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El precari estat de conservació 
de l’asil per a gent gran amb 
pocs recursos de les Germanetes 
del Pobres, a la confluència en-
tre Torrent de l’Olla i Sant Sal-
vador, ha obligat la congregació 
a impulsar una reforma integral 
que, a més de rentar la cara a 
l’edifici, servirà per guanyar uns 

quants metres de residència a la 
part del jardí i per restaurar la 
capella que queda al mig de la 
construcció, tal i com ja va apro-
var el consell plenari del Distric-
te el 5 de maig de l’any passat. El 
projecte de reforma, que pretén 
allargar els dos braços de l’edifi-
cació, es finança a partir de les 

aportacions voluntàries i, des de 
fa uns dies, ja es pot contribuir 
a la campanya adquirint un dels 
maons simbòlics que es venen a 
dos euros tant als comerços pro-
pers com a les mateixes Germa-
netes dels Pobres.
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Almoines per reconstruir les Germanetes 

Carlos Cobo
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La vinculació d’un dels vi-
cepresidents i encarregat de 
l’àrea jurídica de l’Europa, Jo-
sé Iserte, amb una de les can-
didatures que es presenten a 
les eleccions de l’UD Grama-
net ha provocat un fort males-
tar entre la junta directiva del 
club escapulat. Iserte es pre-
senta com a número dos a la 
candidatura de Tarsi Aguado.
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Ni un any ha durat el plafó informatiu 
(amb faltes d’ortografia) de la plaça de 
les Dones del 36, que estava clavat al 
terra en un racó. Fa unes setmanes el 
plafó va aparèixer tombat i arrepenjat a la 
paret d’enredaderes. Ara ha desaparegut. 
Que ningú s’alarmi, però: els responsables de la immo-
biliària Vèrtix, que encara tenen obert a falta d’un parell 
de pisos per vendre, l’han guardat dins de l’oficina a 
l’espera que una brigada d’obres faci la reparació. Ah, i 
si n’han de posar un de nou, que sigui sense faltes.

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

Can Morera ha començat el seu compte enrere. Fa molts anys 
que el casalot de la Travessera de Dalt amb Escorial sobreviu 
entre blocs de pisos i amb la curiosa ermita de la Salut en-
ganxada al seu darrere, per la banda del carrer Larrard. Fa sis 
anys que, al marge de l’oposició veïnal, el Districte va aprovar 
el projecte de construcció d’un edifici de nou plantes -amb 
l’alçada similar a la resta de façanes que hi ha en aquell punt 
de l’avinguda- i va condemnar una peça que, com tantes altres 
de Gràcia i de Barcelona, està inclosa en el catàleg de patrimo-
ni arquitectònic de la ciutat en la feble categoria C. 
Però no ha estat fins a finals de maig, quan la propietat de la 
finca ja ha passat fa mesos de la immobiliària Akasvayu a Ver-

tix, que la petició de llicència 
d’enderroc parcial ha arribat 
a Patrimoni i s’ha engegat 
un més que previsible final. 
El projecte immobiliari té en 
compte l’enderroc d’una ala de 
la casa i el desplaçament d’una 
altra part i, de retruc, l’encai-

xonament encara més acusat de l’ermita, que ja fa mesos que 
està tancada i amb la imatge de la mare de déu traslladada a la 
parròquia de la Salut.
El nou cop al patrimoni de Gràcia, quan no fa pas tant que 
s’ha salvat La Violeta i quan estan en marxa modificacions 
a les instal·lacions també protegides amb categoria C de les 
Germanetes dels Pobres de Torrent de l’Olla, ens porten a un 

debat creixent a tota la ciutat. 
Quin futur té la categoria C 
del catàleg de Patrimoni? Algu-
nes fonts de Paisatge Urbà han 
assegurat que hi ha un proble-
ma de flexibilitat, tant per part 
de l’administració com per part 
dels propietaris, en l’evolució 

de la protecció d’aquests edificis afectats a la ciutat: en alguns 
casos, l’administració es troba amb problemes per instal·lar 
simples ascensors en finques antigues catalogades i en altres 
aquesta mateixa administració -o els seus propietaris si ningú 
se n’assabenta- tira pel dret en edificis o establiments simbò-
lics. Cal, doncs, una revisió urgent del catàleg del patrimoni 
per saver què és útil i què té futur en una ciutat que ha aturat 
amb la crisi la febre constructora però no la febre enderrocado-
ra. La revisió i el pacte han de ser elements necessaris per saber 
què hi ha de salvable. Una solució diferent és simplement 
campi qui pugui.

Si us dic que hi ha un 
país d’Orient Mitjà que és 
perillós per a la comunitat 
internacional i que podria 
constituir una amenaça per 
a la proliferació d’arma-
ment nuclear en mans 
poc apropiades, segur 
que pensareu en Iran. 
Però m’estava referint més 
aviat a Israel que acaba 
de matar 14 persones d’un 
comboi humanitari inter-
nacional que es dirigia per 

mar a Gaza. Per altra banda, el 
britànic The Guardian descobreix, 
a través de documents desclassi-
ficat que, el 31 de març de 1975, 
el llavors ministre de Defensa i 
actual president d’Israel, Shimon 
Peres, va oferir armament nucle-
ar al règim racista de Sud-Àfrica 
perquè l’utilitzés com a dissuasió 
i per a potencials atacs contra 
països veïns. Malgrat que la 
venta no es va consumar, és una 
prova que Israel disposa de caps 
nuclears i que podria oferir-los 
a règims tan perillosos com ells 
mateixos. Són més evidències del 
que ja era evident: que Israel és 
un “país” il.legítim que practica, 
al seu torn, un règim inhumà 
d’apartheid amb els palestins; 
que no vol usar altra política que 

Una vegada més, dades ne-
gatives sobre fracàs escolar. 
Dades no desagregades per 
gènere que no ens permeten 
veure una realitat evident: el 
fracàs escolar és, sobretot, 
masculí. L’estudi de Daniel 
Gabarró, Fracaso escolar, 
la solución inesperada del 
género y la coeducación, 
ens demostra com durant 
els 30 últims anys les noies 
han augmentat molt més els 
seu èxit escolar que els nois. 
Aproximadament, durant els 
darrers cursos, l’èxit escolar 
de les noies és un 15 per 
cent superior al dels nois.
Segons l’autor de l’estudi, el 
significat d’aquesta evolució 
és evident. S’ha traslladat a 
les nenes i noies la idea que 
estudiant podrien construir 
la seva vida, arribar a ocupar 
un bon lloc social i laboral i 
a tenir responsabilitats que 
abans eren exclusives dels 
homes. El missatge no ha 
estat el mateix per als nois. 
Sembla, per tant, que la per-
cepció de l’àmbit acadèmic i 
del rol social condiciona les 
actituds i els resultats dins el 
marc escolar. Des d’aquest 
punt de vista, la coeducació 
esdevé un eix central. Supe-
rar estereotips, diferenciar 
els gèneres per atendre’ls mi-
llor i impulsar masculinitats 
alternatives més positives 
sembla imprescindible per 
enfocar i reduir el fracàs 
escolar. 

Èxit i fracàs 
escolar
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Sara Reñé

El casalot de Travessera 
amb Escorial ha iniciat 
el camí cap a un més 
que previsible final 

la dels fets consumats; que es 
beneficia internacionalment del 
poder immens dels lobbies econò-
mics jueus; que manipula la seva 
població amb la por al terrorisme 
que, per altra banda, ells matei-
xos atien, i que; a través de crear 
un genocidi planificat, emulen el 
genocidi que ells mateixos van 
patir a mans dels nazis. Com 
que les protestes dels governs 
dels EUA i l’UE acabaran en no 
res i com que Israel se’n riu de la 
comunitat internacional, millor 
que la ciutadania pressioni a 
través de l’única cosa que els pot 
importar: l’economia. Busqueu 
a internet com boicotejar els 
productes israelians. I més enllà 
d’aquest boicot popular, a veure 
si alguns dels polítics catalanistes 
proisraelians s’adonen del que 
pensa el poble català – va ser 
immensa la manifestació espon-
tània a Barcelona el dia de la 
massacre- i implementen també, 
amb valentia, el boicot des de la 
Generalitat.

Jordi Oriola i Folch

El cop al patrimoni 
de Gràcia, un altre, ha 
de venir seguit d’una 
revisió del catàleg
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“El Consell de l’Audiovisu-
al de Catalunya (CAC) és 
l’autoritat independent de 
regulació de la comunicació 
audiovisual de Catalunya. Té 
com a principis d’actuació la 
defensa de la llibertat d’ex-
pressió i d’informació, del 
pluralisme, de la neutralitat 
i honestedat informatives”. 
Així és com s’autodefineix 
aquest òrgan. Però, un cop 
més, els partits polítics cata-
lans, allunyats de tota reali-
tat i sentit comú, es passen 
la normativa pel folre i ja han 
iniciat una patètica batalla 
per col.locar algun amiguet 
en el càrrec de conseller. El 
PSC vol posar-hi la diputada 
Carme Figueras. I PP i CiU 
ja han deixat anar les seves 
propostes, totes vinculades a 
persones del partit. 
Que no us adoneu que feu el 
ridícul setmana rere setma-
na? Que no veieu que la gent 
està cansada de vosaltres 
i vosaltres no feu res més 
que seguir amb el vostre 
rotllo? Que no sou capaços 
d’entendre que al CAC hi ha 
d’haver gent que ha exercit 
la professió i no pas polítics 
a la recerca de càrrec i sou? 
Un avís per a aquests extra-
terrestres institucionals: fora 
dels vostres despatxos tam-
bé hi ha vida intel.ligent, de 
debò que us sorprendria. 
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Creu que les sessions dels plans estratègiCs han estat de profit? entra a www.independent.Cat/graCia i vota

tribuna

La col.laboració en xarxa dóna fruits
Aquest és un escrit d’agraï-
ment per a totes les persones 
que han fet possible l’èxit de 
la nostra festa. La festa del 
passat dissabte, 12 de juny, 
a l’escola Rius i Taulet, amb 
motiu del fi de curs, de la 
inauguració de les reformes 
de l’escola i de la cloenda 
del 50è aniversari. Una festa 
multitudinària i esplendorosa, 
on fins i tot la temuda clima-
tologia ens va acompanyar. 
I, perquè estem contents del 
resultat de la festa, volem fer 
aquest agraïment i reconeixe-
ment públic.
En primer lloc, als nens i 
nenes de l’escola, que van 
ballar i actuar,... mostrant 
l’esforç i el treball preparat 
durant dies, a les mestres i 
monitores que els van ajudar 
a fer aquesta feina i a tot el 
professorat i personal no do-
cent que va saber estar al seu 
lloc per fer possible que la 
festa es desenvolupés sense 
incidents, amb el que suposa 
de preparació i coordinació 
previs. A l’AMPA, que durant 
dies havia estat treballant 
per poder lluir i tenir apunt 
bona part dels ingredients 
de la festa: l’estrena dels 
gegantons, amb els seus 
vestits acabats de planxar, 
(sabem que aquest dia algú 
es va quedar sense dinar), 
l’exposició de fotos antigues, 
les samarretes, els tallers, el 
bar,.... I totes les famílies de 
l’escola que vàreu assistir i 
ens vau acompanyar. Podeu 
dir que és clar, que era la nos-

Direcció de l’escola Rius i Taulet

arxiu

tra festa; però els sobreesforços 
s’han d’agrair.
La nostra intenció ja era convi-
dar les altres escoles del barri i 
fer una festa oberta. I per això, 
volem molt especialment agrair 
a totes les persones que van 
assistir i col.laborar en l’èxit de 
la nostra festa i que no estan 
directament vinculades amb 
l’escola Rius i Taulet. Per això, 
des d’ara, creiem que d’alguna 
manera ja formeu part de la 
nostra comunitat educativa. 
Perquè és amb aquest treball 
en xarxa, que traspassats 
vincles afectius que es poden 
crear, es pot parlar d’un treball 
educatiu més enllà de l’esco-
la, social, parlem de fer barri, 
de cohesió i integració de la 
ciutadania,... complint l’objec-

tiu del Pla Educatiu d’Entorn 
de Gràcia. Així, destaquem 
aquest reconeixement a la colla 
d’alumnes i pares i mares de 
BatuCargol, el grup de percus-

sió de l’escola Turó del Cargol. 
I el reconeixement a la colla 
dels Geganters de Gràcia, que 
malgrat estar a punt de des-
fer-se com a colla, de formar 
totalment desinteressada, igual 
que la colla de Turó del Cargol, 
va voler participar a la nostra 
festa. Des d’aquí volem fer 

què en penseu...

Segurament sí que afectarà, 
perquè els viatges seran més 
a prop i més curts que d’altres 
anys amb situacions econòmi-
ques diferents. Està clar que la 
gent buscarà més les ofertes i 
es muntarà el seu propi viatge 
per Internet perquè surti més 
barat. 

Joan Almazán
estudiant

Montserrat Vallvé
jubilada

Àlex Graells
quiosquer

Jesús Zurbana
pensionista

La crisi condicionarà les vacan-
ces. És evident. Anirem a llocs 
més pròxim o farem menys dies 
de festa. D’altra banda, segur 
que la gent farà més vacances 
de ciutat per conèixer més a 
fons el lloc on viu. 

Sí que afectarà. Crec que les 
vacances es continuaran fent 
perquè són necessàries, però 
amb variants més econòmiques. 
Es faran vacances de carmenyo-
la i tothom anirà més pel seu 
compte que no pas per agències 
per tal de reduir costos. 

La crisi no condiciona massa 
les vacances d’estiu, perquè la 
gent continua marxant i anant 
de restaurants. Només afectarà 
de veritat aquelles persones 
més dèbils, que són les grans 
perjudicades per la situació 
econòmica. 

...de l’efecte de la crisi sobre les vacances d’estiu?

Textos i fotos: Alfred Cano

una crida perquè la colla de 
geganters pugui continuar; 
sigui a voluntaris que en vul-
guin formar part de la colla, 
sigui al Districte perquè en 
doni més suport si cal; però 
els geganters de Gràcia no 
poden desaparèixer.
També és d’agrair l’assistèn-
cia d’alumnes, famílies, mes-
tres d’altres escoles que van 
voler acompanyar-nos, així 
com de l’Associació de veïns 
de la plaça Lesseps, i d’altra 
gent del barri i/o vianants 
que tot passant es van voler 
afegir.
No volem treure mèrits als 
altres grups que van actuar; 
el grup de percussió Kabum 
que, mai millor dit, amb gran 
ressò, ens van engrescar. I el 
grup d’animació La Bicicleta 
amb la col.laboració espontà-
nia d’en Jordi Roura d’Ara va 
de bo (gràcies, Jordi), que van 
fer cantar, saltar i ballar grans 
i petits. Així com l’esperada 
pluja de globus de l’empresa 
Ani Màgic amb la que vam 
batejar els gegantons. 
I, sí, també són d’agrair les 
paraules de reconeixement 
i suport de les autoritats 
presents: en Guillem Espriu, 
regidor del Districte; i d’en 
Manel Blasco, gerent del Con-
sorci d’Educació.
Per últim, agrair a aquells/
aquelles que els hagués agra-
dat venir però no van poder, 
malgrat tot vam comptar 
amb el vostre suport com ens 
havíeu fet saber.
A totes i a tots, gràcies. 

Perquè estem contents 
del resultat de la 
festa, volem fer aquest 
agraïment públic
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Perdó, senyora Padró!? Saramago

Fa una setmana va morir José Saramago, el 
Premi Nobel de Literatura amb qui tan bones 
estones he passat des que em va caure a les 
mans el seu Evangeli segons Jesucrist. Una 
setmana en què no han parat de venir-me al 
cap els personatges dels seus llibres.
Per començar, el propi Jesucrist, enredat en la lluita entre Déu 
i el dimoni per aconseguir feligresos. I el mateix dimoni, que 
Saramago ens fa semblar molt més sensat que Déu: té la bondat 
d’endur-se Jesús mar endins per explicar-li tots els daltabaixos 
que vindran si segueix els plans que ha traçat el seu contrincant.
Personatges entranyables com el Baltasar i la Blimunda del 
Memorial del Convent: dues persones humils que acaben sent 
companys de viatge del compositor Domenico Scarlatti. O el 
Trobat, el gos que apareix a La Caverna, que té una presència 

preciosa al llarg de tota l’obra. 
I el funcionari gris del regis-
tre civil que s’obsessiona en 
conèixer la vida d’una dona 
les dades de la qual no estan 
del tot correctament recollides 
entre els milions de fitxes que 
s’acumulen als prestatges de 

Tots els noms. Quina gran història d’amor!
Encara més: l’única dona que no perd la vista a l’Assaig sobre 
la ceguesa i que lamenta ser la més lúcida en l’Assaig sobre la 
lucidesa (uf!); aquell Caïm tan particular; i l’indi que cuida l’ele-
fant protagonista d’El viatge... I la mort que a Les intermitènci-
es s’enamora del violoncel.lista amb problemes per encertar la 
interpretació de la Suite en re menor de Bach...
M’he deixat la preferida per al final: la dóna de la neteja del pa-
lau del Rei, que ho deixa tot per anar-se a viatjar amb el sonat 
que ha anat a la cort a demanar un vaixell per buscar L’illa des-
coneguda. L’illa no la troben pas, però es troben l’un a l’altre, i 
això és millor que qualsevol altre descobriment.
Tots ells m’han acompanyat aquesta setmana, i tots plegats 
hem recordat aquell cap tan clar del Saramago, que ja no torna-
rem a veure passejar per les Rambles un dia de Sant Jordi. 

Opinió

Carlos Cobo

La Plataforma d’Entitats 
Juvenils de Gràcia (PEJG) aviat 
farem 3 anys. Durant aquest 
curt període, ja les hem vist 
de verdes i de madures. L’11 
de juny, per exemple, aquest 
setmanari va publicar un article 
titulat Nou boicot de les entitats 
a la comissió de Joventut del 
Districte on, entre d’altres co-
ses, s’exposaven una sèrie de 
fets inexistents i es feia ressò 
de les dures crítiques llançades 
des de CiU a la PEJG. Davant 
d’algunes declaracions que ens 
afecten, volem expressar els 
següents punts: 
1-Malauradament, la PEJG enca-
ra no tenim la gestió del Casal 
de Joves i, de moment, només 
gestionem una quarta part dels 
concerts que es puguin fer 
cada mes. 
2-Els concerts gestionats per 
la PEJG, a diferència de la 
resta, segueixen un protocol 
de seguretat que, encara que 
millorable, fins ara ha funcionat 
prou bé. 
3-Cap concert de la PEJG 
realitzat al Casal de Joves s’ha 
allargat més enllà de les dues 
de la matinada, l’horari ordinari 
pactat amb l’Ajuntament. 
4-El concert organitzat per la 
PEJG el dia 21 de maig, utilitzat 
per CiU per atacar la consellera 
de joventut, al Districte i de pas 
a nosaltres, no només NO va 
sobrepassar l’horari establert, 
sinó que, seguint el protocol 
de seguretat, es va concloure 
abans d’hora per NO sobrepas-
sar l’aforament, cosa que es va 
aconseguir. 
5-El descans i la festa popu-
lar poden causar friccions 
entre veïns, però utilitzar uns 
en contra dels altres és una 

qüestió d’interessos polítics. Hi 
ha veïns, per exemple, que odien 
la Festa Major de Gràcia; alguns 
fugen del barri el 15 d’agost per 
tal d’evitar-la, però mai un partit 
polític s’ha plantejat recolzar-los. 
Seria la seva fi. 
6-La PEJG treballem per millorar 
la situació del veïnat amb diver-
ses mesures: reduir el nombre 
de concerts, fer altres tipus 

d’activitats nocturnes, sensibli-
tazar el públic, etcètera. Però 
això requereix temps, assaig i 
error, sobretot perquè hem de fer 
front a una determinada cultura 
nocturna que el propi sistema 
potencia per fer negoci i alienar 
el jovent. 
7-Els joves de Lluïsos NO es 
sumen ara a la PEJG. Tant l’AE 
Lluïsos de Gràcia com l’Esplai 
GMM són entitats fundadores de 
la PEJG. A banda d’explicar aques-

tes fets, també volem plantejar 
algunes inquietuds a la Sra. 
Esther Padró, consellera de 
CiU. Vostè, a més de difamar 
falsedats sobre els concerts 
que organitzem, afirma que el 
Districte no hauria de negociar 
amb la PEJG perquè es dedica 
a boicotejar tots els actes de 
partits polítics. Perdó, Padró!!! 
Podria concretar per què la PE-
JG no vol que el Casal de Joves 
sigui un espai per a les batalles 
electorals d’aquest sistema 
polític? Podria concretar en què 
s’han basat aquests boicots? 
Podria dir que només hem 
penjat cartells Din A-4 afirmant 
que no volem partits al Casal? 
Però vigili que si no difama 
encara ens guanyarem moltes 
simpaties. I més ara, en temps 
de crisi, de retallades, de Mi-
llets i d’amiguets. I finalment, 
podria explicar per què el seu 
partit es dedica a boicotejar el 
Projecte d’Intervenció Social 
que els caus i esplais fan a la 
vila mitjançant la PEJG, la mà-
xima expressió d’unitat juvenil 
gracienca que les nostres cons-
ciències puguin recordar? 

El mateix Jesucrist 
enredat en la lluita entre 
Déu i el dimoni per 
aconseguir feligresos

 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

Cap dels nostres 
concerts al Casal de 
Joves s’ha allargat més 
enllà de les dues
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Política
Espriu farà balanç de tres anys de mandat 
posant èmfasi en el compliment del PAD 
ICV-EUiA porta a la junta de portaveus una declaració pels atacs d’Israel a la flotilla 

El regidor del districte, 
Guillem Espriu, ha deci-
dit avançar del setembre 
al juliol el balanç anual 
de mandat que fa en ses-
sió plenària per visualit-
zar la feina feta en temps 
de crisi social i instituci-
onal. En l’últim ple abans 
de l’estiu, que es farà 
el 6 de juliol, el grau de 
compliment del Pla d’Ac-
tuació del Districte (PAD) 
i la resta de projectes en 
marxa seran les princi-
pals línies argumentals 
del regidor.

ALBERT BALANZÀ

El regidor va anunciar l’avanç del 
balanç dels tres anys de mandat, 
l’últim que farà abans que s’entri 
en precampanya, en la comissió 
de govern que es va fer dimarts 
al Districte. En una sessió ràpida 
per alguns compromisos d’agen-
da -i en la qual es va absentar el 
portaveu d’ICV, Roger Amigó-, 
l’equip de govern va incloure el 
balanç en l’ordre del dia del pro-
per ple i fonts socialistes van vin-
cular el balanç amb el missatge 
que “s’ha assolit un grau de com-
pliment important, sobre un 80 
per cent” del pla d’actuació que 
es va pactar amb la majoria de 
l’oposició, CiU i ERC. Tot i així, 
les mateixes fonts van apuntar 
que “s’ha de governar” encara en 
l’any que queda si bé tothom és 
conscient que a partir de setem-
bre bona part del debat polític 
quedarà viciat per les eleccions al 
Parlament de Catalunya previs-

tes per al novembre. En l’apartat 
d’informes dels consellers, Maria 
Cinta Llassat (PSC) informarà 
sobre polítiques socials i David 
Companyon (ICV-EUiA) in-
formarà sobre el desplegament 
d’escoles bressol. També aquest 
mateix grup presentarà dimarts 
que ve una proposta de declara-
ció institucional de condemna a 
l’atac d’Israel a la flotilla huma-
nitària amb Palestina. Per la se-
va banda, el grup municipal de 
CiU va avançar que criticarà la 
política “de baixa intensitat” del 
districte que, segons el portaveu 
de CiU, Carles Agustí, provoca 
que “algunes vegades ens ha-
guem d’assabentar de plans per 
L’Independent” com en el cas del 
Park Güell. 

arxiu

la sessió Constitutiva del Grup de nomenClàtor del mes de desembre

breus

Després de tres mesos d’espe-
ra per una reunió amb l’alcade 
de Barcelona, Jordi Hereu, de 
la qual asseguren que encara 
no tenen notícies, la Coor-
dinadora d’Entitats del Park 
Güell s’ha decidit a fer un pas 
més i, el passat 17 de juny, va 
presentar 8.049 signatures al 
consistori amb la voluntat de 
mantenir “un parc segur, lliu-
re i gratuït”. Les firmes s’han 
lliurat, a més, acompanyades 
d’una carta on es reitera la vo-
luntat dels veïns de la zona de 
reunir-se amb Hereu per abor-
dar el tema de les reformes al 
parc i evitar que s’engegui de 
nou un projecte “sense la in-
tervenció veïnal”. 

La Kasa de la Muntanya, la 
històrica casa okupada de Va-
llcarca que el novembre pas-
sat va complir 20 anys (vegeu 
L’Independent núm. 319), ce-
lebrarà finalment a l’exili les 
seves dues dècades d’okupació 
amb dos dies de festa al Cen-
tre Social Okupat Laforsa de 
Cornellà els pròxims 2 i 3 de 
juliol. Dissabte, en la primera 
jornada d’actes, hi haurà una 
exposició de la història de la 
casa, un sopar i una obra de 
teatre i dissabte hi haurà un 
macroconcert amb Misseria & 
Compañia, el mític grup punk 
de l’Hospitalet, com a caps de 
cartell. L’efemèride porta per 
lema Nosaltres no som àngels; 
Barcelona no és el cel. 

Hereu rep 8.049 
firmes per un 
Park Güell obert

Cornellà acull els 
20 anys de la Kasa 
de la Muntanya

Després de moltes anades i 
vingudes i d’una forta polè-
mica per l’endarreriment de 
la primera reunió posterior 
a la sessió constitutiva del 16 
de desembre, el conseller de 
Cultura, Xavier Barberà, ha 
convocat el 5 de juliol a les 19 
hores el grup de nomenclàtor 
a la sessió que servirà per co-
mençar a treballar en propos-
tes de noms de places, carrers i 
equipaments públics de Gràcia 

perquè s’elevin com a proposta 
no vinculant però indicativa a 
la comissió de nomenclàtor de 
Barcelona. Formen el grup, a 
banda de polítics, Eloi Babia-
no, Antoni González Moreno, 
Joan Lafarga, Eduard Marron 
(Grup 1850), Cinta Llassat 
(Consell de Dones), Domènec 
Giravent (Grup d’Estudis del 
Coll), Joan Ángel Frigola (Ta-
ller d’Història), Josep Maria 
Contel i Jordi Albertí.

El grup de nomenclàtor es 
reunirà finalment el 5 de juliol

reportatge

La plataforma veïnal d’okupes 
de Vallcarca va culminar el pas-
sat cap de setmana, amb una 
manifestació que va col·lapsar 
Lesseps, un pols que manté amb 
els Mossos per les okupacions i 
desallotjaments a Vallcarca que 
s’ha endurit en els últims tres 
mesos. El 26 de març, com a 
resposta a la desokupació del 
Segon Assalt, un immoble del 
carrer Cambrils es va convertir 
en el Quart Assalt. Un mes i mig 
després, el 13 de maig, va cau-

èriC lluent

la façana del Casal okupat seGon assalt

Segon assalt, tercer, quart, cinquè...

A.Balanzà

re el Tercer Assalt. En un amarg 
comunicat, la plataforma acusa 
un dirigent veïnal i un empresa-
ri de la construcció per complir 
“a la perfecció el paper de gossos 
guardians de Núñez y Navarro i 
de l’ajuntament de Barcelona; a 
canvi, segurament algun os hau-
ran rebut. Ara tenim al barri un 
altre local buit i tapiat, un altre 
espai sense vida”.
La pugna es va reprendre aquest 
cap de setmana amb la reokupa-
ció dissabte 19 del Quart Assalt 

del carrer Cambrils, fet que va 
ser contestat pels antiavalots de la 
Guàrdia Urbana amb el desallot-
jament del Cinquè Assalt. “No 

pararem fins aconseguir un lo-
cal per al barri. Sense por i amb 
decisió, ens preparem per al Sisè 
Assalt”, diuen. Qui avisa... 

Pols entre okupes i Urbana des de fa tres mesos a Vallcarca

El Segon Assalt, al núme-
ro 3 del carrer Argentera, 
ha estat un dels símbols 
creixents del moviment 
okupa a Gràcia. A l’om-
bra de la històrica Kasa 
de la Muntanya, l’immo-
ble s’havia mantingut 
okupat i ferm fins al 24 
de març. Aquell dia va co-
mençar un estira i arron-
sa amb la Guàrdia Urba-
na amb ‘nous assalts’ 
que encara no ha acabat.
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Societat
L’enderroc parcial de Can Morera i el nou 
bloc de pisos, pendent de l’última revisió
La llicència per construir als terrenys annexos a l’ermita de la Salut, en mans de Patrimoni

Ja fa més de sis anys que 
el consell de Districte va 
aprovar la construcció 
d’un edifici de nou plan-
tes en els terrenys del 
número 97 de la Tra-
vessera de Dalt, l’antiga 
finca de la família More-
ra, que data de finals del 
XIX i que es troba annexa 
a l’ermita de la Salut. Una 
megaconstrucció que, des 
d’aquell moment, ha que-
dat aparcada, però que 
ara torna a agafar em-
branzida. Una sol.licitud 
de llicència ha arribat ara 
a Patrimoni perquè avaluï 
que el projecte respecta 
la protecció de la finca.

MARIA ORTEGA

El pla urbanístic aprovat per a 
aquest projecte preveu encabir 
el nou bloc a la zona del jardí 
d’aquesta finca senyorial però 
això també afectarà una part de 
la masia de Can Morera, perquè 
se n’haurà d’enderrocar una ala i 
desplaçar-ne una part. El projecte, 
de retruc, encaixonarà encara més 
l’ermita de la Salut, que ja fa set-
manes que està tancada i que ha 
traslladat la imatge de la marede-
déu a la parròquia de la Salut, que 
hi ha una mica més avall. 
Aquest conjunt arquitectònic té la 
peculiaritat de formar part del ca-
tàleg de patrimoni de la ciutat amb 
un nivell de protecció C (manteni-
ment de la volumetria, tipologia, 
façanes i elements ornamentals 
originals), cosa que va complicar 
determinats serrells del projecte 
proposat per la immobiliària Akas-

Carlos Cobo

l’ermita de la salut i la Casa senyorial de la família morera vsites des de la travessera de dalt

Just davant de l’ermita de la Sa-
lut, a l’altre cantó de la Travessera, 
l’antiga Escola d’Infermeria tam-
bé es troba immersa en una opera-
ció urbanística que, en aquest cas, 
avança a molt més bon ritme que 
el bloc de pisos de la finca More-
ra. El conveni signat pel Districte 
i La Caixa en aquest espai preveu 
la construcció d’una llar d’infants 
i pisos protegits tant per a joves 
com per a majors de 65 anys amb 

un lloguer de 300 euros mensu-
als. Tres mesos després de la ma-
terialització de l’acord entre les 
dues parts, l’antic edifici ja és his-
tòria i les màquines excavadores 
han deixat completament lliure el 
solar on s’hauran d’aixecar pisos i 
llar d’infant. El pas previ a l’inici 
de les obres, però, és una necessà-
ria modificació puntual del PGM 
per passar la qualificació d’equi-
pament a habitatge protegit.

L’antiga Escola d’Infermeria, a 
terra per començar les obres

vayu (ara assumit per Vertix) abans 
de rebre la llum verda de la comis-
sió d’Urbanisme i que, des de fi-
nals de maig, es troba en estudi al 
departament de Patrimoni per po-
der tramitar la llicència. Després 
de nombrosos estira-i-arronsa, el 
nou bloc de pisos que impulsa Es-
tanislau Tomàs i Morera -la quarta 
generació de la família- comença a 
ensenyar el nas: la finca està buida 
i un empleat de Vertix vigila que 
no s’hi instal·lin okupes. 
En el moment de l’anunci d’aquest 
pla urbanístic, els veïns es van plan-
tar i van demanar a l’Ajuntament 
que preservés aquest espai i com-
pensés la propietat amb d’altres 
terrenys, un rebuig que continua 
igual de ferm sis anys després. 

Gràcia registra 
un 11 per 
cent més de 
delictes

M.O.

Gràcia ha viscut aquests últims 
12 mesos un increment del nom-
bre de delictes i faltes comesos 
dins dels seus límits territorials 
dels quals té constància Mossos 
d’Esquadra, tal i com es va po-
sar de manifest en la darrera co-
missió de Seguretat. Els delictes 
s’incrementen en un 11 per cent, 
però encara és més significativa 
la pujada del nombre de faltes 
que creix un 17 per cent respecte 
l’any anterior. En tots dos, casos 
el que suposa un gruix més gran 
són els furts -per sobre dels 400 
euros furtats es consideren de-
licte i per sota falta. La mitjana 
mensual de faltes i delictes se 
situa al voltant dels 650 casos i, 
d’aquests, uns 300 són delictes 
i la resta faltes. Segons Mossos 
d’Esquadra, aquesta pujada po-
dria tenir una doble explicació. 
D’una banda, l’obertura de la 
parada de metro de Lesseps, que 
fa que alguns dels furts produïts 
a la línia 3 de metro se situïn a 
Gràcia i, de l’altra, l’efecte crida 
del Park Güell que, com molts 
d’altres punts d’atracció turística, 
es converteix en espai de convi-
vència de turistes i carteristes. En 
total s’han registrat 2.831 faltes 
de furt i 632 delictes d’aquest 
tipus. El nombre de detencions 
realitzades volta, de mitjana, les 
48 mensuals. 
D’altra banda, en el transcurs del 
debat es va tornar a posar sobre 
la taula el problema endèmic del 
soroll a les places i els resultats 
que obtenen els mims. 

REDACCIó

Amb l’objectiu fonamental d’in-
crementar i garantir la qualitat de 
la comunicació de proximitat al 
districte de Gràcia, Gràcia Mul-
timèdia, editora de Graciamon, 
i DeBarris, editora de l’Indepen-
dent, han signat un conveni de 
col·laboració, entenent que tots 
dos mitjans tenen objectius com-
plementaris i que, per tant, la col-

laboració pot ajudar-los a arribar a 
més llocs i millorar el nivell d’in-
formació, mantenint en tot mo-
ment la seva autonomia. El con-
veni implica, a més, la constitució 
d’una comissió mixta formada per 
dos representants de cadascuna de 
les institucions per tal de generar 
un diàleg permanent. 
Segons el director de l’Indepen-
dent, Albert Balanzà, aquest acord 
suposa “un avanç molt significatiu 

L’Independent i Gràcia Multimèdia, 
coordinats per millorar la informació
El conveni busca generar un diàleg permanent entre els mitjans

en la coordinació de la informació 
a Gràcia”. Graciamon es dedica des 
de fa prop d’un any a la informació 
televisiva via internet i Maria Do-
lors Maura, presidenta del seu grup 
editor, veu en la col·laboració amb 
aquest setmanari “una via d’ajuda 
mútua per potenciar tots dos mit-
jans, fer-los més forts i presents en 
el territori, sense que això represen-
ti en cap cas una pèrdua d’inde-
pendència”. 

Els Castellets de la Vila de Grà-
cia descarreguen el quart 4 de 8 
del que va d’any. Els de la ca-
misa blava van actuar, el passat 
diumenge 20 de juny al Parc 
del Príncep de Girona de Bar-
celona, on novament, i com ja 
va sent habitual aquesta tempo-
rada, van descarregar el 4 de 8, 
castell que va tremolar de valent 
en el moment de la descarrega-
da. El 5 de 7 (el 8è d’enguany) 
i un treballadíssim 4 de 7 amb 
l’agulla van ser els altres castells 
de la colla de Gràcia. Els van 
acompanyar a plaça els Borde-
gassos de Vilanova i els Xicots 
de Vilafranca, totes dues colles 
van fer castells de set. 

Cedida: montse torres

crònica blavaJordi Ràfols
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Si et vols anunciar a la Guia Gastronòmica de Gràcia,

truca’ns i t’informarem: 692 601 261
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Suma d’almoines per reformar la residència 
de gent gran de les Germanetes dels Pobres
El projecte preveu l’ampliació i rehabilitació integral de l’espai destinat als avis i àvies

Temps de canvis a les 
institucions religioses 
gracienques. Si fa uns 
dies els històrics Tallers 
Natzaret de la parrò-
quia de Sant Miquel dels 
Sants engegaven la seva 
particular renovació, 
ara i a una escala força 
més gran, arriba el torn 
a l’asil per a persones 
grans amb pocs recursos 
de les Germanetes dels 
Pobres, que impulsa un 
macroprojecte de reno-
vació. L’objectiu de la 
reforma és guanyar més 
espai per a places assis-
tencials i millorar l’estat 
de les instal.lacions.

M.O.

El precari estat de conservació de 
l’asil per a gent gran de les Ger-
manetes del Pobres, a la confluèn-
cia entre Torrent de l’Olla i Sant 
Salvador, ha obligat la congrega-
ció a impulsar una reforma inte-
gral que, a més de rentar la cara a 
l’edifici, servirà per guanyar uns 
quants metres de residència a la 

part del jardí i per restaurar la ca-
pella que queda al mig de la cons-
trucció, tal i com ja va aprovar el 
consell plenari del Districte el 5 
de maig de l’any passat. 
Es tracta d’un edifici construït 
a finals del segle XIX per l’ar-
quitecte August Font i Carreras, 
que s’articula en una planta en 

 Carlos Cobo

l’asil de les Germanetes dels pobbres en obres

forma d’u, els braços llargs de 
la qual inclouen un jardí obert 
a l’entrada principal. Les ales 
encarades al jardí s’hi aboquen 
mitjançant voltes de maó d’arc 
rebaixat sobre pilars de ferro co-
lat. En total, la superfície de la 
parcel·la es de 7.997, 15 metres 
quadrats i l’objectiu de la refor-

La recollida 
pneumàtica 
s’adapta a 
l’orgànica

REDACCIó

Acabada a finals d’abril pe-
rò no inaugurada i després 
de diversos contratemps per 
problemes al subsòl i coinci-
dències amb festes, la conne-
xió de les boques de recollida 
pneumàtica de la part de dalt 
del carrer Gran de Gràcia a 
la central de la plaça Lesseps, 
aquests dies s’anuncia una 
nova intervenció: l’adaptació 
de les boques a la recollida 
de residus orgànics. Ara, pe-
rò, la reforma afecta només 
les boques de recollida mòbil, 
les que encara es buiden amb 
camió, on de manera provisi-
onal s’instal·laran contenidors 
annexos destinats a la brossa 
orgànica mentre dura la inter-
venció. Els treballs d’adapta-
ció afecten les boques del car-
rer Gran de Gràcia entre Santa 
Rosa i Jardinets, la rambla del 
Prat i la Travessera de Gràcia 
entre els carrers Sant Cristòfol 
i Gran de Gràcia. 

ma és ampliar els dos braços per 
tal de deixar la part principal en 
forma d’hac, mantenint la res-
ta de l’edifici i enderrocant les 
construccions auxiliars llevat de 
la casa del mossèn. El conjunt 
de la construcció es troba in-
clòs en el catàleg de patrimoni 
de l’Ajuntament amb un nivell 
de protecció C, cosa que obli-
ga a conservar-ne la volumetria 
original, el pati enjardinats, els 
elements ornamentals i a restau-
rar les façanes. Les places totals 
assistencials seran 62 i 22 per la 
comunitat religiosa. A més, es 
preveu una planta subterrània 
per a aparcament i serveis.
En aquests moments les màqui-
nes excavadors ja treballen al 
jardí de l’asil, que està completa-
ment buit i on, fins i tot un car-
tell informa que no es recollirà 
roba fins que no hagin finalitzat 
els treballs. El projecte es finança 
amb la caritat i, des de fa uns di-
es, ja s’han començat a distribuir 
una maons simbòlics de paper 
que es compren a comerços veïns 
i a les mateixes Germanetes a un 
preu de dos euros per contribuir 
al projecte de reforma. 
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RepORtatge fOtOfàfic

Documents

Marc Figueras
Amb una visió absolutament urbana, el pintor gracienc Marc Figueras presenta en les seves 

obres situacions quotidianes protagonitzades per figurants que l’atzar posa davant d’una càmera 
fotogràfica que sempre l’acompanya. La fotografia es converteix, doncs, en un primer pas per, 

després, elaborar l’obra mitjançant la tècnica de l’oli sobre tela. Havent participat en exposicions a 
París, Lisboa i Estocolm, una selecció del quadres de Figueras es pot veure aquests dies a la galeria 

Jordi Baranadas, del carrer Consell de Cent, 347.

Marc Figueras neix al carrer Llibertat 
de Gràcia l’any 1981 i actualment té el 
pis i taller al carrer Congost. Estudia 
pin tura mural a l’escola d’arts Llot ja 
de Barcelona on es titula com a Tècnic 
Superior en la seva especialitat. Estudia 
l’art del vitrall al taller del mestre vitra-
ller J. Bonet, on realitza la restauració 
dels conjunts artístics de la casa de les 
Punxes, i vidres de protecció dels pri-
mers vitralls de la Sagrada Família. Ha 
obtingut una menció d’Honor al Premi 
de Pintura del Gremi de Constructors 
de Catalunya i ha realitzat la portada 
pel llibre d’ESO Educació per a la ciu-
tadana de l’editorial La Galera.
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Festa Major Camp d’en Grassot i Gràcia Nova
El proper dilluns 28 de juny arrenca la Festa Major del barri de 
Camp d’en Grassot-Gràcia Nova que s’allargarà fins al 4 de juliol. 
El tret de sortida el donarà el ball amb l’orquestra Joan al centre 
cívic de la Sedeta i, a partir d’aquí, les activitats, concerts i tallers 
es repartiran per diferents escenaris del barri. 

Del 28 de juny al 4 de juliol
Places i carrers de Camp d’en Grassot- Gràcia Nova

La Sedeta, a les 17 h

Xerrada: La defensa pas-
siva i activa de la ciutat 
de Barcelona, a càrrec de 
David Gesalí i Barrera. 
Fundació Festa Major (Igua-
lada, 10), a les 20 h

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

Cabaret Hoffman presenta 
el 4art cicle de noves pro-
postes de música i veu: 
lumm experimental.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

ACTES

 Dv 25 de juny
Aula oberta: Clara Tena 
presenta el projecte Feat-
her Leather.
La Caldera (Torrent d’en Vi-
dalet, 43), a les 19 h

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

Concert ascústic: Questioni 
Meridionali.
La Cova de les Cultures (Àn-
gel, 12), a les 22 h

Teatre: La cantant calva, 
d’Eugène Lonesco.
Lluïsos (Plaça del Nord, 
7-10), a les 22 h

Música brasilera: Darlly 
maia.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h

 Ds 26 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 amb 
el carrer Torrent de l’Olla, a 
les 10 h

Concert: Víctor Rodríguez 
i Juan Muñoz.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 21.30

Concert: Thérèse + Linfan-
te.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

OpenMic: música i poesia.
La Cova de les Cultures (Àn-
gel, 12), a les 22 h

EXPOSICIONS

 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 (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)

 Dg 27 de juny
Teatre: La cantant calva, 
d’Eugène Lonesco, amb So-
tacabina.
Lluïsos (Plaça del Nord, 
7-10), a les 19 h

Concert: Dan Urbano.
Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 20.30

Poesia amb el grup polipoè-
tic El grup polipoètic Tal-
king Tgn.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

 Dll 28 de juny
Itinerari: Del soroll al bosc. 
(Vallcarca).
Sortida de l’avinguda de Va-
llcarca amb carrer l’Argen-
tera, a les 19 h

Teatre: La cantant calva, 
d’Eugène Lonesco.
Lluïsos (Plaça del Nord, 
7-10), a les 20.30

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

 Dm 29 de juny
Itinerari: Carrers tran-
quils. (Barri de la Salut).
Sortida de la plaá Lesseps, a 
les 19 h

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

Concert: Tara Jane O’Neil 
+ Grand Salvo.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

 Dc 30 de juny
III Campionat de Dòmino 

i I Campionat de Botifar-
ra.
CC la Sedeta (Sicília, 321), a 
les 9.30 i a les 19.30

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

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

 Dj 1 de juliol
25è aniversari del centre 
cívic de la Sedeta: Ball de 
Festa major a la plaça de 
la Sedeta, a càrrec de l’Or-
questra Joan.
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Cultura
El Off uneix sala i escola de teatre sota el 
nou nom de Porta 4 i es consolida a Gràcia
Amb l’objectiu de catalanitzar l’espai, s’hi incorporen professors de l’Institut del Teatre

Un any després de la 
seva arribada a la Vila, 
l’espai El Off ja té com-
pletament polida la seva 
sala de teatre -el terra i 
la il.luminació han estat 
els últims serrells- al 
carrer Església número 
4 i ara treballa en l’ater-
ratge integral al barri. 
Una de les primeres 
passes en aquest camí, 
tal i com explica l’actriu 
i directora de l’espai, 
Verónica Pallini, és el 
rebateig per buscar un 
nom que s’adapti més a 
la manera de fer graci-
enca -que sigui en català 
i que no deixi marge a 
males interpretacions- i 
que uneixi sota un ma-
teix concepte l’escola i la 
sala de teatre: Porta 4.

MARIA ORTEGA

Una de les prioritats de l’espai és 
catalanitzar-se i, amb aquesta ob-
jectiu, a banda del canvi de nom, 
també s’incorporen per al proper 
curs fins a vuit professors sorgits de 
l’Institut del Teatre, entre els quals 
destaquen noms com el de l’actriu 
Elena Fortuny (Ventdelplà) o el de 
Mònica Van Campen que, de fet, 
ja s’ha estrenat com a professora 
d’expressió corporal del centre. 
L’objectiu és trencar barreres per 
aconseguir una plena vinculació de 
l’espai al barri. I és aquí on entra 
el nou concepte de Porta. La di-
rectora de la sala, que va arribar de 
Buenos Aires fa vuit anys, explica 
que el nom inicial d’El Off es va 
triar per fer referència “a un con-

cepte més alternatiu de cultura pe-
rò és una terminologia que potser a 
Barcelona no es fa servir tant, per 
això hem optat pel canvi, per obrir 
una porta entre la vida quotidiana 
i l’espai escènic i afegir-hi el 4 en el 
sentit astrològic de creativitat”.
L’escola de teatre, que en aquests 
moments acull una cinquantena 
llarga d’alumnes, va començar a 
caminar fa quatre anys a l’Eixam-
ple i, amb el trasllat a Gràcia, va 
estrenar la sala per a espectacle de 
producció pròpia i d’altres compa-
nyies. Aquesta setmana, la sala ha 
acollit un dels esdeveniments més 
perculiars de la seva programació: 
la proposta de fi de curs del grup 
de teatre de la Fundació Ludàlia, 
que es dedica a promocionar lleure 
i cultura entre joves amb discapaci-
tats intel·lectuals. 

Cedida

la direCtora del proJeCte porta 4, veróniCa pallini

A banda d’amb nom nou, el 
curs que ve arrencarà amb d’al-
tres novetats a l’escola de teatre 
Porta 4, que vol ampliar les seves 
fronteres a un públic nou: nens 
i adolescents. Així s’obrirà un 
grup de teatre amb 15 places per 
a nens d’entre vuit i dotze anys, 
i un altre per a joves d’entre 13 i 
16. La voluntat de l’escola, com 
explica la seva directora, Veró-
nica Pellini, és “oferir una visió 
integral de l’art, ensenyar el tea-
tre com una eina d’autoconeixe-

ment i creixement personal per 
als joves”. Fins ara la sala ja havia 
organitzat dos cicles de teatre 
de caire familiar, un a la tardor 
i l’altre a la primavera, per als 
matins de diumenge i aquestes 
cites es fixaran al calendari per 
anar-se repetint amb una única 
particularitat: a partir d’aquest 
curs, es cobrarà pel sistema de 
la gorra, és a dir, que tothom 
podrà pagar allò que cregui (a 
partir d’una aportació mínima 
de tres euros).

Nens i adolescents inauguren 
el seu espai en la nova etapa

REDACCIó

De la mà del Grec i després de la 
més que bona rebuda de la seva 
adaptació de La forma de les coses 
de Neil Labute, Julio Manrique 
torna a dirigir una obra d’aquest 
autor nord-america: Coses que 
dèiem avui que, més enllà del tí-
tol d’una cançó dels Beattles, és 
la suma de tres petites històries 
inèdites d’aquest dramaturg. El 

projecte va néixer l’estiu de l’any 
passat durant el curs que Labute 
va impartir a l’Obrador de la Bec-
kett, fruit de la complicitat sorgi-
da entre el dramaturg nord-ame-
ricà i l’actriu i traductora Cristina 
Genebat, que s’ha encarregat de 
l’adaptació dels textos. El resul-
tat són tres petits moments de les 
relacions de parella, tres vivències 
tenses extretes del cantó més pri-
vat de la vida. La primera de les 

Cedida

Julio manrique i neil labute

Intimitats de parella vistes per 
Neil Labute, a la sala Beckett
‘Coses que dèiem avui’ és la suma de tres històries breus i inèdites 

històries que donen forma a Co-
ses que dèiem avui, que s’estrena 
el proper 29 de juny i s’estarà un 
mes a la Beckett, és Helter Skelter, 
el sopar d’una parella (Cristina 
Genebat i Ernest Villegas) en un 
restaurant chic i amb l’al·licient 
afegit que ella ha descobert que 
el marit li és infidel. A Romance, 
una història escrita precisament 
durant l’Obrador de l’any pas-
sat, es mostra la relació de parella 

una passa més enllà, quan dos 
personatges que havien mantin-
gut una relació (Andrew Tarbert 
i Norbert Martínez) es retroben 
després d’anys de nou veure’s. I, 

finalment, Les fúries, la història 
d’una noia (Mireia Aixelà) que 
cita el company (Xavier Ricart) 
per comunicar-li la seva voluntat 
de deixar-ho córrer. 

Concert de la 
Filharmònica 
de Berlín, al 
cinema Girona

REDACCIó

En la seva carta de presentació 
els cinemes Girona ja van anun-
ciar que es plantejaven el repte 
de retransmetre esdeveniments 
en directe i via satèl·lit més enllà 
dels partits de futbol i, aquest 
cap de setmana, en serveixen 
una demostració amb la retrans-
missió del gran concert de la 
Filharmònica de Berlín des del 
Waldbühne, un dels teatres més 
famosos a l’aire lliure d’Europa. 
L’espectacle, que dirigirà Ion 
Marin, té una durada de dues 
hores i es podrà seguir a la sala 
2 dels cinemes Girona aquest 
diumenge a partir d’un quart de 
nou de la nit. D’altra banda i de 
cara a dimecres, els Girona pro-
posen una marató de Crepúscu-
lo, que engegarà a dos quarts de 
sis de la tarda amb la primera 
part i culminarà a partir de les 
deu amb l’esperada estrena de la 
tercera part:Eclipse. 

breus

El pintor basc afincat al nú-
mero 10 del carrer la Perla -on 
té el seu Xtudio- Julio Arriaga 
inaugura, aquest divendres a les 
21 h, la seva darrera exposició 
Mutxedumbre eufórica. La mos-
tra es podrà visitar fins al proper 
25 de juliol. 

Arriaga presenta 
‘Mutxedumbre 
eufórica’
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entrevista

Com va néixer l’editorial? 
L’editorial es va crear fa nou 
mesos, l’octubre de l’any passat. 
Des de llavors hem publicat nou 
llibres. Tot i així, la idea va sorgir 
molt abans, al voltant del 2007, 
quan, després de treballar en 
diverses editorials, vaig decidir 
fundar-ne una de pròpia amb la 
meva filosofia.

Per què el nom de Blackie Bo-
oks? 
Blackie, la gossa immortal. Blac-
kie era la gosseta d’Alice, una 
de les companyes que treballa 
a Blackie Books. Tenia 17 anys, 
era sorda, cega i lletja, i, a més, 
amb tendències suïcides. Aquest 
esperit immortal ens va portar 
a posar el seu nom al projecte. 
De fet, al principi de cada llibre 
posem una frase dedicada a la 
nostra Blackie. Do it! Escena-
rios de una revolución, de Jerry 
Rubin, té aquesta: “Blackie era 
una perrita bastante fea, bastante 
apestosa, bastante ciega y bastante 
sorda. Murió a los 17 años, bas-
tante suicida. Blackie Books es un 
homenaje a ese anima [no huma-
no] y a la palabra ‘bastante’”.

Quin va ser el primer llibre 
que vau publicar? 

“Compartim el que ens agrada”

Ginebra Vall

Jan martí, músiC i impulsor de blaCkie books

Jan Martí és el creador de l’editorial Blackie Books

Jan Martí, músic, filòsof 
i editor, amb només 28 
anys, és el creador de 
Blackie Books, editori-
al amb oficina a Gràcia 
(Església 4-10), amb un 
catàleg d’enveja que 
compte entre els seus 
llibres diveros ‘best 
sellers’. Amb el logotip 
d’un gosset i nou llibres 
publicats, Blackie Books 
és la gran sorpresa en el 
món editorial. Jan Martí 
ens explica una mica 
més de l’editorial i el seu 
desenvolupament.

Van ser dos llibres al mateix temps: 
Los Simpson y la filosofia i Do it! Es-
cenarios de una revolución. El pri-
mer és de William Irwin, Mark T. 
Conard i Aeon J. Skoblar i havia 
de ser un èxit segur, perquè havia 
funcionat molt bé als Estats Units 
i barreja de manera divertida la fi-
losofia amb els personatges grocs 
d’Springfield. Do it!, de Jerry Ro-
bin, narra en forma de quadern la 
Gran Revolució Americana en els 
anys 60. Un grup de yippies, de 
joves revolucionaris, capitanejats 
per Jerry Robin i Abbie Hoffman, 
van protagonitzar diverses revoltes 
més pròpies d’un espectacle teatral 
que d’una altra cosa. Amb el seu 
enginy van lluitar contra la nova 
Amèrica, contra l’Amèrica de la 
guerra del Vietnam. És... una pe-
tita declaració d’intencions. 

Amb quins criteris escolliu els 
llibres que es publiquen? 
Que ens agradin. Quan ens agra-
da molt una cosa solem no saber 
per què ens agrada. És interessant 
veure això, i ens adonem que cada 
llibre és diferent, i no segueix la 
mateixa temàtica que els anteriors, 
perquè hi ha un llibre de cinema, 
un altre de filosofia, de música... 

Com veus el món de les edito-
rials? 
Només veiem com cada vegada 
es creen més editorials, però pel 
que fa a les xafarderies... no en 
sabem cap! 

Dels llibres que heu publicat, 
quin us ha donat més proble-
mes? En tens algun de prefe-
rit? 
Conquista de lo inútil, de Wer-
ner Herzog, ens va costar molt 
per diferents motius: era un lli-
bre molt personal, i la traducció 
ens va donar alguns problemes. 
El meu preferit és Cosas que los 
nietos deberían saber, de Mark 
Oliver Everett, que és un llibre 
fosc i malenconiós, i toca temes 
com la mort i la música. 

Estem acabant l’entrevista... hi 
ha alguna pregunta que vol-
dries que et fessin? 
El sentit de tot això. A més de 
les ganes de guanyar diners, la 
nostra intenció és compartir el 
que ens agrada. És com quan 
descobreixes una nova can-
çó que t’agrada i tens ganes de 
compartir-la amb els altres i que 
els agradi a ells també. 

Cedida

El negoci del cabell procedent de l’Índia, al Documen-
tal del Mes. Els directors Raffaele Brunetti i Marco Leopardi pre-
senten Hair India, una història sobre el profit que es treu de la fe 
de milions de peregrins indis que ofereixen el seu cabell en honor a 
Vishnu, El documental es podrà veure 1 de juliol als Verdi Park en 
el marc del cicle el Documental del Mes. 

Cedida

crítica de cine

Entre realitat i ficció

Unai Velasco

Kick-ass
Direcció: Mathew Vaughn 

fitxa

la cartellera
CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Entre nsotros. Dv i ds, 16.10, 

19.10, 22.10 i 00.40; resta de dies. 
16.10, 19.10 i 22.10.

• En la boda de mi hermana. 16.00 
i 18.00.

•Sexo en Nueva York- 2. 20.00 i 
22.30.

• Marmaduke. 16.15, 18.15 i 20.15.
• Crónica de un engaño. Dv i ds, 

22.15 i 00.45; de dg a dc, 22.15.
• El retrato de Dorian Gray. 16.15 i 

19.10.
• Robin Hood. Dv i ds, 22.00 i 00.40; 

de dg a dc, 22.00.
• The blind side. Dv i ds, 16.05, 

19.05, 22.05 i 00.40; de dg a dc, 
22.00.

• Garfield y su pandilla. (3D).6.10 i 
18.05.

• Alícia y el país de las maravillas. 
(3D). Dv i ds, 20.20, 22.30 I 00.45; 
de dg a dc, 20.20 i 22.30.

• La vida privada de Pipa Lee. Dv 
i ds, 16.05, 18.10, 20.15, 22.20 i 
00.45; de dg a dc, 16.05, 18.10, 
20.15 i 22.20.

• Tenías que ser tu. Dv i ds, 16.00, 
18.10, 20.20, 22.30 i 00.45; de dg a 
dc, 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.

CASABLANCA-KAPLAN. 
• Sala 1: Fantastic Mr. Fox. 18.00, 
20.00. Nadie sabe nada de gatos 
persas. 16.00.Fish tank. 21.55. 
• 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. Fa-
mily strip. (VOSE). De dl a dj, 22.00.

CINEMES GIRONA. Girona, 175
• Sala 1: Garfield y su pandilla. 

(3D). Ds i dg, 16.30; resta de dies, 
17.00. Viatge màgic a l’Àfrica. 
(3D). Ds, 18.00; dg, 12.00 i 18.00; 
resta de dies, 18.30. La luna en 
ti. 22.00. La última cima. Ds i dg, 
19.45; resta de dies, 20.15.Dos her-
manos. Dll, 20.15 i 22.20.

• Sala 2: La vida empieza hoy. Dl 
a dv, 17.00, 18.45, 20.30 i 22.15; 
ds, 16.30, 18.15, 20.00 i 22.00; dg, 
16.30, 18.15 i 22.30. Pluja de man-
donguiles. Dg, 12.00.

• Sala 3: Estació de l’oblit. Ds i dg, 
18.20; resta de dies; 18.40. Dos 
hermanos. Ds i dg, 16.15, 20.10 i 
22.20; resta de dies, 16.45, 20.20 i 
22.15.Doraemon. Dg, 12.00.Eclip-
se. Dll, 17.00, 19.30 i 22.00. 

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Marmaduke. 16.20, 18.20, 

20.30 i 22.20. Sexo en Nueva York 
2. 22.00. Eclipse. Dc, 22.15.

• Sala 2: En pata de guerra. 16.30, 
18.30, 20.30 i 22.30.

• 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 chica del tren. (VOSE) 

16.05, 18.15, 20.25 i 22.30

• Sala 2: Air doll. (VOSE) Passis: 
16.00, 18.15, 20.25 i 22.35. •Sa-
la 3: Soul kitchen. (VOSE) Passis: 
16.05, 18.20, 20.25 i 22.35.

• Sala 4: Entre nosotros. (VOSE) Pas-
sis: 16.20, 19.30 i 22.30.

• Sala 5: A propósito de Elly. (VOSE) 
Passis: 16.00, 18.15, 20.25 i 22.35. 

VERDI PARK. Torrijos, 49. 
• Sala A: Two lovers. 16.05 i 20.25. 

Vincere. 16.10 i 20.30.
• Sala B: Villa Amalia. 16.15, 18.20, 

20.30 i 22.35.
• Sala C: Anvil. 16.10, 18.20, 20.30 

i 22.30.
• Sala D: La última estación. 16.00, 

18.15, 20.25 i 22.40.

TEATRES

ALMERIA TEATRE. Sant Lluís, 64. 
• Los sueños de mi prima Aurelia.

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22. 
• Aladdi. Del’1 al 4 de juliol.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55. 
• Coses que dèiem avui. 

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

de los monólogos. Dll, 21.30. Es-
clavos tv. Dm, 21 h. El club de la 
màgia 2. Dc i ds, 22 h. El Síndro-
me 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. Magic Fabra. 
Ds, 20.30. Los Martínez. Ds, 23.30. 
3 monólogos de risa. Dg, 20 h. Es-
trellados. Dg 21.30 

• Xavier Fàgregas. Impro-Show. 
Dj, 21 h; dg, 18.30. Impro-figh-
ters. Dv, 23 h. Club de la màgia 
júnior. Ds, 18.30, i dg, 12 i 17 h. 
Monólogos 10. Ds, 22 h. La caput-
xeta i el llop. Dg, 12.30.Zzapping. 
Ds, 20 h. Monólogos 10. Ds, 22h. 
Impro Horror. Ds, 23.30. Monólo-
gos. Dg, 20 h

Que jo recordi, la millor forma 
de col.laboracióentre el setè i el 
novè art quan es tracta de portar 
a la gran pantalla un còmic és 
el protagonisme d’un home de 
cinema sota el consell de l’autor 
de torn. Aquesta és la fórmula 
que va dur a l’èxit de Sin City, 
on Robert Rodríguez i Tarantino 
codirigien la pel.lícula amb Frank 
Miller, pare de la novel.la gràfica 
adaptada. Poc després Miller 
filmava en solitari The Spirit, 
la sèrie del gurú de la vinyeta 
Will Eisner, amb un resultat no 
massa afortunat. Sense la estreta 
col.laboració vista a Sin City, 
el director Mathew Vaughn ha 
filmat Kick-ass amb Mark Millar 
–guionista del còmic original– 
com a productor executiu. 
Sembla que aquest cop han 
tornat a encertar, tot i l’edulcora-
ció respecte l’original. Amb una 
estètica colorida que recorda 
l’Spidermande Sam Raimi, el 
film manté a la perfecció el to 
llampant del dibuix original de 
John Romita Jr., de manera simi-
lar a com Zack Snyder va retre 
tribut al colorista John Higgins a 
l’adaptació de Watchmen. Kick-
ass –amb un plantejament que 

recorda la novel.la La asombrosa 
vida breve de Óscar Wao, de Ju-
not Díaz– explica la història d’un 
jove nerd que un dia decideix 
posar-se una disfressa i exercir 
de justicier pels carrers de la 
seva ciutat. Al voltant d’aquesta 
idea mínima aniran afegint-
s’hi diversos personatges que 
acabaran per confeccionar una 
aventura de superherois a l’ús. 
Però l’argument és més interes-
sant del que sembla. Més que 
mostrar la típica ascensió sense 
versemblança del loser, crec més 
encertat destacar la vinculació 
que la pel.lícula estableix entre 
el perdedor, el triomf social i el 
paper mediador o terapèutic de 
la vinyeta, de la imaginació al 
cap i a la fi. Aborda la vida gris 
del lector de còmics. O millor 
dit, de cert estereotip del lector 
de còmics. En aquest exercici, 
Kick-ass pot veure’s com la pro-
jecció de les pròpies il.lusions 
del lector de còmics, que obre 
les comportes per tal que ficció i 
realitat es comuniquin.  
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Esports
Malestar al CE Europa pel lligam d’un alt 
directiu amb una candidatura de la ‘Grama’
L’actual vicepresident escapulat, José Iserte, és el número 2 de la llista de Tarsi Aguado

La vinculació directa d’un 
dels vicepresidents del 
Club Esportiu Europa i 
encarregat de l’àrea jurí-
dica, José Iserte, amb una 
de les candidatures que 
es presenten a les elecci-
ons de l’UD Gramanet ha 
creat aquesta setmana un 
fort malestar a la junta 
directiva escapulada. 
Iserte, que en tot moment 
ha negat aquest lligam 
malgrat fonts de l’entitat 
de Santa Coloma ho han 
confirmat, és el número 2 
de la candidatura encap-
çalada per Tarsi Aguado. 

ÈRIC LLUENT

José Iserte, que ja formava part de 
la junta de l’expresident Juanjo 
Isern, va substituir Javier Latorre 
durant la passada assemblea gene-
ral ordinària, que data del mes de 
setembre, per fer-se càrrec de l’àrea 
jurídica de l’entitat i ostentar el 
càrrec de vicepresident. Des d’ales-
hores la seva participació ha estat 
ben escassa i són molts integrants 
del club els que asseguren no ha-
ver-lo vist gairebé mai. Però el que 
ara pot precipitar la seva sortida de 
l’Europa és la vinculació directe 
que manté amb la candidatura li-
derada per Tarsi Aguado a les elec-
cions de la Gramanet. De fet, és el 
número 2 de la llista i, per tant, en 
cas de guanyar formaria part de la 
nova junta directiva. Un fet que 
ha incomodat al president esca-
pulat, Guillaume de Bode, princi-
palment perquè Iserte no li ho ha 
comunicat i perquè en els darrers 

dies ha negat rotundament els fets 
malgrat aquest setmanari ha pogut 
comprovar que el seu nom figu-
ra a la citada opció electoral. De 
moment, de Bode no ha volgut 
fer declaracions al respecte i està 
pendent de trobar-se amb Iserte 
per demanar-li explicacions. La 
solució al conflicte passa per dues 
opcions: pactar una sortida amis-
tosa amb l’actual vicepresident o 
afrontar el conflicte que suposaria 
que Iserte seguís negant els fets i 
no volgués deixar els seu càrrec 
al club gracienc. Iserte sempre ha 
tingut una estreta relació amb l’en-
titat esportiva de Santa Coloma de 
Gramanet i, a més, és secretari de 
la Penya Blaugrana Johan del ma-
teix municipi. 

ànGel Garreta

José iserte, al miG de la imatGe, durant l’assemblea General ordinària del mes de setembre

Un grup de pares dels equips base 
de l’Europa ha rebut amb sorpresa 
la notícia que el club dissoldran 
dos conjunts de caraa la tempora-
da vinent: un infantil i un cadet. 
El que en principi havia de ser una 
reunió informativa s’ha convertit 
en una gerra d’aigua freda ines-
perada per a un grapat de nois de 
la cantera escapulada. El club ha 
comunicat que per motius d’espai 
de la instal·lació durant les sessions 

d’entrenament de la setmana sus-
penia aquests dos equips. Alguns 
pares han criticat molt durament 
les formes amb què els responsa-
bles s’han dirigit a ells i als jugadors 
i el fet que la comunicació s’hagi 
fet el mes de juny, quan ja es fa di-
fícil trobar una altra plantilla per a 
la temporada vinent. “Els nois se 
sentien de l’Europa i ara no saben 
com encaixar aquesta notícia”, ha 
explicat un dels afectats.

L’eliminació de dos equips base 
indigna els pares dels jugadors

breus

El Club Excursionista de Grà-
cia ha signat un acord de col-
laboració amb Cáritas per tal 
d’iniciar un procés de vinculació 
més estreta entre el món excursi-
onista i l’entitat solidaria. L’acord 
preveu fomentar entre els socis 
del club i participants en la mar-
xa Matagalls Montserrat l’ajut 
a través d’aliments, roba i do-
nacions a persones de la capital 
catalana i rodalies necessitades. 
“Sovint es treballa amb projectes 
de solidaritat amb d’altres països 
però hem de ser conscients que a 
la nostra ciutat hi ha gent que a 
causa de la crisi estar vivint situ-
acions econòmiques molt com-
plexes. Des de l’àmbit de l’esport 
volem donar un pas endavant i 
fer tot el necessari per tal d’apor-
tar el nostre granet de sorra”, ha 
explicat aquesta setmana Fran-
cesc Sanahuja, president del 
CEG, després que dijous passat 
es firmés l’acord. 

El CEG signa 
un acord amb 
Cáritas

Les dades que ha fet públiques 
aquesta setmana la Unió Excur-
sionista de Catalunya – Gràcia 
han donat a conèixer que el 72 
per cent de participants que van 
sortir de la plaça de la Vila van ar-
ribar al monestir de Montserrat. 
Finalment van participar un to-
tal de 521 marxadors, dels quals 
423 eren homes i 98 dones. Jesús 
Aguda va ser el primer classificat 
mentre que Maria José Aparicio 
va ser la primera dona en arribar 
a la meta de la 23 a edició de la 
Gràcia Montserrat. 

Un 72 per cent 
d’excursionistes 
acaba la GM

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

reportatge

tot, gols olímpics van ser els pro-
tagonistes d’una tarda de futbol 
amistosa però competitiva, en la 
que Pedro Dólera, entrenador de 
l’Europa, hauria de prendre nota 
d’alguns dels jugadors de Puig-
martí, vençedor del torneig. 
Entrepans, begudes refrescants, 
unes braves i, malgrat quedi 
malament dir-ho, algun que 
altre cigarret van acompanyar 
els participants en les estones 
de descans entre partit i partit 
d’una maratoniana jornada que 

debarris

un moment del partit entre l’independent i la plaça rovira

Gràcia es vesteix de curt

È. Lluent

diumenge i dilluns va deixar a 
més d’un sense poder aixecar-se 
de la cadira. 
La pràctica del futbol passa so-
vint a convertir-se, com ho va 
fer dissabte, en un fet social de 
grans dimensions. El del carrer 
Progrés xerra una estona amb el 
de l’Aeroteca, mentre els de Grà-
cia Decideix conversen amb els 
de plaça Rovira. Així és el futbol 
a la gracienca. Tot mentre els de 
l’Independent intenten no en-
caixar més gols. I sí, com vam 

haver d’escoltar en força ocasi-
ons, se’ns dóna millor escriure 
que tocar la pilota. No podem 
ser perfectes. L’equip d’aquest 

setmanari es va classificar en 
l’última posició, l’any que ve 
prometem més resistència o, si 
més no, les mateixes ganes. 

Deu equips participen en el torneig d’entitats al camp de l’Àliga

Què hi ha de futbol a 
Gràcia més enllà de 
l’Europa? La jornada de 
dissabte va deixar bones 
impressions sobre la 
gespa del Camp de l’Àli-
ga on es va celebrar la 
segona edició del Tor-
neig d’Associacions que 
organitza el club escapu-
lat i la Festa Major.

Bon toc, pressió a la línia de-
fensiva, transicions i, fins i 
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Activitat econòmica
caçadors de...

Podi de combinats graciencs

entra a www.independent.Cat/graCia i vota quina de les tres opCions prefereixes. 
envia’ns els teus vots, o Candidats a millor gelat a independent@debarris.Com o per 

Correu al Carrer la perla, 30 bxs - 08012 bCn, per tal que entrin al rànquing.

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

Cafè del Teatre, Vermuteria Lou i Bambú pugnen per la 
primera posició en el segon concurs de ‘caçadors de...’. El 

resultat, d’aquí a dues setmanes

La final que donarà a conèixer 
el millor combinat de Gràcia 
segons els lectors de l’Indepen-
dent ja està aquí. Després de 
presentar dotze begudes –entre 
les quals còctels i xarrups-, tres 
són els escollits que optaran a 
tan preuat títol: Cafè del Teatre, 
Vermuteria Lou i Bambú es dis-
putaran la primera plaça amb 
propostes molt diferenciades.
D’una banda el Cafè del Teatre 
ens proposa l’Apple Martini, 
una elegant copa que combina 
de manera magistral el vodka, 
licor de poma verda i suc de 
poma macerada amb eucalip-
tus. Un cóctel de creació pròpia 
i que aquest estiu s’ha posat de 
moda al bar del carrer Torrijos. 
La segona opció és més clàs-
sica i de diumenge: el vermut 
del Vermuteria Lou. Vermut 
Yzaguirre, un xic de sifó i un 
rajolí del gin francés Citadelle. 
Una mescla on hi predominen 
el punt amarg del vermut i del 
gin. El darrer finalista, després 

que es tanquessin les votacions 
aquest mateix dimecres, és el 
Bambú del carrer Vallfogona 
que proposa un còctel d’abso-
lut contrast. Feta amb molt de 
compte, la copa es divideix en 
dues parts: l’una acumula rom 
i triple sec i l’altra suc de pinya 
i maracujà. Després de barrejar-
ho amb l’ajuda d’una palleta el 

resultat és fresc i dolç, apropiat 
per beure durant unes vacances 
en una illa deserta.
Tots tres han guanyat superant 
el 50 per cent dels vots, si bé la 
votació més sonada ha estat la de 
la segona ronda –amb una gran 
batalla entre la Vermuteria Lou i 
el Salambó- que va acabar amb 
1.609 vots, i amb només deu 

vots de diferència entre els uns 
i els altres. A partir d’aquest 
mateix divendres s’obriran les 
votacions a través de la pàgina 
de web de l’Independent (www.
independent.cat/gracia) que de-
terminaran qui serà el guanya-
dor del concurs de combinats, 
resultat que es donarà a conèi-
xer d’aquí a dues setmanes. 
Però l’afany de trobar els mi-
llors productes amb denomina-
ció d’origen gracienca –després 
d’haver descobert les millors 
braves de la Vila i haver estudiat 
amb profunditat l’oferta cocte-
lera- no s’acaba i els membres 
de la redacció d’aquest setma-
nari ja pensen en la propera re-
cerca: trobar el millor gelat de 
Gràcia.
En aquesta ocasió només es tas-
taran quatre propostes i després 
de la votació dels lectors es pro-
clamarà el vencedor. Quin és 
el gelat més bo de la Vila? No 
dubteu a fer-nos arribar les vos-
tres propostes! 

Ara el nou repte de 
la secció és trobar el 
millor gelat que se 

serveix a Gràcia

bambúvermut de la vermuteria louapple martini del Cafè del teatre

fotoGrafies: èriC lluen
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la torratxa

Norma

Hi ha benzineres on obliguen 
els motoristes a treure’s el casc 
a l’hora d’anar a pagar. La raó 
és ben simple, evitar que ningú 
s’escapoleixi de les càmeres 
de seguretat. Agradarà o no la 
mesura, però és el seu negoci 
i en tenen dret. Com que a mi 
no m’agrada mai no hi vaig i 
llestos. La prohibició de portar 
burca a les dependències mu-
nicipals que una colla d’ajun-
taments han aprovat en ple o 
per decret, és del mateix estil. 
Als seus espais el consistori és 
lliure d’acceptar o no a perso-
nes amb una part de la seva 
fesomia amagada. De la matei-
xa forma que una universitat 
podria refusar persones amb 
el rostre amagat a les aules o 
un club de futbol al seu estadi. 
El problema de la simbologia 
religiosa extrema, com és el 
cas de la burca, és a la via 
pública. Aquí, si no es violen 
les lleis ni representen un perill 
per a la seguretat, no hi veig 
cap raó de pes per a prohibir-
lo. És qüestió de trobar el punt 
d’inflexió entre la norma i el 
respecte. Decidir on és aquest 
punt és una feina complicada 
i per la qual potser ens cal 
encara una mica més de temps 
i un legislador de més pes. Tot 
arribarà. Amb la crisi que afec-
ta els ajuntaments, crec que els 
plens municipals tenen coses 
més importants que decidir. 

R
afael V

allb
o
n
a

gràcia- bcn- gràcia

Més coses de l’avi Quimet

En les dues accions hi va participar 
com a membre dels escamots d’Es-
tat Català i col·laborador de l’orga-
nització La Bandera Negra, també 
coneguda per Santa Germandat 
Catalana, creada a Barcelona el 
1925 amb l’objectiu d’aconseguir 
la independència de Catalunya a 
través de l’acció directa i, per tant, 
armada, si calia.
En el llibre que Joan Crexell 
va dedicar l’any 1988 a narrar 
l’episodi de l’atemptat planificat 
l’any 1925 contra el rei Alfons 
XIII, consistent a fer esclatar una 
bomba el sis de juny en el túnel 
de Garraf a l’hora que hi passés el 
tren que transportava el monarca, 
el nom de Joaquim Núñez hi apa-
reix set vegades, totes destinades 
a aclarir la relació d’amistat que 
havia mantingut amb Joan Ter-
rés, un membre del seu escamot 
que va resultar ser confident de la 
policia i un dels responsables que 
el complot fos descobert quan es 
feien els últims preparatius per co-
metre el regicidi.
A vuitanta anys vista d’aquells fets 
jo voldria destacar la reacció que el 

Fa pocs dies una senyo-
ra em va preguntar si 
l’avi Quimet a qui vaig 
dedicar l’article anteri-
or era qui va participar 
del Complot de Garraf. 
Doncs, sí, ho és i també 
va formar part del grup 
que va preparar amb 
Francesc Macià l’entrada 
militar per Prats de Mo-
lló l’any 1926. Crec que 
m’he d’entretenir una 
mica a explicar-ho. 

Jordi Albertí

Cedida

jove Joaquim Núñez va tenir quan, 
pocs dies després de la proclamació 
de la República, va ser cridat per 
Miquel Badia −aleshores cap de les 
joventuts d’Estat Català− al Palau 
de la Generalitat al·legant que un 
detingut el sol·licitava. La persona 
que, acorralada −havia estat cap-
turat secretament, el reclamava era 
el citat Terrés. L’avi Quimet, ja de 
gran, va deixar escrit com va viure 
aquells moments: «Em seria molt 
difícil de descriure aquella cara tan 
esporuguida. Un sentiment de de-
pressió s’havia apoderat de tot el seu 
ésser. Va agenollar-se davant meu i, 
amb veu tremolosa, va demanar-me 
perdó pel mal que m’havia fet. Jo 
també percebia una opressió dintre 
meu, com si em manqués el respir. 
Veia l’amic de genolls, com si fos un 
ésser superior. Fent el cor fort, vaig 
fer-lo seure en una cadira i li vaig 
dir: “M’has confessat la manca de 
fidelitat a un amic [...] jo, personal-
ment, et perdono, recordant l’anti-
ga amistat i l’inoblidable acolliment 
que em feren un estiu els teus pares 

a Vic. I no et guardo cap rencor [...] 
però tornes a equivocar-te, puix la 
teva traïció ha estat a Catalunya.
»A la sortida del Palau, he de re-
conèixer que l’opressió que sentia 
dintre meu s’havia allunyat del meu 
ésser. Era com sortir de l’obscuritat 
per entrar dintre un esclat de llum.
»L’endemà varen confirmar-me que 
[...] l’Avi li havia dit [a Miquel Ba-
dia] que s’havia assabentat de la re-
clusió d’en Terrés i ordenava que fos 
lliurat a la justícia. Em vaig imaginar 
la reprensió del nostre President, en-
cara em sembla veure’l, amb aque-
lles celles tan pronunciades, aquells 
ulls esbrinadors, aquell bigoti mili-
cià: tota la figura acusava el llinatge 
militar que portava a dins i a fora.
»Em consta que en Badia va complir 
les ordres rebudes. En Terrés ban 
aviat fou posat en llibertat i va con-
tinuar percebent les mensualitats de 
la Casa Gran com a funcionari; eren 
les “trenta monedes” que foren ator-
gades per haver traït la seva Pàtria.
»I un dia, en el transcurs de la nos-
tra guerra, va córrer la veu que havia 

aparegut el cadàver d’en Terrés. La 
notícia, certa o incerta, encara avui 
no en tinc la certesa, la vaig acollir 
amb indiferència. Era el desencís 
d’una amistat.»
Part d’aquest escrit no havia estat 
mai publicat. Jo voldria destacar 
com l’avi Quimet, per damunt 
dels ideals i del sentit del deure, 
per damunt del compromís patri-
òtic, tenia aquell punt de noblesa i 
d’humanitat que és el que a mi i a 
la meva companya ens va captivar 
ara ja fa més de vint anys. 
Encara no havia transcorregut 
un any de l’atemptat fallit que 
Joaquim Núñez, coherent amb 
les obligacions militars que havia 
contret, ja es trobava a Prats de 
Molló, a les ordres directes del 
president Macià, per col·laborar 
en l’organització de la columna 
que havia d’entrar per la Garrotxa 
amb la intenció de desencadenar 
una rebel·lió contra la dictadura 
de Primo de Rivera.
Que l’operació també fracassés 
per les delacions d’un altre infiltrat 
el va fer encarar novament amb 
el desengany però també amb la 
convicció que no calia donar-se 
mai per vençut. Al costat del seu 
estimat «Avi» va plantar cara a la 
justícia francesa. En conseqüèn-
cia, de nou, l’exili. Aquest cop a 
Brussel·les. La foto que acompa-
nya l’article n’és un testimoni. 
No voldria equivocar-me però 
crec que ell és el que apareix en 
l’última fila, a sota mateix de la 
roda posterior del vehicle. Sempre 
en un lloc discret. Tal com va viu-
re a Gràcia fins l’any 1990 atacant, 
en plena dictadura i també durant 
la democràcia, tots els molins de 
vent que giressin contra els drets 
dels catalans. 

[jordi@elstrestombs.com]

maCià amb membres d’estat Català en un HomenatGe a la tomba del soldat desCo-
neGut de brussel.les, 1927


