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El Districte ha engegat, aquest 
dijous, els treballs de millora de 
la Gal·la Placídia, que estaven 
projectats des que es va retirar la 
carpa del mercat provisional de la 
Llibertat i que preveuen millorar 
tan la plataforma central com les 
voreres, que es faran més amples 
per facilitar el passeig. Les obres 

es faran en dues etapes. En pri-
mer lloc, s’ampliaran les voreres 
de la banda Besòs, on es plantaran 
tipuanes i jaracandes de diàmetre 
gran, provinents de la recuperació 
del viver municipal, i en la segona 
fase de la reforma, s’asfaltarà l’antic 
vial intern de la plaça, que quedarà 
tancada al trànsit amb fitons. Tam-

bé s’ha projectat la pavimentació, 
en asfalt vermell, del tram de pla-
ça on hi havia la carpa del mercat. 
D’aquesta manera, s’aparca, la pro-
posta d’una reforma de caràcter in-
tegral que es podria desenvolupar 
en mandats posteriors.
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Comencen les obres de Gal·la Placídia

Albert JAné

sumari

Els veïns de la finca número 
58 de l’avinguda de Vallcarca, 
que el 2002 es va haver de re-
formar a causa de l’aluminosi, 
han declarat la guerra a un es-
tabliment de venda de materi-
al pirotècnic que s’ha instal.lat 
als baixos de l’edifici i que va 
obrir les portes al públic sense 
disposar de totes les llicències 
necessàries.
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Guillem espriu va arribar tan motivat 
dilluns a casa, després que l’alcalde li 
demanés que fes propaganda de l’acció 
de govern, que li va sortir al seu bloc la 
veta sentimental i va penjar a mitjanit una 
foto de les runes de la benzinera de Bailèn, 
dels balcons de les veïnes i de sa mare quan havia de 
portar diners a casa netejant cases. i vés per on que 
aquell nen que veia l’espai de Bailèn des del balcó ara hi 
posarà una escola bressol, una escola primària, pistes 
esportives i, atenció, potser també un aparcament. 

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

L’explosió de centres cívics municipals va ser una de les primeres 
grans victòries de la recuperació dels ajuntaments democràtics, 
ara fa trenta anys. El naixement de la Sedeta, per exemple, ara fa 
25 anys, va suposar la reconversió d’una antiga fàbrica que molts 
dels veïns encara recorden i la lluita per l’Artesà va ser llarguíssi-
ma fins que el 1981 l’espai va acabar a mans municipals. Gràcia, 
estigmatitzada positivament per una gran xarxa d’equipaments 
associats a entitats que van sobreviure al franquisme pel seu 
caràcter catòlic però catalanista, no obstant això, es va quedar 
a la cua en el repartiment de centres cívics municipals (és el 
districte que menys en té: tres de 51 a tota Barcelona) i, fins fa 
poc, amb l’adquisició de la Violeta o l’Espai Jove, no s’ha redreçat 

una tendència oblidada en el 
sector públic. A dues notíci-
es calentes però n’arriba ara 
una de freda, amb l’estudi de 
l’Ajuntament de Barcelona que 
avala la tendència a la privatit-
zació de la gestió dels 13 únics 
centres cívics municipals que 

encara queden a Barcelona; la Sedeta, és l’únic dels tres de Gràcia 
que és municipal. Fa dos mesos que aquest estudi es va comen-
çar a notificar als responsables dels centres però ja fa molts 
mesos que l’Ajuntament havia donat algunes pistes de les seves 
intencions amb la substitució dels conserges municipals de tarda 
per controladors d’accés privats associats a entitats que treballen 
amb discapacitats. La tendència, en qualsevol cas, és claríssima i 
posa en evidència la insuficiència econòmica de les arques muni-
cipals, que en els últims anys encara havia aconseguit dissimular 
la seva feblesa amb l’esclat immobiliari i amb el pacte pel sòl 
públic amb els grans especuladors. Però han tornat les vaques 
magres i l’Ajuntament, com tothom, s’ha d’estrényer el cinturó i 
ha de començar a retallar despeses d’on sigui. Com a exemples 
il.lustratius hi ha la retallada de sous dels consellers municipals 
–una vella reivindicació que no ha durat ni dos telenotícies- o 
més enllà l’intent de compartir gestió publicoprivada amb el 
tramvia de la Diagonal o amb la gestió de l’Estadi Olímpic.
Res fa pensar que la tendència privatitzadora de serveis munici-
pals tingui a mig termini cap possibilitat de revertir-se perquè, 
guanyi qui guanyi les pròximes eleccions municipals, els dos 
possibles vencedors, PSC o CiU, tenen clar que la col.laboració i 
la concertació amb els sectors privats són un camí de no retorn 
perquè Barcelona acabi esdevenint una àrea metropolitana. 
Sense els privats, no hi ha res a fer, asseguren. Una altra cosa és 
pensar que una gestió privada sigui millor que una pública, cosa 
que és molt discutible.

En el número 340 d’aquest 
setmanari, el Sr. Egea par-
lava de la netedat o brutícia 
a Gràcia i, per extensió, del 
civisme al nostre barri. Els 
veïns que habitem als vol-
tants de la plaça del Raspall 
podem explicar la nostra 
experiència. Reiteradament 
hem fet saber a l’Ajunta-
ment i a vostès, com a eina 
de comunicació del barri, 
la brutícia permanent que 
patim, a causa de l’incivis-

me de diversos col.lectius que fan 
ús particular i permanent de la 
via pública. Com si els carrers i 
la nostra plaça els pertanyessin a 
ells exclusivament: la plaça sem-
pre acaba plena de tota mena de 
residus. Les papereres públiques 
són utilitzades com a conteni-
dors de brossa (malgrat que els 
contenidors són a pocs metres 
d’elles). Els contenidors de brossa 
orgànica són sempre plens de 
tota mena de residus (sobretot 
el de la plaça del Raspall),...Les 
ampolles del local de l’Associació 
Romaní, al carrer Tordera, van a 
parar SEMPRE, al contenidor de 
brossa orgànica de la plaça del 
Raspall, el dia després que ells 
hagin fet alguna celebració. Cele-
bracions que sempre acaben a la 

Diumenge 23 de maig es 
va iniciar el primer cicle 
d’activitats a la plaça de les 
Dones del 36, amb la lectura 
dramatitzada 1908, Punt de 
partida, dirigida per Imma 
Colomer i interpretada per 
Gemma Julià, Susana Egea i 
Marta Millà. L’obra rememora 
la vida de tres dones creado-
res que van néixer el mateix 
any: Simone de Beauvoir, 
Mercè Rodoreda i Anna Mag-
nani i mostra el recorregut 
vital de cada una d’elles: ben 
diversos però, alhora, con-
fluents. El bon treball de les 
actrius i l’acurada tria de tex-
tos resulta del tot encertada 
i sap fer recordar i recuperar 
la trajectòria d’aquestes tres 
creadores. A més, els recor-
reguts personals esdevenen 
representatius del recorregut 
col.lectius. Les tres auto-
biografies reflecteixen la situ-
ació i l’evolució de les dones 
al llarg el segle XX i perme-
ten reconèixer i identificar 
molts dels reptes i proble-
màtiques a què s’han hagut 
d’enfrontar durant aquests 
últims cent anys. Després 
de tants entrebancs, un bon 
començament per a la Plaça. 
Esperem que la programació 
cultural primavera- estiu 
es vagi consolidant i que la 
plaça de les Dones del 36 es-
devingui, cada cop més, un 
espai per a la convivència, 
la cultura i la recuperació 
de la memòria. 

1908, punt 
de partida
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lLa Sedeta, privatitzada 
Sara Reñé

La tendència evidencia 
la insuficiència 
econòmica de les 
arques municipals

nostra plaça, amb crits, baralles, 
pilotes picant contra persianes 
metàl.liques, cants flamencs amb 
palmes... Com va succeir l’altre 
dissabte que, fins a quarts de 
tres de la matinada, no es van 
retirar. Entre les 12 i les 2 de la 
matinada, vam trucar 5 cops 
a la Guàrdia Urbana per poder 
descansar. Evidentment, no van 
aparèixer, perquè tenien “d’altres 
urgències”.

teresa Durán

Ni les obres, ni el nou i po-
lèmic amfiteatre, ni el pas 
dels anys no han aconse-
guit desfer el nus o tap de 
Lesseps. La plaça continua 
igual d’incòmoda i no com-
pleix cap funció de pulmó 
verd, ni de punt de trobada. 

Sembla pensada per als cotxes. 
I ni així, perquè és un autèntic 
tap. Després de tants anys potes 
enlaire, la solució no convenç. 
Que s’ho facin mirar.

josep m. fabià
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el bloc

staff

jón Gnarr

Pocs el coneixereu, però Jón 
Gnarr és el nou alcalde de la 
capital europea més propera 
al cercle polar, Reykjavík. És 
un dels actors i còmics més 
coneguts del país. Un pallas-
so, en el millor sentit de la 
paraula, que ha decidit que el 
seu currículum és prou apte 
per entrar en política, vist el 
que hi ha. I ha guanyat amb 
el 34,7 per cent dels vots. 
Poca broma. O molta, en 
aquest cas. El seu partit, que 
ha anomenat el Millor Partit, 
ha promès corrupció oberta 
i un ós polar per al zoo de la 
capital d’Islàndia. I la gent ha 
entès que arribats a aquest 
punt, on sembla que els ciu-
tadans ja no tenim res a fer, 
el millor és apostar per algú 
que t’asseguri un canvi radi-
cal i estructural, per absurd 
que sembli. La cosa té encara 
més conya si es té en compte 
que hores d’ara un partit de 
centre convencional està 
negociant amb el Millor Partit 
per formar govern. La qüestió 
és que aquí el tema no s’ha 
esbombat gaire, no fos cas 
que la moda corri i Buenafu-
ente acabi de president de 
la Generalitat. El que passa 
és que aquí les promeses de 
Gnarr es quedarien curtes, 
perquè óssos al zoo ja en 
tenim i de corrupció oberta 
tampoc n’anem mancats. 
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fins aviat, violeta 
Ja han passat sis anys des 
de que una colla de gent del 
barri, entre la que n’hi havia 
de La Torna, l’Associació de 
Veïns i Veïnes i del Taller 
d’Història ens oposàrem a la 
tèrbola venda de La Violeta 
a una immobiliària de nom 
holandès que hi volia cons-
truir pisos. Vàrem formar la 
comissió Salvem la Violeta i 
a totes les entitats i persones 
a les que vàrem demanar 
suport ens el varen donar.
A Gràcia ningú volia que 
desaparegués un espai social 
com aquell. Una part de la 
historia de la Vila s’hagu-
és perdut. L’estat d’opinió 
generat, les accions reivindi-
catives, degueren fer pensar 
a la immobiliària que s’havia 
embolicat en un negoci pelut, 
i va haver d’entendre’s amb 
l’Ajuntament, que permutà 
l’edifici de la Violeta per un 
solar de propietat municipal 
al número 100 del carrer 
Verdi.
I La Violeta va reviure. Dia 
rere dia, nit rere nit, el vell 
casino-bar estava més ple. Ja 
no teníem taula. A les entitats 
que ja hi eren: l’esbart Lluís 
Millet i el Club Ciclista Gràcia 
se sumaren altres grups. Les 
Colles de Cultura Popular s’hi 
trobaven i assajaven. Gràcia 
amb el Sahara també. La 
Comissió es va reconvertir 
en Amics i Amigues de La Vio-
leta, i amb les Conta Contes 
de Cultura Popular muntàrem 
els Caga tió. Es feren festes, 
campionats de dòmino i 

Jordi Altarriba, Iñaki Mingolarra, Antoni Ramon, Amics i Amigues de la Violeta 

Arxiu

futbolí, tertúlies, música i un 
recital de poesia. Fa un any, el 
concurs de projectes d’arqui-
tectura per reformar la Violeta 
obrí la portes a l’enderroc de tot 
l’edifici menys la façana. Amics 
de la Violeta ens hi oposàrem. 
Les portes es tancaren.
Durant aquests anys la Viole-
ta ha estat allò que en l’argot 
urbanístic es diu un equipa-
ment. Perquè un lloc de trobada 
com aquest ho és. De propietat 
municipal, ha estat gestionat en 
la seva vida quotidiana per les 
entitats i la gent que hi ha fet 
activitats. I prou bé que ha anat.

Ara la Violeta tanca les portes 
per reformar-se. Un sentiment 
dolç i agre ens envaeix. Dolç, 
perquè les obres que s’hi faran 
donaran cabuda a més acti-

vitats per al barri. Perquè no 
s’enderroca. Perquè el projecte 
arquitectònic, fet amb cura, 
preserva els espais del casino-

què en penseu...

La festa de comiat del dissabte 
era molt merescuda perquè és 
un equipament molt vinculat a 
Gràcia i calia celebrar que ara es 
reformarà. Crec que si la refor-
ma sap conservar-ne l’essència 
serà una bona solució. 

carmen cano
mestressa de casa

ernesto oliva
conductor

carme suriol
jubilada

elisenda fàbregas
cambrera

La veritat és que no vaig viure 
la festa i que tampoc he tingut 
massa relació amb la Violeta, 
però si la reforma ha de servir 
per adaptar l’equipament als 
nous temps és, sens dubte, una 
bona mesura. 

El que em sap més greu de tot 
aquest procés és que la parella 
que s’encarrega del bar plegui, 
perquè ara per molt que reobri 
no tornarà a ser la mateixa 
Violeta. Ells no hi seran. D’altra 
banda, si la reforma en res-
pecte l’essència i se sap fer, em 
semblarà bé. 

Crec que és un equipament molt 
vinculat a la vida del barri i que, 
per tant, es mereixia un comiat 
a l’alçada abans d’encarar les 
obres. La reforma que volen fer 
serà una bona proposta si sap 
mantenir la identitat del local. 

...del comiat a la Violeta per iniciar la reforma?

Textos i fotos: M.Ortega

bar i part de la sala de billars. 
Agre, perquè els temps que 
corren són d’incerteses i fa 
por que les obres s’allarguin 
més del compte. Perquè seria 
xungo que la nova etapa 
perdés la vitalitat dels darrers 
anys. Perquè l’atmosfera que 
té ens agrada i és molt deli-
cada. I especialment perquè 
la Mari Carmen i en César 
se’n van, i amb ells una part 
important de la Violeta dels 
darrers temps. Però qui sap 
si, arribat el moment, senten 
morrinya i tornen... Fins aviat 
Violeta. 

Durant aquests any la 
Violeta ha estat allò que 
en l’argot urbanístic es 
diu un equipament
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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 setmanatribunaJosep Maria Contel, historiador Lluís Bou

Déu salvi els gegants i geganters De montaigne  
a montilla

El PSC està passant pel moment més delicat 
des de la seva creació l’any 1978. Les enques-
tes per primera vegada indiquen que podria 
arribar a perdre la Generalitat, l’Ajuntament i fins i tot la Diputa-
ció barcelonina.
No és perquè sí que el PSC s’ha embardissat. José Montilla ha 
comès errors de gruix que expliquen el laberint en què ha entrat 
el partit. El president ha jugat al tot o res, és el seu gest polític 
característic. Gràcies a això ha aconseguit situar els socialistes a 
pràcticament totes les institucions del país. Però ho ha fet pagant a 
un preu desorbitat, posant en perill el projecte del PSC. El president 
no ha entès mai la màxima inspirada en Montaigne, que la política 

sòlida és la que guanya 6 a 4 i 
no ofega l’adversari. Montilla ha 
intentat guanyar 10 a 0, tot i l’er-
ror d’anar multiplicant escenaris 
de vidre.
El primer secretari del PSC va 
repetir el tripartit desplaçant 
els seu adversari Artur Mas de 

la presidència, tot i que va quedar 11 escons per sota de CiU. Per 
a ell això no era significatiu. Després de les municipals va seguir 
l’ofensiva intentant altre cop el 10 a 0, fins al punt de cedir a ERC la 
presidència de les diputacions de Girona i Lleida a canvi de desca-
valcar la federació nacionalista.
Fer un plantejament de confrontació tant dur sense que la majoria 
parlamentària s’hagués garantit un projecte de país cohesionat en 
comptes de tres, cosa que el mateix Ernest Maragall ha denunciat, 
és arriscar molt. Montilla ha creat a cada passa més i més anticos-
sos, sense aconseguir ni un sol nou simpatitzant, segons diuen les 
enquestes. La política del tot o res ha coincidit amb l’erràtic govern 

de José LuÍs Rodríguez Zapatero 
a Espanya, cosa que ha acabat 
de dibuixar un mapa corrosiu. 
Qualsevol problema polític que 
apareix és ara culpa del tripartit 
o d’alguna administració socia-
lista, pel fet que governen a tot 
arreu. No hi ha excusa possible. 

Aquesta situació ha fet molt mal a Jordi Hereu, ja que s’ha solapat 
amb la difícil operació de regenerar un projecte que donava alertes 
de cansament des de l’època de Joan Clos. L’ha contaminat de ple.
Montilla s’adona ara que l’època daurada dels governs socialistes 
a Catalunya està a punt de col.lapsar, com fan els icebergs. I ha 
reaccionat portant CDC a una comissió d’investigació parlamen-
tària en ple període preelectoral. És una situació realment inèdita, 
però no m’ha estranyat gens. Ha tornat a fer una aposta del 10 a 0, 
d’aquelles que Montaigne desaconsellava. 

Opinió

cedidA: Josep mAriA contel

La cultura popular de Gràcia 
està o hauria d’estar de dol 
per l’anunciada dissolució 
de la colla de gegants de 
la Vila la setmana passada. 
Els gegants de Gràcia, Pau i 
Llibertat, es van crear l’any 
1982 i des de llavors han 
representat la Vila allà on han 
anat. Un d’aquest viatges que 
recordo especialment va ser 
l’any 1988, quan els gegants 
van viatjar als Alps francesos, 
a les poblacions d’Albertville i 
de Val d’Isère. Ara bé per més 
que busco en la memòria, no 
puc recordar qui eren els que 
formaven part de la colla.
Després, amb el temps, apa-
regueren entre altres l’Enric 
i la Teresa, –no recordo el 
temps que fa d’això–, doncs 
el temps passa i finalment les 
coses es tornen quotidianes. 
Era normal trobar els gegan-
ters a molts llocs, amb els 
seus vestits, amb les seves 
casaques a ratlles blanques i 
blaves, mentre anava a munt 
i avall la colla rebia dues 
noves peces: els gegantons 
de l’ara Fundació Festa Major 
de Gràcia, la Gresca i el 
Torradet, i després el Pepitu 
Campanar i els capgrossos. 
Tota una família de l’imagina-
ri festiu que s’ha anat gestant 
a Gràcia al llarg dels darrers 
vint-i-vuit anys.
I ara que han anunciat la seva 
desaparició també cal recor-
dar moltes altres coses que al 
llarg dels anys han germinat 
amb la seva col.laboració 
com la cercavila de la Festa 
Major del dia 15 a la tarda, la 
cercavila del dia de Sant Roc, 
la trobada bianual de gegants 
a Gràcia, etc.

Tot això no hagués estat pos-
sible sense l’empenta de l’Enric 
i la Teresa, que durant molts 
anys han estat capaços de 
mobilitzar molta gent per dur 
a terme totes aquestes empre-
ses, que han portat els gegants 
de Gràcia per arreu, així com 
també han estat els amfitrions 
de molts altres gegants que 
s’han passejat pel carrers de la 
nostra vila.
Ara han decidit plegar, perso-
nalment els trobaré a faltar, 
aquest any la Mercè ja no 
serà igual sense ells, gegants i 
geganters. És un moment trist, 
un moment en el qual hom es 
pregunta què s’hauria de fer, 

perquè aquesta decisió no-
més fos un malson d’una nit 
d’estiu, que en llevar-nos tot 
tornés a ser com abans.
Potser puc pecar d’il.lús 
en creure que tot es pot 
arreglar, que la solució pot 
arribar, doncs penso que no 
podem perdre per un temps 
indefinit una part important 
del nostre imaginari festiu, 
com són el gegants, gegan-
tons i capgrossos. En aquest 
punt penso que hem de fer 
quelcom per la permanència 
d’aquesta part festiva i per 
tant encoratjo a tots els que 
ho desitgin a parlar i trobar 
una solució. 

S’ha adonat que 
l’època daurada dels 
governs socialistes està 
a punt de col·lapsar

 Administració de Tresoreria de 
la Seguretat Social número 7

  Travessera de Gràcia, 117
   93 217 07 19
 web: www.seg-social.es

 Agència Tributària de Gràcia
  Av. Príncep d’Astúries, 66
   93 237 41 80
 web: www.aeat.es

 Àrea Funcional de Treball i 
Afers Socials

  Travessera de Gràcia, 303
   93 520 91 30

 Àrea Funcional de Treball - 
Departament d’Emigració

  Travessera de Gràcia, 303
   93 520 91 44 

 Barcelona Centre Universitari
  Torrent de l’Olla, 219
   93 238 90 49
 web: www.bcu.cesca.es

 Centre de Normalització 
Lingüística de Gràcia-Sarrià-
Sant Gervasi

  Av. Príncep d’Astúries, 54
   93 217 87 23
 web: www.cpnl.cat

 Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció

  Gran de Gràcia, 226
   93 368 09 00
 web: www10.gencat.net/jus_cire

 Comissaria de Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra

  Avinguda de Vallcarca, 169-205
   93 306 23 20
 web: www.gencat.net/mossos

 Consell Municipal del Districte 
de Gràcia

  Plaça Rius i Taulet, 2
   93 291 66 15
 web: www.bcn.cat/gracia

 Consolat General d’Alemanya
  Passeig de Gràcia, 111
   93 292 10 00
 web: www.barcelona.diplo.de

 Consorci Agència Local 
d’Energia de Barcelona

  Torrent de l’Olla, 218
   93 291 40 41
 web: www.barcelonaenergia.com

 Consorci d’Estudis Mediació i 
Conciliació a l’Administració 
Local

Administració pública

  Riera de Sant Miquel, 63
   93 402 20 78

 Consorci Sanitari de Barcelona
  Esteve Terradas, 30
   93 259 41 00

 Direcció d’Atenció Primària de 
Gràcia

  Sant Antoni Maria Claret, 19
   93 207 57 04
   93 207 57 52

 Direcció Provincial de l’Institut 
Nacional de la Seguretat 
Social

  Sant Antoni Maria Claret, 5-11
   93 284 93 58

  Institut de Serveis a la 
Comunitat

  Plaça Lesseps, 1
   93 238 45 45

 Oficina de tramitació de DNI i 
passaport

  Nil i Fabra, 17
   93 292 02 12

Qualsevol problema 
polític és ara culpa del 
tripartit o d’alguna 
administració socialista
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Política
El pla estratègic de la Salut reobre les 
ferides per la manca d’actuacions al barri
La proposta del Districte de reformar la rambla Mercedes encén els ànims dels veïns

L’ombra de les reformes 
proposades i aturades 
per enèsima vegada al 
Park Güell ha marcat les 
sessions de debat per 
elaborar el pla estratè-
gic del barri de la salut, 
els veïns van reclamar 
actuacions immediates 
com el soterrament de les 
línies elèctriques que ja 
s’inclou en el PaD i van 
rebre amb desconcert la 
idea d’haver de participar 
en la redacció d’un nou 
document que servís per 
a una declaració d’intenci-
ons a llarg termini. 

M.ORTEGA/A.BALANZÀ

Continua la constant de la baixa 
participació a les sessions de pla 
estratègic. A la Salut, prop d’una 
desena de representants del Dis-
tricte i poc més de cinc veïns de 
mitjana. En aquest cas, però, amb 
els nervis més a flor de pell per la 
manca d’actuacions específiques 
al voltant, per exemple, del Park 
Güell. La proposta municipal de 
reformar la rambla Mercedes eli-
minant places d’aparcament per 
guanyar espais verds i fomentar 
els punts de trobada va caure com 
una galleda d’aigua freda entre els 
veïns assistents que defensaven la 
necessitat de millorar al preu que 
fos els problemes d’aparcament, 
sobretot tenint en compte que ja 
hi ha una gran zona verda: el Park 
Güell. Un altre dels punts calents 
va ser el de la connexió en auto-
bús, ja fa temps que es reivindi-

caun desdoblament a la línia 116 
que plantegi un recorregut que 
els eviti les voltes actuals i mi-
llori, per tant, la connexió amb 
la Vila, així com que es gestioni 
millor l’entrada de turistes pel 
carrer Olot. La recent constituï-
da AV La Salut ha manifestat el 
seu rebuig a les sessions, perquè 
denuncia “la intromissió i les in-
júries de tècnics i consellers en les 
taules de treball i poc el interès en 
obrir la convocatòria”
El conseller de la Salut, Josep 
Antoni Vinyals, al seu torn, va-
lora en postiu les diferents sessi-
ons perquè considera que shan 
fet propostes interessants i s’han 
obert fils de debat que caldrà 
plasmar en el pla estratègic. 

Albert JAné

les reformes del pArk Güell, un dels punts del debAt

breus

El conseller de CiU i al distric-
te i dirigent de l’agrupació lo-
cal d’UDC, Francesc Gambús, 
ha estat elegit sisè candidat de 
Barcelona per integrar-se en la 
llista de la federació nacionalis-
ta al Parlament de Catalunya. 
Gambús, que si es compleixen 
les previsions de fa quatre anys 
podria anar cap al número 30 
de la llista definitiva, també es-
tarà acompanyat per l’altre con-
seller d’Unió al grup municipal, 
Eugeni Rodoreda, que anirà a 
les llistes com a suplent. 

L’endarreriment del desallotja-
ment del Casal Popular del car-
rer Ros de Olano –que abans 
d’acabar l’any es preveia per al 
mes de gener o febrer- ha per-
mès als integrants de l’Assem-
blea de Joves de Gràcia preveu-
re que, durant la Festa Major, el 
casal encara continuarà obert. 
Així, el centre okupat serà un 
dels punts de reunió del joves 
de la Vila si bé el col·lectiu 
programa el gruix d’activitats a 
l’espai de les festes alternatives 
que en la darrera edició es van 
fer a la plaça del Raspall. La 
propera setmana, membres de 
l’organització es reuniran amb 
el Districte per determinar on 
es faran enguany però, de mo-
ment, tot indica que Raspall 
repetirà. Durant les festes, és 
probable que els joves impul-
sin de nou les mobilitzacions 
en defensa del Casal. 

Gambús serà el 
precandidat d’Unió 
al Parlament 

L’AJG preveu 
seguir al Casal 
per Festa Major

Espai públic. La Salut, tal com 
recull el document de prediag-
nosi, no és l’Eixample i no té 
una trama urbana que el relli-
gui, cosa que crea dificultats de 
connexió entre carrers i zones. 

Mobilitat. La impossibilitat del 
bícing és evident pels forts pen-
dents, però el document també 
admet que cal reforçar el bus a 
la zona nord-oest i ampliar els 
horaris.

Cultura. Ara mateix hi ha du-
es entitats que organitzen la 
Festa Major, la Miranda i l’AV 

La Salut, i s’estan fent intents 
d’acostament. El nombre de 
visitants al Park Güell i el pla 
integral aturat a l’Ajuntament 
també estan sobre la taula.

Equipaments i Comerç. Hi ha 
pocs equipaments socials pú-
blics al barri i manca de comerç 
de proximitat a la zona nord.

Educació, Esport i Medi Am-
bient. Segons el document ela-
borat per la tècnica de barri, 
Mònica Oriola, no hi ha cap 
amenaça ni cap punt feble en 
aquests tres àmbits.

Amenaces i punts febles de la Salut

A.B.

Veïns del carrer Gran i dels car-
rers del darrere de l’Espai Jove La 
Fontana han fet arribar a l’Ajun-
tament de Barcelona i a la Guàr-
dia Urbana diferents tongades 
de queixes per la implantació del 
botellot i els sorolls derivats dels 
concerts que almenys un cop al 
mes s’organitzen a l’equipament. 
La polèmica va ser un dels temes 
que va sortir en la comissió de 
joventut del districte que es va 

fer dilluns, a la qual, com és ha-
bitual, no hi va assistir gairebé 
cap entitat de Gràcia; només 
YMCA hi va ser una estona. 
Aquesta dinàmica, iniciada ja 
l’any passat, s’ha mantingut inal-
terable per l’enfrontament que es 
manté entre les entitats i la con-
selleria de Joventut. La conselle-
ra Míriam Carracedo va reiterar 
que té previst reunir-se amb els 
joves de la plataforma, que ara 
han sumat el suport dels joves de 
Lluïsos, abans de l’estiu.

èric lluent

moviment A les portes de l’espAi Jove lA fontAnA

Nou boicot de les entitats a la 
comissió de Joventut del districte
Queixes veïnals pel botellot i el soroll dels concerts a l’Espai Jove

Les queixes sobre determinats 
usos de l’Espai Jove van esclatar 
fa quinze dies quan un concert 
organitzat per la Plataforma 
d’Entitats Juvenils va allargar-se 
una hora més del permès, la una 
de la matinada, i l’assistència va 
sobrepassar també l’aforament 
previst, fins al punt que hi va in-
tervenir la Guàrdia Urbana. 
Dilluns Carracedo i la conselle-
ra de CiU Esther Padró van en-
frontar-se per l’ús de l’Espai Jove 
que, en aquestes circumstàncies, 

provoca problemes de sorolls i 
botellot als carrers del voltant. 
Padró també va criticar els tipus 
de cursos que s’ofereixen “per ser 
poc adients a la realitat” i que el 

Districte “no negociï amb una 
plataforma que boicoteja tots 
els actes de partits” i, per contra, 
disposi d’un espai amb clau dins 
de l’equipament. 
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Societat
Pla per externalitzar la gestió de la Sedeta, 
l’últim centre cívic municipal de Gràcia
L’Ajuntament ja ha eliminat els conserges de tarda i els ha substituït per vigilants privats

L’ajuntament de Barcelo-
na ha elaborat un estudi 
en que es marca el prò-
xim mandat com a límit 
per externalitzar definiti-
vament la gestió dels 13 
centres cívics municipals 
que queden a la ciutat. 
De fet, la majoria, 38, ja 
estan dirigits ara mateix 
per una empresa com a 
Gràcia passa en el cas del 
coll o per una entitat com 
passa a la vila en el cas 
de l’artesà. L’últim centre 
cívic municipal de Gràcia, 
doncs, ara mateix és la 
sedeta. i per poc temps. 

ALBERT BALANZÀ

La Sedeta, que acaba de celebrar 
els 25 anys com a centre cívic 
municipal amb tot un seguit 
d’actes i xerrades, ha començat 
el compte enrere en el seu mo-
del de gestió, dos mesos després 
de rebre una comunicació des de 
l’Ajuntament de Barcelona en la 
qual es marcava una nova línia 
que preveu l’externalització de la 
gestió del centre. La directora de 
la Sedeta, Esperança Álvarez, ha 
admès aquesta intenció munici-
pal apuntada per fonts del centre 
a L’Independent.
El pla es basa en un estudi ela-
borat des de Sant Jaume en què 
es dóna per bona la tendència 
iniciada a principis dels noran-
ta en què, per exemple, un dels 
primers centres cívics munici-
pals que van externalitzar del 
tot la gestió i van posar límits 
a l’accés va ser el 1993 l’Artesà 
de la Travessia de Sant Antoni, 

Arxiu

el centre cívic de lA sedetA en unA imAtGe recent

El Districte continua buscant 
un espai d’uns 1.000 metres 
quadrats al barri del Camp d’en 
Grassot-Gràcia Nova per aixe-
car-hi l’equipament de Serveis 
Socials que s’havia projectat a 
la Sedeta però que la manca de 
consens polític i el rebuig veïnal 
van allunyar de les grades de la 
plaça. Des d’aquella decisió, pe-
rò, els treballs de recerca encara 
no han donat fruit tot i que es 

va erigir com una de les priori-
tats del pla estatègic del barri. 
Donada la situació econòmica, 
el Districte busca un local en 
règim de lloguer per no haver 
de fer front a una inversió tan 
gran. De fet, un estudi de camp 
d’aquest setmanari ha xifrat 
en tres milions d’euros el preu 
d’un local d’aquestes caracterís-
tiques al carrer Indústria a prop 
del passeig Sant Joan.

Un local com el de Serveis 
Socials a Grassot val 3 milions

seu actual del CAT, els organit-
zadors del Tradicionàrius. La 
placa de centre cívic a l’exterior, 
en qualsevol cas, s’ha mantingut 
tot aquest temps. Més recent és 
l’externalització del centre cívic 
el Coll, des del 2005 a mans de 
l’empresa Ludic 3, que de fet ja 
havia gestionat anteriorment di-
ferents serveis del centre com el 
casal de joves.
La primera passa cap a l’exter-
nalització de la Sedeta ja es va 
produir el 7 de gener del 2009, 
quan l’Ajuntament va decidir 
no cobrir baixes dels conserges 
i substituir-los per vigilants pri-
vats com a controladors d’accés, 
habitualment vinculats a entitats 
de persones discapacitats. 

Penitents tria 
Xavier Vilaró 
de polèmic 
pregoner
REDACCIó

La festa major dels barris de 
Penitents-Teixonera- Mas Falcó 
engegarà les seves activitats de 
forma oficial aquest cap de set-
mana i ho farà amb un pregoner 
si més no polèmic. Xavier Vilaró, 
l’intendent major de la Guàrdia 
Urbana, que és veí de Penitents, 
serà l’encarregat de donar el tret 
de sortida als actes festius en una 
roda de discursos prevista per a 
aquest divendres a les set de la 
tarda a la plaça de la Vall d’He-
bron. El nom de Vilaró es va fer 
especialment conegut després de 
presentar una denúncia contra 
els Mossos d’Esquadra, l’estiu 
de fa dos anys, per haver rebut 
l’impacte d’una pilota de goma 
durant les celebracions espanyo-
listes de l’Eurocopa a la plaça Es-
panya, en un cas que va generar 
versions contradictòries. 

M. ORTEGA

Aparcada la idea d’una reforma 
integral de la Gal·la Placídia, 
aquest dijous el Districte ha enge-
gat els treballs per millorar la si-
tuació d’aques espai, que esperava 
una rentada de cara des que es va 
retirar la carpa del mercat provisi-
onal de la Llibertat. Ara el projec-
te, que compta amb una inversió 
de 170.000 euros, preveu millores 

en el paviment de la plataforma i 
deixar per a vianants el vial de la 
plaça. Una de les mesures que s’in-
clou en aquest paquet de millores 
és l’eixamplament de les voreres i 
la renovació tant dels arbres com 
dels fanals. De fet, les deficiències 
en la il·luminació de l’espai havi-
en motivat darrerament les quei-
xes veïnals per l’estat d’abandó en 
què es trobava. L’obra tindrà dues 
fases. En primer lloc, s’ampliaran 

Albert JAné

l’estAt ActuAl de lA GAl.lA plAcídiA

El Districte engega les obres de 
millora de la plaça Gal·la Placídia
S’invertiran 170.000 euros i s’asfaltarà l’antic vial interior

les voreres de la banda Besòs, on 
es plantaran tipuanes i jaracandes 
de diàmetre gran, provinents de la 
recuperació del viver municipal. 
La segona fase consistirà a asfaltar 
l’antic vial intern de la plaça, que 
quedarà tancada al trànsit amb 
fitons i permetran només el pas 
de cotxes d’emergència. També 
es farà la pavimentació, en asfalt 
vermell, del tram de plaça on hi 
havia la carpa del mercat. Aquesta 

és la reforma a la que es va agafar 
l’equip de govern davant la pro-
posta de CiU d’impulsar una re-
forma de caràcter integral, durant 
la darrera sessió plenària. Una idea 

que, de fet, fa anys que es va ajor-
nant i que, en aquests moments, 
es troba en mans de la Generali-
tat, que podria impulsar-la de la 
mà de la nova estació de FGC. 

breus

Sota el lema Fem-ho fàcil, la Co-
missió de Joves del Coll engega 
aquest divendres la programa-
ció de les festes alternatives del 
barri, que tindran lloc al parc de 
la Creueta i s’allargaran fins al 
proper diumenge 20 de juny. La 
programació inclou la tercera 
edició del festival d’arts escèni-
ques per la transformació social, 
previst per a diumenge. 

El Coll enceta 
les seves festes 
alternatives
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reportatge

Els responsables del projecte Grà-
cia Sense Fils asseguren que la seva 
aventura ja es troba “en un punt 
prou madur” per convidar tothom 
a unir-se i fer créixer la xarxa, que 
han desenvolupat un sistema a tra-
vés del qual la connexió és senzi-
lla i que n’hi ha prou en instal·lar 
un node al terrat de cada finca i 
baixar cable fins als diferents pisos 
per entrar a formar part d’aques-
ta comunitat que funciona amb 
sistema mesh. És a dir on tots els 
vèrtexs de la xarxa són alhora emis-

cedidA

un dels nodes de lA xArxA de GràciA sense fils

Fent créixer la xarxa

M.Ortega

sors i consumidors d’informació, 
perquè tots els punts es connecten 
amb els del voltant. Cada nou 
node permet ampliar el límit de 
cobertura.
En aquests moments, a Gràcia es-
tan funcionant vuit nodes -instal·-
lar-ne un té un cost aproximat de 
300 euros- i la idea dels seus im-
pulsors és poder arribar aviat a un 
nombre pròxim als vint per poder 
donar cobertur al 90 per cent dels 
usuaris en territori gracienc (el 
que és orogràficament possible). 

Així ho van explicar dissabte a 
l’Espai Jove La Fontana en el marc 
de les jornades Un internet per a 
tothom, que van combinar les ses-
sions teòriques i concerts. La xar-

xa gracienca s’integra dins del 
macroprojecte Guifi.net, una 
iniciativa nascuda a la comarca 
d’Osona el 2008 que ja compta 
amb prop de 10.000 nodes. 

Gràcia Sense Fils vol multiplicar el nombre de nodes connectats

Per enviar un correu 
al veí de sota de casa 
no és necessari passar 
pels estats Units. el ca-
mí més ràpid sempre és 
en línia recta i evitar-
lo és fer volta i pagar 
un sobrecost. aquesta 
seria, en gran mesura, 
la filosofia de Gràcia 
sense fils que, des del 
2003, treballa per crear 
una gran xarxa telemà-
tica d’accés lliure.

Polèmica per l’obertura d’una botiga de 
pirotècnia en una finca exaluminòsica
El local va iniciar la seva activitat sense tenir lligada la llicència

Sant Miquel dels Sants tindrà sala polivalent

més de trenta mil euros 
per pis els van costar, el 
2002, als veïns de la finca 
número 58 de l’avinguda 
de vallcarca les defici-
ències en el seu edifici, 
afectat d’aluminosi. ara 
creuen que han sortit 
del foc per caure a les 
brases ja que, superada 
aquesta crisi, s’enfronten 
a l’obertura d’una botiga 
de pirotècnia de grans 
dimensions als baixos. Un 
risc que, segons aquests 
veïns, no s’hauria de cór-
rer en un edifici tan per-
judicat i menys si no es 
garanteix en tot moment 
que tot està en ordre.

MARIA ORTEGA

Les alarmes per l’obertura d’un 
establiment de la cadena Petardos 
CM als baixos del número 58 de 
l’avinguda Vallcarca ja es van en-
cendre entre els veïns de les finques 
colindants l’estiu de l’any passat 
quan, tot i encara no disposar de 
les llicències necessàries, abans de 

Sant Joan l’establiment ja va obrir 
les seves portes al públic. Una 
infracció de la qual els veïns van 
alertar en tres ocasions la Guàrdia 
Urbana que forçava els propietaris 
a tornar a abaixar la persiana. De 
fet, asseguren que la remodelació 
del local es va fer només amb un 
assabentat d’obres i per aquest 
motiu van presentar més de 300 
signatures demanant que s’aturés 
el procés i es forcés la propietat a 
seguir totes les passes necessàries 
per a una gestió d’aquest tipus.
Aquest estiu, però, la història es re-
peteix i en plena temporada alta de 
la venda de material pirotècnic, la 
botiga torna a estar oberta, quan, 
de fet, tot just culmina aquest di-
vendres el període per a la presen-
tació de les al·legacions dels veïns 
i el local, que ja té confirmació de 
Medi Ambient i Bombers, s’ha 
acollit al principi del silenci ad-
ministratiu per poder obrir abans 
de tenir oficialment la llicència. És 
per aquest motiu que el Districte 
està tramitant una ordre de cessa-
ment, però en el temps que es fa 
efectiva, el local ja podria tenir el 
permís en ordre. 

Albert JAné

Albert JAné

lA botiGA obertA Als bAixos del número 58 de l’AvinGudA de vAllcArcA

el JArdí de lA pArròquiA de sAnt miquel dels sAnts Amb les obres A miG fer

La mateixa empresa Petar-
dos CM que s’està instal·lant 
a l’avinguda de Vallcarca ja 
va viure un cas similar l’es-
tiu de fa dos anys al barri de 
les Corts, concretament al 
número 313 del carerr Gali-
leu, on també va topar amb 
l’oposició veïnal que es va 
mobilitzar en contra del que 
considerava “un polvorí a so-
ta de casa”. En aquestc cas, 
a més el modus operandi, de 
l’empresa va ser el mateix i 
també es va acollir al silen-
ci administartiu -la manca 
de resposta s’interpreta en 
positiu- per poder aixecar la 
persiana abans de Sant Joan 
i sense la notificació de l’ac-
ceptació de la llicència.

Més llicències 
per silenci 
administratiu

Reformes a l’espai dels 
històrics tallers Natzaret

M.O.

En plena postguerra aquest 
local annex a la parròquia de 
Sant Miquel dels Sants -d’uns 
60 metres quadrats- va acollir 
els tallers de Natzaret, un espai 
dedicat a la formació en oficis 
i enfocat als joves i, anys més 
tard, de la mà de mossèn Jo-
sep Ponts, es va convertir en la 
seu dels esplais parroquials, en 

primera instància del Fovina i, 
més endavant, de l’Abat Cassià. 
Actualment aquesta construcció 
de tres sales, encara en tenia una 
dedicada a l’activitat de l’esplai 
i la resta havia anat quedant re-
legada a magatzem de material 
a causa del seu precari estat de 
conservació. 
Ara, però, ja s’ha engegat un 
procés de reforma que, de mo-
ment, ha enderrocat l’antiga 
construcció i que, a curt termini, 
“mantindrà l’essència de l’antic 
local però convertit en una sala 
polivalent més adequada als usos 
que es necessiten en aquests mo-
ments”, tal i com explica mossèn 
Joaquim Vives. 
Les obres, que en un principi es 
preveia que estiguessin enllesti-
des per Sant Miquel dels Sants, 
el 5 de juliol, han començat amb 
una mica de retard, però tot i així 
estaran acabades de cara al curs 
que ve per continuar acollint ac-
tivitats de les tres corals de la par-
ròquia, l’esplai i els grups de ca-
tequesi, així com també per oferir 
l’opció de petites celebracions al 
jardí -aquest espai té lavabo- des-
prés dels bateigs i les comunions 
que tinguin lloc a la parròquia. 

sempre amb una apa-
rença de mitja proviso-
nalitat però vencent el 
pas dels anys, l’espai 
annex a la parròquia de 
sant miquel dels sants, 
al carrer escorial amb 
camèlies, ha escrit 
moltes de les pàgines 
de la vida social i edu-
cativa de Gràcia. ara les 
necessitat de renovar-se 
i sobretot una teulada 
feta d’uralita i en mal 
estat de conservació, 
han portat la parròquia 
a encetar un període de 
reformes que adaptarà 
l’espai a les noves ne-
cessitats.



de Gràcia

9

11 de juny de 2010
l’independent

Si et vols anunciar a la Guia Gastronòmica de Gràcia,

truca’ns i t’informarem: 692 601 261
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Maria Ortega 

Corria l’any 1982 quan la seva 
família es va fer càrrec del bar 
i la seva relació amb el local i 
molt especialment amb la clien-
tela s’ha anat fent cada cop més 
estreta, sobretot des que junta-
ment amb el seu marit, el Cé-
sar, tiren endavant allò que els 
seus pares van patir per comen-
çar a aixecar. “Marxarem quan 
abans perquè ens fa mal veure 
com les obres s’ho van empor-
tant tot”, explicava encara amb 
la boca petita. Gracienca de to-
ta la vida, aquest estiu emigrarà 
cap a la població natal del seu 
marit, Vila de Cruces, un petit 
poble de Galícia on la intenció 
del matrimoni és començar de 
0, però amb una idea clara: 
“intentar portar-hi part de l’es-
perit i l’aroma que es respiren 
a la Violeta”. Allà obriran un 
bar-restaurant que mantindrà 

èric lluent

A Galícia amb part de la Violeta

lA mAri cArmen i el césAr duArnt lA festA de comiAt A lA violetA

Els responsables del bar de l’antic casino n’obriran un a Galícia

festa agredolça la de 
dissabte a la violeta. fi 
d’etapa. en una set-
mana començaran les 
obres que han de reno-
var de dalt a baix –man-
tenint bar i façana- l’an-
tic casino, però abans 
calia un comiat a l’alça-
da de les circumstàn-
cies. “estic molt con-
tenta perquè aquí hi ha 
tota la gent que estimo 
i que m’ha ajudat a 
tirar endavant durant 
aquest procés que, en 
determinats moments, 
ha estat molt dur, però 
al mateix temps tinc un 
pes al cor que no me’l 
trec”, explicava la mari 
carmen, visiblement 
emocionada mentre 
portava coses de la 
barra de la violeta a 
la barra improvisada 
al carrer sant joaquim 
per abastir la festa de 
comiat al carrer.

el nom de la Violeta. Una segona 
aventura que ara mateix es plan-
tegen amb una barreja d’il·lusió 
i pena pels anys que deixen en-
rere i la feina feta a Gràcia. Ara, 
com explica la Mari Carmen, li 

toca emigrar i deixar el seu barri 
per buscar sort en una altra ter-
ra: “La meva vida ha passat entre 
aquestes quatre parets, però és el 
moment de fer un canvi”. 
Són conscients, però, que repetir 
una experiència similar no els serà 
fàcil: “L’ambient que tenim aquí 
és increïble, els clients són com la 
nostra família, ens coneixen, ens 
estimen i fan que sigui molt fàcil 

treballar, serà complicadíssim 
tornar a començar, però s’hau-
rà d’intentar”.
La Violeta de Gràcia engegarà 
el 19 de juny un període mí-
nim de 20 mesos d’obres se-
guint el projecte V de Violeta 
de Miquel Alonso i Joan Mile-
lire. Tot i que conservarà la fa-
çana i el bar, l’esperit no podrà 
ser el mateix, perquè darrera la 
barra no hi haurà les cares de 
sempre.
Diables, tabalers, geganters -en 
una de les seves darreres actu-
acions abans de la dissolució-, 
trabucaires, conta contes, músi-
ca i molta emoció, sobretot per 
part de les entitats que s’hi han 
allotjat, van acomiadar dissabte 
la Violeta. Toca començar unes 
obres que el César i la Mari 
Carmen volen seguir ja de ben 
lluny. La Violeta del segle XXI 
comença a perfilar-se. 

Vila de Cruces, el 
poble natal del César, 

acollirà una nova 
versió de la Violeta

reportatge
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islàndia, terra de foc i aigua
En el marc del cicle temàtic sobre parcs nacionals del món, la bibli-
oteca Jaume Fuster programa aquesta setmana la xerrada Islàndia, 
illa de foc i aigua, una mirada a aquest petit país que anirà més 
enllà de la seva darrera fama volcànica.

Dimecres 15 de de juny, a les 19 h
Biblioteca Jaume Fuster (Lesseps, 20)

Nit de festa major a càr-
rec del grup Stylos.
Plaça de la Vall d’Hebrón, a 
les 22 h 

Concert: Baby Copperhe-
ad, The Not Knowing i 
Correa Luna. 
La Cova de les Cultures (Àn-
gel, 12), a les 22 h 

 Ds 12 de juny
BCN en marxa: Itineraris 
guiats per conéixer les grans 
actuacions en infraestructu-
res i serveis de Gràcia.
Sortida des de Lesseps/Tor-
rent de l’Olla, a les 10 h

Matinal tradicional, a càr-
rec dels Bastoners de l’insti-
tut Jaume Balmes i de l’esco-
la Poveda.
Plaça de la Vall d’Hebron, a 
les 11 h

Ballada de sardanes a 
càrrec de la Cobla Ram-
bles.
Plaça de la Vall d’Hebron, a 
les 13 h

Festa Major Penitents-Teixo-
nera- Mas Falcó: Campionat 
internacional de llança-
ment de pinyols d’oliva.
Plaça de la Vall d’Hebron, a 
les 17 h

Portugal convida: Festa po-
pular + música.
Jardinets de Gràcia, a partir 
de les 18 h

Concert: Tostadas + Mil 
Pesetas.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h

Teatre: Blak&deker
Sala El Off (Església, 4), a les 
21 h

Concert jove: Mahogo, 
Moussa & The latin reg-
ge band i Sant Gaudenci 
Dj set.
Parc de la Creueta, a les 
21.30

Ball de festa major a càr-
rec de l’Orquestra Orgue 
de Gats.
Plaça de la Vall d’Hebron, a 
les 22.30

Dj Mayfield.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 23 h

 Dg 13 de juny
II Torneig obert de tennis 
taula.
Lluïsos de Gràcia (plaça del 

candidat al Nobel, xer-
rada a càrrec de Jesús Her-
nández, traductor.
Sedeta (Sicília, 321), a les 
19.30 

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

 Dc 16 de juny
Cicle temàtic: Parcs naci-
onals del món. Islàndia, 
illa de foc i aigua.
Bibliteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 19 h

Concert: The Stringbo-
nes.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

 Dj 17 de juny
Vine a fer un cafè amb...
Leyendas urbanas ilus-
tradas, amb Alberto 
Granados.
Biblioteca Jaume Fuster 
(Lesseps, 20), a les 19 h

Sopar-tertúlia amb Que-
co Novell.
Lluïsos de Gràcia (plaça del 
Nord, 7-10), a les 21 h

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

Teatre amb improvisa-
ció. 
La Cova de les Cultures (Àn-
gel, 12), a les 22 h

Nord, 7-10), a partir de les 
9 h

III Jornades de cric.
Parc de la Creueta, 10 h

Torneig de Botifarra.
Lluïsos de Gràcia (plaça del 
Nord, 7-10), a partir de les 
11 h

Concert: coral Baluern.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 13 h

Concert final de curs de 
Cantabile.
Teatre del Cercle (Santa Mag-
dalena, 12), a les 19.30

Teatre: Blak&deker
Sala El Off (Església, 4), a les 
20 h

Poesia: Pere Sousa & Joa-
na Brabo. 
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h

 Dll 14 de juny
Cicle temàtic: La qualitat 
de vida de les persones 
amb demència.
Biblioteca Vila de Gràcia, a 
les 19 h

Concert: Libas Traum 
Trio.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

 Dm 15 de juny
Ismail Kadare, l´etern 

xPosicions

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

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 26 de juny
Exposició de pintura: Sto-
na.rt, de Nasto.
La Cova de les Cultures 
(Àngel, 12) 

Exposició: dibuixos i olis 
a càrrec d’Encarna Co-
llado.
Lluïsos (plaça del Nord, 
7-10)

 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)

Expo: Joves il.lustradors 
del Coll.
CC del Coll (Aldea, 15-17)

Exposició: La Revolta de 
les Quintes: mostra de do-
cuments.
Arxiu municipal del Districte 
de Gràcia (Lesseps, 20) 

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

infantiLs

 Dv 11 de juny
Festa Major Penitents- Tei-
xonera- Mas Falcó: Taller 
de maquillatge infantil i 
altres tallers.
Plaça de la Vall d’Hebrón, a 
les 17.30 

 Ds12 de juny
Festa jove del Coll: acivitats 
infantils.
Parc de la Creueta, a partir 
de les 10.30.

Festa infantil.
Plaça de la Vall d’Hebrón, a 
les 18 h 

 Dc 16 de juny
Primeres passes: Vols que 
t’expliqui un conte?
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 17.30

actes

 Dv 11 de juny
Festa Major Coll -Teixonera - 
Mas Falcó: Xocolatada i pa 
amb vi i sucre.
Plaça de la Vall d’Hebrón, a 
les 18.30

Pregó d’inici de les festes 
de Penitents -Teixonera- 
Mas Falcó, a càrrec de Xa-
vier Vilaró.
Plaça de la Vall d’Hebrón, a 
les 19 h 

Concert: Limpe Fuchs.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21.30 

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

Festes Joves del Coll: con-
cert amb La banda del 
panda, Itaca band i El tac-
hita de Collblanc.
Parc de la Creueta del Coll, a 
partir de les 22 h
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Entitats gracienques promouen una revetlla 
de Sant Joan unitària a la plaça Lesseps
La celebració busca mantenir viva la tradició i enfortir relacions veïnals nord-sud 

sumar esforços per fer la 
festa més gran i facilitar 
el contacte entre diferents 
entitats del barri, sobretot 
d’aquelles més allunyades 
en el territori. aquesta és 
la idea que ha portat un 
seguit d’entitats gracien-
ques a posar-se a treballar 
colze a colze per impulsar 
una revetlla de sant joan 
conjunta que, si tot se-
gueix el curs previst i des-
prés d’obtenir el vist-i-plau 
del Districte, se celebrarà 
a la plaça Lesseps. Una 
ubicació que no s’ha esco-
llit a l’atzar, sinó amb la 
voluntat de trobar un punt 
de contacte entre barris 
del nord i del sud i de do-
nar una altra enfocament 
a una plaça darrerament 
marcada per la polèmica 
tant per la reforma com 
per l’ús que se li dóna.

M.ORTEGA

El Cercle, el Cargol Graciós, la 
Comissió de Festes del carrer Mo-
zart, Gràcia Decideix, el Taller 
d’Història o la Coordinadora de 
Colles Populars són algunes de les 
entitats que estan movent papers a 
contra rellotge per engegar revetlla 
conjunta de Sant Joan a la Vila, 
que vol muntar una gran foguera a 
Lesseps. L’objectiu d’unir esforços 
és, com expliquen els impulsors de 
la iniciativa, “evitar que es perdi 
l’esperit de les celebracions popu-
lars, fer una crida general a man-
tenir aquestes tradicions i dotar-les 
de força”. 

De fet, la idea va néixer durant la 
darrera celebració de la Castanya-
da i davant la multitud de petites 
festes organitzades que obligaven a 
anar d’un punt a un altre si es vo-
lia gaudir dels actes organitzats per 
les diferents entitats. A més, un al-
tre dels motius fundacionals de la 
gran revetlla és enfortir llaços entre 
entitats dels barris del nord i del 
sud en un punt de trobada situat 
pràcticament en terreny neutral. 
En aquest sentit, entitats com el 
Casal de la Miranda o l’associació 
de veïns de Vallcarca- Gràcia Nord 
també han manifestat el seu interès 
a participar de la festa. La revetlla 
engegarà al vespre amb activitats 
infantils, sopar de germanor i, tot 
seguit, prendran el protagonisme 
el foc i la música. 

Albert JAné

lA plAçA lesseps, escenAri de lA revetllA unitàriA de sAnt JoAn

La voluntat d’organitzar una gran 
revetlla de Sant Joan a la Vila i 
muntar una foguera a Lesseps per-
met que Gràcia se sumi per prime-
ra vegada -com a mínim, de forma 
documentada- a la iniciativa de 
rebre la Flama del Canigó. Aquest 
any, a Barcelona s’encendran una 
cinquantena de fogueres seguint 
la tradició que va engegar el 1955 
Francesc Pujades inspirat pel po-
ema de Verdaguer. Des d’aquell 
moment, cada 22 de juny, un grup 

d’excursionistes del Cercle de Jo-
ves de Perpinyà agafen el foc que 
es manté encès durant tot l’any al 
museu de la Casa Pairal de Perpi-
nyà i pugen al cim del Canigó; on 
passen la nit vetllant la flama i, a 
trenc d’alba, inicien el descens per-
què el foc arribi a tots els punts dels 
Països Catalans. Aquest any Gràcia 
se suma a la llista de districtes que 
participen d’aquesta tradició i quan 
s’encengui la foguera es llegirà un 
text de Joan Soler i Amigó.

La flama del Canigó arribarà 
per primera vegada a la Vila

m.orteGAcrònica

“Qualsevol error és només culpa 
meva”, va avisar Eduard Fernández 
abans d’endinsar-se en la lectura 
dels primers acords de Dublines-
ca, la darrera aventura d’Enrique 
Vila-Matas que torna a la novel·la i, 
aquest cop, fa el salt anglès i despla-
ça l’acció cap a un clima més acord 
amb les seves paraules. El mar, els 
cels grisos i la pluja d’Irlanda acullen 
les passes de Riba, un editor que ha 
deixat la beguda i ha pedut fogarada 
en la seva feina després de tancar l’ 
editorial. Una història que va tro-

èric lluent

eduArd fernández lleGint vilA-mAtAs Al sAlAmbó

Amb la veu més fosca

M.O.

bar en la veu fosca de Fernández, 
per moments dubitativa, el canal 
d’expressió idoni per anar generant 
nous interrogants i reflexions sobre 
l’envelliment o la part de nosaltres 
mateixos que desconeixem, perquè, 
com va apuntar el mateix autor, “el 
llibre obre més preguntes que mai, 
perquè una novel·la falla quan ex-
plica el que passa, així no resisteix 
el pas del temps”. Hermètic davant 
les preguntes sobre algun dels punts 
foscos del llibre i de la manera com 
els ha plasmat, Vila-Matas va deixar 

l’última paraula en veu del lector 
i va explicar que cada quinze anys 
enceta un nou cicle literari i que es 
planteja cada llibre com si fos l’úl-
tim, “com un epitafi en busca del 
límit per deixar d’escriure”. Fins al 

Salambó, que es va omplir per 
veure la combinació Vila-Matas- 
Fernández, s’hi van acostar vells 
coneguts com Juan Marsé, Joan 
de Segarra, Inganció Martínez 
de Pisón o Perdo Zarraluki. 

Eduard Fernández llegeix ‘Dublinesca’ de Vila-Matas al Salambó

estrènyer al màxim la 
frontera entre realitat i 
ficció, confondre’s amb 
el narrador i generar 
dubtes i preguntes en 
roda són algunes de 
les característiques de 
la literatura d’enrique 
vila-matas que, dilluns 
al salambó, va trobar 
l’aliada perfecte en la 
veu de l’actor eduard 
fernández, abonat als 
papers foscos.

La galeria BoRoJó inaugura 
aquest diumenge una mostra 
del treball fet per Natasha Ur-
menich, pintora i dissenyado-
ra que va néixer a Bratsk, una 
petita ciutat de Sibèria. La seva 
obra es podrà visitar en aquest 
espai del carrer de l’Or fins al 
proper dia 10 de juliol. 

breus

El festival artístic experimental 
i de caràcter interdisciplinar 
Niños Consentinods, que des 
del 2006 i de manera ininter-
rompuda se celebra a Buenos 
Aires, oferirà aquest divendres 
un tast a Gràcia, concretament 
a la Cova de les Cultures. La 
idea d’aquest festival és funcio-
nar com a punt de trobada en-
tre artistes amb ganes de donar 
a conèixer la seva obra i conver-
tir-se en una cita fixa, també, en 
el calendari gracienc. 

Comencen les jornades d’aules 
obertes a la Caldera i, aquesta 
setmana, és el torn de Patrícia 
Caballero, una de les artistes 
residents del centre, que di-
lluns obrirà les portes del seu 
estudi al públic per mostrar 
tota la feina feta. Caballero 
presenta una mostra de l’espec-
tacle que prepara en vistes al 
festival Grec. 

Niños Consentidos 
arriba a la Cova 
de les Cultures

Els residents de 
la Caldera obren 
les seves aules

L’obra de Natasha 
Urmenich, a 
l’espai BoRoJó



l’independent
de Gràcia

13

11 de juny de 2010

la cartellera

joan Lluís-Lluís juga amb el català a la sirga. L’autor 
nord-català Joan Lluís-Lluís va presentar dijous a la Sirga, la lli-
breria de la Barraqueta, el seu darrer treball, Xocolata desfeta, una 
autèntica filigrana lingüística que explica la mateixa història de 
maneres molt diferents i que es pot llegir des de molts punts. L’ac-
te, conduït pel televisiu i radiofònic Òscar Dalmau, va tenir un 
marcat to de reivindicació per millorar la situació del català als 
estats francès i espanyol. 

m.orteGA

cultura

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.

• La última canción. 16.00 i 18.05.
•Kick-ass. 20.15 i 22.30.
• Campamento flipy. Dv i ds, 16.00, 

18.05, 20.10 i 22.15; de dg a dj, 
16.00, 18.05, 20.10 i 22.15.

• Prince of Persia. Dv i ds, 16.10, 
19.10, 22.10 i 00.40; de dg a dj, 
16.10, 19.10 i 22.10.

• El retrato de Dorian Gray. 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.

• Crónica de un engaño. Dv i ds, 
16.10, 18.10, 20.10, 22.10 i 00.40; de 
dg a dj, 16.10, 18.10, 20.10 i 22.10.

• 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.

• Garfield y su pandilla. (3D). Dv i dc, 
18.05; de ds a dj, 16.10 i 18.05.

• La última cima. Dv i ds, 20.05, 22.05 
i 00.40; de ds a dj, 20.05 i 22.05.

casaBLanca-KaPLan. Passeig de 
Gràcia, 115. Tel. 93 218 43 45
• sala 1: Nadie sabe nada de gatos 
persas. (VOSE). 16.00 i 20.00.Fish 
tank. (VOSE). 17.50 i 21.55. 
• sala 2: Mi nombre es Khan. (VO-
SE). 16.00. Fantastic Mr. Fox. (VOSE). 
18.00, 20.00 i 22.00.

cinemes Girona. Girona, 175
• sala 1: Garfield y su pandilla. (3D). 

Passis: 17.00 i 18.30. Evangelión 2.0. 
De dll a dv, 20.00 i 22.15; ds, 19.00 
i 22.15, dg, 22.15. Viatge màgic a 
l’Àfrica. (3D). DG, 12.00 I 19.00.

• sala 2: La ultima cima. De dll a dv, 
17.00, 18.45, 20.30 i 22.00; ds i dg, 
16.30, 18.15, 20.15 i 22.00. Pluja 
de mandonguilles. Dg, 12.00. 

• sala 3: Estació de l’oblit. De dll 
a dv, 17.30 i 22.15; ds i dg, 16.15, 
18.00 i 22.15. El pastel de boda. 
20.00.Doraemon i les mil i una 
aventures. Dg, 12.00.

LaUren Gràcia. Carrer Bailén, 205.
• sala 1: Sexo en Nueva York 2. 

16.15, 19.10 i 22.00.
• sala 2: Robin Hood. 16.20, 19.15 i 

22.10.
• sala 3: El retrato de Dorian Gray. 

16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.
• sala 4: Prince of Persia. 16.10, 

19.10 i 22.10.

verDi. Carrer. Verdi, 32 
• sala 1: La última estación. (VOSE) 

16.00, 18.15, 20.25 i 22.40.
• sala 2: A propósito de Elly. (VOSE) 

Passis: 16.00, 18.15, 20.25 i 22.35. 
•sala 3: Soul kitchen. (VOSE) Passis: 

16.05, 18.20, 20.25 i 22.35.
• sala 4: Mamut. (VOSE) Passis: 

16.30, 19.45 i 22.30.

• sala 5: Canino. 16.05, 18.15, 20.25 
i 22.35.

verDi ParK. Torrijos, 49. 
• sala a: El concierto. (VOSE). 16.00, 

18.10, 20.25 i 22.35.
• sala B: The cove. (VOSE). 16.10, 

18.20, 20.30 i 22.35.
• sala c: Vincere. Passis: 16.00, 

18.15, 20.30 i 22.45.
• sala D:  Two lovers. 16.05, 18.15, 

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. Esclavos 
tv. Dm, 21 h. 20 Minuts de càsting. 
Dc, 20.30. 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 
amorosos. Dv, 22 h. En la cola del 
Inem 1.1. Dv, 23.30. Blancaneus i 
campaneta en acció. Ds, 17 h. Estre-
llados. Ds, 18.45. Magic Fabra Ds, 
20.30.Magic Fabra Ds, 20.30. Los 
Martínez. Ds, 23.20. Pedro Gimé-
nez. Dg, 18.30. 3 monólogos de ri-
sa. 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. 4º Campeonato 
Impro-fighters. Dv, 23 h. Club de 
la màgia júnior. Ds, 18.30, i dg, 
12 i 17 h. Monólogos 10. Ds, 22 h. 
La caputxeta i el llop. Dg, 12.30.
Zzapping, el concurso. Ds, 20 h. 
Monólogos 10. Ds, 22h. Impro Hor-
ror Show. Ds, 23.30. Monólogos. 
Dg, 20 h.

relat curt

si hi hagués una vegada

Hi havia una vegada una 
princesa en una torre. Aquella 
princesa no estava presonera 
ni res semblant. En realitat, 
ella ho tenia tot: un regne als 
seus peus, 
un castell 
ple de rique-
ses i títols 
nobiliaris. 
Però ella no 
volia res de 
tot això. Ella 
volia els contes de fades que 
la seva mare li explicava quan 
era una nena, aquells on hi 
havia una princesa presonera 
en una torre i on sempre era 
salvada per un valent príncep 
blau que era capaç de lluitar 
contra bruixes i dracs per la 
seva estimada.
I la nostra princesa pujava 
cada dia a la torre i passava 
hores contemplant el bosc i 
l’horitzó esperant que apare-
gués el seu príncep blau en 
un cavall blanc. I la veritat 
és que en aquell regne no 

es coneixia l’existència de 
cap príncep blau ni en els de 
més enllà, però la princesa 
creia cegament en els contes 
de la seva mare. Creia que 

esperant algun 
dia apareixeria 
i ni tan sols 
havia dubtat un 
moment que no 
podia existir.
I en tot cas, qui 
li deia que seria 

el seu príncep blau? 
Qui li deia què no seria un 
imbècil, un cregut, una mala 
persona, un home patològi-
cament irresponsable o que 
estigués casat (de vegades 
passa). I si en algun lloc re-
mot d’aquest món hi hagués 
un príncep blau, voleu dir que 
es troba esperant assentada 
en una torre? 

Vanessa Sánchez

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

entrevista

Quin tipus de públic assisteix a 
aquests espectacles?
La majoria de gent que ve a l’es-
pectacle són joves d’entre 18 i 35 
anys. Tot i així, moltes vegades al 
teatre hi veiem persones d’altres 
edats que han vingut per les re-
comanacions de fills o familiars, 
i riuen i participen de la mateixa 
manera.

Arriben els mateixos tipus de 
monòlegs a totes les edats?
No té a veure amb el públic o 
l’edat del públic, té a veure amb 
els monologuistes. Cada mono-
loguista és diferent, té el seu ti-
pus d’humor i la seva manera de 
desenvolupar-lo a l’escenari. És 
el còmic el que ha d’aconseguir 
arribar al públic.

“És important llegir el públic”

Ginebra Vall

l’HumoristA Albert boirA

Albert Boira dirigeix ‘Los Pinxes de la Cocina de los Monólogos’

capitanejats per l’hu-
morista albert Boira, 
‘Los Pinxes de la coci-
na de los monólogos’ 
tornen a enfilar-se a 
un escenari després 
de diverses setmanes 
de gran èxit. els Pinxes 
són dos grups de mo-
nologuistes (els Pinxes 
red i els Pinxes Black), 
i, juntament amb alum-
nes d’albert Boira a 
l’escola set d’acció, han 
decidit fer un combat 
sobre l’escenari, els 
uns contra els altres 
en una batalla humo-
rística. el proper 25 de 
juny, a la sala xavier 
fàbregas del teatreneu 
de Barcelona, pujaran 
a l’escenari els nous 
talents del panorama 
culinari i humorístic. 
Per saber una mica més 
de l’espectacle hem par-
lat amb el seu mentor, 
amb el cap de cuina, el 
còmic i director d’es-
pectacle albert Boira.

Hi ha algun tema que funcioni 
sempre? I algun tabú?
El sexe és un tema que sempre ha 
funcionat, però cal saber usar-lo bé 
i de forma correcta. Nosaltres fem 
servir l’expressió “llegir el públic”: 
provem amb dos acudits, el segon 
més pujat de to que el primer. Si 
el públic reacciona bé davant el 
segon significa que aquesta nit pot 
ser més guarreta. Pel que fa a temes 
més difícils de tocar, sempre hi ha 
l’Església, alguns acudits no po-
den ser del gust del públic. D’altra 
banda, el tema de la corona és un 
assumpte que, per qüestions de le-
galitat, preferim no escalfar molt.

El públic acostuma a participar 
en l’actuació?
A Los Pinxes de la Cocina de los 
Monólogos, el públic no participa 
pujant a l’escenari o interactuant 
amb els monologuistes, però sí que 
forma part de l’actuació. Els monò-
legs van dirigits a ells, no hi ha una 
quarta paret que aïlla el públic.

Existeix l’humor català?
L’humor no té nacionalitat, però 

sí que reconeix diferents perfils. 
No és bo pensar que un tipus 
d’acudit només funcionarà en 
un lloc en concret.

Què té de nou el format La 
Cocina de los Monólogos?
El format és nou pel fet que no 
són vuit còmics que pugen indi-
vidualment a l’escenari, deixen 
anar el seu monòleg, i li passa el 
relleu a un altre. Són vuit per-
sones gracioses que interactuen 
entre elles. A més dels monò-
legs, entre els dos equips hi ha 
bromes i embolics que li donen 
un toc teatral a l’actuació.

Alguna actuació que recordis 
amb especial afecte?
Hi ha dos moments de la meva 
carrera com a còmic que recor-
do amb molt d’afecte. El primer 
és el primer dia que vaig treba-
llar al Capitol: va ser com una 
visió. És la mateixa sensació que 
vaig sentir en veure per primer 
copels vuit Pinxes junts dalt de 
l’escenari. És la sensació que tot 
va bé. 

Creia que si esperava 
algun dia veuria 

aparèixer el seu príncep 
blau, no ho dubtava

cedidA
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Esports
El cos tècnic de l’Europa perfila la plantilla 
amb nou incorporacions i vuit baixes
Josu i Suárez, els dos únics jugadors d’aquesta temporada encara pendents de renovar

allargar el menys possi-
ble el procés d’altes i bai-
xes i començar a idear el 
sistema tàctic del proper 
any com més aviat millor. 
aquesta és la filosofia 
amb la qual ha treballat 
el cos tècnic de l’europa 
i, precisament per això, 
s’ha convertit en un dels 
primers equips del grup 
5 de tercera divisió en 
dibuixar la plantilla. De 
moment, ja té 22 juga-
dors confirmats per a la 
temporada 2010-2011 i 
només tres de la passada 
lliga resten pendents de 
conèixer si el seu futur 
serà escapulat o no.

ÈRIC LLUENT

L’argentí Remo Forzinetti, mig pro-
cedent del Manlleu, i el català Ce-
brià Queralt, davanter centre del 
Cornellà, són els principals noms 
de les altes que ha registrat aquests 
darrers el primer equip del Club 
Esportiu Europa. També destaca 
un jove jugador de la Gramanet B 
que ha debutat ja a Segona B, Dani 
Ortega. Aitor González i Narcís (del 
Blanes), Gallego (del Castelldefels), 
Ramon Rovira (del Premià), Alber-
to González (del Cornellà) i Carlos 
Guzmán (del Masnou). D’aquesta 
manera es confirma que la línia a 
seguir serà la de la passada tempo-
rada: construir una plantilla jove, 
sense grans noms ni egos personals 
que malmetin la convivència dins 
del vestuari, en la que la base per 
ser titular sigui l’esforç i el treball 
durant les sessions d’entrenament. 

En l’apartat de baixes són vuit els 
jugadors que han deixat d’estar so-
ta les ordres de Pedro Dólera: Asier, 
Sergio, Xavi Garcia, Padilla i Juli 
–tots ells per decisió tècnica-, Xavi 
Roca i Ivan Plana –que s’han reti-
rat- i Marc Fernández –que retorna 
al Sabadell-. Amb tot, Josu i Ramon 
Suárez són els dos jugadors de la 
plantilla d’aquesta passada tempo-
rada que encara no han arribat a un 
acord definitiu amb el club. Diven-
dres els jugadors es reuniran a les 
instal·lacions del Nou Sardenya per 
rebre la planificació de treball per a 
l’època de vacances. “Hem fet altre 
cop un grup amb gent molt maca 
i el nostre objectiu serà intentar fer 
una lliga com la que hem fet aquest 
any”, ha declarat Pedro Dólera. 

ànGel GArretA

el nou dAvAnter centre de l’europA cebrià querAlt disputAnt unA pilotA Amb lA sAmArretA del cornellà 

El primer any del juvenil A de 
l’Europa al grup 7 de Lliga Na-
cional, després que l’any passat l 
baixés de la divisió d’Honor, ha 
acabat amb bon regust de boca i 
golejant a casa per 5 a 2 el penúl-
tim classificat de la taula, el Ter-
rassa. D’aquesta manera els joves 
escapulats clouen una temporada 
plena d’alts i baixos i que, en al-
guns trams de la lliga, ha arribat a 
encendre les alarmes pel perill del 

segon descens consecutiu. Mal-
grat tot, el conjunt ha acabat cinc 
punts de la primera plaça que su-
posava la pèrdua de categoria. 12 
victòries, vuit empats i 14 derro-
tes han permès a l’Europa sumar 
43 punts, deixant una estadística 
de 50 gols a favor i 49 en contra. 
Badalona i Manlleu han aconse-
guit l’ascens mentre que Lleida B, 
Terrassa, Tortosa i Vic han ocupat 
les quatre places de descens. 

El juvenil A tanca la lliga 
amb una golejada a casa

breus

La piscina exterior de Can Toda 
ja és oberta des d’inicis d’aquest 
mes de juny per oferir servei als 
socis del Club Natació Catalu-
nya. La instal·lació va obrir el 
passat cap de setmana aprofitant 
l’arribada del bon temps amb 
una temperatura de l’aigua de 
25,5 graus. En l’àmbit esportiu, 
aquest dissabte l’entitat celebra 
el Trofeu Escolar Vila de Gràcia, 
una competició en la qual par-
ticipen les escoles que durant el 
curs realitzen cursets de natació. 
A banda d’això, de cara a la tem-
porada d’estiu, el club ha iniciat 
una campanya per sumar socis 
l’entitat amb una oferta que in-
clou el carnet per a quatre mesos 
(juny, juliol, agost i setembre) 
per un preu de 150 euros. 

El CN Catalunya 
obre la piscina 
exterior 

Els cinemes Bosque de la Ram-
bla del Prat emetran en directe 
alguns partits del Mundial, una 
pràctica que s’ha popularitzat 
enguany amb alguns partits de 
lliga com el Barça – Madrid. En 
aquest cas, però, la novetat és 
que es faran en 3D, una expe-
riència inèdita a la Vila. La pri-
mera sessió es farà amb el partit 
inaugural, divendres a les quatre 
de la tarda, que enfrontarà la se-
lecció de Sud-Àfrica i la de Mè-
xic. Dimecres es podrà seguir el 
partit de la selecció espanyola 
que debutarà contra Suïssa. Du-
rant la competició, els Bosque 
seguiran programant els partits 
més destacats així com els de la 
selecció estatal. 

El Mundial de 
futbol en 3D, als 
cinemes Bosque

È.L.

Els participants de la marxa 
Gràcia Montserrat, organitza-
da per la Unió Excursionista de 
Catalunya de Gràcia sortiran 
aquest dissabte a les cinc de la 
plaça de la Vila, moment en el 
qual els quedaran 63 quilòme-
tres per arribar al monestir de 
Montserrat. En total, hauran de 
superar un desnivell acumulat 
de 4.620 metres en menys de 19 

hores, temps màxim que dóna 
l’organització als marxadors per 
acabar la ruta. Enguany la marxa 
arriba a la seva 23a edició i, com 
ja és habitual des de l’any 2002, 
està inclosa en la Copa Catala-
na de Marxes de Resistència que 
organitza la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya. El 
president de l’entitat gracienca, 
Joan Sanjaume, ha assegurat que 
enguany s’ha detectat un incre-
ment important de l’interès per 

La marxa Gràcia Montserrat celebra 
la seva 23a edició en plena forma
El recorregut té 63 km i un desnivell acumulat de 4.620 metres

inscriure’s a la marxa malgrat 
que des de l’organització no es 
vol massificar l’activitat. “Prefe-
rim fer una Gràcia Montserrat 
familiar, sense grans aglomeraci-
ons, per tal de respectar l’entorn 
natural”, ha explicat Sanjaume. 
La xifra màxima d’inscrit és de 
500 persones que entre dissab-
te i diumenge passaran per set 
punt d’avituallament pensats 
específicament per no generar 
residus. 

L’europa recupera el trofeu de lliga de 1923. L’Eu-
ropa va celebrar el passat 5 de juny el seu 103 aniversari amb la 
presentació d’una rèplica de la copa de la lliga catalana guanyada 
l’any 1923. No és que s’hagués perdut sinó que en aquella època 
passava d’un club a un altre any rere any. La tenia el Barça, que es 
va oferir a fer-ne un còpia per al club gracienc. 

ànGel GArretA
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Activitat econòmica
caçadors de...

en contrast. Dos colors. Dos sabors. 
Dues sensacions que creen un contrast 
abismal. El combinat que du el mateix 
nom que el bar, Bambú, se serveix en 
una copa allargada coronada per un tros 
de pinya natural i una cirereta confi-
tada. Primer s’omple amb una barreja 
inofensiva: suc de pinya i maracujà, la 
fruita de la passió. Tot seguit, sobre la 
primera capa ataronjada, s’hi afegeix 
rom i triple sec acolorit amb un blau 
encès. Per qüestions de densitat el líquid 
blau queda surant a la part de dalt. El 
més recomanable és provar totes dues 
franges per separat i després barrejar-les 
per acabar gaudint d’un còctel que et fa 
pensar en una platja paradisíaca envolta-
da de palmeres i aigües transparents. 

el vegetarià. La Mula de Moscou és 
com anomenen a aquesta barreja sorpre-
nent per generar un gust poc habitual en 
els còctels clàssics. Si bé encara no s’ha 
trobat a Gràcia cap combinat amb carn 
i, per tant, tots serien vegetarians, si a 
algun li haguéssim de penjar l’etique-
ta seria a aquest. Suc de llimona, dos 
rodanxes de cogombre, ratlladura de 
gingebre, una copa de vodka Finlàndia 
(d’Hèlsinki), sucre líquid i gingerale. El 
còctel és afruitat però amb cap cas dolç. 
Un punt d’àcid de la llimona i el toc 
extrarefrescant que aporten el cogombre 
i el gingebre. Tot plegat acaba deixant 
el regust del sushi de cogombre quan 
s’acompanya d’aquelles fulles rosades de 
gingebre. 

cubata selecte. El còctel que ens pro-
posa Enrique Magent, que fa quatre anys 
que treballa rere la barra de l’exclusiu 
Cafè Vienès de la Casa Fuster, és un 
clàssic rom amb cola però elaborat per 
mans expertes. De fet, el típic cubata 
de discoteca poc té a veure amb aquest 
combinat. Primer es fa un llit de llima i 
sucre al fons de la copa i s’hi afegeix el 
gel trossejat. Després un rom Havana 
Club de set anys i, finalment, un rajolí 
de cola. La presentació ve protagonit-
zada per un tros de llima i una cirera. 
Fresc, amb predomini de la llima i un 
sorprenent camuflatge de l’alcohol. 
Ideal per a ocasions especials i passar 
una agradable estona. Si mai hi aneu a 
l’estiu, preneu-lo a la terrassa. 

a mi me’n donaven dos. Al No Sweat 
ens proposen una creació d’origen italià, 
en concret del seu barman Danilo Pepe, 
que sobta per la seva originalitat. Un 
xarrup que no és un, sinó dos. De fet, si 
només es consumís el primer la història 
canviaria radicalment. Així, s’ha de tenir 
certa agilitat per tal de ser ràpid i mesclar 
a la gola les dues begudes. El primer xar-
rup du rom i un xic de licor de grosella, 
cosa que fa que la primera reacció sigui 
aquella de tancar els ulls i pensar ràpi-
dament en un got d’aigua. Però el plaer 
arriba quan amb el segon xarrup tastes 
una mescla de llet i suc de plàtan. Tot 
plegat fa que et deixi un regust semblant 
a aquells iogurts que duen melmelada de 
fruita inclosa. 

fotos: èric lluent

Els millors combinats (III)

La segona semifinal de la competició per trobar el millor combinat gracienc ens ha deixat un frec a frec 
apassionant entre el vermut de la vermuteria Lou i el mojito de Salambó, tots dos amb més de 700 

suports. Finalment i amb un marcador apretadíssim, el vermut (51 per cent dels vots) s’ha erigit com a 
finalista. Encara queda, però, una tercera plaça a la gran final i aquí van quatre noves propostes.

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: Bambú
adreça: Vallfogona 23
Preu: 5 euros

Lloc: Velcro
adreça: Vallfogona 10
Preu: 6 euros

Lloc: Cafè Vienès
adreça: Passeig de Gràcia 132
Preu: 14,50 euros

Lloc: No Sweat 
adreça: Vic 19
Preu: 2,80 euros

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

ÈRIC LLUENT

Malgrat força veïns pensaven que 
la històrica bodega Quimet del 
carrer Vic tancaria les seves portes 
definitivament des que el seu pro-
pietari va decidir posar-la en venda, 
dos joves de la Llagosta fa dies que 
han sorprès amb la restauració i re-
cuperació de l’ambient propi d’una 
bodega de tota la vida. “Amb pocs 

diners es tracta de poder menjar i 
beure un bon vi o vermut”, explica 
David Montero, un dels dos ger-
mans que cercava de feia temps un 
local que parlés per sí sol.
El projecte d’aquesta nova etapa 
pretén conservar els clients de tota 
la vida –aquells que hi van a om-
plir la garrafa de vi- i atraure gent 
de totes les edats que gaudeixi amb 
un local com pocs queden. Les 

Dos joves de la Llagosta recuperen 
el local de l’antiga bodega Quimet 
El renovat local del carrer Vic reobre sense canvis en l’ambient

obres de restauració s’han allargat 
dos mesos i han consistit en ade-
quar tots els materials que ja hi ha-
via –bótes de vi, marbres, rajoles- i 
convertir l’espai en un rebost que 
no només pretén ser un bar, sinó 
un comerç on la gent també hi va-
gi a comprar per consumir després 
a casa. Aquest dijous el cantautor 
gracienc Enric Hernàez ha estat el 
protagonista de la inauguració de 

èric lluent

la tercera generació que es fa càr-
rec de la bodega Quimet, que va 
obrir portes l’any 1954. Xarcuteria 
d’Extremadura, el vi rosat espumós 
Boreal (de la Llagosta), les anxoves 

netejades a mà i unes sopes i cas-
soletes a preus molt populars són 
les noves senyes d’identitat d’un 
local de tota la vida que s’adapta 
als nous temps, inclosa la crisi. 

els GermAns montero A lA bodeGA quimet
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Barça

Aquest diumenge hi ha elec-
cions al FC Barcelona. Guanyi 
qui guanyi, el club canviarà, 
perquè la figura del president 
Joan Laporta és irrepetible. 
Cap dels candidats, ni tan sols 
els que provenen de l’entorn 
de l’aviat expresident, té el 
mateix tarannà ni el mateix 
carisma que el seu prede-
cessor. Tot i haver pilotat el 
període històric més exitós es-
portivament parlant del club, 
Laporta ha estat un president 
discutit, fins i tot, m’atreviria a 
dir que atacat. La causa no pot 
ser esportiva: la llista de títols 
de lliga i de copes és llarga. 
Tampoc pot ser econòmica: 
en aquest aspecte ha estat 
exemplar. I tampoc social: el 
Barça ha crescut en nombre 
de socis, fins al punt que avui 
ja no hi caben tots a l’Estadi. 
Les crítiques li han vingut per-
què tot això ho ha fet des d’un 
catalanisme desacomplexat, 
sense demanar permís a nin-
gú, perquè sempre ha tingut 
clar que en un país minus-
vàlid institucionalment com 
el nostre, el Barça ha de fer 
a vegades determinades su-
plències. I això no ha agradat 
a tothom, sobretot a aquells 
que ja estan còmodes en el 
marc de la dependència i de la 
submissió. Tot al contrari que 
Laporta, que això el revolta. 
Molta sort, president. 

Pere M
artí

gràcia independent

24. La fi del nyigo-nyiguisme

Tranquil·les i tranquils, que ai-
xò no és un avís de suïcidi! Sen-
zillament, la pluja fina de males 
notícies que cada dia trobem als 
diaris, als barris i als reliquiaris, 
entre funcionaris i polítics falsa-
ris, ha fet que l’esperit crític ens 
hagi anat rosegant l’esperit, tot 
acostant-nos perillosament al 
barranc del cinisme. Els nostres 
ulls encara no s’han acostumat 
a les ombres: ho veiem tot ne-
gre, que és tant com dir que ens 
hem tornat cecs. 
Gràcia, Barcelona i Catalunya 
se’ns han convertit en una gàbia. 
És cert que s’hi menja molt bé. 
Podem gaudir de la paella, del 
gaspatxo, de les terrassetes amb 
solet i dels guiris que sempre 
animen el panorama. Però cada 
dia, quan arribem a l’oficina on 
tots som autònoms rellogats, ens 

fa dos anys i mig vam 
començar a escriure 
aquesta col.laboració 
mensual a l’independent 
amb l’ànim de criticar 
tant com fos possible el 
món que ens envoltava, 
amb tema lliure i amb 
voluntat d’esperonar 
les ànimes constructi-
ves. La realitat, però, 
ens ha superat, fins 
al punt que expressar 
opinions comença a fer 
mal a l’ànima i ja no ens 
veiem amb cor de llan-
çar idees de futur. això 
s’acaba: aquest és el 
nostre penúltim article, 
si més no en aquesta 
contraportada.

Gerard Maristany i Sergi Martín

n’adonem un cop més que aquest 
país segueix sense valorar les ànsies 
emprenedores, i es limita a malba-
ratar el talent i la formació de tan-
ta gent que saludem cada dia i que 
en altres circumstàncies ja haurien 
pogut formar famílies i qui sap si 
dirigir la ciutat o el país. El mi-
leurisme s’ha enquistat com si es 
tractés d’una pandèmia que afec-
ta massa joves, i que ja ha delmat 
la generació dels qui han arribat 
a superar els 30 anys, bona part 
de la qual no pot aspirar ni a te-
nir aspiracions. Escrivim això des 
de la vergonya, el mateix dia que 
Barcelona viu una vaga de funcio-
naris. Aquesta podíem imaginar-

nos-la. La vaga d’autònoms no, 
tot i que potser ja seria hora que 
algú d’aquest sector fes un cop de 
cap o potser descarregués un cop 

de puny sobre la punyetera taula. 
Esperem que a aquestes alçades de 
la pel·lícula, la paraula punyetera 
no hagi escandalitzat ningú. Des-
prés de 25 articles aquí, en aques-
ta raconet de l’Independent, se’ns 

recollim les coses i mArxem com està fent tAntA Gent Al nostre voltAnt

La realitat és tan 
tossuda que per canviar-

la caldria fer una 
esmena a la totalitat

han tret les ganes de seguir amb 
el nyigo-nyiguisme.
Una cosa és que tinguem espe-
rit crític i l’altra és que acabem 
convertir-nos en uns barrufets 
rondinaires perpètuament em-
prenyats i guanyant-nos l’ene-
mistat de veïns i prohoms. No 
ho volem pas, això. El nostre 
objectiu era, i així ho exposà-
vem en el nostre text de pre-
sentació el gener de 2008, obrir 
debats de forma constructiva. 
Hem parlat de Gràcia, del mo-
del de vila, de qualitat de vida, 
de regeneració política, de les 
tradicions i del turisme, de l’oci 
i de la cultura, de les entitats i 
dels cafès. De Barcelona, de Ca-
talunya i del món. 
En aquest camí hem anat ob-
servant què passava, hem parlat 
amb molta gent i en aquestes 
pàgines n’hem passat el parte. 
Però ja n’hi ha prou, de parlar: 
la realitat és tan tossuda que per 
canviar-la caldria fer una esme-
na a la totalitat. S’acosta l’estiu 
i és l’hora de la recol·lecta. No 
ens referim a la paràbola del 
sembrador que tantes vegades 
vam sentir al llarg de la nostra 
educació escolàpia. Recollim les 
coses, pleguem i marxem, com 
està fent tanta gent al nostre 
voltant. 
Volem acomiadar-nos amb op-
timisme i per això ens reservem 
un últim article pel mes de ju-
liol. Esperem que en aquest 
temps hàgim aconseguit acos-
tumar els ulls i aprendre a dis-
tingir una certa escala de grisos 
enmig d’aquest panorama de 
ceguera col·lectiva. 
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