
345

2
8

 d
e 

m
ai

g
d
e 

2
0

1
0

El Districte de Gràcia engegarà 
aquest estiu la segona gran refor-
ma urbanística dedicada a mi-
llorar els accessos al Park Güell 
després dels canvis executats a 
l’avinguda Sant Josep de Cotto-
lengo, al marge del pla integral 
que s’ha ajornat i que contempla 
la polèmica regulació d’entrada a 

veïns i a visitants. Amb una par-
tida de 5,2 milions d’euros que 
suposa gastar-se un terç dels di-
ners atorgats per la llei de barris 
del Coll, el govern municipal 
ampliarà i urbanitzarà el car-
rer del Portell i el camí de Can 
Mora fins al punt que es permeti 
el pas de vehicles. El tram de la 

reforma, que ha d’estar enllestit 
a finals de 2011, obliga a fer un 
treball minuciós de remodelació 
perquè en alguna zona l’espai de 
pas actual no supera els dos me-
tres d’amplada entre les cases i els 
mursde contenció.
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El Park Güell millorarà l’accés del Coll

Albert JAné

sumari

L’escola Pirineus de Can baró 
no serà l’únic espai de l’exili 
del Patronat Domènech el curs 
que ve: l’escola Josep Maria 
Jujol de la Riera de Sant Mi-
quel els cedirà un espai per a 
activitats extraescolars i servei 
de guarderia. El Districte tam-
bé els cedeix l’espai Memory 
del carrer Perill una hora al dia 
per a l’estudi assistit. 
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El facebook gracienc bull aquests dies 
amb la foto d’una relíquia: ha aparegut 
al Districte un divan. Carai... No sabem 
si el PsC l’ha recuperat per trobar la clau 
per remuntar les enquestes, però sí que és 
un objecte familiar al despatx del regidor... 
de l’època de teresa sandoval. La regidora va utilitzar-lo 
durant el seu embaràs; el seu successor, Ferran Masca-
rell, el va mantenir perquè gairebé no s’estava al des-
patx; i el següent regidor, ricard Martínez, va canviar-lo 
per una taula i un ordinador. Però si el divan parlés... 

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

Gal.la Placídia és sinònim de plaça maltractada durant anys i 
panys, d’espai sobreutilitzat on s’hi concentren només en la 
zona que hauria de ser exclusiu als vianants un punt verd, una 
estació metereològica, centenars de motos aparcades i durant 
els últims quatre anys el mercat provisional de la Llibertat. Des 
del mandat de Ferran Mascarell com a regidor, quan els veïns 
van recollir 1.400 signatures l’any 2002 contra l’alta concentra-
ció de serveis i l’absència d’un projecte de remodelació integral 
(vegeu L’Independent núm. 30), cap responsable institucional 

s’ha atrevit a abordar grans 
canvis i la plaça ha arribat a te-
nir una fesomia caòtica de dia 
i fantasmagòrica de nit, també 
per la tísica il.luminació.
En els últims anys hi havia 
promeses municipals que 
convidaven a l’optimisme com 

aprofitar la instal.lació del mercat de la Llibertat per eliminar 
posteriorment el vial intern o actuacions urbanístiques que 
auguraven la reforma integral com la peatonalització de la riera 
de Sant Miquel. Alguna cosa s’ha fet, però res espectacular.
I ara sembla, sense voler ser frívols, que tota esperança de 
reforma integral ha quedat en un coitus interruptus: Urbanisme 
ha descartat una àmplia remodelació urbanística que implicava 
sobretot la Via Augusta, que convertia l’espai majoritàriament 
per a vianants i que separava amb una mena de dunes l’ambi-
ent agressiu de l’espai dels cotxes de l’angle de pau que merei-
xen totes les places. La raó que esgrimeix l’Ajuntament és que, 
ara sí, després de moltes anades i vingudes, el Pla Director 

d’Infraestructures 2011-2020 
contempla la construcció de 
la nova estació intermodal de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
sota el subsòl de la plaça i que, 
per tant, la patata calenta la té 
el govern català.
És curiós com les nostres ad-

ministracions estan repetint a Gal.la Placídia el que ha passat a 
Lesseps, que per la seva manca d’entesa -i mani qui mani a una 
i altra banda de la plaça Sant Jaume, fins i tot si hi ha el mateix 
color polític- no hi ha manera d’anar a l’hora en les demandes 
de millora de l’espai públic que fa anys que s’arrosseguen. 
Sempre és millor inventar-se nous projectes com la reforma de 
la Diagonal, i perdre estrepitosament pel rebuig dels ciutadans. 
Les properes eleccions municipals seran un bon baròmetre per 
mesurar la desafecció política, en tot cas.

En els últims 20 anys el 
Districte de Gràcia, quan 
arriba el bon temps emprèn 
una inútil campanya de 
sensibilització ciutadana 
contra els sorolls nocturns. 
Enganxines, pallassos, 
mims, etc. Res de seriós. 
Una manera com una 
altra de gastar els diners. 
Mentrestant, cada cap de 
setmana el Districte progra-
ma a les placetes de Gràcia 

un seguit de festes populars, con-
certs, mercadillos, balls, especta-
cles, dimonis, timbalers, gegants, 
jocs de nens, etc. Evidentment no 
hi pot haver celebració popular 
sense uns potents altaveus que 
amenitzin la jornada als veïns, 
(habitualment de les 12h a les 
24 h; eventualment fins a les 2 
h). Suposem que es una activitat 
més de la campanya del silenci. 
A l’estiu amb les finestres obertes 
s’agraeix especialment. Fa uns 
dies, l’espai Josepets de la parrò-
quia dels Josepets de Lesseps va 
celebrar la seva festa. En comp-
tes de fer-ho a la seva llampant 
plaça van tenir la gentilesa de 
portar-nos el xivarri, timbalers 
inclosos, a la plaça de la Virreina. 
Imaginem que es va fer per no 
malmetre el rutilant i inutilitzat 

S’ha iniciat la posta en mar-
xa del programa Activa’t a 
la Plaça de les Dones del 
36, al carrer Santa Àgata 
amb Torrent de l’Olla. Es 
tracta de crear un espai 
d’exercici físic i de salut 
a l’aire lliure. La finalitat 
és fomentar l’autonomia, 
millorar l’equilibri, l’humor 
i l’estat d’ànim i, alhora, 
divertir-se i relacionar-se. 
Aquest espai funcionarà 
gairebé tot l’any, del setem-
bre al juliol (els dos mesos 
inclosos). Els dimarts les 
activitats que es fan són el 
tai-txi i el txi-kung, que fa-
ciliten realitzar moviments 
suaus i harmònics, alhora 
que permeten la concen-
tració mental. Els dijous 
es fan exercicis d’escalfa-
ment, caminades i exercicis 
d’activació de la memòria. 
L’horari és de les 12 a les 
13 hores. 
Aquest programa, que pro-
mou el Consell de Dones 
del Districte de Gràcia, es 
du a terme també a d’altres 
places de la ciutat i està 
organitzat per l’Agència de 
Salut Pública, el Consor-
ci Sanitari de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona. 
És una activitat gratuï-
ta i només cal anar a la 
Plaça i donar les dades 
al monitor/a, que us farà 
una targeta acreditativa 
que participeu en aquest 
programa. Cal portar roba 
còmoda i una gorra si fa 
sol. 
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llLa plaça més desgraciada 
Conxa Garcia

El 2002 els veïns ja es 
van mobilitzar per la 
reforma integral de 
Gal.la Placídia

amfiteatre de disseny, també com 
una deferència més del Districte 
als veïns. 

Lluís Brau

Totalment indignada. Així 
em sento després d’acabar 
la trucada amb Hisenda 
i rebre el missatge que 
m’anuncia que s’acaben 
d’extreure 675,85 euros de 
la meva visa i que han anat 
destinats a l’Ajuntament. 
Penjar tres cartells al car-

rer Montseny l’any 2007...675,85 
euros el 2010. Civisme? Por a 
l’embargament. Por a la violència 
d’Hisenda i al sistema de control 
a través de l’economia. Por a les 
notificacions mensuals d’incre-
ment de la multa. I la Síndica que 
se’n desentén amb una carta ben 
formal. M’han deixat pelada per 
tres cartells i encara hi algú que 
es pregunta per què hi ha per-
sones que no creiem en aquest 
sistema.

Marta Vilaró
L’Ajuntament li passa 
la patata calenta a la 
Generalitat com ja va 
fer amb Lesseps
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staff

Unanimitats

A la facultat de Filologia de 
la Universitat de Barcelona, a 
plaça Universitat, hi havia als 
anys 90 un ambient d’una-
nimitat irrespirable. Com en 
una bombolla, tots érem purs, 
bons i compromesos. Alguns 
vam comprovar després, a Pe-
riodisme de la Pompeu Fabra, 
que no tothom pensava igual 
i aquella promoció va parir 
des de militants espanyolistes 
furibunds fins a creadors de 
Salvame. Amb els anys s’agafa 
el gustet a aquesta gent, amb 
la qual s’aprenen més coses 
en base a altres punts de 
vista que no pas amb aquells 
que s’han escarxofat en una 
poltrona per pontificar veritats 
unilaterals, encara que siguin 
(i no deixin de ser) també les 
teves veritats. Quan aquesta 
divisió de trinxeres et col.loca 
en el mainstream, la cosa ja és 
preocupant i, per això, és tan 
certa aquella frase que un dia 
va dir Josep Piqué: “el que és 
revolucionari a Catalunya és 
ser del PP”. Jo afegiria que és 
igualment revolucionari voler 
la reforma de la Diagonal, si 
no fos pels interessos privats. 
En aquesta vida, el mainstre-
am fa fàstic i la unanimitat 
més; a la contra s’hi està 
millor. Per això, quan torni a 
manar el PP i Trias o Hereu 
acabin reformant la Diagonal, 
tocarà estar a l’altra trinxera. 
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Creus que la Gal.la PlaCídia neCessita una reforma inteGral? entra a www.indePendent.Cat/GraCia i vota

hemisferi sud

200 anys
Aquest ha estat un cap de 
setmana intens a Buenos Aires 
amb l’inici de les celebracions 
del Bicentenari, la commemo-
ració dels 200 anys de la Revo-
lució del 25 de maig de 1810, 
una revolució que va servir 
perquè l’Argentina trenqués 
els llaços colonials amb l’Estat 
espanyol i s’habilités el camí 
cap a la independència. Per 
recordar una data de tal mag-
nitud en la història del país, el 
govern ha ofert un programa 
d’actes també de magnitud 
que ha paralitzat la ciutat i ha 
concentrat la població a l’avin-
guda 9 de juliol -diuen que la 
més ampla del món-, tallada al 
trànsit per passar a ser envaï-
da per rius de persones.
Per a la celebració dels 200 
anys de la Pàtria argentina 
s’ha fet fonamentalment un 
desplegament cultural d’alt 
nivell. Cada vespre hi ha hagut 
concerts amb els grans noms 
de la música sud-americana, 
entre ells, Pablo Milanés, Fito 
Páez, Víctor Heredia i León 
Gieco. També s’han fet recitals 
exclusius de folklore i de 
tango. El futbol ha tingut el 
seu espai amb la projecció en 
pantalles gegants de l’amistós 
Argentina-Canadà. El fervor 
s’ha fet palpable entre els mi-
lers de vianants que passeja-
ven, compraven menjars típics 
de les col.lectivitats o feien 
cues d’una hora per entrar als 
pavellons de les províncies. 
Amb l’aparició de Maradona a 
la pantalla, han començat els 
aplaudiments, les ovacions, els 

Meritxell Díaz

meritxell díAz

crits... que s’han intensificat amb 
cadascun dels cinc gols amb què 
l’Argentina ha demostrat la seva 
superioritat en l’avantsala del 
Mundial, un esdeveniment que 
diuen que aturarà la ciutat.
Un dels moments més esperats 
ha estat la inauguració del remo-
delat Teatro Colón, tancat durant 
els tres anys i mig que han durat 
les obres. Considerat un símbol 
de Buenos Aires i de la seva es-
cena cultural, ha estat l’escenari 
de la polèmica del Bicentenari: la 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner va rebutjar la invitació 
del cap de govern de la ciutat 
de Buenos Aires, Mauricio Macri, 
per assistir a l’acte a causa de, 
tal i com va assenyalar en una 
carta, “la increíble catarata 
de agravios que ha proferido, 
llegando a manifestaciones 
públicas descalificatorias de 

índole personal”. Malgrat la seva 
absència, 2.700 convidats van 
assistir a l’interior del teatre i 
milers de persones van seguir la 
inauguració des de fora.
En la commemoració del 
Bicentenari tampoc han faltat 
els reclams i les protestes. Els 
representants de 30 ètnies i 300 

comunitats aborígens de l’interi-
or van arribar divendres passat 
després de vuit dies de camí a 
la Plaza de Mayo per reivindicar 
al govern amb aquesta Marxa 
Nacional dels Pobles Originaris 
el compliment efectiu dels seus 

què en penseu...

Les mesures de no cooperació 
només beneficien l’empresari. Els 
països pobres com més precaris 
millor, doncs, els capitalistes 
estan interessats en el benefici 
propi, mà d’obra i matèries pri-
meres barates. Si volem sortir de 
la crisi, comencem per qüestio-
nar el sistema socioeconòmic. 

raúl García
economista

raquel Vélez
estudiant

Maravilla Barba
jubilada

Carme Fernández
funcionària

Estic totalment d’acord amb la 
proposta. Ens trobem immersos 
en una crisi econòmica i no ens 
podem qüestionar cooperacions 
de cap mena. Ara mateix, ens 
hem de preocupar per nosal-
tres, que falta ens fa, o no ens 
en sortirem. 

Estic d’acord a retallar els ajuts 
de cooperació. Crec qie hem 
d’ajudar econòmicament els 
més pobres, però, abans ens 
hem de recuperar nosaltres. 
Penso, que no és el millor mo-
ment per parlar de solidaritat 
amb d’altres països. 

No crec que aquesta sigui una 
solució per acabar amb la crisi. 
Sempre paguen els mateixos. El 
camí és retallar els beneficis dels 
qui en tenen, i no dels més desfa-
vorits. Per als rics, un reajust pot 
ser insignificant, però, per als 
pobres suposa un empitjorament 
de la qualitat de vida. 

...de retallar en cooperació per fer front a la crisi?

Textos i fotos: S.Manzanera

drets, la creació d’un estat 
plurinacional que reconegui 
la diversitat cultural i que es 
faci una reparació territorial i 
econòmica. La seva demanda 
s’ha fet sentir de nou els dies 
24 i 25 a la plaça del Con-
grés, convertida en un espai 
alternatiu batejat com “L’altre 
Bicentenari. El Bicentenari dels 
pobles”. Allà s’han donat cita 
diversos testimonis dels en-
frontaments entre camperols 
i pobles originaris amb com-
panyies petroleres, mineres i 
turístiques. 
Les celebracions i els re-
clams, però, no tanquen 
aquest cap de setmana sinó 
que s’allargaran tot l’any per 
tal de seguir donant con-
tingut a la commemoració 
d’aquests dos segles d’inde-
pendència. 

La Revolució del 25 
de maig de 1810 va 
trencar llaços colonials 
amb l’Estat espanyol
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l’indePendent no es fa resPonsable ni té Per què ComPartir les oPinions exPressades a la seCCió d’oPinió d’aquest setmanari

l’enquesta

la setmanatribunaGràcia Decideix Roger Rofín

El resultat és el de menys Bufa el vent

He anat a posar a gasolina a la moto i la mítica 
gasolinera del carrer Bailèn, aquella nau atro-
tinada que feia alhora funcions de pàrquing i 
de dispensador de gasoil, era tancada. No per 
malaltia dels seus treballadors ni per vacances, 
no. La gasolinera de Bailèn se’n va a terra. Feia temps que sabia 
que passaria, però no per això he pogut evitar sentir un xic de 
tristesa. La gasolinera de Bailèn era un d’aquells espais únics, 
amb personalitat. No és pas que la gasolina fos massa més bara-
ta que a d’altres llocs, o que la seva desaparició em suposi haver 
de fer massa més quilòmetres per trobar un nou dispensador de 

gasolina. Res de tot això. És la 
pena que em produeix veure 
com Gràcia perd novament 
un altre dels espais que ha 
contribuït a fer de la Vila un 
barri singular, amb identitat. 
La gasolinera de Bailèn havia 
aconseguit, fins ara, resistir 

a l’especulació i la despersonalització que governa els nostres 
dies. Afortunadament, als terrenys de la ja desapareguda gaso-
linera no s’hi faran pisos de luxe sinó una escola que feia temps 
necessitava i reclamava el barri. Me n’alegro: la tristesa que em 
produeix veure el sostre de la nau mig caigut, se’m calma quan 
imagino que potser els meus fills un dia aprendran i jugaran a 
l’espai on el seu pare omplia de gasolina el dipòsit de la moto. 
El mateix em passa quan m’aturo al semàfor del carrer Còrsega 
davant del que havia estat l’antiga sala Cibeles. Em vénen al cap 
tots aquells divendres o dissabtes en què havíem acabat la nit 
en un altre d’aquests espais amb personalitat dels que ja no en 
queden. Al solar de la Cibeles , s’hi fa un CAP. Novament he de 
mossegar-me la llengua i combatre la meva nostàlgia pensant en 

els beneficis de guanyar per 
al barri un nou equipament 
necessari. La sala Cibeles i la 
gasolinera de Bailèn però són 
dues excepcions. Estic tip de 
sortir a passejar pel barri i 
descobrir que un solar ha anat 
a terra per construir-hi edificis 

de pisos moderns i luxosos, sense cap encant, que trenquen 
amb l’estètica i la història de la Vila. Noves construccions que 
fan fora del barri els qui un dia hi van néixer. Cada vegada és 
més excepcional veure rehabilitacions! Si seguim per aquest 
camí, la propera adquisició del Districte haurà de ser un espai 
dedicat a la memòria històrica de Gràcia que recordi als nous 
veïns com era el barri anys enrere. Perquè a Gràcia, també, - 
com canta en Joan Garriga de la Troba Kung- Fu - “on hi creixien 
oliveres ara hi creixen grues altes, bufa el vent, bufa el vent i 
s’emporta el cap de la gent”. 

Opinió

Albert JAné

Consultar al poble mai és 
un error. Aquesta és una 
realitat que cal que tinguem 
sempre ben present. Sobre-
tot ara, quan alguns poden 
aprofitar el qüestionat 
referèndum de la Diagonal 
de Barcelona per posar en 
dubte la idoneïtat d’aquest 
mecanisme fonamental de 
la democràcia participativa. 
Una altra cosa és que la 
utilitat d’aquesta eina, com 
totes, depèn de l’ús correcte 
que se’n faci. Convocar un 
referèndum mal organitzat 
i impulsat per obtenir un 
resultat concret en lloc de 
saber l’autèntica voluntat 
popular, és com intentar 
clavar un clau agafant el 
martell pel cap tot colpejant 
amb el mànec. L’eina és 
l’adequada, però la forma 
d’utilitzar-la la converteix en 
un estri inútil.
A la Plataforma Gràcia 
Decideix això ho tenim 
molt clar. És per aquest 
motiu que l’organització del 
referèndum sobre la Inde-
pendència del 10 d’Abril del 
2011 és una tasca a més 
llarg termini del que alguns 
voldrien.
I això és així perquè el 
nostre objectiu final no és 
la consulta en si mateixa. 
Aquesta, de fet, la podríem 
convocar demà mateix. L’au-
tèntica finalitat de Gràcia 
Decideix és donar al poble 
l’oportunitat d’expressar-se 
lliurement, tenint prou infor-
mació per poder opinar amb 
coneixement de causa i amb 
totes les garanties democrà-
tiques que la seva veu serà 
escoltada.

I això no es fa en quatre 
dies. Cal un treball constant 
de divulgació, d’informació i 

d’organització. Cal implicar 
i adherir al procés el màxim 
de persones i entitats en el 

projecte perquè només així 
mantindrà el seu caràcter 
popular al marge d’interes-
sos de partits. Cal consci-
enciar a la població que la 
seva opinió, sigui la que 
sigui, és important. Cal que 
a nivell organitzatiu tot fun-
cioni a la perfecció. I cal que 
el dia de la votació la par-
ticipació sigui alta. Perquè 
l’important és saber l’opinió 
del poble. El resultat, en el 
fons, és el de menys. 

Cal implicar el 
màxim de persones i 
entitats per mantenir 
el caràcter popular

La gasolinera del 
carrer Bailèn era un 
d’aquells espais únics, 
amb personalitat

 Associació Actua
  Gomis, 38
   93 418 50 00

 Associació catalana 
de familiars de malalts 
d’esquizofrènia

  Topazi, 29
   93 217 46 61

 Associació Catalana d’Esclerosi 
Lateral Amiotròfica

  Providència, 42
   93 284 91 92

 Associació Catalana de la 
Síndrome X Fràgil

  Providència, 14
   93 217 09 39

 Associació d’Ajuda als 
Toxicòmans

  Riera de Sant Miquel, 1
   93 237 45 50

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

 Associació de Lluita contra la 
Distònia a Catalunya

  Providència, 42
   93 210 25 12

 Associació de Foment de 
Mesures Alternatives

  Gran de Gràcia, 167

 Associació de Suport als 
Afectats de Cardiopaties 
Congènites

  Sors, 30 
   93 213 07 33

 Associació Jo Existeixo
  Escorial, 169

 Associació Laboris
  Travessera de Gràcia, 263 
   93 285 80 68

 Associació Mégara
  Bonavista, 6
   93 218 37 68

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

  Providència, 42 
   93 284 35 57

 Associació per al Tractament 
de les Addiccions

  Gran de Gràcia, 239 

 Associació Rauxa
  Doctor Rizal, 14

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

  Verntallat, 9
   93 415 46 17

 Associació Volver a Casa
  Repartidor, 39
   93 284 35 57

 Comunitat Palestina de 
Catalunya

  Leopoldo Alas, 12
   93 346 74 91

 Exil
  Av República Argentina, 6
   93 238 57 60

 Fundació PRAHU Projectes 
d’Ajuda Humanitària

  Sant Pere Màrtir, 18
   93 217 30 20

 La Tutela, Fundació Catalana 
Tutelar de Discapacitats 
Psíquics

  Hipòlit Lázaro, 18
   93 339 45 74

Entitats de suport social

Estic fart de noves 
construccions que fan 
fora del barri els qui un 
dia hi van néixer
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Política
El pla estratègic de la Vila escenifica la 
lluita per l’ús d’espai públic i la mobilitat
Veïns i tècnics debaten una modificació d’horaris nocturns i el comerç vol més visibilitat

La tercera setmana de de-
bat dels plans estratègics 
de barri ha arribat al moll 
de l’os: la Vila de Gràcia, 
un espai, tal com apunta 
el document de prediag-
nosi elaborat pels tèc-
nics, on en 1,3 quilòme-
tres quadrats hi conviuen 
52.301 persones i hi ha 
registrades 250 entitats. 
La lluita per l’ús de l’es-
pai públic, sobretot a la 
nit, i el problema derivat 
entre vianants i vehi-
cles han estat els temes 
estrella de tres sessions 
que han comptat amb una 
vintena de veïns.

ALBERT BALANZÀ

El document de prediagnosi ela-
borat pel tècnic de barri de la Vila, 
Joan Bares, ja posava sobre la pista 
que el debat d’aquest pla estratègic 
aniria abocat a l’ús de l’espai pú-
blic i la històrica dicotomia entre 
el dret a l’ús intensiu que fan els 
veïns i els visitants de les places i 
carrers i com això topa amb el dret 
al descans, sobretot en horari noc-
turn. Per això, entre les propostes 
més destacades hi ha la idea de 
modificar horaris de tancament de 
locals per aconseguir una evacuació 
de Gràcia més esglaonada. Els pro-
blemes de soroll es produeixen en-
tre quarts de tres i les tres del matí, 
quan tanquen els bars.
El desplegament del pla de mo-
bilitat, amb l’increment de supe-
rilles i de carrers amb plataforma 
única, també va guanyar minuts 

en el debat amb la conclusió ge-
neral que cal donar més prioritat 
al vianant al centre de la Vila. En 
aquest sentit també es van apun-
tar els problemes tècnics que ha 
donat els límits al trànsit amb les 
pilones i es va instar el Districte a 
introduir millores urgents. 
La presència de comerciants, se-
gons fonts presents a les reunions, 
també va evidenciar que els efectes 
de la crisi econòmica obliguen a 
buscar línies imaginatives de pro-
moció del comerç per donar-li 
més visibilitat. Entre les crítiques, 
els comerciants van apuntar la 
poca compatibilitat de l’horari de 
les reunions amb els comerços i 
ERC va afegir-se a CiU dient que 
“hi ha molt a millorar”. 

Albert JAné

l’espAi públic centrA el debAt del plA estrAtèGic de lA vilA

REDACCIó

Gràcia és, juntament amb l’Ei-
xample, el tercer districte de la 
ciutat que va registrar una pro-
porció més alta de vots per a 
l’opció C (la de rebuig a les du-
es propostes) en la consulta de 
reforma de la Diagonal. El 81,1 
per cent dels graciencs va votar 
per aquesta opció, mentre que el 
12,1 per cent ho va fer per l’op-
ció A (bulevard) i el 6,8 restant 
per la B (rambla). El districte on 

es va veure un predomini més 
clar de la C és Sarria- Sant Ger-
vasi (88,6 per cent), seguit de les 
Corts (83,7 per cent).
Quant a barris, la Salut és el punt 
gracienc on es va mobilitzar més 
gent (prop del 18 per cent) i és 
també la zona amb més domi-
ni de l’opció de rebuig (el 85,2 
per cent). La Vila, en canvi, és 
el barri on l’opció A va obtenir 
més suports (el 14, 5 per cent) 
i la C va quedar més baixa, tot i 
mantenir una àmplia diferència: 

La Salut, el barri gracienc més 
mobilitzat per la C a la Diagonal
Gràcia, el tercer districte que més es decanta per l’opció de rebuig

el 78 per cent dels suports per la 
proposta de rebuig. 
Al Coll, el 80,7 per cent va vo-
tar a favor de la C i la segona 
opció més votada va ser la del 
bulevard, amb prop del 12 per 
cent dels vots, mentre que a Va-
llcarca la C va obtenir 82,6 per 
cent dels suports i el bulevard es 
va quedar amb l’11,6 per cent. 
El Camp d’en Grassot, el segon 
barri més mobilitzat, va registrar 
un 83 per cent de vots a favor 
de la C. 

rebaixen la condemna a Pedro Varela. L’ Audiència de Bar-
celona ha rebaixat un any i sis mesos la pena a Pedro Varela, propietari 
de la llibreria Europa, i l’ha deixat en un any i tres mesos . Tot i així, 
com que té antecedents penals per un delicte d’apologia del genocidi, 
Varela podria acabar a presó. El tribunal l’ha absolt ara del delicte de 
provocar la discriminació per ideologia, raça o orientació sexual, però li 
ha mantingut la condemna per difondre idees genocides. 

Arxiu

breus

La plataforma Gràcia Decideix va 
escollir, el passat 19 de maig, la 
seva comissió permanent, que es-
tà formada per sis persones i hau-
rà de ser ratificada per assemblea. 
El nou portaveu de la comissió és 
Joan Lafarga, que serà el represen-
tant gracienc a Barcelona Deci-
deix. Com a tresorer, es va escollir 
l’historiador Sergi Perelló i com a 
secretari el conseller d’ERC Àlex 
López, que exercirà funcions de 
coordinació interna. Carla Car-
bonell coordinarà la comissió de 
Recursos, Roger Gispert la co-
missió d’extensió i David Satorres 
la de comunicació. 

ERC s’ha avançat aquesta set-
mana al pla de retallada anticri-
si que prepara l’Ajuntament de 
Barcelona proposant, a nivell de 
districtes, que s’elimini el càrrec 
de conseller de dedicació exclu-
siva, que a Gràcia ostenta l’ara 
també conseller tècnic en funci-
ons, Carles Maggi. 

Joan Lafarga, 
portaveu de 
Gràcia Decideix

ERC vol eliminar 
els consellers de 
dedicació exclusiva 

Cultura. El document del Dis-
tricte qualifica d’amenaça la in-
tensa presència cultural al carrer 
i troba com a punts febles la 
manca de sinèrgies i la poca pro-
moció de les activitats.

Salut. La massificació del CAP 
Pare Claret i una xarxa associativa 
poc vinculada al barri són els dos 
punts crítics en aquest àmbit.

Medi Ambient. L’escasse tat 
d’es pai verd i els efectes de l’oci 
nocturn perjudiquen una estra-
tègia de Medi Ambient, segons 
el text del tècnic de barri.

Entitats. Malgrat sumar 250 en-
titats de 423 al districte, el text 
alerta de la feble interacció entre 
entitats i de la poca rellevància 
de les associacions de veïns.

Mobilitat. L’escàs aparcament de 
superfície es percep com una ame-
naça i com a punt feble s’esmenta 
l’espai de càrrega i descàrrega.

Activitat econòmica. La manca 
d’innovació del comerç tradicio-
nal és el problema més greu i com 
a punts febles s’apunten la poca 
flexibilitat horària i la manca 
d’implicació de les franquícies. 

Amenaces i punts febles de la Vila de Gràcia

La periodista Mariona Sòria, 
fins ara a premsa del districte de 
l’Eixample, ha substituït aques-
ta setmana Marta Pigem com a 
cap de premsa del Districte. Pi-
gem s’encarregarà ara de Ciutat 
Vella. 

Mariona Sòria, 
cap de premsa  
del Districte
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Societat
Descartat el projecte de reforma integral 
de Gal·la Placídia vinculat a Via Augusta
L’Ajuntament delega responsabilitats a la Generalitat i ho vincula a la nova estació de FGC

Després de més de vuit 
anys d’espera, la reforma 
integral de la plaça Gal.la 
Placídia ha quedat ajor-
nada ‘sine die’. L’ajunta-
ment ha passat la patata 
calenta a la Generalitat, 
la responsable, segons el 
consistori, d’unes obres 
que es vinculen a la cre-
ació de l’estació inter-
modal dels ferrocarrils 
catalans. Els veïns, però, 
reclamen que la plaça es 
reformi a partir d’un pro-
jecte ja aprovat però que 
Urbanisme descarta tirar 
endavant a hores d’ara.

CARINA BELLVER

En un calaix és on troba oblidat 
des de fa quatre anys aquest pro-
jecte de reforma integral de la 
plaça que van guanyar per con-
curs públic els arquitectes Josep 
Ferrando, Pedro Garcia i Estrella 
Ordóñez. Uns plànols que mai 
es van licitar i que vinculaven la 
reforma de la plaça a la remode-
lació integral de la Via Augusta.
Segons el projecte, al qual ha 
tingut accés L’Independent, 
Gal·la Placídia esdevindria un 
espai majoritàriament peatonal 
i tallat al trànsit al cantó Besòs, 
eliminant l’antic vial intern. La 
plaça seria semi-dura, més gran, 
amb més arbres i amb una espè-
cie de dunes que la protegirien 
de l’impacte visual dels vehicles. 
Així doncs, l’espai es transfor-
maria en la prolongació natural 
d’una Via Augusta que perdria 
la rambla central per guanyar 

Albert JAné

l’estAt ActuAl de lA plAçA GAl.lA plAcídiA

Pendents continuen també 
les obres per adequar la plaça 
un cop desmuntada la carpa 
provisional del Mercat de la 
Llibertat. L’espai havia de ser 
reurbanitzat al novembre però 
les obres encara no han comen-
çat per a més inri dels veïns, 
que reclamen que es compleixi 
el calendari i que s’escoltin les 
seves reclamacions, que passen 
per ampliar la zona verda. Els 

treballs es limiten a fer la plaça 
de plataforma única i eliminar 
l’antic carril intern de circula-
ció, canviar la zona de jocs in-
fantils i plantar més arbres. Un 
rentat de cara necessari però no 
suficient per a uns veïns que 
reclamen i esperen una remo-
delació integral de la plaça. Són 
anys d’espera per a una reforma 
que ja es debatia en el mandat 
de Ferran Mascarell. 

Malestar veïnal pel retard de 
la rentada de cara a la plaça

una vorera lateral dreta de nou 
metres d’amplada i es converti-
ria en una peça més encaixada 
dins d’aquesta gran avinguda li-
neal, que enllaçaria la Diagonal 
i la plaça Molina. La proposta, 
però, ha estat desestimada per 
l’Ajuntament. 
Segons fonts d’Urbanisme, la 
reforma integral de la plaça és 
competència de la Generalitat 
i estaria lligada a la creació de 
l’estació intermodal dels fer-
rocarrils. Tot i així, asseguren 
que es farà en el proper mandat 
municipal, sense comptar, però, 
amb el revés que poden suposar 
les eleccions catalanes de la tar-
dor i les municipals previstes per 
d’aquí a un any. 

reportatge

L’afluència i la puntualitat dels 
participants en aquest particular 
sorteig de penjadors, lots de cadi-
res, taules i cireretes com el tele-
visor, l’equip de so o la desitjada 
nevera va sorprendre l’organitza-
ció que, ja en primera instància, 
es va veure obligada a canviar 
d’estratègia. Si en un principi 
s’havia anunciat que el material 
s’adjudicaria per ordre d’arriba-
da (la convocatòria s’obria dijous 
21 a les sis de la tarda), per evi-
tar un caos garantit, es va optar 

cArlos cobo

el cAsAl d’Avis de mozArt és el punt d’on es recolliA el mAteriAl

Pugnant fort per la nevera

M.Ortega

per un procediment a l’alçada 
de determinats xous te le visius. 
Els representats de les entitats, 
armats amb uns quants post-it, 
marcaven amb el seu nom els ob-
jectes desitjats i, a continuació, la 
sort escollia el guanyador a través 
d’una bossa amb una única bola 
premiada. L’atzar va voler que la 
nevera (amb més d’una quinzena 
de post-it) viatgés cap al local de 
la cooperativa de consum Senalla. 
L’Associació de Veïns del Camp 
d’en Grassot es va fer amb el tele-

visor i l’esbart Comtal es va endur 
el tercer premi gros: l’equip de so. 
Taules, cadires i penjadors es van 
repartir entre entitats com la Cal-

dera, Lluïsos o el Club Ciclista 
de Gràcia. Seguint els termes de 
l’acord, dilluns ja no quedava 
res al Casal d’Avis de Mozart. 

Una vintena d’entitats es reparteix el mobiliari ofert pel Districte

tenien tots els números 
per convertir-se en les 
reines del ball. I així va 
ser. Una nevera indus-
trial i una equip de so 
van ser els objectes més 
desitjats per la vintena 
d’entitats que va acudir a 
la crida del Districte per 
emportar-se elements 
de mobiliari que s’acu-
mulaven al Casal d’avis 
de Mozart. Una mena de 
bingo, sense cartó.

Espais a 
l’escola Jujol 
per al Patronat 
Domènech
M.O.

La comunitat escolar del Patro-
nat Domènech encara l’últim 
mes a l’antic edifici i ja té lligats 
pràcticament tots els serrells del 
seu exili a la Pirineus de Can Ba-
ró. L’escola Josep Maria Jujol els 
cedirà un espai per a tot el proper 
curs per a extraescolars i servei 
de guarderia. El Districte també 
els cedeix l’espai Memory una 
hora al dia per a l’estudi assistit. 
Quant al transport, ja està con-
firmat que un servei d’autocars 
sortirà cada dia dels Jardinets de 
Gràcia en direcció a Horta, però 
també s’està negociant que un 
altre autocar faci el mateix recor-
regut des de la rambla del Prat. 
L’escola acabarà el curs amb nor-
malitat i entre el dies 23 i 30 de 
juny acabarà d’empaquetar tot el 
material per deixar pas a l’ender-
rocament de l’antic edifici. 

breus
Activitats d’estiu, 
a la plaça de les 
Dones del 36

El Consell de les Dones llança 
aquesta setmana el programa Tro-
bem-nos a la Plaça Dones del 36, 
amb l’objectiu de donar protago-
nisme creatiu a les dones per con-
vertir aquesta plaça en un espai 
de trobada. Engegarà la progra-
mació, diumenge, una lectura de 
les vivències de Rodoreda, Simon 
de Beauvoir i Anna Magnani. 
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El Consell de Nous Graciencs i Gracienques 
ja treballa per a la integració de nouvinguts
La població estrangera representa el 15, 6 per cent del total dels habitants del districte 

El percentatge de pobla-
ció nouvinguda a Gràcia 
ha crescut de manera 
exponencial durant els 
últims 15 anys i ja re-
presenta el 15,6 per cent 
del total segons el dar-
rer informe estadístic 
de l’ajuntament. Vista la 
dinàmica de creixement, 
el Districte va optar 
per incloure en el PaD 
2008-2011 la necessitat 
de formar el Consell de 
Nous Graciencs i Gracien-
ques que, finalment, es 
va constituir a finals del 
mes d’abril i que ja ha 
començat a treballar per 
facilitar la plena inte-
gració de les persones 
estrangeres.

MARIA ORTEGA

El barri gracienc que mostra una 
evolució més ràpida d’increment 
de persones arribades de fora és el 
de la Vila, on l’any 1996 aquesta 
població suposava el 5,5 per cent 
del total i, en aquests moments, la 

xifra ja se situa per sobre del 19 per 
cent. Gràcia és, de fet, el cinquè 
districte de la ciutat quant a major 
percentatge de nouvinguts i el grup 
més nombrós continua sent l’ar-
gentinoitalià (més de 2.500 perso-
nes), seguit dels francesos (1.376) i, 
a força més distància, dels bolivians 
(940). Tenint en compte aquest 
creixement el Districte ja es va 
plantejar el 2008 engegar un con-
junt de mesures per tal de facilitar 
l’acollida de població nouvinguda. 
Un objectiu que es va incloure en 

cArlos cobo

els nouvinGuts d’oriGen itAloArGentí, els més nombrosos A GràciA

Vila de Gràcia ............ 9.747
 19,1 per cent

El Coll ....................... 1.010
14 per cent

Vallcarca i Penitents ... 2.075
13,4 per cent

Camp d’en Grassot .... 4.543
13,1 per cent

La Salut ..................... 1.604
12,1 per cent

el PAD i que, a finals d’abril, va fer 
un pas important amb la constitu-
ció del Consell de Nous Graciencs 
i Gracienques que ja ha començat 
a treballar amb objectius com pro-
posar accions, projectes i polítiques 
per millorar l’acollida a les perso-
nes nouvingudes, crear una xarxa 
de treball entre entitats i serveis pú-
blics, promoure el català entre els 
estrangers o estimular el coneixe-
ment de la realitat cultural gracien-
ca, entre molts d’altres. Aquest nou 
òrgan està constituït per entitats 

REDACCIó

El projecte conjunt del Distric-
te i el centre cívic del Coll per 
recuperar la memòria històrica 
de l’editorial Bruguera, bres-
sol de personatges com Zipi i 
Zape o Mortadelo i Filemon, 
avança aquests dies a grans pas-
ses. Aquest dijous 27 de maig, 
la biblioteca Jaume Fuster ja va 
presentar el nou centre d’interès 
Bruguera i continua oberta la 
crida a tots els veïns del barri, 
extreballadors de l’editorial i fa-
miliars per aportar tots aquells 
documents dels que disposin 
per donar cos al fons documen-
tal del Districte. D’altra banda, 
el dies 3 i 10 de juny, al centre 
cívic tindrà lloc la presentació 
dels treballs sobre la història 
de la Bruguera dels alumnes 
d’ESO del Bosch i Gimpera i el 
Virolai i el 5 de juny serà una 
de les dates assenyalades amb 
la presentació del documental 
temàtic i el rebateig del centre 
cívic del Coll amb el nom de la 
Bruguera. 

Intensiu per 
la memòria 
de l’editorial 
Bruguera

d’acollida a persones nouvingudes 
a Gràcia com YMCA, la federació 
APPS, Lluïsos, la Coordinadora 
d’Ampes del districte, la Funda-
ció SSIM i EXIL; associacions de 
persones immigrants com Asocia-
ción de Amigos por Colombia o la 
Comunitat Palestina a Catalunya; 
juntament amb serveis públics i la 
representació d’entitats culturals i 
significatives del Districte, com el 
G-6, les colles de cultura popular 
o el Club Esportiu Europa. A més, 
en la propera trobada també s’apro-
varà l’entrada de persones a títol 
individual a proposta del Districte 
i les entitats integrants. 

nouvinguts per barris
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El Districte dedica un terç de la llei 
de barris en accessos al Park Güell 
El carrer Portell estarà urbanitzat fins a l’escola bressol el 2011 

ALBERT BALANZÀ

La proposta del Districte, tal 
com va explicar dimecres passat 
el regidor Guillem Espriu a L’In-
dependent en una visita d’obres, 
passa per invertir 5,2 milions 
d’euros de la partida de 15,7 mi-
lions prevista a la llei de barris del 
Coll en el tram que, un cop dei-
xats enrere el carrer Santuari i la 
plaça Grau Miró, s’endinsa cap a 

simulAció de l’obrA previstA Al cArrer portell

La zona del Coll que toca 
als tres turons, una de 
les parts més assilves-
trades del districte de 
Gràcia, engegarà aquest 
estiu una reforma ur-
banística que ajudarà a 
millorar els accessos a 
les entrades secundà-
ries del Park Güell del 
Coll del Portell. amb una 
idea similar a la reforma 
executada a l’avinguda de 
sant Josep de Cottolengo, 
el carrer del Portell (no 
confondre amb Coll del 
Portell) s’urbanitzarà per-
metent el pas de vehicles.

la zona de casetes del carrer Por-
tell i el Camí de Can Mora fins 
a la futura escola bressol El Gat 
Negre i que arriba més endavant 
al Mirador del Virolai, ja en dis-
tricte d’Horta-Guinardó. “És un 
espai que no és carrer ni és vial 
perquè té unes dimensions molt 
estretes”, va apuntar Espriu.

arbustos i murs de contenció

El tram que s’ha d’urbanitzar surt 
de la bifurcació de Portell (cap 
avall) amb Camí de Can Mora 
(cap amunt) i en alguns metres la 
calçada actual no supera els dos 
metres d’amplada. És per això 
que el Districte haurà de guanyar 
terreny en l’espai intermig entre 
els dos carrers, que ara està ma-
joritàriament ocupat per arbus-
tos i murs de contenció, i també 
aprofitarà per fer el clavegueram 
i posar enllumenat. La idea final, 
segons el regidor, és “fer més ac-
cessible i més permeable” l’accés 
al Park Güell. Espriu ha justificat 
el cost de les obres en “l’adapta-
ció integral de la zona a un espai 
de qualitat urbana”.

Els terminis d’execució amb què 
treballa el Districte preveuen un 
any i mig d’obres, de manera que 
a finals de 2011 el carrer Portell 
estigui integrat del tot a la trama 
urbana del districte. L’escola bres-
sol, per la seva banda, començarà 
a funcionar ja al setembre. 

La Casa del Guarda del Park 
Güell tornarà a obrir les seves 
portes aquest dissabte amb 
un nou projecte, fruit de la 
col·la boració entre el Museu 
d’Història de la Ciutat i el 
departament d’Arquitectura i 
Projectes Urbans que ha servit 
per rehabilitar l’edifici. A l’in-
terior, s’hi pot veure l’exposi-
ció Güell, Gaudí i Barcelona, 
l’expressió d’un ideal urbà.

Nou projecte
per a la Casa 
del Guarda
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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

Vallcarca viu una transformació radical del seu entramat urbà que, més enllà d’una possible millora de 
serveis i infrastructures, deixa sentenciat de mort un barri amb un caràcter molt propi i amb regust a 
batalla. Els seus veïns han perdut la darrera lluita i el pas de les excavadores es fa més que evident. Ara 

és temps de destrossa, enderroc i runa. Més tard Núñez y Navarro ja haurà fet de nou el seu negoci. 
Però aleshores no caldran reportatges, aquesta foto ja ens la coneixem. Text i fotografies: Èric Lluent

Adéu a l’antic barri de Vallcarca
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recomanem
Arxiu

anita Miltoff, al centre cívic de la sedeta
En el marc de la celebració del 25è aniversari del centre cívic de 
la Sedeta, divendres el grup gracienc de punk-folk Anita Miltoff 
pujarà a l’escenari per oferir un tast de la seva música. El grupha 
dedicat el seu últim treball a la Vila.

Divendres 28 de maig, a les 22.30
Centre cívic la Sedeta (Sicília, 321)

xPOsICIONs

 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 Xabier e. 
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 31 de maig
Exposició de pintura: Por 
el puente, de Susansa To-
losana.
La Cova de les Cultures 
(Àngel, 12)

 Fins al 12 de juny
Art contemporani: Eva 
Vázquez Abraham.
Espasi [b] (Torrent de l’Olla, 
158)

 Fins al 14 de juny
Exposició: UFO. Unified 
Fashion Objectives, d’Al-
bert Watson.
Galeria Hartmann (Santa 
Teresa, 8)

 Fins al 18 de juny
Exposició fotogràfica: Àlex 
Carmona, dins el Cicle 
de rumba catalana Ven-
tiladors al CAT.
CAT (Travessia Sant Anto-
ni, 6-8)

 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.
Bar-Teteria de la Vila (Tor-
rent d’en Vidalet, 37)

Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h

 Ds 29 de maig
BCN en marxa: Itineraris 
guiats per conéixer les grans 
actuacions en infraestruc-
tures i serveis des de l’am-
bit territorial de districte de 
Gràcia.
Sortida des de Lesseps/Tor-
rent de l’Olla, a les 10 h

VII Cicle d’aperitius musicals 
matinals: Barcelona Blue-
grass Band (bluegrass).
Centre cívic la Sedeta (Sicí-
lia, 321), a les 12.30

Teatre: Joan, el cendrós i 
Gianni Schicci.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 18 h

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

Itinerari: Descobrim el 
camp d’en Grassot.
Sortida des del CC la Sedeta 
(Sicília, 321), a les 19.30

XXIII Concurs de Teatre Ca-
talà a Gràcia: lliurament de 
premis.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 21.30

Concert: Murray.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 21.30

Ball de Musica Tradicio-
nal de la Mediterrània a 
càrrec de La Banda d’en Vi-
naixa.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a 
les 21.30

Concert: Libertaria amb 
Marco Rovelli.
La Cova de les Cultures (Àn-
gel, 12), a les 22 h

Concert: Dr Fargo + DJ 
Nau + Dj Clickergil.
Espai Jove la Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), a les 22 h

Concert: The surfin burri-
tos.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h

 Dg 30 de maig
Itinerari: Descobrim la Se-
deta. Més de 100 anys 
d’historia.
Sortida des del CC la Sedeta 
(Sicília, 321), a les 11 h

25è aniversari del centre cí-

H-Burns.
Heliogàbal, a les 22 h

Concert: Santi Arisa amb 
Tot és en tot.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), a les 22 h

 Dj 3 de juny
Vine a fer un cafè amb… 
Llums i ombres de l’ur-
banisme a Barcelona, 
amb Jordi Borja
Biblioteca Jaume Fuster 
(plaça Lesseps, 20), a les 
19 h

Presentació del llibre Xoco-
lata desfeta amb el seu 
autor, Joan-Lluís Lluís.
Llibreria la Sirga (Tordera, 
34), a les 19.30

Concert: Le Petit Ramon 
Experimenta 3.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

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

 Dv 4 de juny
Ventiladors al CAT: Carpe-
ta Blava i Micu. 
Centre Artesa Tradicionà-
rius (Travessia Sant Anto-
ni, 6-8), a les 22 h

Músic brasilera: Darlly 
Maia.
Elèctric Bar (Travsessera 
de Gràcia, 233), a les 23 h

 Fins al 2 de juliol
Escutura: El meu carrer, 
d’Oriol Vidal.
Galeria Safia (Bruniquer, 9)

INFaNtILs

 Dg 30 de maig
Festival de titelles dels 
Lluïsos de Gràcia.
Lluïsos (Plaça del Nord, 7-9), 
a partir de les 12 h

25è aniversari del centre cí-
vic la Sedeta: tallers infan-
tils.
CC la Sedeta (Sicília, 321), 
de 10.30 a 12 h

Espectacle infantil: Baboo 
Coraje.
Sala El Off (Església, 4-6), a 
les 12 h

 Dm 1 de juny
Atrapa la paraula: Taller de 
relat fotogràfic. 
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 19 h

 Dc 2 de juny
Contes a la mà.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104), a les 
18 h

aCtEs

 Dv 28 de maig
Taller intensiu: automaqui-
llatge.
El Pati Groc (Francisco Giner, 
56), a les 19 h

Inauguració de l’exposició: 
Experiments incòmodes, 
de Bastanist Pou Riu.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 20 h

25è aniversari centre cívic la 
Sedeta: concert amb Mid-
night Zombie Alligator.
Centre cívic la Sedeta (Sicí-
lia, 321), a les 21 h

Ventiladors al CAT: Johnny 
Tarradellas presenta Chipén 
a tempo de rumba. 
CAT (Travessia Sant Antoni, 
6-8), a les 22 h

Concert: Anita Miltoff.
Centre cívic la Sedeta (Sicí-
lia, 321), a les 22.30

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

Músic brasilera: Darlly Ma-
ia.

vic la Sedeta: Actuació de 
la Banda Municipal de 
Barcelona i Brindis.
CC la Sedeta (Sicília, 321), a 
les 12 h

Teatre: Joan, el cendrós i 
Gianni Schicci.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 18 h

Ballada de sardanes.
Passeig Sant Joan/ Sant An-
toni M. Claret, a les 18 h

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

Víctor Verdú presenta Pel 
camí de l’aigua.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h

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

 Dll 31 de maig
Llibrefòrum: Mil sols es-
plèndids, de Khaled Hossei-
ni.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 19.45

 Dm 1 de juny
Gràcia Jazz Session.
Heliogàbal, a les 22 h

 Dc 2 de juny
Concert: Vague Angels + 
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Cultura
Dies de Nodes es consolida com la festa 
gracienca de la creació contemporània
Cap de setmana de portes obertes i plats forts com la coreografia d’ Àngels Margarit

Les diferents cares de la 
creació artística contempo-
rània gracienca s’agrupen, 
des que el 2007 es cons-
tituís de manera oficial, 
en l’associació Nodes que, 
aquest cap de setmana i 
per tercera vegada sota el 
nom Dies de Nodes, treu 
al carrer una mostra de 
la seva feina a diferents 
escenaris de la Vila amb 
l’objectiu de crear xarxa i 
guanyar visibilitat. Dies 
de Nodes és una carta de 
presentació de les inici-
atives de tragantDansa, 
la Caldera, Experimentem 
amb l’art, saladestar i Grà-
cia territori sonor. 

MARIA ORTEGA

La marató artística dels Dies de No-
des, que es consolida enguany com 
una celebració anual per mostrar di-
ferents cares de la creació amb DO 
gracienca - va néixer el 2003 com 
a Portes Obertes i s’ha anat forjant 
una identitat pròpia-, engega di-
vendres a la tarda a Saladestar amb 
portes obertes als diferents projectes 
que integren l’espai, una mostra 
que donarà pas al concert de petit 
format del grup Els Macarrons Són 
Bons. A partir d’aquí, els tallers i 
mostres se succeiran als locals dels 
diferents vèrtexs d’aquest projecte i 
a l’espai central de la Virreina fins 
diumenge. TragantDansa oferirà un 
taller de composició al voltant dels 
conceptes acció, moviment i paraula 
i presentarà, dissabte a partir de les 
set de la tarda i de la mà de Cecilia 
Colacrai i Olga Tragant, una parti-

cular proposta de dansa sobre l’espai 
públic en l’espai privat que continu-
arà fins a la Virreina per invertir els 
factors: espai privat en l’espai públic. 
Ja a la plaça, Experimentem amb 
l’Art engegarà el seu manierisme 
del pentinat amb les Salonnières. I, 
al pati d’EART, la Caldera presen-
tarà la coreografia de la companyia 
Míriada i el taller Danza para cual-
quiera. Gràcia Territori Sonor por-
tarà l’actuació de Huan i Saladestar 
la instal·lació Una ombra tropical al 
pati. Un altre dels plats forts serà la 
coreografia d’Àngels Margarit que 
la Caldera presentarà a la Virreina el 
matí de diumenge, on també actu-
aran Vero Cendoya i Adele Madau. 
A l’ EART hi actuarà la Big Band, 
formada per alumnes de l’Escola de 
Música de Gràcia. 

cedidA

un moment de lA dArrerA edició de dies de nodes Al pAti de l’espAi eArt

El caràcter obert de les diferents 
entitats que donen forma al pro-
jecte Nodes serà el protagonista de 
la cloenda d’aquesta edició de la 
festa de la creació contemporània 
amb una jam de dansa i música, 
al local de TragantDansa, amb la 
col·laboració de Gràcia Territori 
Sonor. La jam serà completament 
oberta durant la primera part i tin-
drà una segona part performance 
amb convidats com Maria Josep 
Alonso, Albert Fernández, Sebas-

tián Garcia Ferro, Sole Medina o 
Ramon Roig, que s’ocuparan de 
la dansa. La música la posaran 
Ariadna Rodríguez (violí) i Javier 
Abat (fagot). D’altra banda, Grà-
cia Territori Sonor s’ha embarcat, 
amb col·laboració amb l’Illa Dia-
gonal, en l’aventura de DOMUS, 
un nou àmbit de relacions entre 
arquitectura i so. Aquest dispositiu 
genera sonoritats lligades a varia-
bles de l’espai. Tota una revolució 
per als fils musicals.

Jam session de música i dansa 
i sons des de l’arquitectura

M.O.

Aquesta setmana ha començat el 
rodatge de la pel·lícula dedica-
da a Floquet de Neu, que durarà 
prop de dos mesos i transcorrerà 
en bona mesura per les places i els 
carrers de la Vila i pel Park Güell, 
entre d’altres escenaris com el ma-
teix zoo o el parc de la Ciutadella. 
Així, el primer film dedicat a la 
història del goril·la albí, mort ara 
fa set anys, tindrà un important 

toc gracienc. El film combinarà 
imatges reals amb animacions, tal 
i com ja es va fer en propostes com 
Roger Rabbit, i comptarà amb 
un repartiment d’alt nivell, amb 
noms com els de Pere Ponce, Ro-
sa Boladeras o Elsa Pataky, entre 
d’altres. Els personatges animats 
-en ters dimensions- també tin-
dran al darrere grans veus com les 
de Constantino Romero i Carlos 
Latre. La pel·lícula està dirigida 
per Andrés G. Schaer, amb guió 

El film combina imatges reals i animacions en tres dimensions

d’Albert Val i Amèlia Mora. Copi-
to de Nieve -tot i que el títol és en 
castella, la versió original serà en 
català- explica la història de l’arri-
bada de Floquet de Neu al zoo de 
Barcelona i presenta el petit goril-
la a la recerca d’una poció que el 
faci igual a la resta per poder-se 
guanyar la seva acceptació. A més, 
el petit Floquet també haurà d’en-
frontar als intents del malvat Luc 
de Sac de caçar-lo per fer-lo servir 
d’amulet. 

El Park Güell i la Vila, escenaris de 
la pel·lícula sobre Floquet de Neu

‘Reacció’ de 
Lutz Hübner, 
estrena a la 
sala Beckett
REDACCIó

Després de l’intensiu mensu-
al de la companyia Indi Gest, 
la Beckett torna a la progra-
mació regular i acull, a partir 
del proper dos de juny, Reac-
ció, una proposta del director 
Òscar Molina sobre el text de 
Lutz Hübner, que reflexiona 
sobre l’educació. Chris (Al-
bert Carbó) és un noi de setze 
anys que està a punt d’obte-
nir el graduat escolar, però de 
moment treu unes notes molt 
dolentes i troba en la necessi-
tat de convèncer la professora 
Stöhr (Lídia Linuesa) de fer 
la vista grossa l’únic camí per 
assolir la seva fita. La història 
desencadenarà una baralla, al 
voltant de la qual s’articula 
tota una reflexió -sense mora-
lismes ni dogmes- sobre els jo-
ves i les seves angoixes. L’obra 
estarà en cartell fins al proper 
20 de juny. 

santi arisa musica Martí i Pol. La companyia Santi Arisa 
i el Jove Cor Coral·lí presenten, aquest dimecres a l’Espai Jove La 
Fontana de la mà de la Fundació Festa Major de Gràcia, la seva 
nova proposta musical amb poemes de Miquel Martí i Pol, Tot és 
en tot, amb música del mateix Santi Arisa. El recull de poemes és 
una tria de diferents èpoques del poeta: del 1948 fins al 1997. 

cedidA

breus
Nou espectacle 
de ‘La Cocina de 
los Monólogos’
Els dos equips d’humoristes 
-Pinxes Red i Pinxes Black- que 
durant una trentena de setmanes 
han estat servint a La Cocina de 
los Monólogos al Teatreneu s’unei-
xen en una nova proposta a partir 
d’aquest diumenge: Los Pinxes de 
la Cocina de los Monólogos. 
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la cartellera

Miralls de tòquio, a la galeria H2O. L’artista barceloní Cé-
sar Ordóñez porta a la galeria H2O la seva mostra Kagami (mirall, en 
japonès), prop de 30 fotografies i diversos vídeos de curta durada que 
es transformen en un mosaic de miralls que, a través d’imatges de Tò-
quio i la seva gent, reflecteixen els pensaments i sentiments de l’autor. 
L’exposició es pot visitar entre el 3 de juny i el 3 de juliol. 

cedidA

cultuRa

CINEMEs

BOsqUE MULtICINEMEs. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Robin Hood. Dv i ds, 16.00, 19.00, 

22.00 i 00.45; de dg a dj, 16.00, 19.00 
i 22.00.

• Que se mueran los feos. Passis: 
16.00 i 20.00.

• El pastel de boda. Dv i ds, 18.10, 
20.20, i 00.45; de dg a dj, 18.10 i 
20.20.

• Two lovers. Passis: 16.15, 19.15 i 
22.15.

•Kick-ass. Dv i ds, 00.40.
• Prince of Persia: las arenas del 

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

• Legión. Dv i ds, 16.00, 18.10, 20.20, 
22.30 i 00.40; de dg a dj, 16.00, 
18.10, 20.20 i 22.30.

• Alicia en el país de las maravillas. 
(3D). Dv i ds, 16.00, 18.10, 20.20, 
22.30 i 00.45; de dg a dj, 16.00, 18.10, 
20.20 i 22.30.

• Jacuzzi al pasado. Dv i ds, 16.05, 
18.10, 20.15, 22.20 i 00.45; de dg a 
dj, 16.05, 18.10, 20.15 i 22.20.

• The crazies. Dv i ds, 16.05, 18.05, 
20.10, 22.15 i 00.40; de dg a dj, 
16.05, 18.05, 20.05 i 22.05.

• Street dance. (3D). Dv i ds, 16.10, 
18.10, 20.10 i 22.10; de dg a dj, 
16.10, 18.10, 20.10 i 22.10.

CasaBLaNCa-KaPLaN. Passeig de 
Gràcia, 115. Tel. 93 218 43 45
• sala 1: Fish tank. (VOSE). 16.00 i 
20.05. Nadie sabe nada de gatos 
persas. (VOSE). 18.10 i 22.15.
• sala 2: Mi nombre es Khan. (VO-
SE). 16.00, 19.00 i 21.30.

CINEMEs GIrONa. Girona, 175
• sala 1: Viatge màgic a l’Àfrica. 

(3D). De dll a dv, 17.30; ds, 18.20; 
dg,12.00 i 18.20. Street dance. 
(3D). Dll dm i dv, 19.15 i 22.00; dc 
i dj, 19.15; ds i dg, 16.20, 20.10 i 
22.20.

• sala 2: Com eninistrar un drac. 

Dg, 12.00. Aurora boreal. De dll a 
dv, 17.15 i 22.00; dc, 17.15; ds i dg, 
16.30, 20.30 i 22.30. L’or del Rin. 
Dc, 20.00 Madre amadísima. Ds i 
dg, 18.30; de dll a dv, 19.30.

• sala 3: Arthur i la venjança de 
Maltazard. Dg, 12.00. Alice in 
wonderland. De dll a dv, 20.10; ds 
i dg, 16.10 i 20.10. Ingrid. De dj a 
dm, 18.10 i 22.15; dc, 18.10.

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: Rabia. 16.15, 18.20 i 20.25 

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.

• sala 4: A propósito de Elly. (VOSE) 
Passis: 16.00, 18.15, 20.25 i 22.35. 

• sala 5: El pastel de boda. 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: The trap. (VOSE). 16.00, 

18.15, 20.30 i 22.40.
• sala C: Family strip. Passis: 16.20, 

18.20, 20.00 i 22.00.
• 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.

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.

relats curts

són tots iguals

- On anirem a parar amb 
aquests polítics, Ramon! —bra-
mà el senyor Pla aixecant la 
tassa amb cura de no tacar la 
seva corbata, mirant-se de reüll 
el televisor del bar, que amb el 
seu habitual volum atronador 
relatava el darrer episodi de 
corrupció.
- A la ruïna, Jordi —respon-
gué en López remenant amb 
parsimònia el seu cigaló— Són 
tots iguals. Uns corruptes que 
viuen com a reis a costa dels 
nostres impostos.
D’ençà que la crisi havia afectat 
tant l’empresa de construcció 
d’en Jordi Pla com la de man-
teniment d’en Ramon López, 
eren molts els matins que es 
trobaven per esmorzar i fer 
petar la xerrada al bar del petit 
poble on vivien. En Pla va fer 
el darrer glop de cafè abans de 
tornar a la càrrega exaltat: 
-Ara són aquests del PP, abans 
els sociates… I no et pensis 
pas, que ni a casa nostra ens 
en lliurem: l’alcalde de Santa 
Coloma, en Millet… És una 
vergonya! 

En López li contestà, tot ence-
nent-se un Ducados, amb la 
seva veu ronca:
- El que jo et deia. No se’n 
salva ni un.
El presentador donant pas als 
esports els va distreure uns 
instants i en López, després de 
donar una ullada al rellotge, 
amb un gest demanà el comp-
te i s’acomiadà:
- Bé, doncs ens veiem demà. 
Per cert, allò de casa teva era 
la cisterna. La gelada te l’havia 
fumut enlaire i n’he hagut 
d’instal·lar una de nova —i 
tot convençut ja que no era 
la primera vegada que feien 
negocis, prosseguí— Sense 
IVA, seran 650 euros. Perquè... 
M’imagino que no deus voler 
factura, no? 
-I ara, Ramon! Què faig cara 
de babau, jo? Per cert, tindràs 
canvi d’un bitllets de 500 
euros, oi? 

César Ochoa i Roser Herrera

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

Art amb Gràcia arriba a la tercera 
edició amb voluntat de créixer fora
Els organitzadors plantegen l’experiència a ajuntaments catalans

Arxiu

quAdres A verdi en lA dArrerA edició de l’Art Amb GràciA

ÈRIC LLUENT

Treure els artistes de casa seva o 
els seus tallers i proposar-los que 
durant un dia executin i mostrin 
les seves tècniques al carrer, a la 
vista de tothom. O dit d’una altra 

La galeria Paspartú del 
carrer Verdi 25 impulsa 
aquest dissabte la ter-
cera edició de la jorna-
da art amb Gràcia, una 
proposta que permet a 
artistes d’arreu realitzar 
obres al carrer i, un cop 
acabades, exhibir-les en 
espais oberts que veïns i 
comerciants cedeixen. De 
fet, aquesta és una de les 
claus d’aquest projecte: 
la vinculació dels pintors, 
escultors i fotògrafs que 
hi participen amb la gent 
que viu i treballa en un 
territori. En aquest cas, el 
tram del carrer Verdi que 
va de terol fins el carrer 
de l’Or.

manera, socialitzar l’art. Aquest 
és un dels objectius principals 
de la proposta, Art amb Gràcia, 
que aquest dissabte compleix la 
seva tercera edició. La trobada 
d’enguany però perd una mica 
de pistonada per la manca d’ac-
tivitats vinculades amb la música 

i la dansa, dues branques que en 
les dues primeres jornades van 
completar una mostra que pre-
tén ser interdisciplinària. Aquest 
cop però, després que el Districte 
de Gràcia no hagi pogut cedir el 
material com ho feia altres anys, 
l’art es reduirà a la fotografia, la 
pintura i l’escultura. 
D’entre tots els participants, un 
jurat format per diferents artis-
tes i el conseller de cultura del 
Districte, Xavier Barberà, escolli-

rà un autor de cadascuna de les 
disciplines que exposarà la seva 
obra durant el mes d’octubre a la 
galeria Paspartú. “El jurat valora 
els dossiers i els treballs ja realitzat 
pels artistes però també tindrà en 
compte les obres que facin aquest 
mateix dissabte”, explica Elena 
Jordán, responsable de l’espai del 
carrer Verdi. 
Les obres que es faran dissabte al 
carrer perquè tothom en pugui 
veure el procés sencer de creació 
s’exposaran durant tres setmanes, 
moltes d’elles a balcons del ma-
teix tram del carrer Verdi, fet que 
reforça la interactuació entre ar-
tistes i veïnat, la principal raó de 
ser d’aquesta iniciativa artística 
que enguany arriba a la seva ter-
cera edició. Ara, els responsables 
de la galeria gracienca ja pensen 
en portar aquesta proposta a d’al-
tres municipis de Catalunya, tot i 
que encara no hi ha cap activitat 
concretada, ja han engegat una 
ronda de contactes amb possibles 
ajuntaments interessats a expor-
tar el model. 

Un jurat triarà un autor 
de cada disciplina i la 

seva obra s’exposarà a 
la galeria Paspartú



l’independent
de Gràcia

14

28 de maig de 2010

Esports
Dólera rep el reconeixement del futbol 
català com a tècnic revelació de Tercera
El guardó ‘Som Superior’, que patrocina l’Sport, avala la tasca de l’entrenador de l’Europa

La segona edició dels 
premis ‘som superior’, 
organitzats pel portal 
d’informació local del Ma-
resme i La selva Portal7.
es i patrocinats pel diari 
sport van atorgar el guar-
dó d’entrenador revelació 
del grup 5 de tercera 
divisió a Pedro Dólera, 
entrenador de l’Europa. 
L’altre gran protagonista 
de la nit va ser Oriol alsi-
na, míster del Llagostera, 
que se’n va endur el pre-
mi al millor entrenador. 
amb aquest èxit, Dólera 
culmina una estrena ex-
cepcional a tercera.

ÈRIC LLUENT

El debut del tècnic que fa una tem-
porada deixava el Marianao Po-
blet per entrenar un dels històrics 
de Catalunya, l’Europa, no podia 
acabar de millor manera. Dimarts, 
Pedro Dólera culminava un any on 
no només ha deixat sorprès el dar-
rerament pessimista aficionat esca-
pulat, sinó que també ha agradat la 
resta de seguidors del futbol català. 
El tècnic de l’Europa va acumular 
2.641 suports en la votació orga-
nitzada per Portal7 i, de fet, va estar 
a punt de coronar-se com a millor 
entrenador al quedar-se a tan sols 
156 vots d’Oriol Alsina. Dólera i 
Alsina van ser els homenatjats en 
la gran festa del futbol català de 
Tercera divisió que es va celebrar 
a Lloret de Mar i que va comptar 
amb la presència del president del 
club, Guillaume de Bode. “Estic 
molt content pel treball que han fet 

els meus jugadors i, és clar, aquest 
guardó em fa molta il·lusió”, va 
declarar Dólera després de la gala. 
L’organització dels premis també 
va voler destacar el suport que el 
míster escapulat ha rebut de la gra-
da durant aquesta temporada, cosa 
que feia molts anys que no es vivia 
al Nou Sardenya. El jove entrena-
dor ja ha signat la renovació per 
un any més amb l’equip escapulat 
però són molts els que creuen que 
l’any vinent ja hi haurà conjunts de 
Segona B que s’interessaran per in-
corporar-lo a les seves files. Els eu-
ropeistes tenen assegurada, com a 
mínim, una nova temporada amb 
la tasca d’un míster que no deixa 
indiferent ni a la graderia ni als 
seus propis jugadors. 

ànGel GArretA

oriol AlsinA, tècnic del llAGosterA, i pedro dólerA, entrenAdor de l’europA, durAnt el lliurement de premis

Malgrat perdre a casa davant del 
Prat el passat dissabte, el juvenil A 
escapulats va aprofitar-se per fer-
se gairebé matemàticament amb 
la salvació. A falta de dues jorna-
des, l’Europa ja té la permanència 
a la butxaca i només una caram-
bola –que inclou que el Sant An-
dreu guanyi els dos partits que li 
queden i marqui 27 gols- posaria 
en perill els de la Vila. El fet, però, 
és que els responsables de la can-

tera ja respiren tranquils després 
d’una temporada molt irregular i 
que va començar amb cinc der-
rotes consecutives. Una possible 
pèrdua de categoria hagués estat 
molt traumàtica per al club des-
prés que el màxim equip del fut-
bol base ja va baixar de la Divisió 
d’Honor l’any passat. Aquest cap 
de setmana, els escapulats visita-
ran Manlleu i clouran la lliga re-
bent el Terrassa el 5 de juny. 

El juvenil A respira tranquil 
amb la salvació assegurada

breus

La Matagalls - Montserrat, una 
de les activitats de referència del 
Club Excursionista de Gràcia, 
sumarà enguany un nou patro-
cinador, l’empresa especialit-
zada en material de muntanya 
i escalada Vèrtic que té establi-
ments a Barcelona, Sabadell i 
Manresa. De fet, Vèrtic ja col-
laborava amb Xavier Arias, l’al-
pinista gracienc que es troba en 
mig del projecte 14x8.000 que 
el durà a coronar les muntanyes 
més altes de la Terra. D’altra 
banda, els socis de l’entitat es 
beneficiaran de descomptes a 
l’hora d’adquirir material en 
aquesta botiga. Pel que fa a la 
travessa organitzada pel CEG, 
de moment ja se sap que es farà 
el cap de setmana del 18 i 19 de 
setembre. 

Vèrtic patrocina 
la Matagalls 
Montserrat

L’equip de bàsquet masculí dels 
Lluïsos de Gràcia buscarà diu-
menge un lloc en la final de 
Primera divisió que enfronta els 
vencedors de cadascun dels tres 
grups de la categoria i el millor 
segon. En el primer enfronta-
ment dels graciencs contra el 
Prat, que es va disputar el cap 
de setmana passat a la pista de 
la plaça del Nord, els visitants 
es van endur la victòria per tres 
punts (65 a 68), cosa que dei-
xa l’eliminatòria molt oberta. 
“Anem al Prat a jugar un partit 
per competir-lo i passar-nos-ho 
bé, aquest és el nostre objectiu”, 
explica Carles Rofes, entrenador 
del conjunt. 

Lluïsos busca 
una plaça a la 
final de Primera

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 32a jornada
Europa - Prat 1 - 2

 classificació punts
1. Barcelona B  .........................................  73
2. Badalona  .............................................  63
...
11. Europa  ..................................................  40
...
18. Lleida B .................................................  22

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
caçadors de...

seductor. Així és com la gent de 
l’Úbeda anomena aquest gintònic sec i 
amb un punt amarg agradable per als 
amants d’aquesta beguda que crea esco-
la i seguidors incondicionals. Servit en 
un copa gran i rodona, d’aquelles que 
t’indueixen a fer ballar la beguda  amb 
els gels i fer sonar les parets de vidre, el 
combinat es basa en un gin fet amb sa-
frà importat de la capital de la mostassa 
francesa, Dijon. La tònica que l’acompa-
nya s’anomena Fever Tree i ve de l’Índia. 
La beguda ve presentada amb cinc gels 
–ni un més ni un menys- i pells de ta-
ronja que prèviament s’exprimeix per la 
part superior de la copa. Una elecció per 
beure a poc a poc, amb calma i temps 
enmig d’una elegància tradicional. 

El de la casa, si us plau. Tapes de 
diumenge i un bon vermut. Això és pre-
cisament el que ens ofereix aquesta ver-
muteria del carrer Escorial però cada dia 
de la setmana. El vermut és de la bodega 
Yzaguirre, de Lleida. Però la mescla de la 
casa no es redueix a abocar l’ampolla de 
vermut dins d’un got. S’hi afegeix un pèl 
de sifó i l’element que el diferencia: gin 
Citadelle, procedent de França. Malgrat 
el que es pugui pensar analitzant els 
ingredients, el resultat no és gens amarg 
i reserva de manera fidedigne l’essèn-
cia del gin. Servit en un vas de vermut 
ample, amb gel i llimona és perfecte per 
acompanyar uns seitons, unes escopi-
nyes o, fins i tot, un dels plats típics de 
la casa: els ous estrellats.

Blau. “Blau, blau, blau és el vestit que 
porto. Blau, blau, blau és tot el que tinc 
jo”. Mítica cançó d’infància per rememo-
rar en aquest bar en què tot, menys els 
seus clients, és blau. I com no, el còctel 
escollit és tenyit d’aquest color. Rere la 
recepta del Blue Hawaian s’amaga una 
dolça i suau combinació de Blue Cora-
çao, rom, coco i pinya. Un combinat ben 
equilibrat i ideal per a l’estiu. És refres-
cant i, el més important, la dolçor no el 
fa excessivament ensucrat. La part supe-
rior es presenta amb gel picat i la copa 
ve decorada amb sucre de color vermell. 
Tot plegat fa d’aquest còctel una propos-
ta adequada per a aquells que gaudeixin 
amb combinats on l’alcohol no es fa 
notar amb especial rigor. 

‘Mi amoooool!’. Arriba l’hora d’un dels 
clàssic de la nit gracienca: el mojito 
originari de Cuba. El que ens presenten 
al Salambó és d’aquells que no fa mal 
de bones a primeres però ja sabeu que 
amb aquest tipus de begudes el millor és 
assaborir-les més que empassar-les. Amb 
tot, la recepta que ofereixen dissimula 
força el rom i dona predomini al paladar 
a la menta i el suc de llimona. És d’agrair 
que el gel no ocupi el cent per cent de la 
copa, cosa que en ocasions converteix 
el mojito en una barreja d’aigua i suc 
passats deu minuts d’aguantar la copa 
a la mà. De presentació excel.lent, amb 
fulles de menta natural i pell de taronja, 
podem qualificar aquest mojito d’impres-
cindible. 

fotos: èric lluent

Els millors combinats (II)

Continua la ruta de bars. L’Independent busca els millors còctels (amb alcohol o sense) fets a la Vila. 
L’Apple Martini que se serveix al Cafè del Teatre del carrer Torrijos, amb més del 70 per cent dels 

suports, ja s’ha guanyat una plaça a la gran final dels combinats del 25 de juny. Però encara en queden 
dues més i aquí van les quatre propostes de la segona semifinal. La llista, però, encara està oberta.

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: Úbeda
adreça: Còrsega 339
Preu: 11 euros

Lloc: Vermuteria Lou
adreça: Escorial 3
Preu: 1,80 euros

Lloc: Amberes
adreça: La Perla 34
Preu: 6 euros

Lloc: Salambó
adreça: Torrijos 51
Preu: 5 euros

È. Lluent, C. Bellver, A. Balanzà, A. Gutiérrez, S. Lou, J. Soria i M.Ortega
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la torratxa

sobre la 
Diagonal

Es veia a venir; el primer 
que convoqués els ciu-
tadans a les urnes pel 
que fos, el tema era el de 
menys, s’emportaria les 
garrotades. Entre la crisi i la 
incapacitat pe a sortir-nos-
en, la desafecció per l’estafa 
a què ens sotmet el Consti-
tucional, la malfiança cap a 
la política institucional pel 
xoriceig de Millet, Pretòria 
i els que no sabem i potser 
no sabrem mai, i la sensació 
d’impotència de la classe 
política per encarar a tants 
fronts oberts, molta gent 
tenia ganes de demostrar 
amb l’única força legítima 
que disposa, el vot, que 
n’està farta. 
La idea de sotmetre a con-
sulta popular grans temes 
ciutadans em sembla lloa-
ble, i la necessitat que té la 
Diagonal de transformar-se 
per poder seguir acomplint 
amb l’ús de via de comuni-
cació interior de la ciutat i 
cap els municipis veïns per 
al que Cerdà la va disse-
nyar, però amb les neces-
sitats de transport d’avui, 
és una evidència innegable. 
Ara bé, dit això, ni el mo-
ment era el millor, donada 
la feblesa política que ja 
patia Hereu abans de la con-
sulta, ni el plantejament el 
correcte pel sospitós format 
de la pregunta. La caiguda 
de Martí sona a poc, i en 
política, les intencions no 
basten, i ara els socialistes 
tenen un problema greu per 
inèdit. La possibilitat de 
perdre les dues bandes de 
la plaça Sant Jaume. 

R
afael V

allb
o
n
a

gràcia-bcn-gràcia

L’avi quimet

Hi he pensat tot caminant pel 
Camí de les Monges, de Ma-
çanet de la Selva... Si ell fos 
aquí, m’he dit, de ben segur que 
m’explicaria amb detalls inèdits, 
collits de primera mà, algun epi-
sodi de la nostra història.
La gran majoria dels que llegireu 
aquestes línies potser no sabreu 
de qui us estic parlant. Deixeu 
que us en faci cinc cèntims, de 
l’avi Núñez, perquè no vull que 
passi el que va profetitzar el pe-
riodista Agustí Pons quan, poc 
després de morir, va escriure que 
«tenia el sentiment que la me-
mòria de Joaquim Núñez s’anirà 
esvaint lentament».
El vaig conèixer, el vam conèi-
xer, ja de gran quan acompanya-
va els seus néts de l’escola a casa 
seva. Per anar d’un lloc a l’altre 
havien de passar obligadament 
per davant d’Els Tres Tombs i 
gairebé a diari hi feien parada. 
Després ja venia sense els néts. 
A parlar, a explicar-nos coses, a 
ensenyar-nos papers... a poc a 
poc vam anar descobrint en ell 
els mil i un detalls que el dela-
taven com una persona fora del 
comú: lluitadora, incansable, 
generosa... Tanmateix, sempre 
m’ha quedat la sensació que en-
cara no el vam acabar de conèi-
xer del tot. Encara avui, quan el 
recordo, tinc la impressió que la 
seva mirada i la seva veu anaven 
més enllà d’on jo, aleshores, po-
dia imaginar.
Ell, que havia patit tant i s’ha-
via sacrificat tant per Catalunya 

No sé com avui he 
pensat en l’avi Núñez, 
un dels graciencs més 
importants del segle 
xx. Ben aviat farà vint 
anys de la seva mort. 
Potser hi he pensat 
per la necessitat de 
recordar persones que 
m’evitin de caure en el 
desànim. tenim el país 
tan desmanegat!

Jordi Albertí

Arxiu

ens duia, amb la mitja rialla que 
regalava i amb el gest amistós 
d’agafar-nos per l’espatlla, el regal 
preciós de l’home que vol passar 
la torxa encesa abans de l’últim 
relleu. Perquè ell, sabeu?, era un 
corredor de fons.
Jo en vaig acabar coneixent tres 
de les curses en què ell va parti-
cipar: la fundació del Sindicat de 

Cecs de Catalunya, el compro-
mís amb el Centre Autonomista 
de Dependents del Comerç i la 
Indústria (CADCI) i les accions 
com a membre dels Escamots 
d’Estat Català. 
No és pas ara el moment ni el lloc 
d’escriure la història detallada del 
seu pas per aquests organismes i 
grups d’acció però la casualitat ha 
volgut que, remenant papers, en 
trobés dos que fan referència als 

mateixos fets: la fugida obligada 
cap a França en una data incerta 
de 1925. El primer és escrit per ell 
mateix, el segon de la mà de Da-
niel Cardona qui, com a funda-
dor, al costat de Francesc Macià, 
d’Estat Català va ser testimoni de 
primera mà de la valentia i com-
promís del jove avi Núñez.
Joaquim Núñez: “Durant l’any 
1924 havia reeixit en la formació 
d’un escamot d’Estat Català for-
mat per deu membres. Per nom 
li posàrem Els eriçons. Els meus 
principis eren els de cercar l’aglu-
tinament i la unió per adhesió, no 
solament per un nacionalisme, si-
nó per crear uns lligams de frater-
nitat entre uns nacionalistes que 
lluitaven per Catalunya. [...] Per-
seguit per la policia no em tocà 
altre remei que exiliar-me a l’al-
tre vessant del Pirineu. Abans de 
marxar vaig nomenar com a cap 
d’escamot Eudald Carbonell.”
Daniel Cardona: “En Quimet, 
joveníssim encara, formava part 
d’un escamot de Barcelona. Un 
dia, per una qüestió haguda en un 
bar, el seu escamot fou descobert 

o delatat a la policia. En Quimet 
hagué de marxar a França. Era 
d’una ànima verge que s’aban-
donà tota sencera a l’ideal de 
la Pàtria. Sense família, aquest 
ideal era per ell la seva mare, el 
seu pare i el seu amor. Per a en 
Quimet sols hi havia una cosa 
estimable a la terra: Catalunya. 
Arribà a Perpinyà i, com d’al-
tres, cercà feina. Després d’unes 
setmanes de recerca inútil la 
trobà en una colla de cercolaires 
catalans que pernoctaven al cor 
del Pirineu [...] Aquesta colla de 
bosquerols l’arribaren a estimar 
i li deixaven les feines menys 
crues. En Quimet, en les hores 
vagatives i en les nits llargues de 
l’hivern, vora la llar de foc de les 
masies, els predicava catalanis-
me i els anunciava que un dia 
s’aixecarien per la llibertat.”
Me l’imagino a l’avi, pregonant 
amb el cor obert el seu somni 
de llibertat. L’estimo, a l’avi, 
ara que tan necessitats estem de 
profetes de l’esperança! 

[jordi@elstrestombs.com]

Hotel lloret, 1932. l’Avi quimet és el que ApAreix sotA lA pAlmerA, entre dos, Amb el cAp inclinAt

Ens duia el regal preciós 
de l’home que vol 

passar la torxa encesa 
abans de l’últim relleu


