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sumari

La manca de gent ha resultat letal 
per a l’entitat Gegants de Gràcia que 
aquesta setmana han decidit dissol-
dre’s perquè la seva situació s’havia 
tornat “insostenible”. En aquests 
moments, la colla compta només 
amb setze membres i en les darreres 
actuacions no han aconseguit mobi-
litzar més d’una desena de persones, 

segons apunten fonts de la junta, 
cosa que fa “molt difícil poder man-
tenir els relleus per fer ballar les di-
ferents figures”. És per aquest motiu 
que, tot i que l’entitat assegura que 
és “una decisió molt complicada”, 
s’ha optat per posar punt i final a 
una trajectòria de prop de vint anys. 
Dimarts ja van comunicar la decisió 

als responsables del Districte i les du-
es actuacions previstes per a la Festa 
Major seran les darreres del Gegants 
de Gràcia. Després, tornaran els ge-
gants al Districte i els gegantons a 
la Fundació de Festa Major. També 
lliuraran tot el material festiu. 

Pàgina 6

L’enfrontament històric en-
tre dos sectors de botiguers del 
mercat de l’Abaceria, que es va 
traduir el 2006 en una querella 
per l’enfrontament derivat d’una 
iniciativa de venda on-line, ha 
arribat aquesta setmana a la Ciu-
tat Judicial de l’Hospitalet. Les 
dues parts, però, van haver de 
girar cua fins al 28 de juny per 
absència del ministeri fiscal.
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L’Ajuntament està molt implicat en la 
bona senyalització de les actuacions en 
la via pública. Tant que no es contenta a 
posar plafons metàl.lics per informarde 
canvis de sentit o restriccions definitives 
per les pilones sinó que fins i tot en posa 
per a fets puntuals com el dia del comerç al carrer. És 
el que ha passat en les últimes setmanes al carrer Gran 
amb dos indicadors, que no es van retirar fins aquest 
dilluns i el cap de setmana avisaven d’una activitat -i 
d’un tall a Travessera de Gràcia- que ja no existia. 

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

Sempre ha fet molta enveja contemplar com altres ciutats com 
València, Madrid o Sevilla s’han modernitzat, afavorides per 
la seva geografia, estenent la seva xarxa de metro amb fortes 
estrebades i inaugurant moltes estacions o línies senceres 
de cop i Barcelona s’ha hagut de conformar en les últimes 
dècades amb petites escorrialles d’ampliació de línies i havent 
de suportar grans festes d’inauguració amb autoritats. No en-
trarem aquí en la batalla de campanar que entre Ajuntament i 

Generalitat sempre hi ha hagut 
per reivindicar com a pròpia 
l’obra. Això ha estat així, i les 
retallades pressupostàries que 
s’han anunciat aquesta setma-
na en detriment de la Línia 9, 
preveuen que aquesta serà la 
tònica catalana i barcelonina 

durant molts anys. Per la part que ens toca, però, després de 
molts ajornaments i del drama veí del Carmel del 2005, hi ha 
una llum al final del túnel, el que permetrà que el barri del 
Coll tingui una boca de metro de l’estació de Taxonera a partir 
d’aquest estiu. L’estació és a l’altra banda de la muntanya, ja 
en territori d’Horta-Guinardó, però un llarg passadís de cent 
metres amb catifes rodants permetrà viatjar per sota del car-
rer Santuari i per sota de Beat Almató, fins arribar a Gràcia.

Amb una mica de trampa, 
l’Ajuntament de Barcelona va 
anunciar a bombo i plateret fa 
uns dies la reinauguració de 
les escales automàtiques de 
Beat Almató com el primer pas 
en la reforma urbanística de la 
zona quan la resta de la zona 

encara està empantanegada de paletes i la boca gracienca 
del metro de la Línia 5 no està ni molt menys acabada. Però 
l’entorn del Coll, en els pròxims mesos, serà, diguem-ne, més 
civilitzat. La setmana passada explicàvem que un terç de les 
inversions totals de la llei de barris es dedicarà a millorar els 
accessos al Park Güell a través del carrer Portell i ara, tal com 
ha confirmat el departament de Política Territorial i Obres 
Públiques a aquest setmanari, ja estem en la recta final de 
l’arribada del metro a Gràcia amb la Línia 5. Malgrat el retard 
de la Línia 9, el districte ja es podrà enorgullir de comptar 
amb tres línies de metro, la L3, la L4 i ara la L5 i el barri del 
Coll, que amb aquestes obres també va haver de patir anys 
enrere unes alarmants esquerdes, tindrà finalment una altra 
motiu per somriure. 

La participació dels homes-
parelles en el procés de 
maternitat/paternitat és 
d’una especial importància 
en les tendències actuals de 
rols i vivències familiars. Hi 
ha estudis que relacionen la 
no implicació dels homes en 
el fet de la gestació, naixe-
ment i cura del nadó amb 
una societat més violenta. 
És important que les dues 
persones que integrin la 
parella creïn un vincle amb 
el nou nat. És necessari el 
contacte físic amb el bebè, 
tocar-lo, sentir-lo, olorar-
lo, per establir-hi lligams 
Aquest vincle és bàsic per al 
creixement físic i mental del 
nen/a. L’establiment d’aquest 
vincle per part de l’home 
es reflectirà en els rols que 
rebrà el nou nat i repercutirà, 
a més, en la reducció d’epi-
sodis de violència domèstica. 
El problema és que molts 
homes encara no saben com 
configurar aquest nou rol. 
Per sort cada cop van més 
parelles a consultar sobre 
anticoncepció, prepart, part 
i postpart. Les llevadores mi-
ren d’implicar els homes, que 
se’n sentin partícips, ja que 
ho són, no només simples 
acompanyants. Les llevado-
res del PASSIR de Gràcia, al 
CAP de Pare Claret, saben 
d’aquestes noves necessitats 
i demandes i per això oferei-
xen classes d’educació per al 
naixement. 

Homes i 
paternitat

La Línia 5, la civilització 
Conxa Garcia

L’entorn del Coll, amb 
la reforma del carrer 
Portell i la llei de barris, 
serà més civilitzat 

Durant l’emissió, el pas-
sat dia 11 de maig, del 
programa ‘Entre línies’ de 
TV3, va aparèixer un jove 
anunciant que la seva era 
l’única agència de viatges a 
Islàndia que guiava en ca-
talà. Aquesta informació no 
és certa. Hi ha moltes més 
agències de viatges que 
treballen en aquest país 
(islandeses i catalanes), en 
les quals es parla i es dóna 
servei en català (a banda 
d’altres idiomes). A més, 
per si això fos poc, estan di-

rigides per islandesos i catalans. 
També sorprèn que un programa 
de TV3 (una televisió pública que 
la direcció vol promoure com a 
exemplar per la seva qualitat 
informativa), permeti la promoció 
d’una empresa privada tot fent 
un publireportatge encobert sota 
un programa de documentals. 
I el que és encara pitjor, sense 
haver comprovat la veracitat 
d’allò que s’emet o, tot i haver-la 
comprovat, ometre-la. A data de 
23 d’abril El Periódico de Catalu-
nya va publicar una entrevista a 
un jove català i vulcanòleg que 
dirigeix una empresa de viatges 
a Islàndia. Prego prenguin nota 
tant la direcció de TV3 com els 
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La Línia 9 s’endarrereix 
però després de molts 
ajornaments ja arriba 
la Línia 5 al Coll

persones que dirigeixen aquest 
programa. TV3 és una televisió 
pública i hauria de regir-se per 
principis d’objectivitat i d’infor-
mació contrastada. I com a servei 
públic, el paguem entre tots!

M. Teresa Gallego

Congelació de pensions, 
baixada de sous als funcio-
naris, estalvi en cooperció,...
Tenim clar quin és el camí? 
Continuo pensant que se’ns 
pixen a sobre i diuen que 
plou. Si no hi ha diners, que 
no facin consultes sobre 
reformes innecessàries, 
que ens sentirem menys 
humiliats quan ens arribi 
la retallada. Ho diu una 
professora que passarà a 

cobrar menys, mentre ells ens 
repeteixen que plou, que estem en 
una crisi que havien negats fins a 
la sacietat. Tard i malament. 

Montserrat G.P.
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Comerciant si et 
vols anunciar a

truca’ns i t’informarem

692 601 261
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què en penseu...

el bloc

staff

Crec que ara mateix és un debat 
innecessari, hi ha coses més 
importants que cal atendre. Que 
facin el que vulguin, nosaltres 
tampoc podem anar donant 
lliçons perquè també tenim les 
nostres formes de repressió. És 
absurd que ara jutgem el que 
fan els altres. 

Ramon Andrés
escriptor

Francis Hinojosa
cuidadora

Cecília Martínez
estudiant

Dora Mejías
jubilada

El debat és positiu, estic con-
vençuda que la burca hauria de 
prohibir-se a Catalunya, perquè 
considero que portar-la atempta 
contra la llibertat de la dona. 
No hauria d’estar permès, així 
faríem un pas endavant. 

No s’ha de prohibir, perquè és 
un costum i com a tal s’ha de 
respectar. És la persona que 
porta la burca la que ha de de-
cidir si la vol portar o no, jutjar-
ho des de fora no té sentit, ho 
considero una falsedat que està 
totalment fora de lloc. 

Considero que no l’hauríem de 
prohibir, perquè no podem jutjar 
massa el que representa, no 
és la nostra cultura, ens queda 
massa lluny per entendre-ho al 
cent per cent. Han de decidir ells 
mateixos si el volen portar o no, 
ara també caldria veure si el 
porten a la força o no. 

Divertimento

L’avorriment i la passivitat 
professional fa cada dia 
més mal al periodisme. La 
setmana passada periodis-
tes i Mossos d’Esquadra 
van posar en pràctica una 
patètica i absurda activitat 
en què els informadors es 
vestien d’antiavalots i els 
policies de suposats ma-
nifestant que, en paraules 
d’un dels agents que va gau-
dir d’aquest divertimento, 
estaven “reivindicant alguna 
cosa”. Tant se’n fot el què! 
Viva España, viva el Rey! 
Viva el orden y la ley!, que 
diria aquell. Que la policia 
catalana proposi aquestes 
trobades, passa. Però que 
els periodistes acceptin, té 
collons. Jo hauria aprofitat 
per preguntar qui els va 
donar l’ordre d’agredir pro-
fessionals de la informació 
a consciència el dia de les 
manifestacions antibolonya 
i si s’ho van passar bé. Però 
fer el paripé, riure’ls-hi les 
gràcies i, de pas, explicar 
la duresa de la seva feina 
quan s’enfronten als mun-
dialment coneguts violents 
estudiants de Barcelona és 
denigrant. El que no se sap 
és si els periodistes ja duien 
el kubotan de casa o els hi 
van donar allà mateix. Al-
menys que la representació 
fos realista... 
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...del debat sobre la prohibició de la burca?

Què et semblen les mesures anticrisi de l’ajuntament de barcelona? entra a www.independent.cat/gracia i vota

Text i fotos: M. Ortega

Opinió

tribuna

Retallades a l’educació pública
És temps de retallades. De 
salaris, de condicions i drets 
laborals i d’inversió públi-
ca. D’això, alguns, en diuen 
responsabilitat social, sense 
estalviar crítiques als agents 
socials que gosen oposar-se 
a aquestes mesures, dictades 
i/o aplicades, la major part 
d’elles, pels mateixos respon-
sables de la crisi actual.
El sector públic, doncs, està 
en venda. Ja fa temps, la 
sanitat; ara toca l’educació. 
Durant aquest curs ja hi ha 
hagut retallades–de personal, 
de recursos, de serveis,etc.- i 
més que se n’anuncien per al 
curs proper. Per al professorat 
i la comunitat educativa en 
general, aquestes retallades 
no són cap novetat. 
D’ençà de l’aprovació de la 
LEC a finals del curs passat i 
ja anteriorment amb l’avant-
projecte, l’educació pública 
està trasbalsada. D’una banda, 
per la prepotent actuació 
del Departament d’educació 
tractant d’imposar unes me-
sures i unes directrius –decret 
d’autonomia de centres o el 
decret de direccions- deriva-
des de la LEC , aprovant la 
implantació d’un nou calendari 
escolar i retallant recursos 
humans i dotació als centres 
amb més necessitats, la qual 
cosa no fa més que crear les 
bases per a la privatització 
del sector públic educatiu. De 
l’altra, per una resposta ben 
visible i majoritària –per part 
del professorat, de les mares 
i pares, dels serveis educa-

Pep Vinyals, membre d’USTEC-STEs

albert Jané

tius- , contrària a la política del 
departament, com prou s’ha de-
mostrat en les diverses vagues i 
mobilitzacions que s’han portat 
a terme en aquests darrers dos 
anys. 
I per si això semblés poc, ara, 
amb l’argument de la crisi, hi 
haurà més retallades, especial-
ment de personal, a l’educació 
pública. Però no per a tothom. 
Mentre s’ha tancat batxillerats 
nocturns, especialitats de FP, i 
grups de batxillerat a instituts 
de secundària, argumentant 
que no “sortien a compte”, 
s’han autoritzat renovacions 
i nous concerts econòmics a 
centres privats de batxillerat 
i FP. S’està, doncs, impulsant 
l’oferta privada en detriment de 
la pública.

I com es concreta això al dis-
tricte? A la preinscripció per al 
proper curs, l’oferta de places 
escolars públiques és clarament 
insuficient per a la demanda 
que hi ha. L’oferta pública ha 

quedat coberta a la majoria de 
centres, llevat potser d’algun 
cas concret amb necessitats 
educatives especials i amb for-
ça alumnat nouvingut. Els que 
s’han quedat sense plaça han 
estat derivats a centres concer-
tats. Cal no oblidar el desequi-

libri existent entre centres 
públics i privats-concertats, 
especialment a secundària. 
I mentrestant, es tanca el 
proper curs l’IES Gal.la Plací-
dia que atén molta població 
escolar gracienca i el CEIP Bai-
len segueix estant en barra-
cons. Sembla que els nostres 
governants hagin oblidat que 
l’educació pública ha de ser 
un dret per a tothom i no pas 
una mercaderia i que n’ha de 
poder gaudir tota la ciutada-
nia, amb independència de 
la seva condició econòmica 
o social i que ha de contri-
buir a anivellar les diferèn-
cies socials i d’origen i, per 
tant, garantir una veritable 
igualtat d’oportunitats per a 
tothom. 

L’educació pública ha de 
ser un dret per a tothom 
i no s’ha de tractar com 
si fos una mercaderia
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Opinió

la setmanaFerran Casas

Els deures de Montilla

La crisi no ha deixat cap govern indiferent. Més 
aviat o més d’hora tots s’han vist obligats a pren-
dre mesures o a ampliar les que ja van adoptar al 
seu dia. El govern espanyol va ser lent i poruc a 
l’hora de posar-se mans a l’obra però ara, pressionat pels mercats 
i els organismes internacionals reguladors de l’economia, ha ha-
gut d’aplicar retallades socials severes no precisament d’esquer-
res. Zapatero ha pagat cares les incoherències de primera hora en 
la política d’aliances, que han desfigurat la seva acció de govern i 
l’han convertit en quelcom incomprensible i caòtic.
El Govern català, en canvi, va veure venir ràpid la crisi però no va 
prendre mesures prou contundents. Ara ha hagut d’ajustar sense 
contemplacions. Les retallades de Montilla han anat més enllà de 
les de Zapatero, centrades en els pensionistes i els funcionaris 
a més de revisar alguna mesura populista com el xec-nadó. El 

tripartit ha optat per les mo-
dificacions legals necessàries 
per modificar a l’alça alguns 
impostos, com ara l’IRPF per 
a les rendes més altes. El gest 
de Montilla (algun diari ho ha 
recordat) tindrà un impacte 
econòmic limitat, de no més 

de 75 milions, però també un component simbòlic evident: amb 
la crisi no només s’han d’estrènyer el cinturó les classes populars 
–que no són precisament les que han generat la situació– sinó 
també els més benestants.
Ara bé, i aquí les competències no són de Montilla, què passa 
amb les societats d’inversió que tenen una tributació simbòlica? I 
amb els especuladors? El president no es pot creuar de dits. Com 
a primer secretari del PSC ell i els seus 25 diputats han de fer 
pressió al PSOE perquè la seva filosofia de compartir els costos 
de la crisi sigui assumida pels socialistes espanyols. I cal posar-se 
les piles en la lluita contra el frau fiscal i aprimar de veres l’ad-
ministració de l’Estat. Quan hi ha totes les competències trans-
ferides, calen ministeris de Sanitat, Vivenda, Cultura o Educació 
només per coordinar les administracions que tenen assumides 
les polítiques en aquest àmbit? És qüestió de crisi, però també de 
federalisme. El PSC i Montilla no hi poden faltar.  

Zapatero ha pagat 
cares les incoherències 
de primera hora en 
política d’aliances

tribunaJordi Oriola, documentalista

Hem de tornar a dir: “Lo riu és vida”
Cedida

Des dels anys 70 les terres 
de l’Ebre ha estat en peu 
de guerra defensant el riu 
Ebre davant governs de tots 
colors. El 2000, el govern 
d’Aznar va voler imposar un 
Plan Hidrológico Nacional 
i la Plataforma en Defensa 
de l’Ebre va organitzar la 
resistència. Els partits rivals 
del PP van veure l’oportunitat 
de fer-li mal i la premsa afí 
a aquests partits va caldejar 
l’ambient, arribant a convo-
car les manifestacions.
Així, a Barcelona, el 25 de 
febrer del 2001, la marxa Per 

una nova cultura de l’aigua 
va aconseguir aplegar una 
autèntica marea humana de 
300.000 persones i efectiva-
ment va ser un cop molt dur 
per al PP, que tres anys més 
tard va acabar perdent les 
eleccions. El govern entrant 
de Zapatero es va fer ressò 
de les mobilitzacions i va 
derogar el PHN. Però les 
coses no han canviat tant 
com podríem imaginar: el 
govern socialista i el tripartit 
català han seguit la política 
de transvasar aigua. No han 
fet un gran transvasament 
impopular, però sí múltiples 
minitransvasaments que en 
conjunt poden arribar a ser 
tant o més perillosos. 
Per això la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre i més de 
100 entitats han hagut de 

convocar una altra gran mani-
festació, a Barcelona el passat 
diumenge 30 de maig a les 
12h, entre la plaça Urquinaona 
i la plaça de la Catedral. Allí 
van demanar al govern espa-
nyol que compleixi les direc-
tives europees sobre l’aigua i 
que fixi els cabals mínims dels 
rius -en especial el Ter, el Se-
gre i l’Ebre- pel gran perill de 
sobreexplotació de les aigües 
que pot fer desaparèixer el 
Delta de l’Ebre. Però aquesta 
vegada cap gran partit, ni cap 
gran mitjà de comunicació els 

recolzen. De fet, els agrada-
ria que la manifestació fos 
invisible. Ara no interessa 
ni a dretes ni a “esquerres”. 

Aquesta vegada la gent de 
l’Ebre està sola... només ens 
tenen a nosaltres, la ciutada-
nia responsable. 

El govern socialista i 
el tripartit català han 
mantingut la política 
de tranvesar l’aigua

 Acció Humanitària Mèdic i 
Farmacèutica

  Aulèstia i Pijoan, 30
  93 237 77 22

 Acupuntors sense fronteres
  Príncep d’Astúries, 60
  93 430 58 27

 Assoc. Aigua per al Sahel
  Via Augusta, 20 7è
  93 237 06 47

 Gràcia amb el Sàhara
  Sant Joaquim
  93 417 94 49 

 Africa Viva Fundació
  Lluís Antúnez, 6 
  93 416 13 45
 web: www.africavivafundacio.org
 africav@telefonica.net

 Associació per a l’Ajut al Sud de 
la Índia (AJUTSI)

  Apartat de Correus 193 
  08080 Barcelona 
  93 415 59 68 

 Banc de Recursos
  Gran de Gràcia 167, pral 2a 
 93 217 71 54
 web: www.bancderecursos.org

 Bradopta
  Gran de Gràcia 109 

 Enllaç Solidari
  Nàpols, 346, 1er. E 
  93 476 29 30
 web: http://es.geocities.com/

enllas/ 
 enllac@claret-cat.org

 Lluïsos de Gràcia
  Plaça del Nord, 7-10
  93 218 33 72
  93 218 20 58
 lluisos@lluisosdegracia.org

 Matres Mundi
  Trav. de Gràcia 84 bxos. 
  93 217 13 86 

 Fed. de Coop. d’Ensenyament 
de Catalunya

  Riera de St.Miquel, 68
  93 415 93 56
 web: www.agrescat.com
 aec@agrescat.com

 Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya-FAGC

  Verdi, 88
  93 217 26 69
 web: www.pangea.org/fagc
  fagc@pangea.org

 Fundació Acció Solidària 
Contra l’Atur

  Riera de St. Miquel, 1
  93 217 02 88
 web: www.pangea.org/accio
 accio@pangea.org

 Fundació Pere Tarrés
  Carolines, 10
  93 415 25 51
 web: www.peretarres.org

 Infoespai
  Plaça del Sol, 19-20
  93 309 72 36
 web: www.infoespai.org
 infoespai@infoespai.org

 Viatgers del Món 
  649 111 900
  web: www.viatgers.entitatscn.net

 Ateneu Rosa de Foc
  Robí, 5
 web: www.ateneurosadefoc.org

 Tres de Gràcia
 web: www.tresdegracia.net

 Ateneu La Torna
  Sant Pere Màrtir, 37
 web: www.latorna.org
 info@latorna.org

Entitats socials, de solidaritat i cooperació

Demanen al govern 
espanyol que compleixi 
les directives europees 
sobre l’aigua
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Política
El Pla Estratègic de Grassot vol ascensors 
per a gent gran, camí escolar i pisos socials
La participació augmenta però algunes entitats mantenen la queixa pels horaris de reunió

El quart pla estratègic 
de Gràcia, per ordre de 
posada en marxa del 
debat, el del Camp d’en 
Grassot-Grpacia Nova, ha 
evidenciat de manera cla-
ra que els veïns dibuixen 
un futur a mig termini 
en què volen solucionar 
problemes que afecten 
tots els segments d’edat. 
Al marge de les propos-
tes incloses en la pre-
diagnosi elaborada per 
la tècnica de barri, Lola 
Álvarez, els veïns han 
afegit al debat la neces-
sitat de pisos socials per 
a joves, ascensors per a 
gent gran i camins esco-
lars per als infants.

ALBERT BALANZà

La prediagnosi del districte, a la 
qual ha tingut accés L’Indepen-
dent, fa una separació clara entre 
els dos o tres subbarris que hi 
ha dins de l’oficial Camp d’en 
Grassot-Gràcia Nova i esmenta, 
per exemple, la manca d’espais 
verds a Gràcia Nova i l’alta taxa 
d’envelliment a Grassot. Però en 
el debat d’aquest setmana també 
ha sorgit l’especificitat de la zona 
que queda entre el Pi i Margall, 
el carrer Sardenya i la Travessera 
de Gràcia, en la qual els veïns 
han demanat que es converteixi a 
curt-mig termini en una zona de 
plataforma única amb prioritat 
per al vianant.
El debat, en el qual hi han par-
ticipat una trentena de veïns en 
les sessions més multitudinàries, 
també ha posat sobre la taula la 

manca de projectes d’habitatge 
social al barri, un fet extensible 
a tot el districte però que a l’Ei-
xample de Gràcia s’incrementa 
pel preu dels pisos. El debat so-
bre l’habitatge, i gràcies a l’expri-
ència de gent dels centres d’aten-
ció primària que han participat 
en les reunions, també ha evi-
denciat la manca d’ascensors en 
algunes finques majoritàriament 
ocupades per gent gran i fins i tot 
s’ha proposat convertir alguns 
baixos comercials en habitatge 
social per a discapacitats. Els ve-
ïns també han demanat un camí 
escolar entre el Secretari Coloma 
i el Pau Casals. L’associació de 
veïns de Camp d’en Grassot s’ha 
afegit a les queixes per l’horari de 
les reunions, ja que a la tarda no 
hi poden anar. 

albert Jané

el debat sObre la sedeta i el Centre de seveis sOCials, MOlt present a les trObades

breus

Una de les primeres conseqüèn-
cies del pla anticrisi de l’Ajun-
tament de Barcelona pel que fa 
al districte de Gràcia, a l’espera 
de l’estudi que serveis tècnics 
estan fent en les últimes setma-
nes, és la retallada d’un 10% 
de sou de tots els consellers de 
districte. 

L’assemblea local de Conver-
gència va elegir la setmana pas-
sada la consellera Marta Mulet 
com a primera precandidata del 
partit a les llistes de CiU a les 
pròximes eleccions al Parlament 
de Catalunya, les primeres del 
nou cicle electoral, que se cele-
braran amb tota probabilitat el 
mes de novembre. Jordi Tende-
ro serà el segon precandidat lo-
cal. L’assemblea va elegir els dos 
noms proposats per la direcció 
per una majoria de 53 i 51 vots 
a favor, respectivament. Hi va 
haver dos vots en blanc. 

Hereu retalla un 
10 per cent de  
sou als consellers

Marta Mulet, 
precandidata a 
les llistes de CiU

Urbanisme. El document del 
Dis tricte s’inicia separant en du-
es zones les principals problemà-
tiques: la zona urbana amb des-
nivells i la manca d’espais verds 
a Gràcia Nova i la taxa d’envelli-
ment alta a Camp d’en Grassot.

Serveis Socials. La manca d’un 
centre de serveis socials al barri, 
tal com es va posar de manifest 
en el debat sobre la Sedeta, és 
una de les mancances princi-
pals. S’afegeix lamanca d’un 
centre de dia per a gent gran.

Educació. El text adverteix que 
no ajuda a fer barri els patis es-
colars tancats a Gràcia Nova.

Esports. Segons el document 
elaborat per la tècnica de barri, 
hi ha una baixa sinèrgia espor-
tiva entre les escoles i hi ha una 
baixa interacció entre les enti-
tats esportives.

Activitat econòmica. Hi ha 
una manca d’innovació en el 
comerç tradicional, segons la 
prediagnosi del districte, i tam-
bé una baixa interacció entre les 
diferents associacions.

Entitats i Cultura. La crítica 
se centra en la baixa interacció 
entre entitats i en la poca impli-
cació de Gràcia Nova en la festa 
major del barri.

Amenaces i punts febles del Camp d’en Grassot

entrevista

Què cal fer abans del 10 d’abril?
Hem d’aconseguir que el màxim 
nombre de persones possible sà-
piga que farem aquesta consulta. 
Nosaltres no farem campanya ni 
pel sí ni pel no, només volem que 
tothom tingui l’opció de votar. Ja 
hem començat a portar la nostra 
tauleta a tots els actes.

Quina resposta esteu rebent?
Molt bona. Ja hi ha una trentena 
d’entitats adherides i unes 300 

èriC lluent

JOan lafarga

“Busquem vida a l’altre cantó del mur”

M.Ortega

persones. Crec que el fet d’haver 
arribat a entitats com Lluïsos o 
el Centre, entre moltes d’altres, 
evidencia el que defensem com a 
principis fundacionals: neutralitat 
i transparència, perquè apleguen 
gent molt dispar.

Com us condiciona l’experièn-
cia de la Diagonal?
Ha estat una lliçó d’humilitat per 
a aquells que qüestionaven les xi-
fres de participació en les consultes 

sobiranistes. Ells s’han gastat 3,5 
milions d’euros i no han superat el 
13 per cent. No ens marquem xi-
fres, busquem arribar al màxim de 

gent, fer créixer la democràcia i 
veure que hi ha vida rere el mur 
encara que ens diguin que no i 
que l’Estatut s’eternitzi en mans 
del Constitucioal, el que volem 
és posat les escales i les cordes 
necessàries i a qui li interessis, 
doncs, que salti.

I el tema dels locals?
No tenim problemes per a les 
reunions, perquè les podem fer 
a les seus de les entitats adheri-
des. El que està per veure és si el 
Districte fa un pas endavant a 
favor de la democràcia i en ce-
deix pel dia de la votació, i en 
cedeix pel dia de la votació, si 
no ens buscarem la vida. 

Entrevista a Joan Lafarga, portaveu de Gràcia Decideix

Una trentena d’entitats 
adherides i prop de 300 
persones, però el movi-
ment de Gràcia Decideix 
encara s’ha de fer força 
més gran per fer viable 
la consulta. La data: el 
10 d’abril a la gran Bar-
celona. El seu portaveu, 
Joan Lafarga, confia que 
“si les coses es fan bé, 
hi haurà una excitació 
creixent i serà possible”.

Les JERC Gràcia han denunciat 
aquesta setmana el “malbarata-
ment de 6.000 euros per part 
de l’Ajuntament en un banc de 
disseny a la plaça de les Dones 
del 36”, tal i com publicava l’In-
dependent en el número 336. 
En el seu comunicat, lamenten 
aquesta despesa en plena època 
de retallades. 

Les JERC critiquen 
el preu del banc  
de Dones del 36
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Societat
La Línia 5 del metro ultima l’obertura de 
la boca del Coll per inaugurar-se a l’estiu
Una galeria de 100 metres connectarà l’accés de Beat Almató al vestíbul del carrer Batet

Tot i que vist l’estat de 
gestació en què es tro-
ben les obres podria 
semblar, com a mínim, 
complicat, el departa-
ment de Política Terri-
torial i Obres Públiques 
manté les previsions 
últimes: la nova estació 
de la L5 del metro Coll-
Teixonera, com la resta 
d’estacions de la prolon-
gació de la línia fins a 
la Vall d’Hebrón, estarà 
funcionant aquest estiu. 
Encara no es concreta el 
mes quan el Coll podrà 
fer un pas de gegant en 
la millora de la seva con-
nectivitat, però ja es veu 
llum al final del túnel.

MARIA ORTEGA

Amb el condicionant del desastre 
del Carmel de rerefons, les obres 
de les tres estacions del perllonga-
ment de la L5 que han de servir 
per connectar Horta i Vall d’He-
bron i donar una glopada d’aire a 
barris condicionats per la manca 
de transport com el del Coll, es 
van reprendre el 2007 i, tot i que 
a finals del 2008 ja s’anunciava 
que la construcció de la macroes-
tació Coll-Teixonera encarava la 
seva recta final -s’iniciaven els tre-
balls en superfície-, les dificultats 
del projecte han anat endarrerint 
aquesta data. Ara el departament 
de Política Territorial i Obres Pú-
bliques manté l’última previsió i, 
per tant, el nou tram podria entrar 
en funcionament de manera im-
mediata, aquest estiu. En aquests 

M.Ortega

l’aCCés a la galeria del Carrer beat alMató

L’Ajuntament ha començat a 
marcar les noves 200 places 
d’àrea verda al barri de Peni-
tents, una regulació que entrarà 
en funcionament el proper 1 
de juliol en un àmbit que està 
delimitat per la Ronda de Dalt, 
l’avinguda de Vallcarca i Esteve 
Terrades. En aquest espai, la 
nova tongada de regulació de 
les places d’aparcament també 
preveu habilitar 30 noves places 
per a l’estacionament de motos 
i 10 per a la càrrega i descàrrega. 

D’aquesta manera, el desplega-
ment de l’àrea verda continua 
avançant al districte, des que 
l’any 2005 ja es va implantar a 
la Vila i el Camp d’en Grassot i 
el 2008 a la Salut. Ara és el torn 
de Penitents i l’Ajuntament té 
previst començar a enviar els 
distintius als veïns de la zona 
durant aquesta setmana. En 
total, al conjunt de Barcelona, 
aquesta nova ampliació supo-
sarà la creació de fins a 12.000 
places d’àrea verda.

L’àrea verda s’amplia amb 
200 noves places a Penitents

moments a la boca del carrer Beat 
Almató, just al costat de les fla-
mants escales mecàniques, ja és 
visible la boca de la galeria de 100 
metres que ha de connectar el Coll 
amb l’andana principal del carrer 
Batet de la nova estació, que tin-
drà un vestíbul secundari al carrer 
Sant Crispí. D’aquesta manera, la 
nova parada uneix Coll, Teixone-
ra i Carmel. L’andana principal 
tindrà, a més, el privilegi de ser la 
que es troba a més profunditat del 
conjunt de la xarxa de metro bar-
celonina (a 73,53 metres).
Mentre espera el metro, el Coll 
concentra diumenge la inaugura-
ció dels seus últims projectes. Des 
de les noves escales mecàniques de 
Jaume Cabrera i Móra la Nova, que 
funcionen des del març, fins a les 
millores a la plaça Laguna Lanao. 

Darrera festa 
a la Violeta 
abans de la 
reforma
REDACCIó

Compte enrere a la Violeta. Quan 
falten dues setmanes per a la data 
anunciada com a tancament de 
l’antic casino -19 de juny- per 
afrontar un període d’un mínim 
de 20 mesos d’obres i reobrir des-
prés com a casal de barri, la Vio-
leta tal i com la coneixem celebra 
els seus últims dies amb una festa, 
prevista per a dissabte 5 de juny 
a partir de dos quarts de sis de la 
tarda, que comptarà amb l’actua-
ció de les colles de cultura popu-
lar que s’hi allotjaven, poesia sah-
rauí i concerts com els de Soweto 
i l’orquestra Motherfucker, entre 
d’altres actes. L’equipament, de 
fet, ja s’ha buidat d’entitats, se-
guint el calendari previst, i el de 
dissabte representarà l’últim acte 
d’una història que ha marcat un 
abans i un després en les reivindi-
cacions socials a la Vila. 

breus
Trobada per fer 
créixer una xarxa 
lliure a Gràcia

Gràcia Sense Fils treballa des del 
2003 amb l’objectiu de crear una 
gran xarxa telemàtica d’accés lliu-
re que faciliti la comunicació i 
l’intercanvi d’informació arreu de 
Gràcia. Per donar-la a conèixer 
i fer créixer el nombre de nodes 
connectats, aquest dissabte a la 
tarda celebren un seguit de xerra-
des i concerts a La Fontana. 

M.ORTEGA

Dilluns es va notificar oficial-
ment a la colla i dimarts al Dis-
tricte, els Gegants de Gràcia tan-
quen la seva trajectòria. Després 
de prop de vint anys d’història, la 
colla encara “amb molta pena” el 
procés de dissolució, com expli-
quen des de la mateixa junta, per 
un motiu clar: la manca de gent. 
Ara mateix són 16. En les dar-
reres actuacions els geganters no 

han aconseguit mobilitzar més 
d’una desena de persones, cosa 
que fa molt complicat poder fer 
els relleus necessaris per moure 
les figures. La colla compta amb 
una parella de gegants i dos ge-
gantons, a banda dels capgrossos, 
i en actuacions com la de cloenda 
del Tradicionàrius es troben amb 
només dues persones per portar 
el gegant, que pesa 70 quilos, tres 
per a la geganta, que en pesa 55, 
tres més per als gegantons i tres 

La manca de gent força la colla 
dels Gegants de Gràcia a dissoldre’s
Mantindran només les dues actuacions d’aquesta Festa Major

músics. Una realitat que, com 
apunten des de la junta, eviden-
cia que “no hem sabut arribar a 
la gent i la colla es troba en una 
situació insostenible”. Tot i que 
la dissolució ja és oficial, Gegants 
de Gràcia mantindrà les actuaci-
ons dels dies 15 i 16 d’agost en el 
marc de la Festa Major i després 
tornarà els gegantons a la Funda-
ció de Festa Major i els gegants al 
Districte i entregarà també tot el 
material festiu. 

Magnífica diada del Firal el 30 de 
maig a Vilafranca, amb la parti-
cipació dels Xicots de Vilafran-
ca, els Minyons de Terrassa i els 
Castellers de la Vila de Gràcia. 
Els Blaus van fer el primer 2 de 7 
després de gairebé tres anys sense 
completar-lo. Aquest castell, de 
gran dificultat tècnica i molt frà-
gil en el moment de coronar-se, 
va pujar força tranquil i amb bo-
na mida. Només a la sortida de la 
canalla hi va haver un moment de 
nerviosisme salvat amb solvència. 
Els graciencs van fer també el se-
gon 4 de 8 de la temporada, més 
mogut que l’anterior però sense 
massa dificultat per descarregar-
lo. Per tancar l’actuació van fer el 
cinc de set i el vano de 5. 

Cedida: MOntse tOrres

crònica blavaMiquel Sendra
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“És chévere”, resumia l’Eszequi-
el Rodulfo, un veneçolà que va 
arribar a Barcelona el mes de se-
tembre, després de pujar per pri-
mer cop sobre les espatlles d’un 
company i imaginar, amb major 

Pinya multicultural a la gracienca

M. Ortega

les priMeres prOves Castelleres dels partiCipants al taller ‘tOts sOM una COlla’

Els Castellers de la Vila de Gràcia se sumen als tallers enfocats a persones nouvingudes

L’edat de l’anxaneta, les 
repercussions de les 
caigudes o la manera 
com es munta una pinya 
són tres de les primeres 
preguntes que vénen a 
la ment d’algú que veu 
per primera vegada 
un castell. Sigui de 6 o 
de 10 pisos, un castell 
sempre meravella per la 
seva tècnica, sobretot 
si es desconeixia l’exis-
tència de la tradició i, 
de sobte, es forma part 
d’una pinya que demana 
concentració màxima 
per aixecar qualsevol 
construcció. Així ho han 
viscut les persones nou-
vingudes a Catalunya 
que aquests dies s’han 
enfaixat amb els Caste-
llers de la Vila de Gràcia.

precisió, la dificultat de formar part 
d’un castell de gamma alta. Una 
sensació similar a la que explicava 
el Davide Nuzzolo, un italià que di-
vendres passat també es va atrevir a 
fer les seves primeres passes amb els 
Castellers de la Vila de Gràcia en el 
marc de la iniciativa Tots som una co-
lla que impulsa la Coordinadora de 
Colles Castelleres de Catalunya amb 
l’objectiu d’obrir el món casteller a 
les persones nouvingudes. Aquest 
projecte va començar a rodar l’any 

passat amb cinc colles de poblaci-
ons amb alts índex de gent vinguda 
de fora com Salt, Vic, Guissona o 
el Vendrell. Aquest any el projecte 
ja s’ha consolidat i una trentena de 
colles han organitzat els seus tallers 
especialment enfocats a estrangers. 
Una sessió més teòrica i dues de 
pràctiques, que, a Gràcia, acabaven 
divendres passat amb les primeres 
passes castelleres de gent com el 
Davide o l’Ezequiel. Les conclusi-
ons, similars: “El primer cop que ho 

vaig veure em vaig quedar sense 
paraules, era inexplicable i ara em 
fa gràcia veure com es fa, com és 
possible que un nen tan petit pugi 
tan amunt”, explicaven en un ca-
talà “força estrany, sorprenenment 
florit”, que dirien els Manel. Estan 
inscrits en un dels cursos de cata-
là del Consorci de Normalització 
Lingüística i l’aventura castellera 
ha estat un pas més en la seva des-
coberta del país. 
D’altres, com el Thomson, que 
és nigerià, ja fa dues setmanes 
que van fer el seu debut i s’hi han 
quedat enganxats. “Ja aquanto tres 
persones a sobre a la paret i tinc 
ganes de provar de pujar”, expli-
cava divendres satisfet de la feina 
feta. Mentre ells feien les seves pri-
meres irrupcons castelleres, l’Oriol 
Francolí, el coordinador d’aques-
tes iniciatives a la colla gracienca, 
els introduïa de ple en la grans ges-
tes castelleres amb detalls com la 
quantitat de gent que es necessita 
a la pinya d’un castell de deu o les 
hores d’assig necessàries abans de 
terure un castell a plaça. Les cares, 
com no, de sorpresa. Estan bojos 
aquests catalas. 

èriC lluent

reportatge Gràcia acull 
les Jornades 
per una altra 
Mediterrània
REDACCIó

Tot i l’ajornament i de la cimera 
euromediterrània que s’havia de 
celebrar a Barcelona, l’Assem-
blea de Moviments Socials del 
II Fòrum Social Català continua 
amb el seu calendari, perquè 
considera que “que hi ha moltes 
coses a debatre, a respondre i a 
presentar alternatives a les políti-
ques neoliberals i neocolonialis-
mes que es venen desenvolupant 
en tot l’arc mediterrani”. Així, els 
propers dies 4 i 5 de juny, cele-
braran les Jornades per una altra 
Mediterrània, que tindran Grà-
cia d’escenari. Els actes comen-
çaran aquest divendres a l’Espai 
Jove La Fontana amb la presen-
tació i després se celebraran, al 
centre cívic La Sedeta, un seguit 
de conferències sobre temes com 
l’autodeterminació dels pobles, 
la situació a Palestina o la crisi 
ecològica i el conflicte pels recur-
sos, entre molts d’altres. A més, 
dissabte a la tarda han convocat 
als Jardinets una marxa reivindi-
cativa fins a l’oficina de la UE. 
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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

Millor que nou
El centre cívic del Coll ha tancat aquesta setmana la cinquena edició de la Primavera Verda que, 

seguin el principi fonamental ‘Barris verds, per una ciutat més sostenible’, ha centrat bona part de 
la seva programació en fer front al consumisme i promoure la reutilització i, sobretot, la reparació. 

El millor exemple, l’exposició fotogràfica ‘D’ofici: reparador’, de Xavier Sulé, que seguint la campanya 
‘Millor que nou, 100% vell’, ha volgut homenatjar els professionals relacionats amb la reparació. 

Mans expertes i imatges per testimoniar les formes de treball de tota la vida. La Primavera Verda, 
però, també ha viscut d’altres grans esdeveniments com la Festa Verda al parce de la Creueta del 

Coll o els tallers al centre cívic. Fotografies de l’exposició: Xavier Sulé
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recomanem
arxiu

Presenten el documental ‘A Gràcia és Festa Major’. 
El treball sobre els guarnits de places i carrers per Festa Major que 
han cuinat a foc lent el Vicenç Sanclemente i Jordi Margarit, A 
Gràcia és Festa Major, es presentarà en societat aquest dilluns, a les 
vuit del vespre, a la seu del Districte. Es tracta d’un projecte del 
Taller d’Història de Gràcia amb suport de Graciamon.

Dilluns 7 de juny, a les 20 h
Sala d’actes del Districte

15-17), a les 17 h

Curs d’iniciació al brid-
ge. 
Club Ariel (Gran de Gràcia, 
26), a les 17 h

Vine a fer un cafè amb: Re-
pública, guerra i revolu-
ció, amb l’historiador Fer-
ran Aisa.
Biblioteca Jaume Fuster 
(plaça Lesseps, 20), a les 
19 h

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

 Dv 11 de juny
Cinefòrum amb la pel-
lícula Euforia, d’Ivan Vyry-
paev.
La Caldera (Torrent d’en Vi-
dalet, 43), a les 19.30

Concert: Limpe Fuchs.
Heliogàbal, a les 21.30

Ventiladors al CAT: José 
Pantanito presenta Nu-
ev@ Rumb@.
Centre Artesà Tradicio-
nàrius (Trav. Sant Antoni, 
6-8), a les 22 h

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

Teatre: La lámpara.
Sala El Off (Esgléia, 4-6), a 
les 23 h

ExPOSICIONS

 Fins al 12 de juny
Exposició fotogràfica: Bo-
nes notícies, realitzada 
per Amnistia Internacional.
Centre cívic de la Sedeta 
(Sicília, 321)

 Fins al 12 de juny
Art contemporani: Eva 
Vázquez Abraham.
Espai [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.
Centre Artesà Tradicionà-
rius (Travessia Sant Anto-
ni, 6-8)

 Fins al 22 de juny
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)

 Fins al 30 de juny
Exposició educativa: Dis-
seccions oníriques.
EART (Torrijos, 68)

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

 Fins al 4 de juliol
Exposició gotogràfica: Ka-
gami, de César Ordóñez.
Galeria H2O (Verdi, 152)

 Fins al 31 desembre
Exposició: Güell, Gaudí i 
Barcelona. L’expressió 
d’un ideal urbà.
Casa del Guarda del Park 
Güell (Olot, 7)

INFANTILS

 Ds 5 de juny
Taller d'origami (papiro-
flexia japonesa), organitzat 
per Bateau Lune.

Plaça de la Virreina, a les 
17.30

 Dg 6 de juny
Matinal inantil de folk: Con-
tes i cançons de la Xina i 
Japó.
Centre Artesà Tradicionà-
rius (Trav. Sant Antoni, 6-8), 
a les 12 h

 Dc 9 de juny
Nascuts per llegir: contes 
per relaxar, massatges 
per estimar.
Biblioteca Jaume Fuster (pla-
ça Lesseps, 20), a les 11 h 

Sac de rondalles.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104), a les 
18h

ACTES

 Dv 4 de juny
Conferència iaugural de 
les Jornades per una al-
tra Mediterrània.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), a les 19 h

Inauguració i presentació de 
Tallers oberts de Gràcia.
Galeria Untiled BCN (Topazi, 
14), a les 17.30

Inauguració exposició: Marc 
Fernández.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h

Ventiladors al CAT: Carpeta 
Blava + Micu.
Centre Artesà Tradicionà-
rius (Trav. Sant Antoni, 6-8), 
a les 22 h

Concert: Terapia de Groove, 
Dj Gayaka I Dj Pai Pai.
CC El Coll (Aldea, 15), a les 
22 h

Música brasilera: Darlly 
Maia.
Elèctrc Bar, a les 23 h

 Ds 5 de juny
Jornades per una altra 
Mediterrània.
Centre cívic La Sedeta (Si-
cília, 321), a partir de les 
10 h

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 de Lesseps/Torrent 
de l’Olla, a les 10 h 
Mostra d’art dels Tallers 

Oberts de Gràcia.
Plaça del Diamant, a partir 
de les 12 h

VII cicle d’aperitius muscals: 
Fas Tard (blues-rock).
cc La Sedeta (Sícilia, 321), a 
les 12 h

Concentració marxa per 
una altra Mediterrània.
Jardinets de Gràcia, a les 17 h

Presentació del documen-
tal sobre la Brugera i re-
bateig del centre cívic del 
Coll.
Centre cívic del Coll (Aldea, 
15-17), a les 17 h

Manifestació: Aturem la im-
punitat, boicot a Israel!.
Jardinets de Gràcia, a les 
17.30 h

Concert: Hungry Beat Djs.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h

Teatre: El último tren.
Sala El Off (Esgléia, 4-6), a 
les 22 h

 Dg 6 de juny
Concurs de dibuix i pintu-
ra Antoni Casulleras, or-
ganitzat per l’associació de 
veïns de Diamant.
Plaça del Diamant, a partir 
de les 10 h

Visita col.loqui: Güell, Gau-
dí i Barcelona, a càrrec de 
de Mireia Freixa i Mar Léniz.
Casa del Guarda del Park 
Güell (carrer Olot, 7), a les 
11 h 

25è aniversari del Club Hele-
na: Amics de la Sarsuela pre-
senta La Viejecita.
El Centre (Santa Magdalena, 
12), a les 17.30

Teatre: El último tren.
Sala El Off (Esgléia, 4-6), a 
les 18 h

Concert: Vicenç Altaió + 
Massa Fosca (Jovani, Pan-
taleón, Nubla).
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h

 Dll 7 de juny
25è aniversari del centre cí-
vic La Sedeta: Trobada in-
tergeneracional de co-
rals.
La Sedeta (Sicília, 321), de 
17 a 19 h 

Projecció del documental: A 
Gràcia és Festa Major, de 

Graciamon i el Taller d’Histò-
ria de Gràcia
Sala d’actes de la seu del Dis-
tricte, a les 20 h

 Dm 8 de juny
Curs d’iniciació al bridge. 
Club Ariel (Gran de Gràcia, 
26), a les 17 h

Xerrada: envelliment salu-
dable.
Biblioteca Jaume Fuster (pla-
ça Lesseps, 20), a les 19 h

Taller de relat fotogràfic, 
a càrrec d’Artisal.
Biblioteca Jaume Fuster (pla-
ça Lesseps, 20), a les 19 h

XV Cicle Bitllet d’Anada.
L Sedeta (Sicília, 321), a les 
20 h

Teatre: Quartett, de Hei-
ner Müller.
Sala Beckett (Alegre de Dalt, 
55), a les 21 h

 Dc 9 de juny
Cicle temàtic sobre parcs na-
cionals: La Reserva Mari-
na de les Medes i la seva 
fauna submarina.
Biblioteca Jaume Fuster (pla-
ça Lesseps, 20), a les 19 h 

 Dj 10 de juny
Presentació dels treballs 
d’alumes d’ESO de les es-
coles Bosch i Gimpera i Vi-
rolai sobre la memòria de 
la Brugera.
Centre cívic del Coll (Aldea, 
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Cultura
Els creadors de Gràcia se sumen als Tallers 
Oberts BCN per acostar la feina al públic
Es programen activitats paral.leles com un gran dibuix col.lectiu a la plaça de la Vila

Tot i que els creadors 
graciencs ja havien orga-
nitzat anteriorment les 
seves portes obertes per 
ensenyar al públic com es 
dóna forma a un projecte 
artístic del 0 fins al tot, 
aquest any la iniciativa 
s’emmarca dins del pro-
jecte Tallers Oberts BCN. 
Es tracta d’un projecte 
nascut, ara fa 16 anys, 
en el sí de Ciutat Vella i 
impulsat per l’associa-
ció d’Artistes i Artesans 
del FAD amb la voluntat 
d’acostar artistes i públic. 
En aquesta edició, els 
tallers prenen més volada 
i se celebraran simultàni-
ament a Gràcia, Ciutat Ve-
lla i Sarrià-Sant Gervasi.

MARIA ORTEGA

L’objectiu de la proposta Tallers 
Oberts BCN és que el públic pu-
gui veure en directe tot el procés 
creatius que hi ha darrera d’un 
quadre, joia, escultura, fotogra-
fia.... L’obra d’art, sense cap tram-
pa. A Gràcia, on la galeria Untit-
led BCN i Xanu, s’encarreguen 
de vertebrar les activitats, aquest 
cap de setmana obriran les seves 
portes 17 tallers de creació artís-
tica - un a Vallcarca, un al Camp 
d’en Grassot i la resta a la Vila. 
Les portes obertes, però, no seran 
l’únic al·licient d’aquestes jorna-
des, sinó que també es proposen 
activitats paral·leles i exposicions 
col·lectives a l’Espai Jove La Fon-
tana, la seu del Districte i la plaça 
del Diamant enfocades a mostrar 

des de prop com és la feina dels 
artistes en disciplines diferents. 
El tret de sortida el donarà, 
aquest divendres, a la galeria Un-
titled BCN, una acció “magne-
tofluïdodinàmica artística”, és a 
dir de confluència en un mateix 
espai de diferents llenguatges cre-
atius que evolucionen de la mà 
i on el procés de creació també 
forma part de l’espectacle final. 
Una altra de les convocatòries 
destacades és la del Gran Dibuix, 
prevista per a dissabte a partir de 
les cinc de la tarda a la plaça de la 
Vila. La idea és que tothom pu-
gui aportar el seu granet de sorra 
a un quadre que prendrà forma 
sobre un paper de grans dimensi-
ons a la mateixa plaça. 

la galeria tòrCul és una de les que se suMa a la nit de pOrtes Obertes

Després de diverses iniciatives 
conjuntes de portes obertes fins 
a la mitjanit a museus i galeri-
es artístiques, aquestes últimes 
han decidit emancipar-se i cele-
brar el seu propi dia: la Festa de 
l’Art a les Galeries, que tindrà 
lloc aquest dissabte i per la qual 
s’organitzaran diferents itinera-
ris. La ruta gracienca tindrà cinc 
parades. La primera, a la gale-
ria Tòrcul on a banda de poder 

veure l’exposició també s’oferirà 
als visitants una xerrada sobre 
la litografia. A partir d’aquí, 
s’aniran visitant la galeria Safia, 
on hi ha les escultures d’Oriol 
Vidal; la Julia Karp, amb les fo-
tografies de Xavier E. Otañes; la 
Paspartú, amb imatges i escul-
tures d’Art al Carrer, concert de 
violí i performance, i l’Espai [b], 
que programa l’exposició d’Eva 
Vázquez Abraham.

Les galeries reivindiquen el 
seu dia d’horari extraordinari

Cedida

REDACCIó

Ismail Kadare és l’autor albanès 
amb més recorregut internacional. 
L’edició del cicle Bitllet d’Anada, 
que organitzen conjuntament 
la biblioteca Vila de Gràcia i el 
centre cívic de la Sedeta des de fa 
quinze anys, s’ha marcat el repte 
d’acostar les literatures dels dife-
rents països que conformen l’arc 
mediterrani i, aquest cop, Kadare 
i els seus compatriotes seran els 

convidats d’honor. Si l’any passat 
el viatge els va portar al Líban i 
l’anterior al Marroc, enguany la 
literatura albanesa serà la protago-
nista de les trobades. Dimarts, a la 
Sedeta, l’actriu Ada Cusidó, amb 
música del compositor Gani Jaku-
pi interpretada per Jordi Gaspar 
(guitarra-baix acústic) farà sonar 
alguns dels versos més representa-
tius de la literatura d’Albània en 
una trobada que, com el conjunt 
del cicle, vol “utilitzar la literatura 

La XV edició del cicle literari Bitllet 
d’Anada s’acosta als autors albanesos
L’escriptor Ismail Kadare, protagonista de la sessió de cloenda

com a vehicle de transimissió del 
que és la vida quotidiana en dife-
rents països mediterranis”. Ismail 
Kadare serà el protagonista de la 
tercera de les sessions del cicle, di-
marts 15 de juny a la Sedeta i de 
la mà de Jesús Hernández, que és 
carter de professió i traductor per 
afició i que va conèixer Kadare 
durant els cincs anys que va viure 
en aquest petit país de l’est d’Eu-
ropa. De fet, ha traduït al castellà 
dos dels seus llibres. 

El carrer Verdi, una galeria a l’aire lliure. La tercera 
edició de la jornada Art al Carrer que organitza la galeria Paspartú 
ha omplert el tram del carrer Verdi que va de Terol fins a l’Or de 
propostes de diferents artistes que pengen dels balcons. L’activitat 
de dissabte va comptar amb la participació de gairebé una trentena 
d’artistes entre fotògrafs, escultors i artistes plàstics. 

breus

La XXIII edició del Concurs 
de Teatre Català que organitza 
el Centre ha reconegut la fei-
na de la companyia Ull de Bou 
de Sant Esteve de Sesrovires 
i la seva proposta La reina de 
la bellesa de Lenane de Martin 
McDonagh. L’obra ha obtin-
gut, a banda del primer premi, 
guardons com el de millor ac-
triu, millor escenografia, mi-
llor direcció, votació popular i 
millors efectes i so. 

Massa Fosca és un projecte creat 
per Jaume L. Pantaleón (gui-
tarra elèctrica), Victor Nubla 
(sampler i clarinet elèctric) i Se-
bastià Jovani (veu elèctrica) per 
construir música instrumental 
en torn a la poesia de Vicenç 
Alatió que, fins al moment, no-
més s’ha pogut veure en dues 
ocasions: a Cagliari (Sardenya), 
el 2008, i a Faverges (França), 
el 2009. Diumenge, actuaran 
per primer cop a casa nostra, a 
l’Heliogàbal. 

Ull de Bou guanya 
el XXIII concurs de 
teatre del Centre

Massa Fosca i 
Vicenç Altaió, a 
l’Heliogàbal

L’Associació de Veïns i Comer-
ciants de la plaça del Diamant i 
entorns convoca aquest diumen-
ge la tercera edició del concurs de 
dibuix i pintura Antoni Casulle-
res. Els dibuixos es faran a la plaça 
entre les deu i la una del matí. 

Tercera edició del 
concurs de dibuix 
Antoni Casulleres

Cedida
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reportatge

Els antecedents són poc favora-
bles per als graciencs aficionats 
als videojocs. A Wheelman, una 
història semblant a la de la saga 
de Grand Theft Auto, la repre-
sentació del dibuix urbà de la 
capital catalana deixava amb un 
pam de nas els vilatans. 
En aquest joc, posem per cas 
que el jugador remuntava Pas-

Gràcia surt del fora de joc

Èric Lluent

el videOJOC blur al seu pas per la plaça lesseps

Un videojoc acaba amb l’aïllament de la Vila en aquest camp

S’han escrit llibres. 
S’han filmat documen-
tals i pel.lícules in-
ternacionals. Existeix 
un exhaustiu arxiu 
històric amb fotogra-
fies fruit d’una llarga 
tradició de premsa 
escrita. Hi ha i hi ha 
hagut diverses televi-
sions locals. Es poden 
consultar desenes de 
portals i blocs locals a 
la xarxa. Però, Gràcia 
ho té tot? Els video-
jocs han donat l’esque-
na històricament a la 
nostra Vila sempre en 
benefici de Barcelona. 
Malgrat tot, ara sem-
bla que la tendència 
comença a canviar.

seig de Gràcia a tota velocitat 
fugint de desenes de patrulles de 
Mossos d’Esquadra –que llancen 
missatges en català pels altaveus 

dels seus vehicles per alertar de 
la seva presència- i pensant en 
arribar a Diagonal per deixar-se 
perdre pels foscos carrerons de la 
Vila. Però un cop a Jarnidets, oh, 
sorpresa! Gràcia no existeix. Cer-
tament difícil de pair. 

Qui no ha somiat mai accelerà 
per Travessera de Gràcia i avan-
çar tots els cotxes per sobre de la 
vorera? De fet, això encara con-
tinua sent un somni, tot i que 
aquesta setmana arriben bones 

notícies. Ja és a la venda un 
nou joc de curses d’automòbils 
anomenat Blur i que conté un 
circuit anomenat Barcelona 
Gràcia. En la presentació prè-
via a l’inici de la cursa es pot 
veure clarament representada 
la plaça Lesseps, incloent-hi la 
Casa Ramos i la parròquia dels 
Josepets. 
El recorregut no té absoluta-
ment res a veure amb l’entra-
mat urbà real, així que només 
es tracta d’un primer pas. Si 
que hi trobem certes simili-
tuds amb els antics túnels de 
Lesseps i una via semblant a 
la Travessera de Dalt. En un 
lateral s’hi observa també el 
monument de la Victòria de la 
cruïlla Diagonal amb Passeig 
de Gràcia. 
Tot plegat fa d’aquest videojoc 
el primer de la història que té en 
compte, encara que sigui testi-
monialment, la Vila de Gràcia. 
Sí que és cert que anteriorment 
alguns havien utilitzat el Park 
Güell com a element de fons o 
fins i tot com a espai de l’acció 
del joc però, en aquest darrer 
cas, absolutament tret de con-
text geogràfic. 

CINEMES

BOSqUE MULTICINEMES. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Sexo en Nueva York 2. Dv i ds, 

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

• Legión. Passis: 16.00 i 18.10.
• El pastel de boda. Dv i ds, 20.15, 

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

• Jacuzzi al pasado. Passis: 16.15.
• Two lovers. Dv i ds, 19.15, 22.15 i 

00.40; de dg a dj, 19.15 i 22.15.
• 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.

•Kick-ass. Dv i ds, 16.05, 19.05, 
22.05 i 00.40; de dg a dj, 16.05, 
19.05 i 22.05.

• 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.

•La última canción. 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.

• 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.

• Street dance. (3D). Passis: 16.10 i 
18.10.

• The crazies. Dv i ds, 20.10, 22.10 i 
00.45; de dg a dj, 20.10 i 22.10.

CASABLANCA-KAPLAN. Passeig de 
Gràcia, 115. Tel. 93 218 43 45
• Sala 1: Nadie sabe nada de gatos 
persas. (VOSE). 16.00, 18.00, 20.00 i 
22.00.
• Sala 2: Fish tank. (VOSE). Dg a dv, 
16.00 i 21.30; ds, 16.00 i 19.00. Mi 
nombre es Khan. (VOSE). De dg a 
ds,18.30.

CINEMES GIRONA. Girona, 175
• Sala 1: Viatge màgic a l’Àfrica. 

(3D). De dll a dv, 17.00 i 18.40; 
ds, 16.20 i18.20; dg,12.00, 16.20 i 
18.20. Street dance. (3D). 20.10 i 
22.20.

• Sala 2: Pluja de mandonguilles. 
Dg, 12.00. Alice in wonderland. 
Ds i dg, 16.00. Ràbia. 18.00 i 20.00. 
Ingrid. 22.15. 

• Sala 3: Doraemon i les mil i una 
aventures. Dg, 12.00. L’estació de 
l’oblit. De dm a dv, 17.15, 19.30 i 
22.00; dll, 17.15 i 22.00; ds i dg, 
16.30, 18.30, 20.30 i 21.15.

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: Rabia. 16.15, 18.20 i 20.25 

i 22.30. 

VERDI. Carrer. Verdi, 32 
• Sala 1: Mamut. (VOSE) 16.00, 18.15, 

20.30 i 22.45.
• 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: Two lovers. (VOSE). 16.05, 

18.15, 20.250 i 22.35.
• 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. 
• Reacció. Fins al 20/6.

TEATRENEU. Terol, 26. 
• Cafè-Teatre. Pinxes de la cocina 

de los monólogos. Dll, 21.30. Es-
clavos tv. Dm, 21 h. El club de la 
màgia 2. Dc i ds, 22 h. El Síndrome 
Chukolsky. Dj, 20.30 Magia de cer-
ca. Dj, 22 h. Estrellados. Ds, 20.45. 
Graciosos amorosos. Dv, 22 h. En la 
cola del Inem 1.1. Dv, 23.30. Blan-
caneus i campaneta en acció. Ds i 
dg, 17 h. Magic Fabra Ds, 20.30. Los 
Martínez. Ds, 23.20. Toni Cruz. Dg, 
18.30. 3 monólogos de risa. Dg, 20 
h. Spinining tv. Dg 21.30

• Sala del Mig. Optimisme global 
Dg, 18.30.

• xavier Fàgregas. Impro-Show. Dj, 
21 h; dg, 18.30. Monòlegs 10. Dv, 
21 h.4º Campeonato Impro-fig-
hters. Dv, 23 h. Club de la màgia 
júnior. Ds, 18.30, i dg, 12 i 17 h. 
Monólogos 10. Ds, 22 h. La caput-
xeta i el llop. Dg, 12.30.Zzapping, 
el concurso. Ds, 20 h. Monólogos 
10. Ds, 22h. Impro Horror Show. 
Ds, 23.30. Monólogos. Dg, 20 h.

‘El último tren’, a la sala El Off. Una estació morta d’un lloc 
qualsevol és la protagonista d’El último tren, la proposta que porta la 
jove companyia ¿Y ahora qué? a la sala El Off aquest cap de setmana. 
Dos adolescents perdran l’últim tren per tornar a casa i hauran de pas-
sar tota la nit en aquesta estació, acompanyat d’un personatge força 
peculiar obsessionat amb el comportament humà. 

Cedida

crítica de cine

Amor escindit

Two lovers és una mostra 
rotunda que l’anòmal i es-
munyedís cinema de James 
Gray no s’ajusta gaire al 
gust massiu per les comè-
dies romàntiques facilones 
i programàtiques, les seves 
pel.lícules deseboquen en un 
fascinant i enigmàtic territori 
de ningú. Un cinema fluctuant 
i inestable com el seu propi 
protagonista que es debat 
entre dues dones de condi-
ció diferent -la bona noia i 
la vampiresa-, però que al 
capdavall tampoc resulten tan 
antagòniques. James Gray es 
troba escindit entre el clàssic 
i el modern, dividit entre pel.

lícula romàntica i melodrama 
tràgic, i es mostra alhora tan 
deutor de la tradició com de l’ 
inquietud per cercar nous vies 
expressives. El protagonista, 
un suïcida resurreccional al 
llindar d’una nova recaiguda 
és acollit en la llar materna i 
s’arraparà a la vida a través 
d’una passió cega envers una 
dona misteriosa i fantasmagò-
rica mentre descuida la noia 
candidata a proporcionar-li 
l’estabilitat familiar. Però 

James Gray transcendeix la 
bipolarització entre ordre i 
desordre, entre comoditat i 
transgressió, entre el bressol 
familiar i la fugida incerta. 
James Gray fractura aques-
ta maniquea dicotomia per 
endinsar-nos vers els terrenys 
de la incertesa i la malenconia 
situats entre un cert ordre 
familiar de connotacions 
carceràries i una dona rossa 
molt menys fatal i devorado-
ra del que ens pensàvem. La 
grandesa d’aquest director és 
que sap torçar les convenci-
ons, revertir els tòpics i les 
figures clàssiques del cinema 
negre així com furgar en el 
càlid embolcall de la llar en 
favor d’un cinema difícilment 
apamable. Un cinema deses-
tabilitzador. 

Joan Millaret

El nou joc de curses 
Blur conté el circuit 

Barcelona-Gràcia que 
passa per Lesseps

Two lovers
Direcció: James Gray 
Intèrprets: Joaquin Pho-
enix, Gwyneth Paltrow, 
Vinessa Shaw, Isabella 
Rossellini, Elias Koteas.

fitxa

Altres videojocs havien 
utilitzat el Park Güell 
com a escenari però 

fora de context
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Esports
Holanda, Bèlgica i Luxemburg, al Trofeu 
Vila de Gràcia de gimnàstica artística
La trobada es farà el proper 12 de juny al pavelló del Tennis La Salut, seu del GGC

La tretzena edició del 
Trofeu Internacional Vila 
de Gràcia de gimnàstica 
artística femenina rebrà 
la visita de tres clubs 
estrangers d’Holanda, 
Bèlgica i Luxemburg. La 
competició, que forma 
part del calendari espor-
tiu de la federació catala-
na, se celebra el proper 
12 de juny a les instal.
lacions del Gràcia Gimnàs-
tic Club i compta, a més, 
amb la participació de cinc 
representants catalans i 
un de madrileny. La prova 
esportiva es realitzarà en 
quatre categories: benja-
mí, aleví, infantil i juvenil.

ÈRIC LLUENT

Per segon any consecutiu el Trofeu 
Internacional Vila de Gràcia de 
gimnàstica artística femenina es 
farà al pavelló del recentment creat 
Gràcia Gimnàstic Club (GGC). 
Poc més d’un any i mig de trajec-
tòria d’aquesta jove entitat esporti-
va, la iniciativa reafirma la històrica 
tradició del barri en aquesta pràcti-
ca. El GGC prepara per al dia 12 
de juny la competició més rellevant 
de totes les que organitza si tenim 
en compte que no existeix cap altra 
d’aquestes característiques a Cata-
lunya. KDO Lekkerkerk (d’Ho-
landa), Gym Passion Herseaux (de 
Bèlgica) i Société Gymnastique 
L’Espérance (de Luxemburg) són 
els tres convidats internacionals del 
trofeu i compartiran cartell amb 
l’equip de gimnastes de Las Rozas 
(Madrid), Salt, Manresa, Molins de 

Rei, Barcelona i Gràcia. La compe-
tició, que fins fa dues edicions es 
feia a les instal·lacions de la secció 
de gimnàstica de La Salle, és amis-
tós i hi són presents només clubs 
amateurs. Paral·leles, barra, terra i 
salt, els quatre aparells que confor-
men la gimnàstica artística, seran 
els protagonistes d’una jornada en 
què l’accés al pavelló serà lliure.
El GGC ja supera la xifra de 100 
nois i noies d’edats que van dels 
quatre als 18 amb nivells molt di-
versos, des de l’escolar més bàsic 
fins al nivell 8 de la Via Olímpica. 
Sense arribar encara als dos anys 
d’existència però sent hereu de 
l’activa secció de gimnàstica de La 
Salle, el Nàstic de Gràcia lluita per 
guanyar-se un nom a Catalunya. 

Cedida

iMatge de la darrera ediCió del trOfeu vila de gràCia

El trofeu memorial Joaquim 
Blume, en honor a la llegenda 
gracienca de la gimnàstica mun-
dial que va morir l’any 1959 en 
un accident d’avió, continuarà 
fent-se els propers anys malgrat 
les dificultats econòmiques. Així 
ho ha confirmat el president de la 
Federació Catalana de Gimnàs-
tica aquest dimarts en la roda de 
premsa de presentació de la 35a 
edició que tindrà lloc dissabte al 

Centre Esportiu Municipal de la 
Vall d’Hebrón. Xavier March va 
deixar clar que, tot i la crisi eco-
nòmica, “no es deixarà morir” 
una competició de primer nivell 
i que és referència a tot l’estat. Es-
tats Units, França, Ucraïna, Gran 
Bretanya, Gràcia, Itàlia i Suïssa 
seran els països representats en 
una edició del memorial Blume 
que serà retransmesa en directe 
per Televisió de Catalunya.

La federació catalana manté 
viu el trofeu memorial Blume

breus

La Unió Excursionista de Ca-
talunya – Gràcia inicia aquest 
cap de setmana el cicle d’itine-
raris centrats en el concepte de 
mobilitat sostenible. La primera 
ruta es farà dissabte a Penitents, 
aprofitant que es tracta del Dia 
Mundial del Medi Ambient. El 
recorregut, sota el títol Un Mi-
rador a Barcelona, començarà 
a les set de la tarda davant de 
l’estació de la línia 3 de Peni-
tents i portarà els marxadors als 
espais més propers a Collserola 
del districte. Durant la propera 
setmana es faran els recorreguts 
per Camp d’en Grassot, el Coll, 
la Salut, la Vila i Vallcarca. 

El cicle ‘Caminem?’ 
de la UEC-Gràcia 
s’inicia a Penitents

El Trofeu Vila de Gràcia, els par-
tits de Copa Catalunya –en cas 
que l’Europa sigui el local- i, pot-
ser, la primera jornada de lliga es 
jugaran al camp de l’Àliga enlloc 
del Nou Sardenya. La causa és el 
canvi de gespa del terreny de joc 
que ja té data d’inici, el 12 de 
juliol. Aquest procés, que es pot 
allargar unes set setmanes, no no-
més la renovació de la moqueta 
artificial sinó que tractarà les fil-
tracions d’aigua que hi hagut els 
darrers anys i que han afectat a les 
instal·lacions del gimnàs de sota 
i al pàrquing. De fet, aquestes 
humitats –que en dies de pluja 
creava tolls d’aigua- han estat el 
motiu principal de les obres que, 
de retruc, beneficiaran els juga-
dors que en alguns casos patien 
càrregues musculars a causa del 
mal estat de la gespa artificial. 

L’Europa jugarà 
els partits d’estiu 
al camp de l’Àliga

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 33a jornada
Manlleu - Europa 2 - 1

 classificació punts
1. Barcelona B  .........................................  76
2. Badalona  .............................................  66
...
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
La querella judicial entre dos sectors 
de l’Abaceria es dirimeix als tribunals
La vista se suspèn per absència del fiscal i es farà el 28 de juny 

l’entrada del MerCat de l’abeCeria

L’enfrontament històric 
entre dos sectors de 
botiguers del mercat 
de l’Abaceria, que es va 
traduir com a símbol 
més contundent en la 
presentació d’una quere-
lla l’any 2006, ha arribat 
finalment als jutjats. El 
motiu: unes dures acu-
sacions de l’aleshores 
president, Eduard Ampo-
lla, contra dos paradistes 
impulsors d’un projecte 
de venda on-line, Geroni 
Magrans i Jordi Valls. 

Les dues parts van 
mantenir en tot 

moment una actitud 
freda als passadissos

CarlOs CObO

ALBERT BALANZà

El jutjat d’instrucció número 27 
de Barcelona, ubicat a la Ciutat 
Judicial de l’Hospitalet de Llobre-
gat, és l’escenari on en un principi 
dilluns passat havia de celebrar-se 
el judici entre les dues parts que es 
van llançar els plats pel cap entre 

els mesos de març i abril de 2006 
(vegeu L’Independent núm. 153 
i 154) per una iniciativa privada 
impulsada al marge de l’assemblea 
del mercat i que va acabar amb 
greus acusacions escrites en un co-

municat que va portar molta cua. 
En aquest document, Ampolla, 
com a part demandada ara acusa-
va els impulsors d’estar encausats 
per “conducta fraudulenta” i “de-
clarats ells mateixos autors”. Ma-
grans i Valls, verdulaire i carnisser, 
que han tingut també i en el cas de 
Magrans tenen ara responsabilitats 
directives al mercat, van rebutjar 
les acusacions reaccionant airada-
ment i advertint que “tot era fals”.

Dilluns passat a la Ciutat Judicial, 
on també hi era convocat L’Inde-
pendent de Gràcia en qualitat de 
testimoni (com a mitjà de comu-
nicació que va publicar extractes 
del document i la rèplica amb de-
claracions dels acusats), el judici es 
va suspendre a última hora per la 
sorprenent absència del ministeri 
fiscal, malgrat haver estat convo-
cat. Tots els testimonis, entre els 
quals hi ha altres botiguers del 
mercat, alguns dels quals ja hi no 
tenen parada, van rebre les discul-
pes de la jutgessa i van ser convo-
cats una altra vegada el pròxim 28 
de juny a la mateixa hora.
Les dues parts, ara per ara irre-
conciliables, van mantenir en 
tot moment als passadissos de 
la Ciutat Judicial de l’Hospitalet 
una actitud freda i van comuni-
car-se només a través dels seus 
advocats. Ara mateix, Ampolla, 
un dels peixaters del mercat, ja 
no és a la junta de l’Abaceria. 
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la torratxa

Coloms
Fa cosa de cinc anys, duies els 
nens a l’escola i vau ensopegar 
amb un colom triturat per un 
cotxe en plena calçada. Recor-
des que la filla gran et va mirar 
amb cara de fàstic, el fill mitjà 
et va mirar amb cara de pena i 
el fill petit, que l’havia vist mal-
grat els esforços materns per 
evitar-ho, et va informar que el 
colom dormia. Buf.
Els nens creixen, destrossen 
sabates de quatre en quatre i 
arraconen la innocència més 
de pressa del que voldríem. Ja 
fa molt que el teu tercer fill sap 
que els coloms aixafats estan 
més morts que vius. Fins i tot 
comença a estar immunitzat 
davant l’espectacle: n’ha vist 
uns quants, de coloms en dues 
dimensions, pels carrerons de 
Gràcia.
Ara és el nou membre de la 
família, de vint mesos, el que es 
torna boig perseguint coloms. 
Li agraden tant que fins i tot tu 
te’ls mires amb més simpatia, 
d’un temps ençà. Si el vols fer 
feliç, portes el nano a la plaça 
Rovira i deixes que empaiti ra-
tes voladores. “Ocell, ocell!”, cri-
da ell, en l’idioma dels nadons.
L’altre dia anàveu pel carrer i 
vau veure l’enèsim colom tri-
turat a la calçada. El teu tercer 
fill va córrer a entretenir el seu 
germà petit, per despistar-lo. 
“Ja tindrà temps d’aprendre 
que les coses vives es moren, 
mare”. 

Eva Piq
u
er

les golfes del soterrani

Columna sobre les columnes

Carles Andreu és artista, veterà 
activista i una d’aquelles perso-
nes que de memòria històrica i 
reivindicativa en tenen el cervell 
i el cor ben ple. Fuma amb ner-
vi, el mateix nervi que sembla 
desprendre’s del seu cos prim i 
fibrós, atent a cada percepció 
i a cada fiblada de l’aire. Parla 
del barri on viu actualment -la 
Barceloneta- permetent-se un 
parèntesi en l’exili de París que 
de moment no ha decidit aban-
donar, i en les anades i vingudes 
del temps i de la geografia urba-
na, Víctor Nubla li exposa els 
orígens obrers de Gràcia, els seus 
vapors, les seves vivendes socials 
i els aplecs corals sota els auspicis 
de Clavé. 
Com si d’una escena fílmica es 
tractés, d’aquelles que ens volen 
posar en antecedents fonent la 

Prendrem per bona la 
denominació d’aquest 
text com a ‘columna’ 
malgrat les seves aspi-
racions siguin més de 
portalada o frontispici. 
I així ens encaminem a 
una reflexió, cada cop 
més peculiar per obi-
tuària, sobre aquest 
element arquitectònic. 
No, no s’han confòs de 
secció. Avui m’agradaria 
parlar de les columnes, 
concretament les co-
lumnes de ferro i, més 
concretament encara, la 
columna de ferro que 
s’aixeca, embolcallada 
amb fusta, al bell mig 
del bar Codina.

Sebastià Jovani

CarlOs CObO

seqüència del present amb l’es-
tampa del passat, canviant indu-
mentàries i fins i tot colors de la 
llum, el bar Codina es transfor-
ma, enmig de la conversa, en un 
bullici de gent reunida en petits 
conclaus proletaris, sacsejant gots 
de vi i ensumant-se de gairell la 

ferum a fàbrica que duen engan-
xada a la roba. I, al mig de tots 
ells, la columna. Aquella colum-
na de ferro que designa, com els 
anells del tronc d’un arbre, l’edat 

del local. La columna de ferro que 
parla com una imatge votiva de la 
revolució industrial, i la parentela 
de la qual es fa cada dia més exi-
gua. Com una espècie autòctona 
en perill d’extinció, els exemplars 
que sobreviuen i es mantenen en 
aquesta quasi heroica erecció (res 
de riures) es poden comptar amb 
els dits d’una mà. La columna de 
ferro forjat del bar Codina, com 
les de La Violeta, són l’hipotà-
lam d’una determinada memòria. 
Funcionen com a element literal 
i també metafòric, i en certa ma-
nera, tot i que més silent, també 
litúrgic. Una litúrgia laica, de pe-
tits cercles concèntrics al voltant 
de taules de marbre. La columna 
de ferro del bar Codina sosté l’an-
damiatge del seu interior, la pe-

santor de les parets sobre les que 
es recolzen l’antiguíssima nevera 
però també la pantalla sobre la 
que fa un parell de dècades cons-
piradors locals es reunien per a 
veure vídeos de música extrema i 
parlar de coses no molt diferents 
a les que parlaven els obrers d’un 
segle enrere. I també sosté l’an-
damiatge de la seva particular 
memòria. Quan aquesta i d’al-
tres columnes desapareguin, un 
tros del sostre sota el qual la nos-
tra necessitat d’història s’aixo-
pluga també haurà desaparegut. 
I llavors personatges com Carles 
Andreu i d’altres tindran encara 
més difícil trobar l’entorn apro-
piat per a fer-nos entendre que 
encara arrosseguem coses per o 
contra les que cal lluitar. 

la COluMna de ferrO del bar Can COdina

La columna de ferro del 
bar Codina designa, 
com els anells d’un 

tronc, l’edat del local


