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La sala d’assaig número 1 del Te-
atre Lliure de Montjuïc ja ha co-
mençat a acollir aquesta setmana 
els primers assajos de l’obra que 
engegarà la programació a la re-
novada sala del carrer Montseny. 
El repte: La gata sobre la teulada de 
zinc calenta, de Tennessee Williams 
i dirigida pel mateix director del 

Lliure, Àlex Rigola, que passarà el 
relleu a Lluís Pasqual. La reestrena 
del Lliure de Gràcia, que implica-
rà el tancament de la sala petita del 
teatre a Montjuïc, es preveu per al 
proper 30 de setembre. La nova sa-
la tindrà capacitat per a entre 200 
i 350 butaques en funció de l’obra 
i, després del text de Tennessee, s’hi 

representaran Celebració, de Harold 
Pinter, dirigit per Lluís Pasqual; 
Dues dones que ballen, de J.M. Be-
net i Jornet, dirigida per Xavier Al-
bertí i, per tancar temporada, Dos, 
l’estrena com a director d’Eduard 
Fernández, acompanyat de Pep 
Ramis.
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Albert JAné

Èric lluent

Després dels anys de canvis 
constants d’escenari, les festes 
alternatives repetiran enguany 
ubicació a la plaça del Raspall. 
A falta només de tancar els 
últims serrells, Districte i 
Comissió de Festes Populars 
han acordat aquesta setmana 
la repetició del mateix esce-
nari que aquestes festes ja 
van ocupar l’any passat.

Pàgina 6

Les festes 
alternatives, de 
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unitària però no tant. L’organització de 
la revetlla de Sant Joan a Lesseps que 
aquest setmanari avançava en l’últim 
número no serà tan plàcida com podria 
semblar. D’entrada, publicada la notícia i amb 
el vist-i-plau oral del Districte, el permís per 
escrit s’ha hagut de treballar més i una de les condici-
ons, com no, ha estat donar ús al polèmic amfiteatre. 
L’associació de veïns i comerciants de Lesseps, després 
que no es comptés amb ella fins que tot ja estava lligat, 
ha decidit no sumar-s’hi. es menjaran la coca a casa.

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

Fa poques setmanes el Districte explicava a L’Independent i 
a BTV, en una visita d’obres al carrer Portell, la segona gran 
reforma urbanística que permetrà millorar els accessos al 
Park Güell, després de la remodelació que també s’ha fet a 
l’avinguda Sant Josep de Cottolengo. Es tracta de tirar milles a 
l’espera de la manca d’unanimitat política i social que impe-
deix ara abordar la reforma integral del recinte i de la seva 
internacionalment coneguda zona monumental. 
La primera fase de l’anomenat nou eix cívic del carrer Portell i 
del camí de Can Mora compleix amb la difícil obertura al tràn-

sit de dos carrers ara mateix 
impracticables -amb amplades 
en alguns trams no superiors 
als dos metres- que necessita-
ran en un futur immediat una 
bona mobilitat per als pares i 
mares que portin els fills a la 

nova escola bressol El Gat Negre. L’escola ha estat una dura 
batalla del Districte amb Educació per la seva complexa ubica-
ció, però les obres al cap i a la fi avancen a bon ritme.
Però els dubtes que en aquella visita d’obres es van plantejar 
i no es van respondre sobre el desencotxament i l’evacuació 
tenen ja resposta en els plànols de la segona fase del projecte 
(encara sense data d’execució), que preveuen l’obertura d’una 
rotonda i la utilització de camins de la zona boscosa del parc 
per connectar els dos carrers i garantir la mobilitat d’entra-

da i de sortida fins al carrer 
Santuari. 
La polèmica maniobra de 
l’Ajuntament té un precedent 
uns metres més avall, quan fa 
uns anys es va intentar abordar 
la reforma de la peça del 14A, 
també al barri del Coll, i el pro-

jecte municipal preveia també un gir que envaïa zona boscosa 
del Park Güell. Finalment l’any 2008 el gir que unia els carrers 
Riu de la Plata i Lluís Bonifaç va ser retirat i l’alternativa va 
tenir un impacte menys agressiu.
Ara l’Ajuntament, no se sap si amb desconeixement fins i tot 
del Districte (no seria la primera vegada), ho torna a inten-
tar al peu del mirador del Virolai, una de les millors vistes 
de Barcelona. Ningú no nega que aquella zona es beneficia i 
pateix dels efectes de ser frontera assilvestrada entre la ciutat 
i el bosc i que els veïns necessiten que algú hi posi un cert 
ordre. Però legalment es tracta d’una nova agressió a la zona 
boscosa del Park Güell. Es miri com es miri. 

La productora de for-
mats còmics Mentecaptus 
Producciones vol agrair 
el suport rebut per l’Espai 
Jove La Fontana, sobretot 
per part d’en Santi Caño 
(director) i el Francesc, per 
la cessió de l’espai per un 
rodatge d’una minisèrie 

d’humor que serà penjada a la 
pàgina web de la productora 
www.mentecaptus.es durant el 
mes de juliol del 2010 i que rep 
el nom de ‘Casi Lost’ com a ho-
menatge a la mítica sèrie ‘Lost’. 
Constarà de 3 episodis d’uns 5 
minuts i explica com una sèrie 
de personatges es troben en 
situacions compromeses i se’n 
surten en l’últim moment.

Míriam Martínez i Hierro
responsable de comunicació

He sentit, ignoro si serà 
cert o no, que els sindi-
cats, i n’hi ha diversos, 
cobren tant i que bé es 
podria prescindir d’algun 
d’ells. A més, estan més 
a favor dels poderosos 
econòmicament que dels 
obrers. D’altra banda, 

estic en contra de què tanquin 

Quan visites ciutats europe-
es, veus que coexisteixen 
passat i present. En canvi, 
aquí és diferent. Passejant 
comproves que la Vila es 
transforma i s’adapta al pre-
sent. A les places es substi-
tueixen els arbres, el terra 
per ciment, els bancs per 
uns de disseny, trobes mini-
espais per als petits i els 
parterres ja no són verds.
Anant d’un costat a l’altre 
descobreixes que s’eliminen 
barreres i el costum dels 
graciencs de caminar pel 
mig està justificat: les bas-
tides, les motos, els sacs de 
runa ... així que els cotxets 
dels nens i les nenes i les 
cadires de discapacitats no 
tenen impediment sempre i 
quan no circuli cap vehicle. 
I les cantonades? Anem en 
compte ara que els conduc-
tors no pateixen pels pneu-
màtics fan drecera al tombar 
de carrer. 
Per acabar, us heu fixat que 
un símbol està desaparei-
xent? Em refereixo al metro 
quadrat que es va donar al 
Museu olímpic de Lausanne. 
Sí, la rajola que era a totes 
les voreres, un element 
característic dels nostres 
carrers. Per què?... Ara bé 
trobar un tros a Lluís de 
Antúnez i en una de les re-
modelacions recents (carrer 
Martí entre Vilafranca i Esco-
rial) confirma que antigor i 
modernitat no estan renyi-
des i mantenen un signe d’ 
identitat propi. 

La rajola
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tNova agressió al Park Güell

Rosa Pérez

Els veïns necessiten 
que algú posi ordre a la 
zona però la proposta 
és una agressió al bosc

Opinió

Espriu no ho tindrà 
fàcil per fer compatible 
l’escola bressol del Coll 
i els plans de mobilitat

els corruptes a la presó i que 
puguin viure esplèndidament. 
Menjar i estada que paga el 
poble. Retornar tots els diners. 
Això és el que haurien de fer. 
Així no hi hauria crisi, doncs són 
molts els bilions adquirits amb 
males arts. Presó? No. Devolu-
ció? Sí.He sentit, també, que hi 
ha un departament de Carod-
Rovira en el lloc més prestigi-
ós de Nova York que val una 
fortuna. I que aquest senyor va 
per l’autopista de Castelldefels a 
Barna, en un tram de 40 km/h, 
a una velocitat bestial. És potser 
ell més o millor que els altres? 
Guardaespatlles i xofer a 170 
km/h a Saragossa. No és culpa 
del xofer, sinó d’ell. Quan els 
polítics es jubilen viuen a cos de 
rei. Uns malbaratant i d’altres 
buscant-se la vida als conte-
nidors si és que encara poden 
caminar. Corruptes, aire viciat, 
fam, aliments transgènics. Cap 
on anem?

Ángeles gabernet
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Comerciant si et 
vols anunciar a

truca’ns i t’informarem

692 601 261
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un adéu

L’escriptor nord-català Joan-
Daniel Bezsonoff explica a 
Un país de butxaca, el seu 
darrer llibre, que la seva vida 
no ha estat molt impactant: 
només ha vist morir una 
llengua. Jo ja puc dir que he 
vist morir un diari, l’Avui. Fa 
pocs mesos van venir uns se-
nyors de Girona i ens van dir 
-textual- que no busquéssim 
més notícies perquè no ven-
dríem més exemplars (una 
bona manera d’incentivar els 
treballadors), que no inter-
pretéssim les informacions 
perquè podríem molestar, 
que cobràvem massa en un 
diari sempre en economia de 
guerra, que la única missió 
era quadrar números (que ara 
ja no els quadren)... Era tanta 
la confiança i la transparència 
que mostraven que la meitat 
de la plantilla (molts amb hi-
poteca i fills) ha preferit anar 
a l’atur que seguir un minut 
més en mans d’aquests intel.

lectuals. En els temps de 
crisi que corren, molta gent 
pensarà que els que se’n van 
són uns inconscients. No, 
som idealistes. Creiem en el 
periodisme que ven qualitat, 
que interpreta, que paga el 
que pot però que intenta fer 
la feina ben feta, que trepitja 
el carrer i que no creu en 
el fax-cisme. El que es fa a 
L’Independent, esclar. 
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Opinió

CSI Vallcarca

Cas VI/10
Ruïnes 
roïnes

Ara, certes zones del casc antic 
de Vallcarca estan prenent una 
pinta una mica Sarajevo, es va 
omplint de fascinants solars, 
de tanques, d’excases resultat 
d’uns dies d’una febrada d’ex-
cavadores, camions, munts de 
runa, troços d’edificis, carrers 
tallats pels especials de l’urba-
na -la facció més paramilitar 
del cos-, segurates... I la febra-
da ha deixat aquest panorama, 
la ruïna roïna. La decadència 
té un encant especial, una 
atracció fatal. Deixeu que em 
posi poli-poètic (que és com 
un revingut pasma líric): Va-
llcarca està mes maca que mai. 
Terreny de guerra. Una dama 
decadent i decaiguda. En qües-
tió de setmanes hi ha hagut 
una neteja tècnica guapa per 
la zona on pressumptament 
arrencarà el delirant vial. Ha 
caigut tota l’illa de davant del 
Parador, a sortir del metro, on 
hi havia hagut el bar Eslova-
kia-, o on era el Tercer Assalt 
(nengs, fins 12 assalts podem 
aguantar. I guanyar per KO). 

Per: Mike Ibáñez

Èric lluent

Un altre indret: el majestuós so-
lar esplanat al costat del solar 
del Parador, per allà on corrien 
els nostres entranyables ruma-
noïds, els nouvinguts més psi-
cotrònics. Ferrallers indòmits, 
professionals de la ferralla, di-
ria més: en el estat roïnot que 
estàn certes parts del barri, al 
barri li cal un bon team de txa-
tarreros i txatarreres d’èlit . Es 
busquen la vida amb el nostre 
rebuig. Una terra d’oportuni-
tats trash. 
Els que saben del tema diuen 
que amb l’embolat de la cri-
si la reforma de Vallcarca pot 
anar per llarg. Gaudirem doncs 
un temps d’aquestes funes-
tes senyals de transformació. 
Destrucció. Urbanicidi. Un de-
manaria que continuïn ender-
rocant amb alegria, per fer el 
barri encara més poli-poètic. 
Vallcarca, arruïnat! Un encant 

incomparable. I mentre fan o 
més aviat desfan, van fent cai-
xa les empreses d’enderrocs, en 
particular la més temible i des-
pietada de totes, Derribos Arias, 
sobre la qual demano des d’aquí 
obrir ipso facto una investiga-

ció. Repetim: setmanes enrrera 
tota una illa del carrer Argen-
tera amb avinguda Vallcarca, la 
que estava davant de la sortida 
del metro, TOTA ha anat a ter-
ra. Pocs dies abans d’arrassar 
l’illa, un dissabte 8 de maig, es 
va fer just allà una activitat, es 
va parlar del barri en conflicte 
dins una jornada amb activitas 

a algunes cases okupades i per 
tot el barri. A aquella trobada 
es va confirmar l’aterratge di-
es abans d’un OVNI just a l’es-
planada del Parador. La dada 
s’ha silenciat per la premsa. 
El districte nega qualsevol 
coneixement. Per què? I dies 
després, l’illa anava al terra. 
Casualitat o conspiració? 
Com activitat d’estiu, es propo-
se el Vallcarca Wreck Tour, La 
Ruta de la Ruïna Roïna. Visites 
nocturnes psicogeogràfiques i 
tal, a les fascinants ruïnes de 
VLLKK, activitat proposada 
per la Nad Spiro i aprovada 
per la conselleria de Turisme 
-a l’ombra- de Vallcarca. 
Amb un minibús passejarem 
pel barri i rodarem un docu-
mental tirant a compromès, 
una road movie que anirà 
fent escales per les restes de 
cases i/o solars de Mare de 
Déu del Coll amb Medes, Mare 
de Déu del Coll amb passatge 
Farigola, carrer Farigola amb 
Argentera, el solars tapiats 
d’Argentera, de Cambrils, de 
Calendau, per acabar el tour 
davant de l’illa Parador per-
petrant la delirant i daliniana 
performance Ramat de guiris 
sortint del metro cap el Park 
del diví Gaudí amb canssalada 
a la brasa. 
La ruïna, fins i tot la ruïna 
mental, és un motor creatiu 
incomparable. Convocarem 
també i mitjançant una me-
dium l’esperit de l’immens 
Juan-Eduardo Cirlot Laporta 
per llegir amb el seu esperit 
el seu poema bellíssim i catas-
tròfic de surrealisme negre La 
Dama de Vallcarca. I després, 
menjarem costelles. Cal reser-
var places. Crec que ja estic. 

Vallcarca és 
terreny de guerra, 
una dama decaient 

i decaiguda

el bloc

què en penseu...Text i fotos: Alfred Cano

Estic a favor de la vaga, perquè 
no s’haurien d’aprofitar els mo-
ments de crisi per retallar els 
drets dels treballadors. Veig bé 
que es faci al setembre per po-
der arribar a un petit consens 
entre els partits polítics. 

guillem gall
estudiant

Marià capella
decorador

roderic Pérez
professor

Josep Barrera
autònom

Si aquesta vaga servís perquè 
els polítics fossin més seriosos, 
hi estaria d’acord. Estic més a 
favor d’un control o transpa-
rència econòmica en tots els 
sectors de la vida social, empre-
saris, bancs,... 

Sóc partidari de la vaga sempre 
que els arguments que proposin 
els sindicats vagin acompa-
nyats de propostes reals que 
representin solucions. És el 
moment de fer-la perquè hi ha 
un termini prudencial després 
de l’aprovació de la reforma 
laboral. 

Com a autònom penso que una 
vaga general no solucionarà 
cap problema, que precisament 
el que cal és treballar més. 
Sincerament, no crec que sigui 
el moment de plantejar una 
vaga. 

...de la convocatòria de vaga general?
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tribunaJordi Altarriba, president Ampa Reina Violant-Comas i Solà

crònica inacabada d’una pilona 

Opinió

Albert JAné

A la cruïlla Badia/Sant Mateu 
hi ha una pilona que teòri-
cament puja i baixa segons 
horari i/o targeta dels veïns, 
però que no funciona quasi 
mai. Això ja fa molts anys que 
passa. Aquesta pilona té la 
funció de protegir primordial-
ment l’entrada i la sortida de 
nenes i nens de l’escola Reina 
Violant i les anades i tornades 
de la mainada al pati, ja que 
l’escola no hi té accés direc-
te, sinó que s’ha de sortir al 
carrer.
El carrer Badia que, habitual-
ment està ple de motos mal 
aparcades, és teòricament 
peatonal, i per aquest motiu 
no té cap protecció davant 
les entrades de l’escola i del 
pati. Com que la pilona quasi 
mai funciona, cosa fàcilment 
comprobable, hi ha un fluxe 
no nombrós però si continuat 
de cotxes, motos i camions es-
pecialment de repartiment que 
circulen pel carrer Badia mal-
grat el rètols de prohibició de 
fer-ho a unes hores determina-
des. Tot això amb el perill i el 
destorb que representa per als 
alumnes, les famílies i l’equip 
de mestres i monitors.
Durant anys i panys hem de-
manat, hem reclamat, hem in-
sistit, al Districte i a la Guàrdia 
Urbana, solucions. I mai se’ns 
ha fet cas, algun cop bones 
paraules, però no solucions, ni 
quan la Guàrdia Urbana tenia 
la caserna just a tocar. 
Aquest curs ha sigut com els 
altres, agreujat per les obres 
d’ubicació del parvulari a 
l’antiga caserna de la Guàrdia 
Urbana, que han obligat a 
estrènyer el carrer per fer-hi 
un passadís de pas peatonal 

als patis i que han provocat 
la circulació de camions amb 
material de construcció moltes 
vegades a hores no permeses. 
L’escola i l’Ampa hem tornat a 
demanar, reclamar, insistir,…. 
Bones paraules, però sense 
solució. Arriba el mes de març 
i el Districte de Gràcia fa una 
consulta a veïns i veïnes sobre 
mobilitat a la zona on hi ha 
l’escola Reina Violant (on també 

hi ha les Vedrunes, el Cercle, la 
plaça de les Dones,…) amb pro-
postes de millora de circulació i 
protecció peatonal. Com que no 
resol la problemàtica del carrer 
Badia, mares i pares de l’escola 
participen a la consulta amb 
més de setanta respostes, d’un 

total de vuitanta i escaig, de-
manant solucions definitives 
i segures per protegir l’entra-
da i la sortida de l’escola i la 
comunicació amb el pati. Han 
passat dos mesos, hem insistit 
i no ens fan cas.
Intentem solucionar-ho pel 
nostre compte, agafem una 
tanca que l’Ajuntament havia 
oblidat prop de l’Escola i la 
posem on hi ha la pilona que 
no funciona, lligada amb 
una cadena per un cantó que 
permeti apartar-la si convé. És 
l’onze de maig, la solució de 
la tanca dura una setmana, la 
millor setmana de la història 
sense circulació en hores d’en-
trades i sortides escolars. El 
dilluns 17 de maig ja no hi és, 
“algú” ha tallat la cadena i s’ha 
endut la tanca amb l’escut de 
l’Ajuntament. Qui? Nosaltres 
no ho sabem, però potser algú 
sí. Hem reclamat, però no hi 
ha resposta. Ni ho arreglen ni 
ens deixen arreglar-ho… 

Hem intentat 
solucionar-ho pel 
nostre compte amb una 
tanca de l’Ajuntament

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Baldiri Reixac 

  Parc Güell, s/n
   93 213 04 84 
 

 Col·legi d’Ed. Infantil i Primària 
Josep Maria de Sagarra 

  Pg. Vall d’Hebron, 64-70 
   93 212 44 29 
 

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

  Riera de Sant Miquel, 41 
   93 218 08 90 
 

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

  Sant Camil, 31 
   93 213 88 02 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària La Sedeta 

  Indústria, 67 
   93 207 24 43 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Montseny 

  Torrent del Remei, 2-10
   93 213 98 45

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

  Gràcia, 7 
  93 237 00 35 
 

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

  Trilla, 18 
   93 218 97 52 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Pare Poveda 

  Av. de Vallcarca, 220 
   93 212 33 75 
 

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

  Providència, 134 
   93 219 53 62 
 

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

  Pl. Lesseps, 19 
   93 217 61 96 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Sagrada Família 

  Sardenya, 343 
   93 207 43 11

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

  Av Coll del Portell, 56 
   93 284 47 18 

 Equip d’Assessorament i 
Orientació Psicopedagògica 
B-30 Gràcia 

  Topazi, 29 
   93 415 52 06 

 Escola Bressol Municipal 
Gràcia 

  Maignon, 2 
   93 217 18 33 
 

 Escola Bressol Municipal La 
Fontana 

  Gran de Gràcia, 123 
   93 218 64 56 

 Institut d’Ensenyament 
Secundari La Sedeta 

  Indústria, 67 
   93 458 99 01 
 

 Inst. d’Ensenyament Secundari 
Pere Bosch i Gimpera

  Torrent del Remei, 2 
   93 213 14 10 
 

 Institut d’Ensenyament 
Secundari Secretari Coloma 

  Secretari Coloma, 15-25 
   93 285 34 91

 Institut d’Ensenyament 
Secundari Vila de Gràcia 

  Riera de Sant Miquel, 58-62

Educació

la setmanaÀlex Bosch

generació zero

La seva etiqueta encara no està clara. Hi ha 
qui els anomenava Generació Y, senzillament 
perquè és la lletra que segueix la X. La lletra de 
la incògnita va definir la generació dels nascuts 
en la dècada dels 70. Són els de la novel.la de 
Douglas Coupland, els que van viure la curta i intensa trajectòria 
vital/musical de Kurt Cobain. Els que ara omplen les places de 
Gràcia amb els seus fills de curta edat i es resisteixen encara a 
deixar de portar samarretes amb números a l’esquena. 

La Y grega en anglès es pro-
nuncia why, que vol dir “per 
què” i serveix, o millor dit 
servia per definir l’esperit crí-
tic i contestatari dels nascuts 
a la segona meitat dels 80 i 
dels 90. Són aquest nens que 
no saben qui va ser Franco i 

fan una ganyota quan els preguntes si saben qui és Naranjito, 
però saben fer més coses que tu amb l’ordinador. Són subjectes 
hipertecnològics. 
Però cada vegada sembla més clar que aquesta definició, Gene-
ració Y, es queda curta. El que defineix en bona part els mem-
bres d’aquesta generació, els que estan per sota de la trentena, 
sobretot els que tenen menys de 25, és la dificultat per accedir 
al mercat laboral. El seu problema no és quedar-se a l’atur, el seu 
problema és que ni tan sols hi ha feina per a ells. És fàcil escol-
tar a les abominables tertúlies dels matins radiofònics l’argu-
ment (no mancat de raó) que les universitats són autèntiques fà-
briques d’aturats. És per això que també se’ls ha anomenat com 
la Generació Zero, perquè en realitat tenen zero expectatives. 

La tempesta de la crisi els ha 
caigut a sobre amb tota la 
virulència i, sort en tenen del 
paraigua dels pares.
També ha fet fortuna grà-
cies a l’impuls d’un reality 
televisiu una altra etiqueta: 
la Generació Ni- Ni. Que defi-

neix precisament els joves tardo-adolescents que ni estudien ni 
treballen. És a dir, que abusen del paraigua dels pares. 
Parlem d’això perquè aquesta és la setmana que l’executiu ha 
aprovat una reforma laboral que també busca resoldre aquest 
problema. I també perquè CCOO ha presentat un estudi sobre 
l’ocupació a Catalunya que subratlla que cada vegada hi ha més 
desanimats. Anomena així, desanimats, els aturats que han 
perdut tota esperança de trobar feina. N’hi ha més de 54.000 
i d’aquests, prop d’un 40 per cent tenen menys de 30 anys. A 
Catalunya, segons les dades del sindicat, hi ha 20.500 joves 
que no tenen feina ni esperen trobar-la. Omplirien, de sobres, el 
Palau Sant Jordi. 

Són aquests nens que 
no saben qui era Franco 
però fan més coses que 
tu amb l’ordinador

Hi ha prop de 54.000 
‘desanimats’ i prop 
d’un 40 per cent tenen 
menys de 30 anys
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Política
Els plans estratègics entren en la fase 
d’esmenes i es reprendran a l’octubre
Districte i tècnics fan autocrítica per l’assistència de veïns però veuen el resultat “correcte” 

Les sessions de treball 
dels plans estratègics que 
amb triple convocatòria 
s’han fet entre maig i juny 
a vallcarca-Penitents, coll, 
vila de gràcia, camp d’en 
grassot-gràcia Nova i Sa-
lut s’han acabat amb una 
valoració positiva per part 
dels tècnics però amb el 
regust amarg de la poca 
participació dels veïns. 
ara el debat entra en una 
fase més interna de suma 
d’esmenes i aportacions 
fins a l’octubre, quan es 
faran les sessions de con-
clusions, i al novembre 
els consells de barri re-
frendaran els documents.

ALBERT BALANZÀ

Quantitat no, qualitat sí. Resultat 
correcte. Amb aquesta conclusió 
Districte i tècnics de barri han 
tancat el debat dels plans estratè-
gics que han mobilitzat un cente-
nar llarg de veïns als cinc territoris 
de Gràcia. Amb el referent del pla 
estratègic de Gràcia que es va ela-
borar durant el mandat de Ferran 
Mascarell com a regidor (1999-
2003) i en la qual van participar 
referents ciutadans com Bigas Lu-
na o Jordi Sànchez, la primera fase 
del debat no ha complert tots els 
objectius i, per això, el Districte i 
els tècnics de barri s’han emplaçat 
abans de Sant Joan a fer una reunió 
d’avaluació de resultats i d’exercici 
d’autocrítica, que serveixi de re-
mei per a la resta del procés. “Amb 
més temps, potser hauria vingut 
més gent”, apunta un dels tècnics 
consultats per aquest setmanari. 

“El pla de Mascarell va tenir més 
volada”, replica un altre. Tots dos 
han volgut quedar en l’anonimat.
No obstant això, els treballs ini-
cials dels plans estratègics, que 
han estat fortament dinamitats 
també per l’oposició municipals, 
han tingut la valentia, a parer 
dels tècnics, que han partit de la 
base de posar sobre paper des de 
l’administració les coses que no 
funcionen bé a cada barri i els ve-
ïns han agraït aquest gest. 
Amb la reunió d’avaluació i les 
festes majors, el debat s’aturarà 
fins a l’octubre, quan ja hi ha 
dates per a les sessions de con-
clusions: Vallcarca (6 d’octubre), 
Coll (7 d’octubre), Vila (13 d’oc-
tubre), Grassot (14 d’octubre) i 
Salut (18 d’octubre). 

Arxiu

un consell de bArri Al cAmp d’en GrAssot-GràciA novA

A. B.

L’assemblea ordinària del PSC va 
servir dijous passat per insuflar 
ànims a la militància, després de 
la punxada de la consulta de la 
Diagonal i amb vista al nou cicle 
electoral que es preveu compli-
cat per als interessos socialistes 
amb les eleccions catalanes del 
novembre i les eleccions munici-
pals del maig de 2011. El mateix 

dia que l’alcalde, Jordi Hereu, 
va dedicar tot el matí a recór-
rer comerços i visitar projectes 
previstos i en marxa en l’acció 
de govern -també va passar per 
L’Independent-, el primer secre-
tari de la federació de Barcelona 
del PSC, Carles Martí, i el seu 
homòleg a Gràcia, Guillem Es-
priu, van demanar una “reacció” 
davant del fracàs de la Diagonal 
i van instar els assistents a “ven-

cedidA: pepe luque

cArles mArtí en un moment de l’AssAmbleA ordinàriA del psc

Martí i Espriu adverteixen al PSC 
de Gràcia que res no està perdut 
L’assemblea tria delegats per fer el programa marc del Parlament 

dre obra de govern”. Espriu va 
posar com a exemple les visites 
d’Hereu als barris per apuntar 
que “explicant les coses, s’obte-
nen bons resultats”. Martí, que 
va ser rebut a l’assemblea amb 
aplaudiments després de la seva 
dimissió com a primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona, va defensar que el 
PSC té “bons candidats” tant a 
la Generalitat amb José Montilla 

com a l’Ajuntament amb Jordi 
Hereu i que el partit encara és a 
temps de remuntar les enquestes 
negatives. L’assemblea també va 
triar els delegats que ajudararan 

a elaborar el programa marc de 
les eleccions al Parlament i els 
que participaran en la convenció 
que els socialistes faran a Lleida 
el pròxim 17 de juliol. 

REDACCIÓ

Gràcia Decideix estrenarà dime-
cres, coincidint amb la revetlla 
de Sant Joan a la plaça Lesseps, la 
cançó oficial de campanya que, 
com no podia ser d’altra manera 
en el cas de la Vila, serà una rum-
ba, composada expressament pel 
grup Rumb al bar. El tema Jo 
decideixo, amb una tornada que 
diu “ai qui mana, qui mana, qui 
mana?”, apunta que “mana el vot 
i la veu de la democràcia /i ma-
na tot un poble en moviment!” 
(vegeu la lletra sencera a www.
independent.cat/gracia). D’altra 
banda, la plataforma celebra ha 
arribat a “les principals persona-
litats que presideixen o han pre-
sidit les entitats gracienques més 
emblemàtiques”, com Jordi Ca-
sassas (Lluïsos), Marc Gimeno 
(Cercle Catòlic), Jordi Melgarejo 
(colles de Sant Medir), Ricard 
Estruch (Festa Major), Carlos 
Pablos (Centre Moral) o Ramon 
Botet (Orfeó Gràcienc). 

Rumb al Bar 
posa música 
a Gràcia 
Decideix

breus

El congrés comarcal d’ERC a 
Gràcia va elegir dimarts la terna 
de candidats per a les llistes dels 
republicans en les eleccions al 
Parlament. El primer candidat 
serà Martí Metge, vicepresident 
d’Acció Política, i l’acompanya-
ran Lali Fanero i Núria Pi. 

Esquerra escull 
Martí Metge per 
al Parlament

La participació al districte torna 
a obrir aquests dies el cicle de 
comissions preparatòries del ple 
i, així com la setmana passada 
es va fer la de Joventut, aquest 
dimecres va ser el torn de la 
de Cultura i dijous, la d’urba-
nisme. la peculiaritat d’aquesta 
reunió, però, ha estat el seu ca-
ràcter itinerant per primer cop, 
ja que la convocatòria aprofi-
tarà per fer una visita a les pri-
meres obres de Vallcarca, amb 

l’ampliació de voreres del cantó 
Besòs i la connexió de la reco-
llida pneumàtica a la central de 
residus de Lesseps, i també es 
farà una altra visita a les obres 
de la biblioteca de Penitents. La 
concentració de la comissió en 
Vallcarca, no obstant això, ha 
suscitat queixes dels veïns de la 
Salut, que no veuen clar aquest 
format per fer posteriorment un 
torn de precs i preguntes que no 
sigui a peu dret.

La comissió d’urbanisme es 
fa itinerant i suscita queixes
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Societat
L’Ajuntament projecta una rotonda per  
al pas de vehicles al bosc del Park Güell
La segona fase de la reforma de Portell farà transitable el camí per garantir la mobilitat

gràcia ja té a punt un 
altre pla polèmic de 
reforma urbanística que 
envaeix zona boscosa del 
Park güell. Tal com va 
passar amb les modifica-
cions a l’anomenada peça 
del 14a, el rar triangle 
que formen Torrent del 
remei, riu de la Plata i 
Lluís Bonifaç al barri del 
coll, ara uns metres més 
amunt la connexió del 
carrer Portell i el camí de 
can Mora preveu utilit-
zar els camins del parc 
i fer fins i tot una plaça 
per garantir la mobilitat 
en una zona on s’hi està 
construint la nova escola 
bressol el gat Negre. 

ALBERT BALANZÀ

Si en el cas de la peça del 14A la 
gran corba que penetrava dins del 
parc es va acabar refent i empeti-
tint, ara el projecte de remodela-
ció de l’eix cívic del Portell, que 
permetrà millorar a partir del se-
tembre els accessos al Park Güell 
(vegeu L’Independent núm. 345), 
ha previst en una segona fase sen-
se data “la utilització del sistema 
de camins existents del parc per 
solventar la connexió Portell/Ca-
mí de Can Mora” en comptes de 
la connexió amb Pau Ferran que 
preveia el PGM. També, segons 
els documents d’Urbanisme als 
quals ha tingut accés aquest set-
manari, al final del carrer del Por-
tell “es projecta una plaça que ser-
veixi de punt de gir dels vehicles i 
que faciliti l’accés al parc des de la 

ciutat”. Aquesta segona fase tam-
bé preveu rebaixar la cota del camí 
de Can Mora i fer una escalinata 
fins al mirador del Virolai, ja en 
terrenys d’Horta-Guinardó. 
Ara mateix la zona afectada és un 
espai de passeig i de fúting per als 
veïns un cop s’acaben de manera 
abrupta els carrers asfaltats. Els 
camins, segons el projecte, gua-
nyaran fermesa “amb un producte 
químic estabilitzant” per suportar 
el pas dels vehicles que entrin per 
Mora i Portell, sobretot per anar a 
l’escola bressol El Gat Negre. La 
plaça nova, al final de Portell, aju-
darà a distribuir el pas de vehicles 
privats i d’emergències.
Tal com va explicar el regidor, 
Guillem Espriu, la primera fase 
estarà a punt en uns nou mesos 

Esquerra, que ja es va oposar al 
revolt que envaïa el Park Güell 
a la peça del 14A, ha tornat a 
posar el crit al cel amb aquest 
nou projecte que segueix una 
línia similar al seu precedent. 
Fonts republicanes han apun-
tat que la seva alternativa passa 

per no fer el revolt ni la plaça 
i guanyar apartadors als vorals 
de Portell i camí de Can Mora. 
També veuen poc clar que la 
circulació sigui restringida, tal 
com marca el projecte, en un 
espai on només l’escola dóna 
capacitat a 75 alumnes. 

plànol on es veu lA utilitzAció de cAmins de lA zonA boscosA i unA rotondA per connectAr portell i cAn morA

ERC proposa apartadors com 
a opció a la invasió del bosc 

REDACCIÓ

Tot i que el nucli del negoci 
dels apartaments turísticses es 
troba fermament instal·lat des 
de fa anys al districte de Ciu-
tat Vella, l’enduriment de les 
polítiques en aquest àmbit de 
l’equip d’Itziar González, quan 
encara era regidora del distric-
te, ha reduït el ritme de crei-
xement d’aquest tipus de pisos 
al cor de la ciutat. L’oferta, pe-
rò, s’ha multiplicat en d’altres 
punts, com Gràcia, on en un 
sol any, el nombre d’aparta-
ments turístics dels quals es té 
constància ha passat de 384 a 
421, segons el darrer informe 
de Associació d’Apartaments 
Turístics de Barcelona. 

Obren 37 
apartaments 
turístics en un 
any a Gràcia

La colla de Gràcia repeteix la 
millor actuació a Sabadell. Diu-
menge 13 de juny, els Castellers 
de la Vila de Gràcia van escriure 
una nova pàgina del que, de mo-
ment, és el millor inici de tem-
porada que han lligat mai. I amb 
diferència. Van actuar a Sabadell, 
al costat dels Xics de Granollers 
i la colla local, i van fer la millor 
actuació de la plaça amb el 2 de 
7 i el 4 de 8 descarregats. Tam-
bé van fer el 5 de 7, el 7è d’en-
guany; a mes de juny ja n’han fet 
un més que en tot l’any passat. 
La propera actuació dels de Grà-
cia serà el pròxim diumenge dia 
20 al Baix Guinardó i la colla ha 
assegurat que no té cap intenció 
d’abaixar el nivell. 

cedidA: montse torres

crònica blavaJordi Ràfols

breus

Aquesta setmana han entrat en 
funcionament les nou places 
d’aparcament en superfícies 
que l’Ajuntament de Barcelo-
na ha cedit a l’empresa Avan-
car per al servei de carsharing 
(cotxes compartits). Tres d’a-
questes places s’han ubicat a la 
plaça Lesseps, a la cantonada 
amb Torrent de l’olla i les al-
tres, també en grups de tres, al 
costat de la Pedrera i la Sagra-
da Família. 

Places de pàrquing 
‘carsharing’, a la 
plaça Lesseps

i ha rebut cinc milions dels 15,7 
previstos en la llei de barris del 
Coll. Per a la segona fase, no hi ha 
data però té uns terminis de vuit 

mesos un cop s’ordeni l’execució. 
A la zona del bosc afectada, també 
es preveuen punts de reg i una il-
luminació “discreta”. 

A.B.

Després dels anys de canvis cons-
tants d’escenari, les festes alterna-
tives repetiran enguany ubicació 
a la plaça del Raspall. A falta no-
més de tancar alguns serrells per a 
l’acord final, la Comissió de Fes-
tes Populars i el Districte veuen 
bé que la programació de les alter-
natives es torni a ubicar en l’antic 
espai de la festa gitana, com ja es 

va fer l’any passat, després de pas-
sar pel carrer Còrsega (2007) i la 
plaça del Poble Romaní -en dues 
ocasions (2006 i 2008), d’on van 
haver-se de retirar per la instal-
lació dels mòduls provisionals de 
l’escola Univers (l’antic CEIP Bai-
lèn), que es mantenen a la plaça.
Si tot segueix el curs previst, 
aquest serà, doncs, el primer 
any que les festes alternatives 
repetiran escenari després que, 

Les festes alternatives es tornaran 
a ubicar a la plaça del Raspall
L’acord entre Districte i Comissió de Festes Populars, tancat

el 2005, haguessin de deixar la 
plaça del Diamant, on s’havien 
celebrat històricament. Les ne-
gociacions amb el Districte, que 
s’han tancat en dues reunions 
-l’última dimecres-, estan pen-
dents d’alguns serrells que tenen 
a veure amb els punts de llum o 
la infraestructura necessària per 
fer festa. “La nostra idea és que-
dar-nos a Raspall”, va apuntar 
dijous un portaveu de la CFP. 
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El Coll, el barri que pitjor destria la matèria orgànica

Més i millor

Quan fa sis mesos de l’entrada en funcionament de la nova 
contracta de la neteja, que presenta com a gran novetat la 
incorporació del contenidor marró per a la brossa orgànica, els 
primers estudis mostren que el nou sistema ja permet recollir 
de forma selectiva el 43 per cent del total de residus orgànics 

que es generen a la ciutat. El principal obstacle a salvar és, 
però, el nivell de brossa que es barreja en el contenidor que 
no toca i, en aquest apartat, el Coll lidera la llista de barris 
que generen més nivell d’impropis barrejats en el contenidor 
d’orgànica, amb el 34,32 per cent del total de residus.

Play Attitude proposa una garantia de producció ecològica i preu just 

Carlos Cobo

Quan es tracta de pràctiques enfo-
cades a millorar el nostre compro-
mís amb el medi ambient no sempre 
un i un sumen dos. L’objectiu, per 
tant, no pot ser exclusivament abas-
tar cada cop una superfície territo-
rial més gran. Si agafem l’exemple 
de la nova contracta de la neteja, 
que s’aplica a tot Barcelona des de 
fa mig any, veiem que no n’hi ha 
prou en posar contenidors marrons 
als carrers de tots els barris. Amb 
això, potser sí que se suma una 
quantitat de brossa recollida de 
forma selectiva superior a la que es 
recollia quan aquest tipus de sepa-
ració només es feia en determinats 
punts i de forma domiciliària però 
cal més. Cal un treball de fons, que 
tothom tingui clar que no n’hi ha 
prou amb la voluntat d’ajudar i que 
llençant-ho tot al contenidor marró 
guanyem realment molt poc. No 
tots els envasos es poden llençar 
sense més miraments amb la brossa 
orgànica, perquè la gran majoria no 
s’engloben en aquest grup de resi-
dus i, per tant, el que s’aconsegueix 
és interferir en la cadena de sepa-
ració de la brossa. Si bé és cert que 
amb la introducció del contenidor 
marró, ja s’ha arribat a uns nivells 
de recollida selectiva de la brossa 
orgànica del 43 per cent del total, 
els nivells de residus impropis que 
apareixen barrejats amb els orgànics 
encara són força preocupants. No 
es pot només créixer en volum de 
residus a cada contenidor, cal també 
afinar més la tria, perquè la nostra 
conducta sumi. Fer més, però, 
sobretot, millor per contribuir a 
minimitzar els residus. 



[2] [el tema del mes]

més sostenible

El Coll, el barri que ha de millorar 
més en matèria de recollida selectiva 
La nova contracta de la nete-
ja ha servit per generalitzar la 
recollida selectiva de la ma-
tèria orgànica. Una mesura 
que, en determinades zones 
de la ciutat, ja es feia a domi-
cili i que, des de fa sis mesos, 
es troba al carrer. Els resultats 
del primer període d’aquesta 
iniciativa, però, són desiguals 
quant a barris i el Coll s’em-
porta la pitjor part.

Maria Ortega

Carlos Cobo

Els contenidors marrons han debutat als 
carrers de Barcelona amb una acceptació 
relativament bona. L’índex de recollida 
orgànica se situa, a sis mesos de la seva 

[ Contenidors de rebuig i reidus orgànics al barri del Coll]

implantació, en el 43 per cent del total 
de residus orgànics produïts. En aquest 
camp, un dels principals obstacles a salvar 
és l’elevat índexs d’impropis que encara 
es barregen en aquests contenidors: el 
17 per cent de mitjana al conjunt de la 
ciutat. 

No obstant això, aquesta xifra es multi-
plica per dos en barris com el del Coll, 
el que pitjor separa la brossa orgànica de 
tots, amb un índex d’impropis del 34,32 
per cent, seguit de prop per la Barcelo-
neta i el Raval. Quant a districtes, Gràcia 
se situa en una posició intermèdia amb 

un nivell de residus fora de lloc del 21,74 
per cent i la Salut és el barri amb millors 
resultats (9,64 per cent d’impropis). 
Els districte on la nova contracta de la 
neteja s’ha implantat amb millors resul-
tats és Nou Barris, que ja havia viscut el 
precedent en la contracta anterior amb 
recollida a domicili, seguit de l’Eixample i 
Horta-Guinardó. De fet, deu barris pre-
senten percentatges d’impropis per sota 
del 10 per cent del total recollit -és el cas 
de la Salut-, 40 estan en la forquilla d’entre 
10 i el 20 per cent -Camp d’en Grassot, 
Gràcia Nova i Vallcarca-Penitents, per 
exemple-, 20 estan entre el 20 i el 30 -la 
Vila entra en aquesta categoria- i vuit su-
peren la línia vermella del 30 per cent.
Ara l’objectiu que es marca l’Agència 
de residus és poder arribar, de cara al 
2012, al 55 per cent del total de matèria 
orgànica recollida de forma selectiva i, 
simultàniament, introduir mesures per 
reduir els comportaments erronis en la 
separació d’escombraries. Els principals 
residus invasors al contenidor marró són 
el plàstic i, òbviament, tots els envasos 
de menjar.

Si et vols anunciar a la Guia Gastronòmica de Gràcia,

truca’ns i t’informarem: 692 601 261
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El repte de fer créixer un 
bosc a l’escola Montseny

agenda 21 escolar

Fa sis anys, amb els/les alu nes 
que van estrenar l’aula d’acollida 
del l’escola Montseny es va dur 
a terme una activitat per simbo-
litzar l’arrelament a la nova terra 
d’acollida. Vam fer germinar 
pinyons i vam observar com al 
llarg de tot el curs creixia una 
planta, l’arrel de la qual cada cop 
era més llarga i més ramificada.
Aquesta feina ens va servir 
per reflexionar sobre el fet de 
l’arrelament de les persones al 
seu l’entorn. Vam parlar sobre 
els lligams que tenim amb les 
persones (família, veïns, amics...) 
i a la terra, al propi país. Vam 
constatar que les arrels que cada 
nena i cada nen tenia eren molt 
profundes i que segurament les 
tindrien per tota la seva vida, 
però al mateix temps, també 
vam observar, que, des del dia 
de la seva arribada a Catalunya, 
començaven a créixer noves 
arrels, en forma d’amics i ami-
gues, companys i companyes, en 

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

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

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

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

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

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

Serveis d’interès

forma de nous costums, nova 
llengua, nou territori, etc. 
Ara, aquells minúsculs pins 
que vam fer créixer, ja són 
uns bonics arbrets de més de 
mig metre d’alçada, amb unes 
arrels tan o més llargues que 
els respectius troncs. A aquella 
activitat li vam posar el nom 
d’Arrela’t també a Catalunya.

Durant el curs passat, se’ns va 
acudir que podria ser una bona 
pensada fer créixer un bosc 
amb la participació de totes 
les aules de l’escola, des de P-3 
fins a 6è. 
El primer que vam fer va ser 
conèixer l’experiència d’una 
persona que ella tota sola va fer 
créixer un gran bosc a base de 

fer germinar pinyons i plantar-
los en una terra erma.
Després, cada classe va fer ger-
minar pinyons i glans, pel pro-
cediment de tenir-los humits 
fins a poder-los plantar. Es van 
plantar i aquest curs ens tocarà 
trasplantar-los a testos més 
grans perquè puguin continuar 
creixent. Els infants de P-3 i els 

de l’aula d’acollida d’enguany 
també n’han fet germinar. 
Amb tots aquests arbrets el 
somni que tenim ara és el de 
FER CRÉIXER UN BOSC. Us 
ho continuarem explicant... el 
curs vinent!

Alumnes de l’escola
Montseny
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“El bon humor és clau per tenir una 
actitud compromesa amb el planeta”

Com es fa una samarreta ecològica?
Busquem que els nostres productes 

Compromís social i amb el 
medi ambient. Aquest és el 
principi sobre el que neix Play 
Attitude, el projecte intern de 
l’agència Play Creatividad, 
que va començar fent dis-
senys de samarreta a deman-
da per a ONG’s i ara, amb la 
nova branca, impulsa els seus 
propis models. Tots amarats 
d’optimisme i respectuosos 
amb el medi ambient. Montse 
Ceamanos, que vertebra la 
iniciativa des de la botiga del 
carrer Ros de Olano, ostenta el 
càrrec de cap de felicitat.

[Montse Ceamanos amb la samarreta dissenyada per a Corazón y Vida, a l’aparador de la botiga ]

estiguin completament compromesos 
tant amb el planeta com amb la societat. 
Per això les fem amb cotó cent per cent 
orgànic i amb un procés que no fa servir 
pesticides ni d’altres productes químics 
que poden resultar perjudicials tant per a 
la terra com per a les persones que la tre-
ballen. Un altre dels requisits indispensable 
de la nostra cadena productiva és que tots 
els nivells rebin un preu just. Comprem 
les samarretes a l’Índia i les estampem i 
distribuïm aquí, però amb la garantia que 
sabem què passa i quin tracte es dóna a 

Maria Ortega

treballadors i matèries primeres en tot 
moment. A més, destinem el 10 per cent 
del preu a una ONG, una diferent per a 
cadascun dels dissenys.

Sempre amb missatges positius...
Sí, aquest és un dels principis fundacionals 
del projecte, perquè és la nostra manera 
d’entendre la vida. En un clima de negati-
vitat com el que estem vivint, és important 
saber trobar el cantó més positiu de la 
vida. El nostre símbol és un gat negre, que 
també és la mascota real de l’empresa, i 

amb ell les coses sempre ens han anat bé. Es 
poden enviar missatges compromesos amb 
un somriure i bon humor. De fet, és clau 
per aconseguir allò que ens proposem.

Què és la frescologia?
És la manera com hem definit la nostra 
filosofia vital. Entenem el disseny des d’un 
comprimís amb el medi ambient i la soci-
etat i sempre des del bon rotllo. Per això 
vam definir les nostres idees i maneres 
de fer com a frescològiques. Fem el que 
ens agrada i això sol ser garantia de bons 
resultats.

Un dels grans enemics dels produc-
tes ecològics és el preu...
Les nostres samarretes costen 29 euros 
i sabem que la gent en pot trobar per 
cinc o deu euros, però això forma part 
del nostre missatge. El que oferim és 
saber exactament on va cada euro i la 
garantia que tothom treballa en condi-
cions dignes, a més, som una alternativa 
al consumisme: no cal comprar-se cinc 
samarretes perquè són barates, pots 
escollir-ne una amb la que et sentis or-
gullós de sortir al carrer. Volem trencar 
el tòpic que els dissenys de comerç just 
són nyonyos o hippies.

Cedida
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Cultura
Engeguen els assajos per a la primera 
representació al renovat Lliure de Gràcia
La sala obrirà el 30 de setembre amb un text de Tennessee Williams i direcció d’Àlex Rigola

Feia dos anys que s’havia 
inaugurat la nova seu del 
Teatre Lliure a Montjuïc, 
quan la sala de gràcia va 
abaixar temporalment el 
seu teló per engegar un 
període de reformes que 
s’ha allargat força més del 
previst, sobretot tenint 
en compte que les obres 
no van començar fins 
quatre anys més tard, el 
2007. ara ja hi ha més que 
llum al final del túnel i el 
director del Lliure, àlex 
rigola, ja va anunciar en 
la valoració de la darrera 
temporada que la sala 
inaugurarà el 30 de setem-
bre i que ho farà amb ‘La 
gata sobre la teulada de 
zinc calent’, de Tennessee 
Williams. aquesta mateixa 
setmana han engegat els 
assajos a la sala d’assaig 
1 del Lliure de Montjuïc.

M.ORTEGA/L.BLANCH

Serà el mateix Rigola, en els seus 
darrers compassos com a director 
del teatre abans de passar el relleu 
a Lluís Pasqual, qui assumirà la di-
recció de l’espectacle inaugural, que 
comptarà, a més, amb cares vincu-
lades a la sala de Gràcia com ara 
Muntsa Alcañiz, un dels actors que 
ja hi era a la inauguració. El repar-
timent també comptarà amb actors 
i actrius que, tal i com va voler des-
tacar Rigola, “han estat al Lliure a 
les verdes i a les madures, han re-
butjat molts treballs per ser aquí i 
es mereixen ser-hi”, com Andreu 
Benito, Joan Carreras o Chantal 
Aimée, entre d’altres. El repte: La 

gata sobre la teulada de zinc calen-
ta que, tot just aquest dilluns, han 
començat a assajar amb l’objectiu 
que tot estigui lligat de cara el 30 
de setembre, quan la sala del carrer 
Montseny obrirà de nou les seves 
portes. Aquesta obertura implicarà, 
de retruc, el tancament de la sala 
petita del Lliure de Montjuïc, que 
es convertirà en una sala d’assaig. 
Seran, doncs, el Lliure de Gràcia i 
el de Montjuïc. La nova sala tindrà 
capacitat per a entre 200 i 350 bu-
taques en funció de l’obra i, després 
del text de Tennessee, s’hi represen-
taran Celebració, de Harold Pinter, 
dirigit per Lluís Pasqual; Dues dones 
que ballen, de J.M. Benet i Jornet, 
dirigida per Xavier Albertí i, per 
tancar temporada, Dos, l’estrena 
com a director d’Eduard Fernán-
dez, acompanyat de Pep Ramis. 

l’estAt ActuAl de lA fAçAnA del renovAt teAtre lliure de GràciA

La remodelació del Lliure de Grà-
cia, que Àlex Rigola mateix es va 
veure obligat a impulsar davant 
la manca de garanties per a la se-
guretat que oferia la sala ara fa set 
anys, ha tingut un cost total de 
2,5 milions d’euros i ha permès 
que la sala mantingui el seu ca-
ràcter i la proximitat de l’espec-
tador a l’escenari. De fet, Rigola, 
que no amaga felicitat per poder 
ser ell qui reobrís la sala després 
d’haver optat per les obres i dels 
contratemps que s’han anat suc-

ceint amb tota la reforma, va ex-
plicar que les butaques de la nova 
sala busquen fomentar “la sensa-
ció de trobar-se en una àgora” i 
fugen, per tant, de convertir-se 
en els típics seients rígids i amb 
reposabraços. Acabats els anys de 
reformes i incerteses, ara ja es veu 
l’interior del hall principal però 
queda pendent la rehabilitació 
de la façana que es va separar de 
la reforma integral però que el 
director consideraria la cirereta 
del projecte.

Dos milions i mig, i pendents 
de la reforma de la façana

la cartellera
ciNeMeS

BoSque MuLTiciNeMeS. . 
• Un sueño posible. Dv i ds, 16.05, 

19.05, 22.05 i 00.45; de dg a dj, 
16.05, 19.04 i 22.05.

• En la boda de mi hermana. Dv i ds, 
16.20, 18.20, 20.20, 22.20 i 00.45; de 
dg a dj, 16.20, 18.20, 20.20 i 22.20.

• Marmaduke. Dv i ds, 16.15, 18.15, 
20.15 i 22.15; de dg a dj, 16.15, 18.15 
i 20.15.

• La última canción. Dv i ds, 00.45; 
de dg a dj, 22.15.

• Prince of Persia. 16.10.
• Robin Hood. Dv i ds, 19.05, 22.00 i 

00.45; de dg a dj, 19.05 i 22.00.
• 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.
• 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.

• Garfield y su pandilla. (3D). 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. 
• Sala 1: Fantastic Mr. Fox. 18.00, 
20.15. Nadie sabe nada de gatos 
persas. 22.05.Fish tank. 17.50. 
• Sala 2: Dos hermanos. (VOSE). De 
dl a dv, 16.00, 18.00. 20.00 i 22.00; ds 
i dg; 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15.

ciNeMeS giroNa. Girona, 175
• Sala 1: Garfield y su pandilla. (3D). 

Dj, ds i dg, 16.30; resta de dies, 17.00. 
Viatge màgic a l’Àfrica. (3D). Dj i ds, 
18.00; dg, 12.00 i 18.00; resta de dies, 
18.30. La luna en ti. 20.15 i 22.00; 
dc, 20.15.

• Sala 2: La ultima cima. Dj, ds i dg, 
16.20 i 20.20; resta de dies, 18.00. 

El regalo. Dj, sd i dg, 18.10 i 20.15; 
resta de dies, 20.00 i 22.10. Pluja 
de mandonguiles. Dg, 12.00.

• Sala 3: Estació de l’oblit. Ds i dg, 
18.30, 20.15 i 22.00; dj, 20.15 i 
22.00; dc, 20.00; dv, dll i dm, 20.00 
i 22.00. El pastel de boda. Ds i 
dg, 16.15; dj, 18.30; resta de dies, 
17.30.Doraemon i les mil i una 
aventures. Dg, 12.00.

LaureN gràcia. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Marmaduke. 16.30, 18.30, 

20.30 i 22.30.
• Sala 2: Sexo en Nueva York 2. 

16.15, 19.10 i 22.00.
• 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 22.20.

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: Air doll. (VOSE) Passis: 
16.00, 18.15, 20.25 i 22.35.

• Sala 5: The cove. (Cat). 16.10 i 20.25. 
Mamut. (VOSE). 18.10 i 22.35.

verDi ParK. Torrijos, 49. 
• Sala a: El concierto. 16.00, 18.10, 

20.30 i 22.35.
• Sala B: Villa Amalia. 16.15, 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 

• Xavier Fàgregas. Impro-Show. Dj, 
21 h; dg, 18.30. 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. Ds, 20 h. Monólo-
gos 10. Ds, 22h. Impro Horror. Ds, 
23.30. Monólogos. Dg, 20 h

Albert JAné

breus

Coincidint amb el 20è aniversari 
de la mort del seu padrí musical, 
el Gato Pérez, el grup Estrellas de 
Gràcia va decidir reprendre la se-
va trajectòra musical en el mateix 
punt on l’havien deixat dues dè-
cades enrere. Després de l’estre-
na al Luz de Gas, el passat 3 de 
febrer, han fet un parell de bolos 
més i ara tornen a Gràcia, a la se-
va plaça del Raspall, per celebrar 
sobre els escenaris la revetlla de 
Sant Joan a ritme de rumba. 

En el marc del programa Tro-
bem-nos a la Plaça de les Dones 
del 36, que busca donar el pro-
tagonisme artístic i creatiu a les 
dones, aquest diumenge a partir 
de les set de la tarda, el Duet 
Oriomí interpretarà peces tradi-
cionals i d’autors contemporanis 
cubans amb una peculiar barre-
ja de gèneres. La trobada també 
comptarà amb l’actuació de De 
Calaix, un trio de veus femeni-
nes, que proposa la Nova Polifo-
nia Tradicional Catalana. 

Estrellas de 
Gràcia, quart bolo 
per Sant Joan

Música cubana 
a la plaça de les 
Dones del 36

Resistint el pas dels anys com 
pocs, el musical Grease és un dels 
més representats. Aquest cap de 
setmana, el teatre Casal Corpus 
n’oferirà la seva versió de la mà de 
Ricard Reguant i en triple funció: 
divendres a les 22 h, dissabte a les 
21 h i diumenge a les 18 h. 

El teatre Casal 
Corpus versiona 
el musical ‘Grease’
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cedidA

Xavi ciurans tanca el cicle ventiladors al caT
Xavi Ciurans, la veu de Gertrudis, serà l’encarregat de tancar la 
primera edició del cicle de rumba catalana Ventiladors al CAT i ho 
farà amb la proposta Això no és rumba nen, una posada en escena 
d’un quartet de Jazz format per piano, contrabaix, bateria i vents, 
més la suma d’un rumbero transfigurat en la figura de crooner.

Divendres 18 de juny, a les 22 h
CAT (Trav. Sant Antoni, 6-8)

Taller de teatre.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 18 h

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

Festa de presentació de la 
revista Les Males Herbes.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Concert: Tobia Lamare & 
The Sellers. 
La Cova de les Cultures (Àn-
gel, 12), a les 22 h

Representació del musical 
Hairspray. 
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 22 h

 Dg 20 de juny
III Itinerari pel Parc 
Güell.
Carrer Sant Camil, 31, a les 
10 h

8è aniversari de l’Ateneu 
Rosa de Foc i 29è Mercat 
d’Intercanvi.
Plaça de la Virreina, a partir 
de les 10 h

Classe de Shim Sham.
Centre cívic La Sedeta (Sicí-
lia, 321), a les 11 h

Ball amb DJs de Swing.
Plaça de la Sedeta, a les 
12.15

Fideuà de Sant Lluís.
Plaça del Nord, a les 14 h

Taller de teatre.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 18 h

Festes joves del Coll: xoco-
latada.
Parc de la Creueta del Coll, 
a les 18 h

Fi de curs dels tallers de te-
atre de Lluïsos amb Mínim-
mal show.
Teatre de Lluïsos (plaça del 
Nord, 7-10), a les 19 h

Trobem-nos a la plaça de les 
Doens del 36: Duet Oriomí i 
De Calaix.
Plaça de les Dones del 36, a 
les 19 h

XI Concert de Primavera: 
cantaires muntanyencs 
del Club Excursionista de 
Gràcia en homenatge a 
Joan Cervera i Batariu.
Sala de plens del Districte de 

Gràcia (Plaça de la Vila, 2), 
a les 19 h

Concert de fi de curs dels 
Picarols.
El Cercle (Santa Magdalena, 
12), a les 20 h

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

Concert: Igitaia, Skatasun 
i Pocabroma.
La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21 h

Nit Maurice Sendak: Hig-
glety Pigglety Pop! per Us-
ted es un Colectivo.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

 Dll 21 de juny
Itineraris Caminem? acció de 
mobilitat sostenible a Grà-
cia, ruta pel Coll.
Sortida des d’avinguda de 
Vallcarca amb el carrer Ar-
gentera, a les 19 h

Llibrefòrum: Tres cavalls 
d’Erri de Luca.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 20 h

 Dm 22 de juny
Xerrada: Com viatjar se-
gur.
Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104), a les 
19 h

eXPoSicioNS

 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 23 de juny
Exposició de pintura abs-
tracta de Jemma John-
son. 
Untitled BCN (Topazi, 14)

 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 
documents.
Arxiu municipal del Distric-
te de Gràcia (Plaça 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

 Ds 19 de juny
Segon aniversari de la Xar-
xa d’Intercanvi de Coneixe-
ments: conta contes i jocs 
del món. 
Plaça de la Virreina, a partir 
de les 17 h 

acTeS

 Dv 18 de juny
Itineraris: Caminem? acció 
de mobilitat sostenible a 
Gràcia, ruta pel bari de 
Penitents.
Sortida de l’avinguda de Va-
llcarca amb Anna Piferrer, a 
les 19 h 

Aules obertes a la Calde-
ra: Natxo Montero presenta 
Carni di prima qualità.
La Caldera (Torrent d’en Vi-
dalet, 43 ) a les 19 h

Presentació del llibre La ma-
za y la cantera. Juventud 
vasca, represión y solida-
ridad de Julen Arzuaga, amb 
l’autor, Mikel Soto, Carmel 
Mayoral i David Fernández. 
La Torna (Sant Pere Màrtir, 
37.), a les 19.30

Folkosaurius: Lang-5.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 20 h

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

Concert: Giulia y los Tella-
rini.
La Cova de les Cultures (Àn-
gel, 12), a les 22 h

Representació del musical 
Hairspray. 
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 22 h

Teatre: La lampara.
El Off (Esgésia, 4), a les 22 h

Ventiladors al CAT: Xavi Ciu-
rans de Gertrudis presenta 
Això No és Rumba Nen.
Centre Artesà Tradicionà-
rius (Trav. Sant Antoni, 6-8), 
a les 22 h 

 Ds 19 de juny
BCN en marxa: Itineraris 
guiats per conéixer l’estat 
de les grans actuacions en 
infraestructures i serveis de 
Gràcia.
Sortida des de Lesseps/Tor-
rent de l’Olla, a les 10 h

Assemblea i Sopar d’Es-
tiu de Reagrupament 
Gràcia.
Providència, 41, a les 20 h

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

Concert: Lídia Uve.
Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22.30

 Dc 23 de juny
Revetlla de Sant Joan 
amb l’arribada de la 
Flama del Canigó. (Unió 
Temporal d’Entitats)
Plaça Lesseps, a partir de 
les 19 h

Revetlla de Sant Joan a 
la plaça del Nord.
Plaça del Nord, a partir de 
les 23 h

Revetlla de Sant Joan amb 
el concert d’Estrellas de 
Gràcia i el grup Arrels de 
Gràcia.
Plaça del Raspall, a partir 
de les 23 h

Revetlla de Sant Joan 
amb música en viu: Hot 
Carajillo’s happy band. 
Plaça Rovira, a partir de les 
23 h 

 Dj 24 de juny
Concert: Pepet i Marieta.
Astrolabi (Martínez de la 
Rosa, 14), a les 22 h
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Esports
Carles Rofes, tècnic dels Lluïsos, millor 
entrenador del bàsquet català 2009-2010
“El meu somni esportiu ja s’ha acomplert: guanyar la lliga i pujar a Copa Catalunya”

amb només 29 anys, 
carles rofes viurà el 
proper dissabte 26 de 
juny una de les nits més 
especials de la seva 
trajectòria com a entre-
nador. Serà el colofó a 
una temporada inobli-
dable per a ell i per als 
Lluïsos de gràcia, ja que 
per primer cop a la his-
tòria el sènior masculí 
de l’entitat té una plaça 
a copa catalunya. rofes, 
premiat com a millor en-
trenador de les categori-
es catalanes, compartirà 
protagonisme amb Xavi 
Pascual, tècnic del Barça, 
nomenat millor entrena-
dor en l’àmbit estatal.

ÈRIC LLUENT

Es tracta d’un premi que vostè 
no esperava.
Jo sempre havia votat en aquests 
premis. És un guardó que atorga 
l’Associació Catalana d’Entre-
nadors de Bàsquetbol i per això 
em fa especial il·lusió, perquè 
m’han valorat altres tècnics de 
la categoria. Però el cert és que 
no m’ho esperava. Jo sempre he 
entrenat als Lluïsos de Gràcia i 
més aviat pensava que no se’m 
coneixia gaire. 

Amb qui comparteix el mèrit 
del guardó?
És un premi extensible a tot 
l’equip, a cadascun dels jugadors 
que ho han fet molt bé i han 
pujat l’equip a Copa Catalunya. 
És un reconeixement al joc que 
han fet. El premi, elcomparteixo 
també amb el cos tècnic, Marc 

Guiu i Francesc Pla, i tota la gent 
del club. 

Amb 14 anys va començar a en-
trenar categories inferiors dels 
Lluïsos. Com s’explica que un 
adolescent s’estimés més estar 
a la banqueta dirigint un equip 
que no pas participant del joc?
Vaig començar jugant a bàsquet 
però era realment dolent. Vaig 
jugar-hi fins a cadet. Em vaig 
interessar per la feina d’entrena-
dor perquè en aquell moment el 
meu pare era el míster del sènior 
masculí i jo anava a veure molt 
partits. La tasca d’entrenador era 
el que vivia a casa. 

Què li van dir quan vostè va 

Èric lluent

cArles rofes, entrenAdor del sÈnior mAsculí dels lluïsos

È.L.

El Club Esportiu Europa 
juntament amb la Fundació 
Festa Major de Gràcia i la 
col·laboració de la Torcida Es-
capulada i L’Independent de 
Gràcia organitzen per a aquest 
dissabte la segona edició del 
Torneig d’Associacions Vila de 
Gràcia. La trobada futbolística 
compta amb la participació de 
dotze entitats gracienques i, a 
diferència de l’any passat, es 
disputarà al camp de l’Àliga ja 
que al Nou Sardenya es realit-
za aquest cap de setmana un 
torneig de futbol base. La fi-
nal, això sí, es jugarà al terreny 
de joc de l’estadi del carrer 
Camèlies just abans del sopar 
de germanor. La competició 
s’iniciarà amb quatre grups 
de tres equips cadascun dels 
quals dos per grup passaran 
als quarts de final.
Tres carrers de Festa Major 
(Progrés, Puigmartí i Rovira), 
Gràcia Decideix, Lluïsos, dos 
equips de pares de l’escola de 
l’Europa, l’església evangèli-
ca, Zion, l’escola Lourdes, la 
penya Torcida Escapulada i 
un equip d’aquest setmanari 
seran els protagonistes d’una 
tarda de futbol que es preveu 
calorosa. 
La novetat d’enguany és que 
els conjunts participants que 
quedin eliminats no abando-
naran el torneig sinó que se-
guiran els enfrontaments per 
tal de classificar-se en una po-
sició concreta un cop finalitzi 
el campionat. 

El camp de 
l’Àliga acull el 
segon torneig 
d’entitats

proposar canviar la samarreta 
per un bolígraf i una llibreta i 
fer-se càrrec d’un equip?

Lluïsos sempre ha volgut gent de 
la casa. Tant pel que fa a juga-
dors com a entrenadors. El club 
ràpidament es va interessar i vaig 
tenir l’oportunitat, però de totes 
maneres no sóc l’únic que va co-
mençar a entrenar amb aquesta 
edat, és una tònica general de 
l’entitat. A més de donar-te su-
port, et dóna tota la formació 
necessària. 

Des de fa 6 anys que es fa càrrec 
del sènior masculí: va entrar-hi 
amb 23 anys. No creu que és 
una aposta amb força risc?

Sí, però vaig comptar amb tota 
la confiança del director tècnic 
i del president. Tots sabíem que 
podia aportar coses bones però 
que també es notaria la manca 
d’experiència. I, tot i així, club 
i sobretot els jugadors més vete-
rans de la plantilla em van aju-
dar molt. 

Quin somni té com a entrena-
dor?
El meu somni era guanyar la 
lliga i pujar a Copa Catalunya 
amb l’equip sènior dels Lluïsos, 
de maneta que gairebé ja em po-
dria retirar... La meva voluntat és 
continuar aquí perquè la meva 
il·lusió està centrada en aquesta 
entitat. 
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Activitat econòmica
Gràcia en Crisi critica que la vaga es 
deixi per al setembre i vol fer-ne més
La plataforma defensa el model de mobilitzacions de Grècia 

La trobada es fa dissabte a la Virreina
La plataforma gràcia en 
crisi ha criticat aquesta 
setmana l’ajornament de 
la vaga general que les 
comissions obreres i la 
unió general de Treba-
lladors han acordat per 
al 29 de setembre. Des 
del col.lectiu gracienc es 
considera que la situació 
social i econòmica actual 
és prou greu com perquè 
les mobilitzacions no ha-
gin d’esperar a la tardor. 

ÈRIC LLUENT

Són moltes les veus que apun-
ten que posposar la vaga general 
passant-la del 30 de juny al 29 
de setembre beneficia el govern 
central. “El que no s’entén és que 
la vaga general es faci com a con-
seqüència de la reforma laboral 
–motiu pel qual estem d’acord 
que hi hagi una vaga- i no es plan-

tegin abans amb qüestions com 
la congelació de les pensions fruit 
de la tisorada del govern”, apunta 
Oleguer Bohigas, membre de la 
plataforma. Gràcia en Crisi con-
sidera que Catalunya i l’Estat es-
panyol haurien de seguir l’exem-
ple de Grècia, que s’ha mobilitzat 
fins a cinc vegades. “Nosaltres 
donarem suport a la vaga, però 
creiem que ja s’hauria d’haver fet 

cedidA

mAnifestAció contrA lA precArietAt lAborAl

Rosa de Foc celebra els 8 
anys al mercat d’intercanvi

È.L.

La jornada començarà a les on-
ze del matí amb l’obertura del 
mercat, en el qual la norma 
imperant és la no utilització 
dels diners. Durant les primeres 
hores també es farà un taller de 
sabó amb oli reciclat. Al mig-
dia la ja tradicional Olla Mòbil 
cuinarà els aliments que hagin 
aportat els participants de la 
trobada d’intercanvi que clourà 
a les cinc de la tarda. 

A partir d’aquella hora conta 
contes, un taller de dansa del 
ventre i una batucada serviran 
per celebrar els vuit anys de 
l’ateneu gracienc. “En aquestes 
29 edicions que portem del mer-
cat d’intercanvi hem detectat un 
increment gradual de l’interès 
de la gent i, hores d’ara, hi ha 
molta participació, però tam-
poc creiem que això sigui con-
seqüència de la crisi. La nostra 
alternativa és estructural no per 
quan l’economia no funciona”, 
explica Francesc Rota, membre 
de Xaingra. En els darrers anys 
els organitzadors subratllen que 
hi hagut un augment dels mer-
cats d’aquesta tipologia que es 
fan a la capital catalana i roda-
lies, per la qual cosa ja s’ha creat 
Interxarxes, una coordinadora 
que aplega les entitats que fo-
menten aquesta alternativa al 
sistema capitalista. 

el mercat d’intercanvi 
que organitza la Xarxa 
d’intercanvi de grà-
cia (Xaingra) celebra 
aquest dissabte a la 
plaça de la virreina la 
seva 29a edició coin-
cidint amb la festa del 
vuitè aniversari de 
l’ateneu rosa de Foc.

i que, en tot cas, només amb una 
no s’aconseguirà res”, conclou 
Bohigas. La plataforma critica, a 
més, que la convocatòria estatal 
coincideixi amb l’aturada general 
europea que es farà el mateix dia 
29, amb la qual cosa, el col·lectiu 
gracienc creu que les reivindica-
cions pròpies quedaran camufla-
des i diluïda enmig de la protesta 
internacional. 
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la torratxa

Formatge

Els éssers humans tenim els 
dits polzes de les mans més 
curts que els altres i en posició 
oposada, la qual cosa ens 
permet realitzar operacions 
manuals complexes que altres 
espècies no poden fer. Entre 
elles, una de molt important: 
munyir les femelles d’altres 
mamífers i no simplement alle-
tar-nos... Això ens va portar, 
fa molt i molt temps, a poder 
conservar la llet i elaborar el 
formatge. El formatge és un 
aliment que té gran accepta-
ció entre totes les espècies 
animals. Cap espècie rebutja 
un bon tiberi de formatge, 
de l’especialitat que sigui. 
Tots hem pogut comprovar 
com el formatge fa oblidar 
els seus instints de prudència 
més bàsics al ratolí, perdre la 
compostura al gos al costat de 
la taula o organitzar una ex-
pedició de conquesta a tot un 
formiguer. No diguem aquests 
fongs que viuen en ell i el fan 
tan deliciós... Aquest extraor-
dinari poder del formatge es 
transfereix a l’espècie huma-
na i em porta a dir: atenció, 
humans, la nostra suprema-
cia sobre les altres espècies 
durarà mentre siguem els 
únics productors de formatge. 
No permetem que cap altra 
espècie descobreixi els secrets 
de l’elaboració del formatge i 
dormirem tranquils! 
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Paula Florit: “El bagatge que estic 
assolint al 3/24 m’està fent més dura”
va néixer a Barcelona, 
però des de ben petita 
va viure a Menorca. als 
14 anys feia el diari de 
Punta Prima, la urbanitza-
ció menorquina on vivia. 
va estudiar periodisme 
a Barcelona i va tornar 
a Menorca per treballar 
a iB3 de becària primer, 
de redactora, conductora 
d’informatius i desconne-
xions posteriorment. S’en-
carregava de les notícies 
de dilluns a divendres, en 
els deu minuts dedicats 
a l’illa. Després la criden 
per fer estius a Tv3 i ja 
hi porta dos anys. Si vols 
conèixer-la, connecta amb 
el canal 3/24.

CLARA DARDER

Com era treballar a IB3? 
Els recursos són molt diferents. 
Allà tots estàvem començant i 
teníem moltes ganes. A vegades 
teníem problemes per omplir les 
desconnexions i podies acabar 
cansada de formatges, sobrassa-
des i vaques, però és treien temes 
de sota les pedres.

I ara a TV3? 
Aquí hi ha gent que fa molts anys 
que ho fa i te n’ensenya. No som 
periodistes de carrer, sempre es-
tem a l’estudi, som una gran fa-
mília i tots ens ajudem. Els ho-
raris de nit son durets, però més 
tranquils. M’agrada tant la feina 
que m’és igual l’horari que em 
toqui fer.

Jordi mArcH

pAulA florit, presentAdorA del 3/24

Com és un dia a la redacció? 
Arribes i mires l’escaleta, t’escrius 
les intros de les possibles notícies 
que vindran, vas a maquillatge, i 
després et vesteixes. Entres a l’es-
tudi, on tot està robotitzat i tens 
el realitzador que et parla per au-
dio. Tens el telepronter que t’ajuda 
però som els primers a rebre notí-
cies, entomar-les i improvisar.

Alguna vegada has patit? 
Sí, i he anat a pèl sense res escrit. 
Quan va morir Michael Jackson, 
vaig veure a la pantalla senyals 
grocs “el cantant ingressat” i 
pensava: ui, ui.... Després color 
carbassa: “està greu”, i et po-
ses alerta; després color vermell 
“Michael Jackson ha mort” i les 
imatges de Los Ángeles arriben 

i cal reacció: vinga a parlar sense 
res escrit sobre el tema.

Quantes vegades pots repetir 
una notícia? 
En l’horari més llarg, arribes a 
repetir la notícia entre 8 i 10 ve-
gades. Podem fer clips i parlar per 
sobre, i quan arriben fets nous, 
cal afegir-los i actualitzar-los.

Com ho fas per no mostrar sen-
timents? 
Malauradament, les notícies d’úl-
tima hora no són bones. I potser 
quedaré molt freda, però no pots 
canviar la cara. Un dia veia imat-
ges d’un terratrèmol, on recollien 
víctimes amb excavadores i era 
impressionant, però no s’ha de 
notar. El bagatge et fa més dura.

Un consell per qui comença? 
Sobretot aconseguir experièn-
cia, saber explicar, saber estar, 
mantenir la calma, ser natural i 
no pensar on ets per no posar-te 
nerviós.

Voldries ser corresponsal de 
guerra? 
Reconec que em faria por, no em 
veig perseguint la notícia, però 
segur que ha de ser molt xulo. No 
crec que ho arribi a fer.

Si m’esforço...
Crec que tot té recompensa, 
treballar tantes nits ha de servir 
per a alguna cosa. Si més no, per 
aprendre. 

amb Gràcia...

Visc darrera la plaça de la Vir-
reina, que s’ha convertit en la 
terrassa de casa meva, esmorzo a 
La Cafetera per gaudir del som-
riure de l’Alfred i estar contenta. 
Vaig al Mercat de l’Abaceria, 
també al BonPreu de Verdi i al 
Caprabo que està ben a prop. 
Molt sovint agafo l’iPod, me’l 
poso i me’n vaig a regalar som-
riures mentre passejo. Per sopar 
m’agrada anar Al Punt del carrer 
Encarnació. Puc fer uns cinemes 
Verdi, algunes vegades sola, que 
també està molt be. Els dijous 
vaig al Bonobo, de Santa Àgata, 
a fer una copa, i al Continental, 
de Providència, a jugar al billar. 

Un desig... que la vida em som-
rigui com ho ha fet fins ara... 

Viure Gràcia


