat possible, és gràcies a una 
comissió de pares i mares que 
s’han posat a fer la feina. No 
ha estat una feina fàcil, i han 
calgut dos anys per tenir el do-
cument definitiu. Aquests són 
els passos que hem seguit per 
a l’elaboració del projecte:
•	 Adonar-nos	de	la	necessitat	

de fer més agradable i segur 

el camí per anar a l’escola.
•	 Crear	una	comissió	de	pares	

i mestres.
•	 Confeccionar	una	enquesta	

per conèixer quins són els 
itineraris per anar i tornar 
de l’escola i quins són els 
perill físics dels mateixos.

•	 Buidar	l’enquesta	i	fer	gràfics	
els resultats.

•	 Confeccionar	un	mapa	amb	
els punts negres del camí, i 
proposar solucions possi-
bles.

•	Contactar	 amb	 botigues	
del nostre itinerari per 
poder comptar amb elles 
en cas de necessitat; totes 
aquestes botigues tindran 

a la porta un distintiu com 
a botiga amiga de l’escola 
Farigola. 

•	 Elaborar	 el	 document	 per	
presentar-lo al Districte, 
amb el qual esperem establir 
un diàleg per tal de soluci-
onar els perills del nostre 
camí a l’escola.

Primer esmorzar de l’hort 
de l’escola Montseny
Els alumnes del Cicle Mitjà de 
l’escola Montseny, ajudats pels 
professors, hem cultivat un 
hort en una taula. El tenim si-
tuat a la sortida del col·legi, per 
la part del darrera. Els nens i 
nenes d’Educació Infantil també 
en tenen un altre, més baixet i 
els de Cicle Superior el tenen 
una mica més lluny, als horts 
de Turull, on els avis també 
planten verdures i hortalisses. 
Us explicarem tot el procés 
del cultiu: 

Primerament, vam decidir el 
que plantaríem i per majoria 
vam decidir raves, enciams i 
maduixes. Una vegada presa 
la decisió, el professor encar-
regat de l’Agenda 21, en Lluís, 
ens va comprar el planter i 
les llavors. Un dia al matí vam 
baixar els dos cursos de Cicle 
Mitjà i vam plantar. Vam par-
ticipar tots els nens i nenes. 
Després hem regat periòdi-
cament (encara que no ha fet 
gaire falta perquè ha plogut 

molt). Els enciams van créixer 
molt i un matí els vam collir i 
vam preparar un esmorzar per 
tots el nens i nenes i vam con-
vidar els mestres. Va consistir 
en entrepans de pernil dolç i 
formatge amb enciams i raves. 
Estaven boníssims! Ens ha agra-
dat molt aquesta experiència 
i us la recomanem ja que es 

pot fer a casa, al balcó o a la 
finestra. Podeu plantar enciams 
o qualsevol altre hortalissa. 
A part que es poden menjar 
i tenen moltes vitamines, les 
plantes purifiquen l’ambient i 
guarneixen els edificis.

Nenes i nens
de l’escola Montseny

Cedida

 SO2 NO NO2  O3 CO PM10

Màxima 5 117 108 78 1,2 67

Mitjana 2 31 60 51 0,6 

Mínima 1 1 16 11 0,2 11

 bona bona bona bona bona pobra

Dades de qualitat de l’aire (20 de maig)

[L’hort dels alumnes de Cicle Mitjà de l’escola Montseny]
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”És necessari un canvi de mentalitat per 
introduir del tot els vehicles elèctrics”

Quin mercat tenen en aquests mo-
ments els vehicles elèctrics?
Es troben en punts diferents, les bicicletes, 
per exemple, ja són un producte força es-
tès al mercat, perquè faciliten molt la vida, 

L’accident de Txernòbil va 
marcar un abans i un després 
a la vida de molta gent. En el 
cas del Josep Viver, la catàstro-
fe va servir per fer un gir defi-
nitiu a la seva vida i deixar la 
informàtica per dedicar-se al 
medi ambient. El primer pas, 
un comptador de radioactivi-
tat. Però l’experiència va anar 
evolucionant i ara des d’ Elek-
tron, a Vallcarca, fomenta l’ús 
de vehicles elèctrics i d’hàbits 
per a una llar sostenible.

[Josep Viver amb un tricicle elèctric i una placa solar a Elektron]

sobretot a aquelles persones que viuen en 
barris de muntanya. Són còmodes, pots 
treure les bateries per carregar-les i tenen 
un preu accessible, d’uns 500 euros. Amb 
les motos, ja és més complicat, perquè la 
gent està acostumada a deixar-les al carrer 
i no a portar-les al pàrquing per carregar 
bateries. I els cotxes elèctrics encara van 
una passa per darrera, cal un impuls.

Quines fronteres cal vèncer?
És un cas similar al dels mòbils, els primers 
que van sortir eren molt grans i només en 

Maria Ortega

tenien quatre executius, encara havien de 
perfeccionar-se en determinats aspectes 
i abaixar el preu per acabar-se convertint 
en un producte de consum massiu. En 
aquest moments un cotxe elèctric té un 
preu d’uns 14.000 euros, una velocitat 
màxima de 65 km/h i autonomia per a uns 
60 km. És una bona solució per circular 
per ciutat, però falta costum, un canvi de 
mentalitat. La gent té por de quedar-se 
sense bateria, tot i que és evident que 
per ciutat això no és cap problema. Cal 
un impuls, fer-los més visibles i millorar-ne 

aspectes perquè hi hagi més demanada i 
se’n pugui abaixar el preu. 

És qüestió de canviar mentalitats i 
tecnologies o cal algun canvi més?
Tot anirà venint, com ja ha passat amb els 
mòbils. Ha d’haver-hi un canvi absolut de 
filosofia per poder recarregar bateries de 
nit, que és quan baixa el consum elèctric. 
En aquests moments, més del 50% de 
l’energia consumida ja és renovable, el 
problema és que aquestes fonts d’energia 
es paren quan no hi ha demanda, perquè 
és més fàcil parar això que les nuclears. 

I en l’àmbit domèstic, com podem 
fer llars més sostenibles?
Crec que és important tenir consciència 
del que és consumeix i del cost que té 
l’energia perquè vivim en un moment de 
consum sense massa control. Està bé fer 
una auditoria energètica i veure quant 
consumim. També tenim, per exemple, 
un comptador que s’endolla als aparells 
i ens diu en watts i en euros el consum 
que tenen. És molt útil per valorar l’estalvi. 
Sempre són petites coses, com carregar 
les piles amb energia solar. Té més impacte 
que 20.000 persones facin una mica, que 
no pas que 3 facin molt.

Maria Ortega

Si et vols anunciar a la 
Guia Gastronòmica de 

Gràcia, truca’ns
i t’informarem:

692 601 261
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AinA CordonCillo Amb el CArtell GuAnyAdor

El ball, el protagonista del 
cartell de la Festa Major 2010
La il.lustradora Aina Cordoncillo guanya la 17a edició del concurs

Ja ha començat el compte 
enrere. a poc menys de 
tres mesos de la lectura 
d’un nou pregó de Fes-
ta Major, gràcia ja ha 
escollit la imatge que 
il.lustrarà la propera edi-
ció de les seves Festes. 
el protagonista: el ball, 
que ha servit a l’autora 
del cartell guanyador, ai-
na cordoncillo, per recre-
ar la “màgia de l’ambient 
festiu a la vila”.

MARIA ORTEGA

La dissetena edició del ja tradici-
onal concurs de cartells de Festa 
Major ha batut tots els rècords de 
participació. Fins a 268 persones 
hi han presentat la seva proposta, 
més d’un centenar més que l’any 
passat. I entre tant d’aspirant, el 
jurat s’ha decantat pel disseny de 
la jove il·lustradora Aina Cordon-
cillo, que és veïna del barri des de 
fa dos anys, i que ha escollit el ball 
com a element central per al seu 
cartell. Una parella ballant un tan-
go en primer pla i una altra ballant 

lindy hop amb els músics de fons 
en una plaça guarnida de Festa 
Major -que podria ser qualsevol de 
les places de la Vila- busquen ense-
nyar “l’ambient festiu i màgic que 
es viu a les nits de Festes, amb per-
sonatges que entre ells tenen estils 
força diferents”, tal i com va expli-
car Cordoncillo en el moment de 
recollir el guardó que la reconeixia 
com a guanyadora del concurs. Un 
premi que, a més, va assegurar que 
era “un regal d’aniversari avançat”, 
perquè el dilluns -el lliurement de 

m.orteGA

El número 17 del carrer Indústria continua precintat a l’espera d’un 
canvi de llicència i de la concreció de l’expedient sancionador, des-
prés que, a finals d’abril, es comprovés que s’hi tornava a exercir la 
prostitució tot i que el local té llicència per a activitats d’estètica. De 
fet, el primer precinte per aquest motiu ja es va produir el 30 de març 
i la propietat va tornar a obrir al.legant un canvi d’activitat. 

El prostíbul d’Indústria 17, precintat a 
l’espera de canvi de llicència i sanció

breus
premis es va fer divendres 14 a la 
seu de la Fundació de Festa Major- 
celebrava el seu 28è aniversari.
Diversitat d’estils i sobretot bon 
ambient són els protagonistes del 
cartell, i per extensió, de la sa-
marreta i el programa de la Festa 
Major. A banda del creixement 
exponencial dels participants als 
concurs de cartells, la suma d’un 
nou carrer -el tram de Fraternitat 
entre Siracusa i Tordera- és una al-
tra mostra del bon estat de forma 
de la Festa Major. 

espectacular incendi a ramon i cajal. Una gran flama 
sortia el matí de dimecres pel balcó del segon pis del número 57 
del carrer Ramon i Cajal. L’incendi es va declarar quan passaven 
pocs minuts de les 9 del matí i tres dotacions de bombers, amb 
col·laboració de la Guàrdia Urbana, que va acordonar el tram afec-
tat, van treballar en l’extinció de les flames. No hi va haver ferits 
i l’únic rescat necessari va ser el del gat dels inquilins que s’estava 
encara a l’interior de l’immoble. La casa, però, va quedar total-
ment cremada, amb l’única excepció de la cuina. 

serGi l.

SOcietat
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Cultura
El CAT engega un cicle amb exponents de 
la rumba catalana de diferents generacions
El grup Sabor de Gràcia inaugura les sessions amb la presentació del seu últim disc

La difusió de la rumba ca-
talana continua fent pas-
ses de gegant. Si a finals 
del 2008 es va celebrar al 
caT el primer simpòsium 
sobre el gènere -que va 
servir per engegar l’asso-
ciació Foment de la rumba 
catalana (FOrcaT)- i un 
any després se celebrava 
la Diada de la rumba al 
mateix escenari, ara la 
connexió rumba-caT con-
tinua enfortint-se amb el 
cicle ventiladors del caT. 

MARIA ORTEGA

Per començar, un plat fort. Sabor 
de Gràcia amb la presentació del 
seu últim treball, Sabor pa’ rato, 
seran els encarregats d’aixecar el 
teló del nou cicle Ventiladors al 
CAT, una iniciativa conjunta de la 
FORCAT i el mateix Tradicionà-
rius que centrarà la programació 
dels divendres durant les properes 
cinc setmanes. Aquesta proposta 
té l’objectiu d’alternar sobre l’es-
cenari músics veterans i joves pro-
meses de la rumba catalana, amb 
la voluntat de donar més visibili-
tat a la rumba amb segell català i 
barrejar-la amb d’altres estils.
L’estrena, doncs, serà sonada amb 
la presentació del nou disc del 
conjunt gracienc que l’any passat 
celebrava els seus 15 anys sobre els 
escenaris i que es troba en plena 
forma. Per a aquest darrer treball, 
han comptat amb la col·laboració 
d’artistes de primer nivell com 
Ojos de Brujo, Los Manolos o 
José el Francés. El divendres se-
güent, serà torn per a Johnny 

Tarradellas que, acom panyat de 
Rafalito Salazar i de joves talents 
de diferents formacions, presenta-
rà Chipén a tempo de rumba, una 
passejada musical per la història 
del gènere. El 4 de juny, Carpeta 
Blava pujarà a l’escenari del CAT. 
Es tracta del projecte comú de 
David Torras i Rafalito Salazar (Ai 
Ai Ai), Marc Menéndez (9 Son) 
i Ramon Torre, amb l’espectacle 
Ventilant la poesia. Miquel Roder-
gas Micu presentarà Micu i picu, 
una proposta que s’endinsa en el 
terreny de l’electrònica i Pantanito 
actuarà, l’11 de juny, acompanyat 
d’una selecció de noves propostes 
rumberes. Xavi Ciurans, la veu 
de Gertrudis, estrenarà Això no és 
rumba, nen, que acosta la rumba 
catalana a gèneres com el jazz. 

sAbor de GràCiA presentArà el seu últim trebAll ‘sAbor pA’ rAto’ Al CAt, Aquest divendres 21 de mAiG

A banda del que són pròpia-
ment les actuacions rumberes, 
el nou cicle Ventiladors del 
CAT també vestirà l’espai. Així, 
durant les properes cinc setma-
nes, es podrà visitar, al vestíbul, 
l’exposició fotogràfica d’Àlex 
Carmona, que ha fet una tria 
d’alguna de les seves instantà-
nies dedicades als principals 
músics de l’escena rumbera 
del país. D’altra banda, el col.
lectiu d’aficionats de la Rumba 

Sant Gaudenci també se suma-
rà a l’ambientalització del CAT. 
En aquest cas, amb una mostra 
de productes, òbviament rela-
cionats amb la rumba catalana: 
treballs discogràfics actuals, 
samarretes, discos de vinil de 
segona mà, publicacions i tota 
mena de marxandatge. La mos-
tra de material se sumarà a les 
fotografies d’alguns dels rum-
bers més il·lustres per guarnir 
el CAT els dies de concert.

Fotografies i marxandatge 
per vestir l’escenari de rumba

CedidA

reportatge

una experiència artísti-
ca en dos temps: gener 
i maig. una coreògra-
fa mítica, a gràcia. el 
centre la caldera és el 
protagonista d’un cap 
de setmana amb molt 
de ritme per a futures 
estrelles del ball.

El mes de gener passat, el centre 
de creació de dansa i arts escèni-
ques la Caldera va rebre la visita 
de la coreògrafa americana Susan 

Rethorst. Reconeguda figura del 
món del ball, Rethorst va impartir 
un laboratori de tres setmanes, du-
rant el qual diferents professionals 
de la dansa van poder recollir di-
versos coneixements. 
Després d’aquestes tres intenses 
setmanes, els artistes que van par-
ticipar en el laboratori van utilit-
zar els coneixements adquirits per 
crear les seves pròpies coreografies i 
projectes. Ara, cinc mesos després, 
s’obre la convocatòria Caldera 
Obert, on alguns d’aquells balla-

Albert JAné

un moment dels AssAJos de les CoreoGrAfies del CAlderA obert

Seguint les passes de Rethorst

Ginebra Vall

rins que van treballar amb Rethorst 
tenen l’oportunitat de mostrar les 
seves creacions. No es tracta de co-
reografies ja del tot polides i per-
feccionades: els artistes ensenyen 
propostes i treballs que encara han 
d’arrodonir. 
Dos cops a l’any, Caldera Obert 
dóna l’oportunitat a joves artistes, 
nacionals i internacionals, per-
què mostrin els seus projectes. Es 
tracta d’una convocatòria oberta al 
públic i gratuïta, això sí, amb pla-
ces limitades. L’exhibició es veurà 

aquest cap de setmana, dissabte i 
diumenge, a partir de les vuit del 
vespre. Els artistes que exposaran 
les seves propoestes dissabte seran 

Guy Nader, Ariadna Estalella i 
Ballarins de 50Days. I diumenge 
serà el torn d’Ángel Zotes + Na-
talia, Claudi, Xev i Cristina. 

El Caldera Obert comptarà amb el toc de la coreògrafa americana

M.O.

La primera Mostra de Cinema 
del Quebec aterra aquest cap 
de setmana als cinemes Verdi 
Park. Així, dissabte i diumenge, 
en doble sessió -a les 20.30 i a 
les 22.30- projectaran un llarg-
metratge, junt amb un curtme-
tratge dels principals realitzadors 
d’aquesta regió. La mostra, però, 
s’inaugurarà divendres al vespre 
al Liceu Francès amb el docu-
mental Miror Noir de Vincent 
Morisset i el curtmetratge Danse 
macabre de Pedro Pires i, a partir 
d’aquest moment, les projeccions 
es traslladaran a les sales de carrer 
Torrijos. Dissabte, per començar, 
es projectarà Polytechnique, la 
dramatització de la matança de 
Montreal de l’any 1989 quan un 
noi de 25 anys va entrar armat a 
l’Escola Politècnica d’Enginyeria 
i va assassinar 14 estudiants. Una 
proposta del director Denis Vi-
llenueve, que donarà pas al curt 
Next Floor, del mateix director. 
En la segona sessió, serà torn per 
a Tout est parfait, la vida d’un jo-
ve dins la seva particular bombo-
lla en un suburbi industrial, de la 
mà del director Yves- Christian 
Fournier. El curtmetratge serà 
Jonathan et Gabrielle. Diumenge 
les dues produccions abordaran 
conflictes en la relació amb els 
pares en l’adolescència i la infàn-
cia: J’ai tué ma mère i C’est pas 
moi, je le jure dels directors Xa-
vier Dolan i Philippe Falardeau. 
Els curts seran La vie commence i 
Le technicien. 

Els Verdi Park 
acullen la 1a 
mostra de cine 
del Quebec
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circ amb ‘aloloco’, a la sala el Off.
Màgia, malabars, plats voladors i, sobretot, molt d’humor. 
Això és Aloloco, el particular espectacle de circ que s’oferirà 
diumenge, en el marc de la programació de caire familiar de 
la sala El Off. Un món de bojos, amb dos personatges recor-
rent l’escenari de punta a punta sense parar. Tot plegat, de 
la mà de Circo Delfines.

Diumenge 23 de maig, a les 12 h
El Off (Església , 4-10)

la cartellera
ciNeMeS

BOSque MuLTiciNeMeS. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Prince of Persia: las arenas del 

tiempo. De dv a dg, 16.10, 19.10, 
22.10 i 00.40; de dll a dj, 16.10, 19.10 
i 22.10.

• Un ciudadano ejemplar. Passis: 
16.05 i 19.05.

• El escritor. De dv a dg, 22.05 i 
00.40; de dll a dj, 22.05.

• Two lovers. De dv a dg, 16.15, 19.15, 
22.15 i 00.40; de dg a dj, 16.15, 19.15 
i 22.15.

• Que se mueran los feos. De dv a dg, 
16.00, 18.10, 20.20, 22.30 i 00.45; de 
dll a dj, 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.

• Robin Hood. Passis: 16.15, 19.15 i 
22.15.

•Kick-ass.De dv a dg, 00.50.
• Viaje mágico a África. (3D). 16.05.
• Alicia en el país de las maravillas. 

(3D). De dv a dg,18.10, 20.20, 22.30 i 
00.45; de dll a dj,18.10, 20.20 i 22.30.

•Baaria. De dv a dg, 16.00, 19.00, 

22.00 i 00.50; de dll a dj, 16.00, 
19.00 i 22.00.

• El pastel de boda. De dv a dg, 
16.10, 18.10, 20.10, 22.10 i 00.40; 
de dll a dj, 16.10, 18.10, 20.10 i 
22.10.

• Robin Hood. (Digital). De dv a dg, 
16.00, 19.00, 22.00 i 00.45; de dll 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). 17.50 i 
20.05. Estigmas. 16.00 i 22.15.
• Sala 2: Nadie sabe nada de gatos 
persas. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.

ciNeMeS girONa. Girona, 175
• Sala 1: Viatge màgic a l’Àfrica. 

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

• Sala 2: Com eninistrar un drac. 
Dg, 12.00. Aurora boreal. De dll a 

dv, 17.15, 19.30 i 22.00; dc, 17.15; 
ds i dg, 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30. 
L’or del Rin. Dc, 20.00

• Sala 3: Arthur i la venjança de 
Maltazard. Dg, 12.00. Madre ama-
dísima. Dm a dv, 18.10; de ds a dll, 
16.10 i 18.10.Ingrid. 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: Prince of Persia. 16.10, 

19.10 i 22.20.
• Sala 4: Iron Man- 2. 16.00. Noche 

loca. 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: Soul kitchen. (VOSE) Passis: 

16.05, 18.20, 20.25 i 22.35. 
•Sala 3: Canino. (VOSE) Passis: 16.05, 

18.15, 20.25 i 22.35.
An education. (VOSE) Passis: 16.10, 

18.15, 20.20 i 22.30.
• Sala 4: A propósito de Elly. (VOSE) 

Passis: 16.00, 18.15, 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: Habitación en Roma. (VO-

SE). 16.05, 18.15, 20.25 i 22.35.
• Sala B: Reyjkavik-Rotterdam. (VO-

SE). 16.05, 18.15, 20.25 i 22.35.
• Sala c: El pastel de bodas. Passis: 

16.15, 18.20, 20.25 i 22.35.
• Sala D:  El concierto. 16.00, 18.10, 

20.25 i 22.35.

TeaTreS

aLMeria TeaTre. Sant Lluís, 64. 
• Los sueños de mi prima Aurelia.
• Prodance ballet. Dolça vida. 

JOve TeaTre regiNa. Sèneca, 22. 
• La cigala i la formiga. 

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.

d’Oriol Vidal.
Galeria Safia (Bruniquer, 9)

iNFaNTiLS

 Dg 23 de maig
Lletra petita: Al maig con-
tes a raig, a càrrec dels 
narradors sorgits dels ta-
llers de narració de les bibli-
oteques.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 12 h

Espectacle infantil: Aloloco.
El Off (Església, 4-10), a les 
12 h

 Dj 27 de maig
Lletra petita: Bruixes, rials 
i platges, a càrrec d’Albert 
Estengre.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 18 h

acTeS

 Dv 21 de maig
Festival Folkosaurius: Laia 
Porta i Publio Delgado.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 20 h

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

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

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

Música barsilera: Darlly 
Maia.

Elèctric bar, a les 23 h

 Ds 22 de maig
Concert: Gustavo Almeida.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 21.30

Flamenco en primavera.
La Cova de les Cultures (Àn-
gel, 12), a les 22 h

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

Concert: Laquieroviva.
Elèctric (Travessera de Grà-
cia, 233), a les 23 h

 Dg 23 de maig
Concert: La Banda Munici-
pal del Polo Norte.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 13 h

Teatre: Martin Guerre.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 18 h

Poesia: Víctor Bonetarbo-
lí amb David Celis i Martí 
Farré.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h

Concert: Joan Berenguer.
Astrolabi, a les 21.30

 Dll 24 de maig
Els pirates presenten: La corda 
fluixa.
Elèctric bar, a les 22 h

 Dm 25 de maig
Gràcia Jazz Session.
Heliogàbal, a les 22 h

Miguel Hernández de prop: 
Poemas en costales de 
harina. Dramatització a 

eXPOSiciONS

 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-
pedes de Dios.
Galeria H20 (Verdi, 152)

Exposició fotogràfica: 
D’ofici reparador.
CC El Coll (Aldea, 15-17)

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

Exposició: L’estil Qua-
derns Crema. Trenta 
anys d’edició indepen-
dent 1979-2009.
Biblioteca Jaume Fuster 
(Lesseps, 20).

 Fins al 27 de juny
Exposició fotogràfica: Bio-
diversitat en colors, de 
JB. Cunillera.
Bar-Teteria de la Vila (Tor-
rent d’en Vidalet, 37)

 Fins al 2 de juliol
Escutura: El meu carrer, 

l’entorn del poeta i la do-
na.
Biblioteca Vila de Gràcia, a 
les 19 h

Tribut a Benedetti amb 
Numancia Rojas.
Elelèctric bar, a les 22 h

Concert: Lidia  Uve.
Astrolabi, a les 22.30

 Dc 26 de maig
Concert: Vague Angels + 
H-Burns.
Heliogàbal, a les 22 h

Concert: The other side.
Astrolabi, a les 22.30

 Dj 27 de maig
Presentació: Camps de Vo-
luntariat.
Espai Jove La Fontana, a les 
19.30 h

Xerrada: Decreixement.
La Barraqueta (Tordera, 
34), a les 19.30

cONvOcaTÒrieS

 Fins al 28 de maig
Jornada: Art amb Gràcia: 
pintors, músics, escultors i 
fotògrafs.
Galeria Paspartú (Verdi, 
25)
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Esports
El Thunder Wheaton visita Lluïsos per 
fer un clínic i un amistós amb el sènior 
Els graciencs reben dissabte El Prat en les semifinals del torneig de líders de Primera

La cantera del bàsquet 
gracienc tindrà l’oportu-
nitat aquest divendres 
de compartir una estona 
amb els jugadors nord-
americans del Thunder 
Wheaton, equip universi-
tari d’illinois, als estats 
units. aquesta trobada 
s’emmarca en la voluntat 
de la secció de bàsquet 
del Lluïsos de gràcia de 
convertir-se en un refe-
rent a la ciutat. Fa dos 
anys ja van trepitjar la 
pista de la plaça del Nord 
alguns integrants dels 
Filadèlfia Sixers, conjunt 
de l’NBa.

ÈRIC LLUENT

Els jugadors del Thunder Whea-
ton protagonitzaran aquest diven-
dres una intensa jornada dedicada 
al bàsquet de la cantera gracienca 
a través d’un clínic que analitzarà 
les principals diferències del siste-
ma de joc europeu i nord-americà. 
El Thunder Wheaton competeix 
a la NCA, la lliga universitària, i 
ha dedicat bona part del mes de 
maig a fer una gira per diverses 
poblacions de Catalunya i l’Estat 
per compartir experiències amb 
jugadors de les categories base. A 
les vuit del vespre els americans 
es veuran les cares amb l’equip 
sènior A dels Lluïsos de Gràcia 
en un matx amistós que servirà 
també com a celebració del títol 
de lliga aconseguit fa tot just tres 
setmanes pels graciencs. Més tard, 
tots soparan a la mateixa seu de la 
plaça del Nord per cloure aquesta 

trobada. “És molt interessant per 
als nois i noies que els hi agrada 
el bàsquet. Activitats com aquesta 
fan que la secció sigui el referent 
d’aquest esport a Gràcia”, explica 
Josep Morris, responsable de la 
secció de bàsquet de l’entitat. 
Pel que fa l’actualitat esportiva 
del primer equip, aquest dissabte 
els jugadors graciencs rebran El 
Prat en les semifinals del torneig 
de líders de la Primera divisió. 
Aquesta final four de la categoria 
enfronta els vencedors de cadas-
cun dels tres grups de la segona 
màxima categoria del bàsquet ca-
talà i el millor segon de les tres lli-
gues. En cas de classificar-se per a 
la final, els Lluïsos s’enfrontarien 
al guanyador de l’eliminatòria 
entre Palamós i AESE A. 

Arxiu

JuGAdors dels filAdèlfiA sixers Amb lA CAnterA dels lluïsos fA dos Anys

L’equip sènior femení dels Llu-
ïsos de Gràcia va disputar el 
passat cap de setmana el seu 
darrer partit de lliga i va vèn-
cer el CB Torelló A (76 a 50). 
D’aquesta manera, les graci-
enques van sumar la dinovena 
victòria en el que va de tem-
porada dels 30 partits que han 
disputat i acaben ocupant la 
cinquena posició del grup 2 de 
Primera divisió. Les jugadores 
de la plaça del Nord han afron-

tat la competició amb molta 
regularitat i sempre lluny de les 
posicions perilloses. En l’apar-
tat d’estadístiques, han aconse-
guit una mitjana de 59,2 punts 
a favor i 55,96 punts en contra. 
La Unió Esportiva Mataró B ha 
estat l’equip que s’ha endut el 
títol de lliga amb 27 victòries i 
tres derrotes. Per la seva banda, 
Sant Andreu de Natzaret i Salt 
han firmat el descens directe a 
Segona divisió. 

El femení acaba la competició 
cinquè i amb 19 victòries

E.L.

La plantilla del primer equip 
de l’Europa ja està de vacances 
després que aquest dijous fes el 
darrer entrenament d’una tem-
porada que ha suposat l’inici 
d’una etapa d’il·lusió. Ara co-
mençarà la tasca del tècnic, Pe-
dro Dólera, i la junta directiva 
per tal d’aclarir quines seran les 
altes i les baixes del grup, mal-
grat els contractes finalitzen al 
30 de juny i, per tant, les noves 
incorporacions oficials comen-
çaran a saber-se a principis de 
juliol. El retorn a la rutina i 
l’inici de la pretemporada serà 
el 26 de juliol. Els escapulats 
tornaran a disputar les elimi-
natòries de Copa Catalunya, 
després que l’any passat a causa 
d’un canvi de reglament molt 
polèmic no hi van participar. 
Tot i que encara no es coneix 
data exacte ni rival tot fa pensar 
que el primer partit de Copa es 
jugarà abans del 15 d’agost, da-
ta habitual del Vila de Gràcia. 

canvi de gespa

El club està pendent de conèi-
xer la data de l’inici de les obres 
de canvi de gespa del Nou Sar-
denya, ja que això podria con-
dicionar la disputa dels partits 
com a local durant l’estiu. De 
moment, quan la substitució 
del terreny de joc comenci les 
activitats habituals de l’estadi 
de Camèlies es traslladaran al 
camp de l’Àliga. 

L’Europa se’n 
va de vacances 
a l’espera del 
canvi de gespa

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 30a jornada (lliga acabada)
Lluïsos de Gràcia - CB Torelló A  76 - 50

 classificació p.g. p.p.
1. UE Mataró  .................................... 27 3
2. Vilassar de Dalt  ........................... 25 5
3. AB Premià  .................................... 21 9
...
5. Lluïsos de Gràcia  ........................  19 11
...
15. Salt  .................................................  7 23
16. Sant Andreu de Natzaret ............  3 27

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 31a jornada
Vic - Europa  0 - 1

 classificació punts
1. Barcelona B  .........................................  72
2. Manlleu  ................................................  60
...
11. Europa  ..................................................  40
...
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

M. ORTEGA

L’operació de compra del local 
que fins al moment acollia l’ac-
tivitat de la Fundació EMI (vin-
culada Institut Químic de Sarrià) 
per part de la Institució Cultual 
del CIC s’ha saldat em 4,3 mi-
lions d’euros per un edifici de 
2.400 metres quadrats al núme-
ro 68-70 del Torrent de les Flors. 
Aquest espai permetrà a la ICCIC 
mantenir el seu ritme de creixe-
ment que ha deixat petita la seu 
de Via Augusta. L’obertura del 
nou local, però, no repercutirà en 
el funcionament de l’actual escola 
d’idiomes que continuarà donant 
servei a uns 1.800 alumnes, sinó 
que es desdoblarà l’oferta amb 
una escola completament nova a 
Gràcia. Quant a l’elecció d’aques-
ta ubicació, el director general de 
la ICCIC, Enric Masllorens, ex-
plica que van escollir la Vila per-

CArlos Cobo

La Institució Cultural del CIC 
s’amplia a l’antiga seu d’EMI

l’edifiCi que HA Adquirit lA iCCiC A torrent de les flors 68-70

El nou local obrirà com a escola d’idiomes i de cicles formatius

Per no haver de frenar el 
seu ritme de creixement, 
l’institució cultural del 
cic fa una aposta per 
l’espai i, aquesta setma-
na, ja ha anunciat que 
obrirà nova seu al cor 
de gràcia. concretament, 
al Torrent de les Flors 
68-70, a l’antic local 
de la Fundació eMi de 
formació empresarial. La 
necessitat de reformes, 
per tant, serà escassa i, 
al setembre, les noves 
aules ja estaran plena-
ment operatives. el local 
acollirà, a partir del pro-
per curs, els cicles for-
matius, una nova escola 
d’idiomes i els serveis 
centrals de la institució 
cultural del cic.

què van comprovar que “el barri 
reclamava un centre com el nos-
tre, i perquè les persones que hi vi-
uen tenen un perfil adient al tipus 
d’ensenyament que s’ofereixen”. 

De fet, la manca d’una escola 
d’idiomes pública al Districte és 
una qüestió pendent des de l’any 
2003, encara en mandat d’ERC. 
I, en aquests moments, a tot 

Barcelona només n’hi ha cinc: a 
Drassanes, Vall d’Hebron, Sants, 
La Pau i Sant Gervasi. El dèficit, 
doncs, a Gràcia es continua pal-
liant amb iniciatives privades. En 
aquest cas, de la Institució Cultu-
ral del CIC. 
Aquest nou espai també acollirà 
cicles formatius. En aquests mo-
ments, el centre té 350 alumnes i 
ofereix els cicles de Disseny i Ac-
tivitats Esportives. Amb aquesta 
nova aventura, els responsables de 
l’escola calculen que amb un pe-
ríode de creixement i consolida-
ció de tres anys, aproximadament 
uns 900 alumnes podran fer ús de 
les noves instal·lacions. 

Els responsables del 
centre calculen que en 
tres anys podrà acollir 

uns 900 alumnes
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la torratxa

Literalment 
cert

Gràcia, malgrat ser territori tel.

lúric de misteris i esoterismes 
postindustrials, no és pas 
coneguda pels seus enigmes, 
com ara les connexions entre 
carrers que no es comuniquen 
sobre el mapa convencional. 
I encara menys per la seva 
enigmística, tot i que un dels 
experts catalans en el tema és 
gracienc, del downtown de la 
Vila, i es diu Miquel Viana. Em 
seria difícil transcriure aqui 
alguns dels seus enigmes alfa-
numèrics, ja que un servidor 
és més aviat de lletres, però no 
puc deixar de destacar la seva 
perícia com a improvisador de 
calembours. I aprofitaré per 
remarcar que el joc de mots 
sobre les coses de la vida, gran 
esport gracienc i part consubs-
tancial de certa literatura satí-
rica, ara escassa, és bo per a 
la salut individual i col.lectiva. 
Afortunadament la seva pràc-
tica oral no ha desaparegut. 
Aquests moments quotidians 
de llibertinatge a què es lliura 
la gramàtica són petits plega-
ments de la realitat que desafi-
en el sentit unívoc de la relació 
paraula-pensament. I d’això en 
Viana en sap molt. L’altre dia, 
fent una mica de sociopolítica 
geogràfica, em va explicar que 
Barcelona és una circumcisió 
que s’alça sobre una antiga 
bossa d’aigües frenètiques; 
pertany a una de les set 
virgueries en què es divideix 
Catalunya administrativament. 
Està situada entre la Costa de 
Creure i la Vall de Bastons, i 
els seus habitants mantenen 
relacions textuals, sovint a les 
plagues teutòniques del Mares-
me. Continuarà... 
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Maika Makovski: “Les cançons em surten ara 
més viscerals, el nou disc és pur fang i pantà”
Lluny queda un bolo de 
Festa Major a Martínez 
de la rosa (15 d’agost 
de 2005), on una Maika 
Makovski de 22 anys va 
fer caure de cul l’auditori 
amb el seu folk-punk. cinc 
anys després, d’anades i 
vingudes entre Nova York 
i Barcelona, el seu tercer 
disc Maika Makovski (Ori-
gami, 2010) ha estat editat 
a l’estat espanyol i a gran 
Bretanya i la premsa espe-
cialitzada ja li dóna porta-
des qualificant-la com la 
nova Polly Jean Harvey. a 
ella, però, li agrada passar 
desapercebuda vivint a 
prop de Joanic.

ALBERT BALANZÀ

La primera vegada que et vaig 
veure en directe vaig estar una 
hora i mitja amb la pell de galli-
na. M’expliques com t’ho fas?
Vull posar-me al servei de les can-
çons i ser el millor instrument per 
transmetre el que vol dir cada can-
çó, que són prismes diferents de mi 
i de la meva banda.

Sense treure’t mèrit, bona part de 
l’èxit li deus al bateria David Mar-
tínez (exFromheadtotoe) i el baix 
JC Luque (exCollision), i ara a 
Oskar Benas, el quart makovski. 
Som un híbrid de solista i grup. Al 
local d’assaig jo porto els temes i 
tinc la darrera paraula però els ves-
tim entre tots. Els hi dec molt als 
meus músics.

Què ha canviat en aquella noia que 
va pujar amb 22 anys a un escenari 
de Festa Major? Tres discos, t’has 
tallat els cabells...
Abans estava més confosa. Ara ja 
començo a tenir contacte amb la 
meva pròpia sinceritat.

Ara dius més ‘friends’ que ‘love’ 
o ‘sex’.
Nooo, dic més ‘love’ que ‘friends’. I 

CedidA

mAikA mAkovski

‘sex’ ho implicito molt, encara que 
no ho digui tant.

Has dit que et ruboritza que el 
públic entengui tot el que dius a 
les teves cançons. Massa sincera? 
Quan he tocat fora, he comprovat 
que era com estar nua perquè es 
posen més en evidència les lletres. 
en anglès. Aquest últim és un disc 
conceptual, que parla del desig, de 
l’amor... i a Nova York vaig pensar 
que era molt monotemàtica però 
també que hi havia molts prismes.

Abans t’encasellaven en el folk-
punk, ara estàs més tranqui?
Crec que és més intens que abans. 
Abans volia reflectir música que es-
coltava i ara sí que intento que no 
soni a res, i les cançons surten d’un 

racó més visceral. Sobre l’encasella-
ment, m’agradaria que els festivals 
fossin més variats, no hi veig pro-
blema a barrejar.

Tu has format part de capelletes 
que funcionen bé, la factoria Wild 
Punk (Midnight Travellers, Fre-
ewheelin’ Tornados), però també 
has flirtejat amb Love of Lesbian, 
que són d’una altra capelleta.
No he pensat mai que tingui a veure 
el que faig amb els Tornados. I amb 
els Lesbian vaig tocar-hi un cop, a 
Gavà; em va fer molta il·lusió, vaig 
fer de guitarrista.

Què has après de John Parish, el 
teu nou productor? Com va la 
promo per la Gran Bretanya? 
A no conformar-me, a que hi hagi 

feedback entre jo i jo. Hem venut 
totes les còpies d’una tirada petita 
allà, vam estar-hi al març i hi torna-
rem al juliol. La meva música té la 
boira de Londres i la gent l’ha ente-
nia perfectament.
 
Et veus fent el procés de canviar 
de l’anglès al castellà o al català?
En el moment que em vingui la 
inspiració però no em veig canvi-
ant radicalment perquè l’anglès és 
la meva llengua pròpia també. Jo 
somnio en anglès. Ah, i m’encanta-
ria fer un disc en macedoni. 

Què guardes d’aquest creua-
ment de pàtries: de ton pare a 
Skopje, de ta mare a Marratxí, 
tu a Nova York?
La llibertat. Que no estic lligada a 
cap... capelleta, i suposo que això és 
enriquidor.

També vas al bar Vinil? 
Sí! Com tots...

Què passarà dilluns 24 a l’Apolo? 
Hi haurà molta energia. El disc és 
pur fang i pantà, i esperem que al 
directe entrem tots en trance. 

amb Gràcia...

Faig la ruta de places Virreina-
Revolució-Sol als matins. Com-
pro a Lo Vencill d’Alegre de 
Dalt, sopo al Kibuka de Goya, 
bocates al Canigó, l’ànec del Sol 
y Luna, l’Amelie de plaça de la 
Vila, copes al Maria, La Perla, 
Vinil i la vermuteria Lou... ah, i 
les botigues de segona mà d’As-
túries i de Travessera, els 7 peus 
o Disco 100 a Escorial, que te-
nen els meus discos (que jo el 
segon no el tinc!).

Un desig... que baixin els preus 
dels pisos, tot i que ho veig im-
possible perquè la zona és l’hòs-
tia. Que fos peatonal, i que dei-
xessin estar la gent a les places a 
l’estiu, que no vingués la poli...

Viure Gràcia


