
350

2
 d

e 
ju

lio
l

d
e 

2
0

1
0

sumari

La privatització del Centre d’In-
formació i Recursos per a les Do-
nes (CIRD) ja és un fet. L’Ajun-
tament, tal com va anunciar el 
juliol de 2009 a les treballadores, 
ha trigat gairebé un any però ha 
decidit l’adjudicació provisional 
d’aquest servei públic a la Funda-
ció Genus, una entitat d’iniciativa 

social que des de 1966 ha treballat 
sobretot en l’àmbit de l’adopció i 
la violència de gènere sota el nom 
d’Associació Institut Genus. Ja fa 
mesos que es perfila la nova etapa 
amb la recol·locació del personal 
i, en aquests moments, encara hi 
queden tres treballadores que ja 
estan fent entrevistes per canviar 

de destinació. Fa 15 dies es va do-
nar un pas important en el procés 
de privatització amb l’adjudicació 
provisional d’un contracte per a 
dos anys, prorrogables a dos més, 
a Genus que, a partir del 15 de 
juliol, ja n’assumirà la gestió. 

Pàgina 8

Luís Eduardo Aute tornarà 
aquest any, com ja és habitual, 
per Festa Major a l’escenari de 
la plaça Rovira, però ho farà 
amb una novetat important: 
l’estrena de la seva cançó de-
dicada a la plaça, Somnis de la 
plaça Rovira, la primera que 
canta en català. La seva actua-
ció s’emmarcarà dins del con-
cert de Sílvia Comes.
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Les noves fronteres de Gràcia són infi-
nites. una: la setmana passada Juan Pa-
blo Meneses escrivia al diari argentí ‘el 
Mercurio’ sobre l’Heliogábal, vila-Matas, 
blackie books... “Todo el mundo está linke-
ado dentro del Heliogabal”, deia. i dues: la 
matinada de divendres a dissabte al pub obi d’Arbúci-
es, al Poparb, hi havia el tot Gràciapop: el cantant dels 
Surfin’ Sirles volant per sobre del públic, tots els líders 
de grups amb seu social al bar vinil (Hèlena, Standstill, 
Mazoni...). La Gran Gràcia es fa enorme... 

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

En època de vaques magres, solucions de menys volada 
però urgents. Si a mitjans de juny, es posava fil a l’agulla 
en l’arranjament de mínims d’un dels punts més maltractats 
del districte: la Gal.la Placídia, que des que es va retirar la 
carpa provisional del mercat de la Llibertat havia quedat com 
un espai a mig camí de res i havia motivat les queixes de 
veïns tant per l’estat de mig abandó en què es trobava com 
per la mala il.luminació, ara s’avança en un altre dels fronts 
oberts: l’eixamplament més que necessari de les voreres de 

la Travessera de Gràcia entre 
el carrer Gran i Torrent de 
l’Olla. L’objectiu: guanyar 30 
centímetres per banda, perquè 
en aquest cas, la mida sí que 
importa i molt i els comerci-
ants de la zona ja fa anys que 

reclamen una amplada mínima perquè la gent pugui passejar 
per la Travessera i aturar-se a mirar els aparadors sense patir 
per si un cotxe passa massa arrambat a la vorera. Tot un 
guany de només 30 centímetres, que serà el principal expo-
nent de les reformes d’estiu a Gràcia i que implicarà un caos 
circulatori afegit en una zona complicada de natural. Caldrà 
veure si s’abaixen les pilones per habilitar com a via alterna-
tiva Montseny-Perla- Sant Lluís o si s’obliga els conductors 
que vulguin creuar la Vila en horitzontal a pujar per Gran de 
Gràcia fins a Lesseps per poder agafar la Travessera de Dalt. 
Sigui com sigui, serà un mal de cap afegit a la mobilitat graci-
enca que, si tot va bé, caducarà a mitjans de novembre, però 
que si, com és habitual en aquest tipus d’intervencions, s’aca-
ba demorant més enllà de la data prevista i ens plantem a 
Nadal encara amb el carrer aixecat, es convertirà en el pitjor 
dels regals per als comerciants. De fet, quan el passat 23 de 
març els representants dels comerciants es van reunir amb el 
Districte per acabar de perfilar el projecte de reforma, ja van 
insistir en la necessitat d’haver enllestit les obres abans de 
festes o, si més no, en la conveniència que els treballs es po-
guessin deixar temporalment aturats a mig fer durant aquells 
dies per tal de no fer encara més complicada una campanya 
de Nadal que serà durà per a tots. De moment, el que ja està 
clar és que les obres es faran per trams per minimitzar els 
perjudicis a veïns i comerciants. Una història que, d’entrada, 
recorda força a la de la instal.lació de les boques de recollida 
pneumàtica al carrer Gran. Confiem que, ena quest cas, el 
culebró tingui alguns capítols menys i no sigui necessari tirar 
de pròrrogues per una reforma que ja fa massa temps que 
espera el seu moment.

El mes de maig va sortir la 
primera revista electrònica 
del Consell de Dones del 
Districte de Gràcia: Dones 
a Gràcia per informar de 
les iniciatives que realitza 
o promou. Sortirà amb una 
periodicitat bimensual i el 
contingut s’elabora amb la 
participació de les persones 
i entitats que conformen el 
Consell. 
Sempre hi trobareu l’agenda 
de les activitats de dones 
que facin els diferents grups 
i aquelles que s’organitzen 
des del Punt d’Informació i 
Atenció a les Dones i el Cen-
tre d’Informació i Recursos 
per a les Dones. El primer 
butlletí presenta el I Cicle 
Cultural de Dones a la Plaça 
Dones del 36 i el treball 
iniciat: Dones de Gràcia, 
itineraris històrics, per la 
historiadora Isabel Segura, 
que el dirigeix. 
També hi haurà un apartat 
permanent de denúncia, 
aquest cop la condemna 
dels insults masclistes a la 
Mònica Terribas. 
L’editorial explica els ob-
jectius del Consell, tasques 
fetes i les que té en marxa. 
Convida “a totes i cadascuna 
de vosaltres a participar en 
aquest Consell tot aportant 
el vostre saber, la vostra 
història, el vostre treball 
i iniciativa. Perquè sabem 
que Juntes sumem més”. El 
podeu llegir a http://w3.bcn.
es/fitxers/gracia/donesgra-
ciamaig.493.pdfnt. 

nova revistaSolucions d’urgència
Conxa Garcia

Vull posar de manifest la 
degradació accelerada que 
està patint la plaça del Dia-
mant. Com era previsible, i 
es va denunciar el seu dia, 
l’obertura de dos establi-
ments de menjar preparat 
ha estat el detonant de la 
concentració de gent a les 
nits, en un espai que s’havia 
salvat de l’allau de bars que 
patim a Gràcia. Aquesta 
nova plaga és, però, encara 
pitjor perquè no hi ha 

ningú que es faci responsable de 
l’actitud dels clients, que utilitzen, 
com a taula i cadires, els bancs 
i el terra de la plaça, convertida 
els set dies de la setmana en un 
“merendero nocturn”, amb el sub-
ministrament puntual de cervesa 
per part d’una colla de llauners 
que actua impunement. El soroll 
i la brutícia és el regal que ens 
queda a la plaça i als veïns. No 
n’hi havia prou, que ara s’anun-
cia l’obertura immediata d’un nou 
establiment que generarà més 
problemes. I de segur que encara 
tindrem més sorpreses per l’ac-
titud irresponsable de l’Ajunta-
ment que no posa fre a aquesta 
nova lacra. Cal que apel.lem al 
valor simbòlic que té la plaça del 
Diamant per molta gent i per la 
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La reforma de la 
Travessera afegirà 
caos circulatori a una 
zona ja complicada

Vila de Gràcia, i no deixem sense 
resposta un procés com aquest. 
Pel que fa als veïns, només cal dir 
que, com en altres places de Grà-
cia, el que està passant per les 
nits és un pur atemptat als drets 
humans perquè el descans és un 
dret fonamental de les persones, 
que l’Ajuntament amb la seva 
actitud no preserva.

J. Maristany

Sota el paraigua de la crisi 
econòmica, aquests dies, 
ens estan colant massa 
gols. No dic que no sigui 
necessària certa retallada 

en determinats àmbits, però 
estan aprofitant l’excusa per re-
tallar d’on més el convé. I l’apro-
fiten, també, per tirar pilotes 
fora i no explicar què coi passa 
amb l’Estatut. Ja se sap: hi ha 
crisi i toca centrar-se en això, 
tots a apretar-nos una mica el 
cinturó i, de passada, a silenciar 
els problemes del govern.

Manel R.
c
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staff

A flor de pell

“No hi ha prou amb la feli-
citat, exigim eufòria”. Com 
lliga aquesta màxima de la 
generació líquida, que ha 
resumit molt bé Mazoni en 
una cançó, amb l’actual de-
sengany polític i social? Per 
què les noves generacions, 
les que haurien d’estar més 
compromeses, han preferit 
instal.lar-se en les lletres 
de platja i sol de Delafé y 
las Flores Azules abans que 
reaccionar contra la retallada 
directa o indirecta de sous i 
l’únic camí és asseure’s a una 
terrassa de la Virreina? 
Són temps aquests d’una alta 
volatilitat, en què l’autoes-
tima pot estar pels núvols 
o pel terra en qüestió de 
segons, en què cada minut 
se separen i s’ajunten noves 
parelles, en què et quedes 
sense feina d’un dia per 
l’altre. Què ens queda? Per 
quan una gran manifestació 
de treballadors autònoms, 
com proposaven Gerard 
Maristany i Sergi Martín fa 
tres setmanes a la contra 
d’aquest setmanari? Correm 
el perill de sedimentar una 
paciència infínita en què al-
guna cosa canviï, com tenien 
els soviètics. Electoralment, 
tant pot arribar una gran 
com una ínfima participació. 
Potser només ens queda la 
violència. 

La PerLa, 31, 08012 - BarceLona
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Pel dret a viure a Gràcia... cercavila popular!

El proper dissabte 3 de juliol 
a les 12h del migdia a Plaça 
Revolució totes les graci-
enques i granciencs esteu 
convidades a una cercavila 
per vindicar el dret a viure a 
Gràcia i fer-ho en un habitat-
ge digne. L’objectiu d’aquesta 
és assenyalar els indrets de 
la nostra vila castigats per 
l’especulació immobiliària i 
per les polítiques d’habitatge 
de l’Ajuntament de Barcelona 
aplicades pels responsables 
del govern del Districte.
Des de fa força temps estem 
veient com Gràcia està patint 
uns canvis de model de barri 
importants: ha passat de ser 
una vila acollidora amb unes 
botigues properes i assequi-
bles amb un habitatge ade-
quat al nivell de la població a 
passar a ser un barri on el pe-
tit comerç ha hagut de tancar 
pels alts lloguers i la població 
es veu obligada a marxar pels 
preus abusius. A més a més, 
l’administració no només fa 
ulls clucs a situacions d’abús 
(tant en casos de moobing 
com de lloguer abusius) sinó 
que potencia aquest nou 
model de vila.
Així doncs, Gràcia és un dels 
barris que més pateixen l’eli-
tització i encariment abusiu 
de l’habitatge, fet que dificul-
ta que es pugui viure al barri. 
Davant d’aquests atacs a un 
dels drets bàsics per a les 
persones – l’accés a un ha-
bitatge digne – pensem que 
l’Administració pot fer molt 
més del que fa i no abando-

Marina Guinó i Núria Comerma, veïnes de Gràcia 

Arxiu

nar-ho a les lleis del mercat. 
Per començar, una necessitat 
bàsica com tenir un sostre on 
aixoplugar-se no pot estar dins 
la lògica de l’oferta i la deman-
da. Mecanismes per evitar-ho 
n’hi ha, només falta voluntat 
política – i amb aquest Ajun-
tament no hi ha ni voluntat ni 
política. Per això hem de sortir 
al carrer, per reclamar mesures 
immediates: que evitin que hi 
hagi gent sense casa i cases 
sense gent, que persegueixin 
l’assetjament immobiliari que 
molta gent gran del barri ha 
patit i està patint, que pena-
litzin els habitatges buits, que 
aturin els desnonaments i apli-
quin moratòries per a lloguer 
i hipoteques que no es puguin 

pagar per raons econòmi-
ques, que potenciïn l’okupació 
d’espais buits per crear espais 
populars de relació i trobada 
lliures d’interessos econòmics, 

que recuperin i promoguin els 
carrers i les places com a ele-
ments essencials per a la vida 
social i comunitària.
El barri que tenim és el que 
volem? Som la gent del barri 
qui ha de decidir i no una classe 
política que té uns despatxos 

a la plaça Sant Jaume lluny 
de les necessitats i dels 
conflictes reals que la gent 
del barri tenim. Ja n’hi ha 
prou de deixar-ho a les seves 
mans. Hi ha alternatives a 
les polítiques d’habitatge 
promogudes per l’Ajuntament 
- que poc tenen a veure amb 
els interessos de les perso-
nes que vivim al barri i molt 
amb els interessos corpora-
tius d’immobiliàries, banca i 
constructores. Comencem a 
decidir i fem-ho passejant pel 
barri: assenyalant els llocs i 
els responsables.
Per una Gràcia per viure-hi, 
surt el 3 de juliol al carrer! 
Participa en la cercavila pel 
dret a l’habitatge! 

Gràcia és un dels 
barris que més pateix 
l’elitització i encariment 
abusiu de l’habitatge

què en penseu...Text i fotos: Núria Ferrarons

No em sembla bé. No es pot 
considerar inconstitucional si 
ha estat escollit pel poble. Els 
punts que ens han retallat són 
dels més importants. Crec que 
ha estat una resolució molt 
conservadora. 

Mª José Trujillo
administrativa

José García
transportista

Juan Ramos
jubilat

Alícia Morante
aturada

Han aprovat el 90 per cent 
dels punts i els que no han 
aprovat són els que no havien 
d’aprovar. Catalunya és una 
autonomia, no una nació; no 
s'han de barrejar les coses. 
Tot plegat aporta poder als 
polítics i res al poble. 

No és una de les preocupaci-
ons que em treuen el son en 
aquests moments. Considero 
que hi ha altres aspectes més 
essencials en els que pensar i 
lluitar avui en dia. 

No crec en la política per culpa 
dels polítics i tot plegat em sem-
blen estratègies per a provocar, 
enfrontar i distreure el poble. 
Tot plegat són més problemes i 
complicacions de les que ja te-
nim. Tant de bo ens poguéssim 
unir tots de bon grat i fer una 
lluita unida.  

... de la sentència del Constitucional sobre l'Estatut?
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l’indePendent no es fa resPonsable ni té Per què comPartir les oPinions exPressades a la secció d’oPinió d’aquest setmanari

l’enquesta

Opinió

la setmanaTristram*

vuvuzeles

Sé que em faré pesat amb el tema, però és 
que no és culpa meva. Els pesats són ells. És 
l’entorn. M’explicaré: no fa gaires dies, en un 
establiment el nom del qual no publicaré per 
ètica auditiva, em vaig decidir a entrar-hi per prendre-hi un 
aperitiu. El local no era ni glamurós, ni excessivament penós, 
ni “cutre”, era més aviat dels que en castellà se’n diria “del 
montón”.
No tenia terrassa, i les taules de dins eren plenes de gent 
mirant la tele, que curiosament era de color verd. Sí si, el verd 
dels camps de futbol que aquests dies faran malbé els píxels 

de la majoria de televisors 
(de tan verd, quedaran tras-
tocats, segur). La televisió 
transmetia un apassionant 
Togo-Sri Lanka del mundial 
de futbol (m’ho invento, però 
per mi era com si fos això) i 
lamentablement el volum de 

l’aparell era lleugerament elevat. Què vol dir això? Doncs que 
en la zona del bar propera a la tele, la banda sonora estava 
composta per un exquisit concert de vuvuzeles, aquesta trom-
peta infernal que multiplicada per 50 mil espectadors conver-
teixen la gralla en el més fi i dolç instrument de la història. 
No cal dir que aquella zona era lleugerament insuportable, 
sobretot si el futbol t’importa tres cogombres, i per tant vaig 
optar per anar a una punta de la barra, on el brunzit vuvuzèlic 
quedava més atenuat. 
Un cop feta la comanda, m’adono que en aquella zona les 

orelles continuaven marti-
ritzades. Com pot ser? Si 
la tele era a l’altra punta 
del bar? Doncs perquè als 
prestatges de dins la barra 
també en sortia música. Un 
ritme llatí que no era pas 
del tot desagradable, però el 

problema era la seva font: no sortia d’un altaveu de la cadena 
de musica del bar, ni d’una ràdio enclastada a la paret, ni d’un 
trist transistor. No no... molt pitjor: sortia d’un telèfon mòbil. 
Sí sí, aquest soroll indecent de la musica dels mòbils a tot 
volum que tan molesta al tren i al metro, doncs convertit en la 
música ambiental del local. Era un atractiu per a la gent, per 
atraure consumidors!!.
Em vaig prendre el meu aperitiu amb els auriculars de l’MP3 i 
em vaig aïllar del món. 
Era l’única opció, fins i tot va semblar que el partit de futbol, 
així, sense vuvuzeles ni mòbils, era més digerible. El que no 
recordo és qui va guanyar.  

* ‘Hooligan’ des de 1973

Aquesta trompeta 
infernal converteix la 
gralla en el més fi  
i dolç instrument

Lluïsos, El Cercle, El Centre, Fund. Festa Major, Orfeò i Fed. Sant Medir 

Manifest del G-6
Nosaltres, les entitats sota-
signants, membres del G6, 
col.lectiu d’entitats culturals 
històriques de Gràcia, recollint 
el sentiment majoritari dels 
nostres associats volem mani-
festar, en relació a la sentència 
dictada pel Tribunal Consti-
tucional de l’Estat Espanyol 
envers l’Estatut de Catalunya 
aprovat pel poble de Catalu-
nya en referèndum el 18 de 
juny de 2006, el següent:
-Que el poble de Catalunya ha 
seguit el procediment legal 
establert, assolint tots els pac-
tes i consensos necessaris als 
diversos nivells (Parlament de 
Catalunya, les corts espanyo-
les i referèndum) per tal de 
dotar-se d’una llei –l’Estatut– 
feta per a donar resposta a les 
necessitats actuals i futures 
dels ciutadans de Catalunya 
d’acord amb la seva pròpia 
realitat social, econòmica, cul-
tural, territorial i nacional.
-Que el Tribunal Constitucio-
nal, els membres del qual són 
designats pels partits polítics 
i que en la seva majoria tenen 
el mandat caducat, ha dictat 
una sentència quatre anys 
més tard de l’aprovació de 
l’estatut en referèndum per 
part del poble de Catalunya, 
menystenint d’aquesta manera 
la voluntat dels ciutadans i 
tots els consensos i pactes 
assolits prèviament. 
-Que la sentència, a més a més 
de no respectar la voluntat del 
poble de Catalunya fa recular 
l’autogovern en temes que 
amb l’arribada de la democrà-
cia foren objecte d’un ampli 
consens per tal de normalitzar-
los després d’una dictadura de 
gairebé quaranta anys.

-Que la sentència posa en entre-
dit les possibilitats que tenen 
els ciutadans de Catalunya per 
a decidir el seu propi futur i 
aquells temes que els afecten 
més directament.
-Que les lleis es fan i es des-
fan per a donar resposta a les 
necessitats dels ciutadans i no 

pas a l’inrevés, el ciutadà no està 
al servei de la llei. El legislador o 
aquell que interpreta les lleis –en 
aquest cas el Tribunal Constitu-
cional– pot actuar legalment pe-
rò no hauria d’ignorar la voluntat 
dels ciutadans que assoleixen 
tots els consensos necessaris 
per expressar les seves volun-

tats i necessitats. Els ciutadans 
són els darrers que un sentit 
o un altre atorguen legitimitat 
i legalitat a un tribunal per a 
jutjar els seus afers.
Pels fets exposats manifestem 
que:
-Demanem al Parlament de 
Catalunya i a tots els partits 
polítics amb representació 
parlamentària que actuïn amb 
responsabilitat per tal de pre-
servar la dignitat del poble de 
Catalunya, els seus interessos i 
les seves llegítimes aspiracions 
expressades en referèndum. 
-Convidem a tots els nostres 
associats i a tots aquells ciu-
tadans que ho desitgin, a par-
ticipar de la manifestació que 
tindrà lloc el proper 10 de juliol 
de 2010 a les 6 de la tarda a la 
cruïlla entre el Passeig de Grà-
cia i la Diagonal de Barcelona 
i que durà per lema Nosaltres 
decidim, som una nació. 

 Acció Humanitària Mèdic i 
Farmacèutica

  Aulèstia i Pijoan, 30
  93 237 77 22

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

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

 Gràcia amb el Sàhara
  Sant Joaquim
  93 417 94 49 

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

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

  Apartat de Correus 193 
  08080 Barcelona 
  93 415 59 68 

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

 Bradopta
  Gran de Gràcia 109 

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

enllas/ 
 enllac@claret-cat.org

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

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

 Fed. de Coop. d’Ensenyament 
de Catalunya

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

 Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya-FAGC

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

 Fundació Acció Solidària 
Contra l’Atur

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

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

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

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

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

 Tres de Gràcia
 web: www.tresdegracia.net

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

Entitats socials, de solidaritat i cooperació

El soroll indecent de la 
música dels mòbils a 
tot volum es convertia 
en la música ambient

La sentència del TC no 
respecta la voluntat de 
Catalunya i a més fa 
recular l’autogovern

tribuna
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Política
Entitats de gent gran i de cultura popular, 
entre les més mimades per les subvencions
El Districte adjudica 296.000 euros d’ajuts per a l’any 2010 entre prop de 150 entitats 

Les subvencions del 
districte de Gràcia per a 
l’any 2010 han acabat be-
neficiant enguany sobre-
tot les entitats de cultura 
popular i de gent gran, 
a l’espera del que també 
rebin les entitats creati-
ves en els ajuts que ator-
ga directament l’Ajunta-
ment de barcelona. en la 
llista d’ajuts aprovats pel 
Districte, a la qual ha tin-
gut accés L’independent, 
hi destaquen els 32.000 
euros que ha rebut el 
casal de barri La Miran-
da en dos conceptes (el 
casal i el pla comunita-
ri) i el cAT -que també 
acostuma a sumar ajuts 
a barcelona- per valor de 
30.600 euros.

ALBERT BALANzà

Tant la Miranda com el CAT 
han rebut, no obstant això, les 
mateixes quantitats que van re-
bre el 2009 en un any en què 
aquestes subvencions s’han re-
duït en un 7 per cent. Això ha 
fet que algunes entitats quedes-
sin fora o hagin vist reduït el seu 
suport institucional. En tot cas, 
del rànquing de les 150 entitats 
gracienques que han sol·licitat 
ajut al districte, hi ha una aposta 
per les associacions de gent gran 
i per les que es dediquen a la 
cultura popular. A banda de la 
Miranda, els pensionistes i jubi-
lats de la Sedeta i de Penitents 
han rebut 6.900 euros i 9.000 
euros, respectivament, per a les 
seves activitats pròpies. Entre les 

entitats més mimades pels ajuts 
en l’apartat de cultura popular 
hi ha els Castellers de la Vila de 
Gràcia (10.000 euros), que tam-
bé acostumen a tenir ajut direc-
te de Barcelona, els diables de la 
Malèfica del Coll (3.500 euros)
i els Geganters (4.200 euros) 
. Es dóna la circumstància que 
aquesta última entitat va anun-
ciar fa poques setmanes la seva 
dissolució però aquesta partida 
servirà per eixugar les despeses 
de l’any passat. Les entitats mu-
sicals i creatives també han fet 
sort aquesta vegada amb l’ator-
gament de 9.000 euros a Gràcia 
Territori Sonor, 4.500 euros a 
l’Associació de Músics de Jazz i 
5.000 euros a Nodes de Gràcia. 
[Vegeu llista completa a www.
independent.cat] 

Arxiu

kepA JunkerA en un moment de lA sevA ActuAció Al trAdicionàrius

breus

La regidora adscrita de CiU al 
districte de Gràcia, Francina 
Vila, ha registrat una pregun-
ta per al proper consell plenari 
sobre quins han estat els crite-
ris de conservació del patrimo-
ni industrial que s’han aplicat 
en l’enderrocament de l’anti-
ga xemeneia de la plaça John 
Lennon. Segons Vila, “és una 
llàstima que Gràcia perdi edi-
ficis, espais o elements arqui-
tectònics que han format part 
de la nostra història i de la vida 
dels graciencs” i cita els casos 
de la Sedeta i la plaça del Po-
ble Romaní com a bons exem-
ples de conservació del passat 
industrial i, en un altre nivell, 
el de la conservació de l’edifici 
de la Violeta. És per això que 
destaca “la importància de la 
història viva” i demana que “el 
govern sigui més estricte i res-
pectuós amb els edificis antics i 
singulars de la nostra Vila”.  

Les parets dels Blokes Fantas-
ma, la segona casa okupada més 
longeva de Gràcia després de la 
Kasa de la Muntanya, fa coinci-
dir aquest dissabte 3 de juliol la 
celebració dels 20 anys de la Ka-
sa amb un concert solidari amb 
els veïns okupes del DIY Attak, 
ubicats a la porta del costat, al 
número 59B de l’avinguda Coll 
del Portell. La nit serà dura ja 
que s’ha anunciat la presentació 
oficial de l’LP compartit entre 
els toledans Sudor i els catalans 
Crimen de Estado. També hi 
haurà plats combinats vegans. 

CiU critica que es 
perdi patrimoni 
industrial

Concert punk als 
Blokes a favor de 
la casa DIY Attak•	casal de barri La Miranda ............................... 32.000 euros

•	centre Artesà Tradicionàrius ......................... 30.600 euros
•	castellers de la vila de Gràcia ........................ 10.000 euros
•	Associació Pensionistes i Jubilats Penitents .... 9.000 euros
•	Associació Gràcia Territori Sonor .................... 9.000 euros
•	Associació Pensionistes i Jubilats La Sedeta.. 6.900 euros
•	Associació esportiva Gràcia.............................. 6.200 euros
•	unió Gitana de Gràcia ........................................ 6.000 euros
•	Associació Dones ciberdona ............................ 6.000 euros
•	nodes de Gràcia.................................................. 5.000 euros
•	Fundació AciDH .................................................. 5.000 euros
•	Taller d’Història ................................................. 4.500 euros
•	Associació de Músics de Jazz ........................... 4.500 euros
•	Geganters de Gràcia ........................................... 4.200 euros
•	Aliança cristiana de Joves de la YMcA ........... 4.000 euros
•	La Malèfica del coll ............................................ 3.500 euros
•	Gràcia amb el Sàhara ......................................... 3.500 euros

El rànquing d’ajuts a Gràcia

A. B.

L’efecte Tribunal Constitucio-
nal en versió gracienca es dei-
xarà sentir dimarts que ve en el 
ple del districte amb l’aprovació 
d’una moció de defensa de l’Es-
tatut i contra la sentència del 
Tribunal Constitucional que 
mutila bona part de l’essència 
de la nova llei refrendada pels 
catalans. La junta de portaveus 

del districte, que es va reunir 
dimarts al vespre, va acordar 
l’elaboració d’un text propi pe-
rò molt basat en el que l’Ajun-
tament de Barcelona també ha 
presentat en el ple extraordinari 
de dijous. L’especifitat gracien-
ca, però, també s’evidenciarà en 
el perfil del PP local, que en la 
junta de portaveus no va aixecar 
cap veu en contra de la inicia-
tiva i que a hores d’ara podria 

èric lluent

imAtGe de l’últimA sessió plenàriA Al districte

El ple aprovarà una moció sobre 
l’Estatut amb l’abstenció del PP
L’ordre del dia inclou la regulació dels habitatges tutelats de Cibeles 

inclinar-se per una abstenció. 
Aquest dijous, a més, el G-6 ha 
llançat un manifest cridant a la 
participació en la manifestació 
del 10 de juliol.
Més debat pot haver-hi, però, 
en la moció d’ICV-EUiA contra 
els atacs d’Israel a la flotilla pro-
palestina, si bé cap dels grups 
municipals hi ha manifestat una 
especial oposició però tampoc 
adhesió incondicional. La junta 

de portaveus, a la qual no hi va 
poder assistir el regidor, Gui-
llem Espriu, també ha inclòs en 
l’ordre del dia del ple del 6 de 
juliol (19.00 hores, sala d’actes 

del districte) l’aprovació de les 
normes de regulació dels habi-
tatges tutelats que s’estan cons-
truint als terrenys de l’antiga 
sala Cibeles. 
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Societat
La reforma de la Travessera de Gràcia 
encapçala la llista de les obres d’estiu
Els treballs es faran per trams, començaran el 30 d’agost i s’allargaran dos mesos i mig

L’objectiu és guanyar 30 
centímetres per a via-
nants a cada costat de 
la calçada per fer menys 
incòmode el passeig i 
afavorir, de retruc, el 
comerç de la zona. Això 
sí, sense causar més 
problemes a la circulació 
d’un tram ja prou com-
plicat, el de Travessera 
de Gràcia entre el carrer 
Gran i Torrent de l’olla. 
un tram on, de fet, el 
treball de camp d’aquest 
setmanari va xifrar en 10 
km/h la velocitat mitjana 
en hora punta. Les obres 
començaran el 30 d’agost 
i la previsió és que 
s’allarguin fins a mitjans 
de novembre.

MARIA ORTEGA

Els treballs per ampliar les vore-
res de la Travessera de Gràcia es 
plantegen per trams i sense afec-
tar en cap cas les dues voreres 
alhora per minimitzar els malde-
caps a veïns i comerciants. Tot i 
així, la zona estarà aixecada, com 
a mínim, durant dos mesos i mig, 
cosa que posa en estat d’alerta els 
comerciants que demanen que les 
obres s’aturin en el cas que s’aca-
bin allargant fins Nadal per no 
complicar encara més una cam-
panya que ja es preveu prou du-
ra. Aquesta no serà, però, l’única 
obra d’estiu que viurà aquest any 
el districte. De fet, de la previsió 
total de treballs a la ciutat, la gran 
majoria es concentren a la part de 
dalt de la Diagonal i Gràcia és, 
per darrera de l’Eixample i Sar-

èriic lluent

les voreres de lA trAvesserA de GràciA GuAnyArAn 30 centímetres

A l’espera que avanci el projecte 
de reforma integral de la plaça 
Alfons Comín, aquest estiu s’hi 
preveu una intervenció de mí-
nims que passa per enderrocar 
un seguit de petites illes per tal 
de facilitar el canvi de sentit del 
carrer Carywinkel. En aquest 
cas, les obres s’allargaran fins al 
proper 7 de setembre, amb re-
duccions transitòries de carrils 
de circulació mentre durin els 
treballs i un tall total previst per 
al dia 22 d’agost per a les feines 
d’asfaltat. Si la reforma de Co-

mín, que ara serveix un mínim 
aperitiu, és una de les reivindi-
cacions més reiterades pels veïns 
de la zona, aquest estiu també 
es preveu la consagració d’una 
de les obres més esperades dels 
últims anys, si més no al Coll: 
l’arribada de la línia 5 de me-
tro. Si tot segueix el calendari 
previst, la connexió amb l’esta-
ció de la Vall d’Hebrón hauria 
d’estar enllestida al juliol, quan 
també s’espera l’obertura de la 
boca de Beat Almató que con-
nectarà el Coll al metro.

Millores a Alfons Comín i 
arribada del metro al Coll

rià-Sant Gervasi, el districte que 
més n’acumula. 
Entre el 29 i el 18 de juny, amb 
aturada durant la Festa Major, 
està previst reparar el col·lector 
de Príncep d’Astúries, una inter-
venció que afectarà el tram entre 
Gran de Gràcia i Rambla del Prat 
mantenint sempre un mínim de 
dos carrils de circulació en sentit 
mar i un tercer en sentit mun-
tanya. També es treballarà en el 
col·lector del passeig de Mare de 
Déu del Coll entre Castellterçol 
i Clotés. 
A més s’avançarà en la instal·lació 
de les boques de recollida pneu-
màtica a l’avinguda Vallcarca 
i, durant el juliol, s’arranjarà el 
carrer Sargelet. Una altra de les 
intervencions previstes és la nete-
ja i reparació de les filtracions al 
túnel de Camèlies. 

Els veïns volen 
una connexió 
testimonial a 
Portell-Güell 
A.B.

L’associació de veïns i veïnes de 
Coll-Vallcarca, a través del seu 
president, Salvador Barrau, ha 
donat un sí crític a la proposta 
de l’Ajuntament de fer una ro-
tonda al bosc del Park Güell en 
la segona fase de la reforma que 
preveu connectar el carrer Por-
tell amb el camí de Can Mora. 
Barrau ha admès que la ubicació 
de l’escola bressol El Gat Negre 
obliga a donar una sortida als 
carrers urbanitzats que ara que-
den tallats o que es converteixen 
en camí forestal. “De trànsit n’hi 
haurà”, ha apuntat Barrau. Ara 
bé, els veïns discrepen de la ro-
tonda i només volen “un camí 
de servei” que entri, per exem-
ple, per Portell i surti per Can 
Mora “només amb una direc-
ció”. Aquesta reforma encara no 
té data d’execució. 

breus
Inici d’obres per 
convertir Mateu en 
plataforma única

Ha arribat el torn de l’arranja-
ment del carrer Mateu, després de 
les queixes veïnals pel mal estat, 
dilluns 28 de juny van iniciar-se 
els treballs que han de servir per 
renovar calçada i voreres i con-
vertir aquest carrer en plataforma 
única sense aparcament. Mateu 
es troba tallat al trànsit, però s’hi 
permet el pas de vehicles d’emer-
gència, serveis i veïns. 

gent del barri

Per a la majoria, un deu de nota 
final a la selectivitat és poc menys 
que una utopia, un camí com el 
d’Ítaca, inabastable. Per a l’Helena 
Laura Álvarez, aquest impossible 
queda pràcticament a tocar dels 
dits. El seu expedient acadèmic 
és, fins i tot, monòton: ha acabat 
el batxillerat amb un deu de nota 
final a totes les assignatures amb 
l’única excepció de l’educació físi-
ca. Però no s’espantin, aquí ha tret 
un nou. Una dinàmica que s’ha re-

m.orteGA

HelenA lAurA álvArez, en unA de les Aules del col.leGi mAres concepcionistes

Fregant el deu

M.O.

petit en les notes de la selectivitat, 
on la nota més baixa -si se’n pot dir 
així- ha tornat a ser el nou. Viu al 
carrer Santuaris, al límit entre els 
barris del Coll i del Carmel, i ha 
estudiat a les Mares Concepcio-
nistes, a tocar de la plaça Lesseps, 
però ja al barri de Sant Gervasi. Els 
seus resultats, per contrast, són ro-
tunds i no es troben a la frontera 
de res que no sigui l’excel·lent i la 
matrícula d’honor. Tot i així, no 
perd d’ambició i explica que el que 

més li agrada és el llatí perquè és 
el que considera més difícil i farà 
dret perquè “és una carrera on cal 
estudiar molt i potser després opo-
siti a jutge”. Ara el que vol és fer 

allò que durant el curs -estudiant 
tres hores cada tarda i quatre els 
diumenges- no ha tingut temps 
de fer: llegir. De moment, però, 
no la convenç cap llibre. 

Helena Laura Álvarez, la millor nota catalana a la selectivitat

visiblement cansada de 
repetir que el truc és la 
constància i que l’estudi 
no impedeix una vida 
normal, Helena Laura 
Álvarez, atenia dilluns la 
premsa. Ha tret, junta-
ment amb dos catalans 
més, la nota més alta de 
la selectivitat: un 9,65. 
una xifra gairebé perfec-
ta que la situa al centre 
de l’atenció mediàtica
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La Fundació Genus assumeix la gestió 
del CIRD i consuma la privatització
L’adjudicació s’ha fet per dos anys prorrogables i el servei engega la nova etapa el 15 de juliol

La privatització del 
centre d’informació i 
Recursos per a les Do-
nes (ciRD) ja és un fet. 
L’Ajuntament, tal com va 
anunciar el juliol de 2009 
a les treballadores, ha 
trigat gairebé un any pe-
rò ha decidit l’adjudica-
ció provisional d’aquest 
servei públic a la Fun-
dació Genus, una entitat 
d’iniciativa social que 
des de 1966 ha treballat 
sobretot en l’àmbit de 
l’adopció i la violència de 
gènere sota el nom d’As-
sociació institut Genus.

A. BALANzà

La nova etapa del CIRD de Ca-
mèlies 36 ja fa mesos que es pre-
para, amb la recol·locació del per-
sonal, i ara mateix, fins que entri 
la nova gestió, encara hi queden 
tres treballadores que ja estan fent 
entrevistes per conèixer la seva 
destinació. Ara fa 15 dies l’Ajunta-
ment va consumar la privatització 
del CIRD amb l’adjudicació pro-
visional d’un contracte per a dos 

anys, prorrogables a dos més, a la 
Fundació Genus, que assumirà la 
gestió el 15 de juliol. Una de les 
responsables de l’entitat, Ernesta 
Sánchez, apunta que la intenció 
de Genus és “gestionar l’espai 
com fins ara, sota les directrius 
de l’Ajuntament”. La responsable 

 Arxiu

lA fAçAnA del cird

del programa de Dones, Joana 
Aloy, afegeix que la nova etapa es 
caracteritzarà per les millores en 
els dossiers temàtics, les xerrades, 
la web o els actes del 8 de març. 
També hi haurà una comissió de 
seguiment del funcionament del 
CIRD al Consell de Dones. 

L’evolució 
històrica de 
Lesseps, des 
dels plànols

REDACCIó

Des d’una imatge del convent 
dels Carmelites i l’església de 
Nostra Senyora de Gràcia da-
tada de 1697, fins a la fotogra-
fia actual de la plaça Lesseps 
ja amb la biblioteca, passant 
per instantànies prèvies a la 
llarga reforma i molts plànols 
correlatius de l’estat i l’evolu-
ció de la zona el segle passat; 
l’Associació de Veïns i Co-
merciants de la plaça Lesseps 
ha presentat aquesta setmana 
una pàgina web que conté una 
col.lecció de mapes, plànols, 
descripcions, fotografies aèries 
i imatges satèl.lit de la plaça 
(http://mapes.avclesseps.cat/). El 
geògraf Xavier Muñoz, que ha 
coordinat aquest treball de re-
cerca, analitzarà, aquest dijous 
a les 19 h a la biblioteca Jaume 
Fuster, els elements clau que 
es poden llegir als mapes i que 
poden fer sorgir nous interro-
gants al voltant del concepte 
de la plaça Lesseps. 

La llarga vida del Centre d’In-
formació i Recursos per a les 
Dones (CIRD), ubicat al carrer 
Camèlies des de fa quatre anys, 
es tallarà enguany com a ser-
vei públic justament en el seu 
25è aniversari. Abans d’arribar 
a Gràcia el CIRD havia estat 
molts anys a l’avinguda Dia-
gonal, a tocar de la plaça de les 
Glòries, però no havia estat fins 
el 2006, quan l’Arxiu Històric 
de Gràcia es va traslladar a la 
Biblioteca Jaume Fuster, que el 
servei va gaudir d’una seu prò-
pia i no compartida. La fama del 
CIRD, però, ha arribat a traves-
sar fronteres en aquests anys i ha 
estat considerat el tercer millor 
servei públic del seu àmbit des-
prés de l’Instituto de la Mujer i 
del Centre Bonnemaison.

25 anys i prou 
d’un servei de 
nivell estatal
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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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RepORtatge fOtOgRàfic

La flama del Canigó torna a Gràcia
La celebració de la revetlla de Sant Joan conjunta, organitzada per l’autobatejada com a Unió Temporal 

d’Entitats a la plaça Lesseps, ha permès que Gràcia torni a acollir la Flama del Canigó després d’un 
llarg parèntesi. I que ho faci, per primer cop, amb una gran foguera. La revetlla d’aquest any, doncs, 
va començar a la plaça de Sant Jaume amb la recollida de la flama i el seu transport fins als carrers 
de la Vila per arribar a la plaça Lesseps, on es va llegir el manifest d’Òmnium Cultural. La resta, més 

habitual: petards, música, coca i cava. Fotografies: Josep Maria Contel



l’independent
de Gràcia

11

2 de juliol de 2010

recomanem
montse torres

Diada castellera de 
la Festa Major del 
camp d’en Gras-
sot-Gràcia nova.
Abans de l’aturada per 
les vacances de juliol, 
els Castellers de la Vi-
la de Gràcia tenen en-
cara una cita impor-
tant: la diada de la 
Festa Major del Camp 
d’en Grassot-Gràcia 
Nova on volen confir-
mar un gran inici de 
temporada, acompa-
nyats de la Colla Cas-
tellera de Figueres i 
la Jove dels Castellers 
de Sitges.

Diumenge 4 de juliol,
a les 12 h

Passeig de Sant Joan 
amb Indústria

fotogràfica: Serendípia.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h

Concert de cloenda del 25è 
aniversari del centre cívic de 
la Sedeta: Rock a la plaça 
amb Bum Shankar.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 
21 h

Concert: Bum Shankar i 
Dr. Fargo.
La Sedeta (Sicília, 321), a 
partir de les 21 h

Pregó de les festes de 
Camp d’en Grassot-Grà-
cia Nova a càrrec de Gena-
ro, veí del barri.
Carrer Grassot entre Indúc-
tria i Còrsega, a les 22.45.

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

Cantada d’havaneres a càrrec 
del grup Mar i Vent, i rom cre-
mat i coca.
Carrer Grassot entre Indús-
tria i Còrsega, a les 23 h

 Ds 3 de juliol
Festa Major del Camp d’en 
Grassot-Gràcia Nova: 10è 
Concurs de pintures al 
Passeig de Sant Joan.
Passeig de Sant Joan, 170, a 
partir de les 10 h

II Concurs gastronòmic 
de postres.
Carrer Grassot entre Indús-
tria i Còrsega, a les 23 h

Xerrada sobre Relats de la 
infància de Jesús: Histò-
ria o llegenda, amb Ignasi 
Ricard i Fàbregas, professor 
de la Facultat de Teologia de 
Catalunya.
Biblioteca Jaume Fuster (Les-
seps, 20), a les 12 h

Cercavila pel dret a l’ha-
bitatge.
Sortida de la plaça Revolu-
ció, a les 12 h

3a diada de la Vella de Grà-
cia: correfoc.
Inici a la plaça de la Virrei-
na, a les 20 h

Concert: Crystal Thomas + 
Mae Kurtz.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

Teatre: Ahora, cuéntame.
Porta 4 (Església, 4), a les 
22 h

 Dg 4 de juliol
1a Milla Camp d’en Gras-
sot.
Sicília- Indústria- Roger de 
Flor- Còrsega, a partir de les 
9.30

Festa Major del Camp d’en 
Grassot-Gràcia Nova: 10è 
Concurs de pintures al 
Passeig de Sant Joan.
Pg Sant Joan, 170, a partir de 
les 10 h

Diada castellera per la 
Festa Major del Camp 
d’en Grassot: Castellers de 
la Vila de Gràcia, Colla Cas-
tellera de Figueres i Colla Jo-
ve dels Castellers de Sitges.
Passeig de Sant Joan amb In-
dústria, a les 12 h

Sardinada.
Carrer Grassot entre Indús-
tria i Còrsega, a les 14 h

Bastoners de la Vila de 
Gràcia. 
Carrer Grassot entre Indús-
tria i Còrsega, a les 16.30

Festa Major del Camp d’en 
Grassot-Gràcia Nova: swing 
a la plaça.
La Sedeta (Sicília, 321), a 
partir de les 18 h

Concert: Jazzadlimitum.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 
19.30

Teatre: Ahora, cuéntame.
Porta 4 (Església, 4), a les 
20 h

Actuació dels alumnes de 
l’escola LindyHop.cat de 
l’Orfeó Gracienc. 
Plaça de la Sedeta, a les 
20.30

Jam sessions amb Bar-
nouche.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 21 h

Nit Maurice Sendak ‘Hig-
glety Pigglety Pop!’
per Usted es un Colectivo.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h

Concert: Jazzadimitum.
Sedeta, a les 21 h

Gran traca de Festa Ma-
jor.
Carrer Grassot entre Indús-
tria i Còrsega, a les 22 h

 Dll 5 de juliol
Cicle el món a Barcelona: 
Argentina-Catalunya, tan 

eXPoSicionS

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

 Fins al 4 de juliol
Exposició fotogràfica: 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 8 de juliol
Exposició: Suma-t’hi. El 
Voluntariat, una Eina 
per a la Integració de la 
Població Nouvinguda.
Centre cícic La Sedeta (Sicí-
lia, 321).

Exposició de treballs fets 
per alumnes dels tallers 
del Centre Cívic La Sedeta 
i de l’Associació de Pensio-
nistes i Jubilats La Sedeta. 
Centre cícic La Sedeta (Sicí-
lia, 321).

 Fins al 31 de juliol
Exposició fotogràfica: Se-
rendípia. Transitant pel 
canvi.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 21 h

 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 3 de juliol
Festa Major del Camp d’en 
Grassot-Gràcia nova: infla-
ble 3x3 de futbol.
Pg. de Sant Joan entre In-
dústria i St. Antoni Ma. Cla-
ret, a partir de les 10 h.

Espectacle d’animació 
infantil Zum, amb la Tres-
ca i la Verdesca.
Carrer Grassot entre Indú-
tria i Còrseda, a les 18 h

AcTeS

 Dv 2 de juliol
Inauguració de la mostra 

lluny, tan a prop presenta 
a Nanaz Project.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

 Dm 6 de juliol
Itinerari: Un mirador a 
Barcelona (barri de Peni-
tents).
Sortida des de l’ avinguda de 
Vallcarca amb Anna Pifer-
rer, a les 19 h

Sessió Plenària del Con-
sell de Districte de Grà-
cia.
Seu del Districte (plaça de la 
Vila, 2), a les 19 h

Sopar-tertúlia amb Mòni-
ca Terribas.
Seu de Lluïsos de Gràcia 
(plaça del Nord, 7-10), a les 
21 h

Concert: Leslie Helpert/ Lj 
Serpentfly. 
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

 Dc 7 de juliol
Cinema a la fresca.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 21 h

Concert: Èric Fuentes + El 
Gos Binari.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80) , a les 22 h

Concert: Steven Munar & 
The Miracle Band.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

 Dj 8 de juliol
Itinerari: Una altra Grà-
cia (barri del Coll).
Sortida des de l’avinguda 
de Vallcarca amb Argente-
ra, a les 19 h

Xerrada: A la recerca del 
passat.
Biblioteca Jaume Fuster 
(Lesseps, 20), a les 19 h

Inauguració de l’exposició 
Centinelas de Tom Ma-
kris.
Galeria H20 (Verdi, 152), a 
les 20 h

Centella presenta Solu-
ciones por radicales.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Concert: The Stringbo-
nes.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

 Dv 9 de juliol
Itinerari a peu: Del soroll 
al bosc (barri de Vallcar-
ca).
Sortida des de l’avinguda 
de Vallcarca amb el carrer 
Argentera, a les 19 h

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

Musica brasilera: Darlly 
Maia.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 23 h
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Cultura
Aute estrenarà per Festa Major la seva 
cançó en català dedicada a la plaça Rovira
La presentació serà el 18 d’agost a la mateixa plaça i durant el concert de Sílvia Comes

Aquest any, la Festa Ma-
jor a la plaça Rovira va 
d’estrenes de gran vola-
da. Si fa uns dies es con-
firmava que Pascal co-
melade hi portaria el seu 
espectacle de rock inèdit 
d’enllaç de ‘riffs’ clàssics; 
ara és Luís eduardo Aute 
qui compleix la promesa 
i presenta el seu tema 
dedicat a la plaça. una 
cançó que ja té música i 
lletra -en català!- i que es 
podrà escoltar per prime-
ra vegada el proper 18 
d’agost, com no podia ser 
d’altra manera, a l’esce-
nari de la plaça Rovira.

M.ORTEGA/È.LLUENT

És una de les veus habituals de 
la plaça Rovira. De fet, només 
ha faltat -per problemes d’agen-
da- en una de les cinc edicions de 
Festa Major que, amb la d’aquest 
any, s’hauran celebrat a la plaça. 
Però aquest cop, la seva actuació 
serà més especial que mai. Servirà 
de presentació de la cançó Somnis 
de la plaça Rovira, una promesa 
pendent del cantautor amb els 
veïns. Un tema on Aute fa una vi-
atge pels records de la seva infàn-
cia al carrer Massens, passant per 
la farmàcia que regentava el seu 
tiet a la plaça o per les vivències 
que va compartir amb molts dels 
veïns i els comerços de la zona. 
L’estrena mundial d’aquesta 
cançó, que segurament s’acabi 
incloent en un disc enregistrat 
íntegrament en català, no es farà, 
però, en un concert sencer d’Au-
te, sinó que s’aprofitarà l’actuació 
de Sílvia Comes, prevista per al 

dia 18 d’agost després del sopar 
de veïns, perquè el cantautor faci 
la seva irrupció. 
De fet, tots dos artistes inter-
pretaran junts algun dels temes 
d’Aute en el que de ben segur es 
convertirà en un dels plats forts 
de la Festa Major 2010. Amb 
permís, això sí, del nord-català 
Pascal Comelade i companyia 
que, dos dies abans i en el for-
mat ja clàssic de la programació 
de Rovira de concert-vermut, 
pujaran a l’escenari els riffs de 
clàssics com Stairway to heaven 
de Led Zeppelin o Satisfaction 
i Jumpin Jack Flash dels Stones, 
entre molts altres. El Festigàbal, 
ja amb el cartell pràcticament 
tancat, hi sumarà noms com els 
de Pony Bravo, Charades o Ins-
pira. Espectacle garantit. 

luís eduArdo Aute en unA de les seves ActuAcions A lA plAçA rovirA

El conseller de CiU al Distric-
te de Gràcia, Eugeni Rodore-
da, proposarà aquest dimarts 
al plenari gracienc la creació 
de la figura del pregoner cí-
vic durant la Festa Major de 
Gràcia d’enguany. La idea ini-
cial, tot i que encara s’ha de 
consensuar amb la resta de 
forces polítiques i els propis 
organitzadors, és que hi hagi 
un pregoner d’aquestes carac-
terístiques en cadascun dels 
carrers que guarneixen du-

rant la celebració. “ Aquests 
pregoners dedicaran a realit-
zar accions informatives per 
fomentar el respecte vers els 
guarnits i l’esforç dels veïns 
que els han construït”, explica 
Rodoreda sobre la porposta. 
Per la seva banda, el president 
de la Fundació Festa Major 
de Gràcia, Ricard Estruch, ha 
valorat molt positivament la 
idea i ha subratllat que “cons-
cienciar en aquest sentit sem-
pre és bo”.

CiU proposa la figura del 
pregoner cívic a cada carrer

Arxiu

breus

Suma de sinèrgies gracienques 
en el marc de la programació 
d’aquest dissabte a Montjuïc de 
Nit, on Gràcia Territori Sonor i 
el Centre Artesà Tradicionàrius 
compartiran l’escenari del Mi-
rador del Migdia. Durant les sis 
hores de programació musical 
passaran per aquest punt genu-
ïnament graciencs noms desta-
cats de diferents àmbit com el 
de Le Petit Ramon, Kabum, 
Mil Pesetas, Accidents Polipoè-
tics, Marc Egea o Miquel Gil, 
entre d’altres. 

Montjuïc de 
Nit tindrà un 
escenari gracienc

Els misteris de la nit barcelonina 
captats en instantànies de portals 
són la base de l’exposició Centi-
nelas que l’artista d’origen grec 
Tom Makris proposa aquests dies 
a la galeria H20 del carrer Verdi. 
Makris va començar a capturar la 
màgia nocturna dels edificis l’any 
2007 en un viatge a Barcelona i 
el 2009 va tornar per completar 
aquest projecte, que s’estrena el 8 
de juliol a la H20 . 

Portals després 
de mitjanit, a la 
galeria H2O

El coreògraf i soci fundador de 
la Caldera Toni Mira recollirà, 
dissabte al Palau de la Generali-
tat, el Premi Nacional de Dansa. 
El jurat ha valorat la seva tasca 
amb la companya Nats Nus i la 
inclusió de nous llenguatges com 
la vídeo-dansa. Aquest any, a més, 
Mira també ja ha guanyat el pre-
mi Ciutat de Barcelona. 

Toni Mira recull 
el Premi Nacional 
de Dansa



l’independent
de Gràcia

13

2 de juliol de 2010

la cartellera

cultuRa

cineMeS

boSque MuLTicineMeS. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Eclipse. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00 
i 00.40; de dg a dc, 16.00, 19.00 i 
22.00.
• Entre nsotros. Dv i ds, 16.10, 
19.10, 22.10 i 00.40; de dg a dj,16.10, 
19.10 i 22.10.
• Marmaduke. 16.15, 18.15 i 20.15.
•Sexo en Nueva York- 2. Dv i ds, 
22.05 i 00.40; de dg a dj, 22.05.
• 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.
• The blind side. Dv i ds, 16.05, 
19.05, 22.05 i 00.40; de dg a dc, 
16.05, 19.05 i 22.05.
• Eclipse. (Digital). Dv i ds, 16.15, 
19.15, 22.15 i 00.50; de dg a dc, 
16.15, 19.15 i 22.15.
• La vida privada de Pippa Lee. 
Dv i ds, 16.05, 18.10, 20.15, 22.20 i 
00.45; de dg a dj, 16.05, 18.10, 20.15 
i 22.20.

• Madres & hijas. Dv i ds, 16.05, 
19.05, 22.05 i 00.40; de dg a dj, 
16.05, 19.05 i 22.05.
• Garfield y su pandilla. (3D).16.00.
• Alícia y el país de las maravillas. 

(3D). De dv a dm, 18.00 i 20.10; dc, 
18.00.

• Scar. (3D). Dv, 22.00 I 00.45; ds, 
00.45; de dg a dm, 22.20.

cASAbLAncA-KAPLAn. 
• Sala 1: Dos hermanos. (Esp). 16.00 
i 20.00. Nadie sabe nada de gatos 
persas. 18.00.Fish tank. 21.55. 
• Sala 2: Fantastic Mr. Fox. 16.00 i 
19.15. Family strip. (VOSE). 22.30.Mi 
vda con Carlos. De dg a dv, 22.30; 
ds, 17.40.

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. Dos hermanos. 20.15 i 
22.20; dc, 20.15. Shrek, felices pa-

ra siempre. Dj, 17.00, 18.45, 20.30 
i 22.15.

• Sala 2: La vida empieza hoy. Ds 
i dg, 18.15, 20.00 i 22.00; dll a dv, 
18.45m 20.30 i 22.15; dj, 22.15. Pé-
rez, el ratoncito de tus sueños. 
Dj, 19.30. La petite danseure de 
Degas. Dj, 19.30.

• Sala 3: El capità de sabre. Dg, 
12.00. Eclipse.17.00, 19.20 i 22.00. 

LAuRen GRàciA. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Eclipse. 16.30, 19.20 i 

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: Marmaduke. 16.20, 18.20, 

20.20. Prince of Persia. 22.20.

veRDi. Carrer. Verdi, 32 
• Sala 1: Madres & hijas. (VOSE) 

16.30, 19.15 i 22.00.
• Sala 2: Mujeres de El Cairo. (VO-

SE) 16.30, 19.15 i 22.00. 

•Sala 3: Air doll. (VOSE) Passis: 
16.00, 18.10, 20.20 i 22.30. 

• Sala 4: Entre nosotros. (VOSE) Pas-
sis: 16.35, 19.20 i 22.05..

• Sala 5: A propósito de Elly. (VOSE) 
Passis: 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30. 

veRDi PARK. Torrijos, 49. 
• Sala A: La última estación. 16.00, 

18.10, 20.20 i 22.30.
• Sala b: Villa Amalia. 16.05, 18.15, 

20.25 i 22.30.
•	Sala c: La chica del tren. 16.05, 

18.15, 20.25 i 22.30.
• Sala D: Soul kitchen. 16.05, 18.15, 

20.25 i 22.30.

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-fighters. 
Dv, 23 h. Club de la màgia júnior. 
Ds, 18.30, i dg, 12 i 17 h. Monólo-
gos 10. Ds, 22 h. La caputxeta i 
el llop. Dg, 12.30.Zzapping. Ds, 20 
h. Monólogos 10. Ds, 22h. Impro 
Horror. Ds, 23.30. Monólogos. Dg, 
20 h.

crítica de cine

La dona eclipsada

Film iranià inèdit i atípic que 
sorprèn especialment pel 
protagonisme absolut d’una ge-
neració jove , urbana i occiden-
talitzada. Aquest retrat de grup 
social de classe mitjana, de cai-
re universitari i tarannà modern 
anticiparia d’alguna manera el 
que després serien les darreres 
i reprimides protestes de l’opo-
sició en la república islàmica 
d’Iran. Però tot retornant a la 
ficció d’aquest notable i rar film 
d’Asghar Farhardi, cal dir que 
no s’ajusta de cap de les ma-
neres al estereotip de cinema 
iranià que havia arribat aquests 
darrers anys a les sales, un 
cinema construït sovint sobre 
una ruralitat primitiva, l’ús de 
les metàfores i els símbols, 
i, també, una austeritat que 
ratllava el minimalisme. 
La pel.lícula comença com una 
sortida festiva i col.lectiva a la 
platja a passar un cap de set-
mana de lleure. L’ambient de 
gresca i celebració entusiasta 
i desinhibida presideix l’esca-
pada fins que es produeix una 
dràstica inflexió en la trama: 
una de les noies convidades 
desapareix misteriosament en 

el mar. Un fet estrany esventra 
la pel.lícula i comença un relat 
nou presidit per les suspicàci-
es, les intrigues, les mentides 
i els malentesos. Una dona 
eclipsada, que ara sabem quasi 
bé anònima i sense identitat, 
provoca un daltabaix en el 
cohesionat i harmònic grup. Un 
mar d’aparença amenaçador i 
incontrolable, una entitat amb 
vida pròpia, sembla que s’en-
senyoreix de la història i hi ins-
taura un clima irrespirable, tens 
i agressiu què desencadena el 
rebrot d’una violència soterra-
da, un masclisme irredent o un 
enfrontament a base de retrets 
i ofenses. Suggerent, esquiva i 
fugissera pel.lícula tocada pels 
efluvis d’aquell cinema poètic 
de la incomunicació i la desola-
ció del mestre Antonioni.

Joan Millaret

A propósito de elly
Direcció i guió: Asghar 
Farhadi 
intèrprets: Golshifteh 
Farahani, Taraneh Alidous-
ti, Mani Haghghi, Shahab 
Hosseini.

fitxa

‘Aladdí’ enceta un estiu de conte. El Jove Teatre Regina 
inaugura la programació familiar d’estiu Un Estiu de Conte amb la 
història d’Aladdí, un noi pobre que s’enamora de la filla del sultà pe-
rò que no pot aspirar a casar-se amb ella. Es tracta d’una proposta de 
la companyia El Fantàstic Hardy Feenkel, que es podrà veure aquest 
cap de setmana i que passarà el relleu a Els tres porquets. 

La Caldera vol promocionar els 
joves creadors en el marc del Grec 
En la seva quarta participació al festival, aposta pels residents

un moment de l’espectAcle ‘mAtAnicolA’ que es proGrAmA A lA cAlderA en el mArc del Grec

Deixant a un costat grans 
noms de l’escena inter-
nacional com els de John 
Jasperse o Jeremy Wade 
que han servit en edici-
ons anteriors de pal de 
paller de la programació 
de la caldera per al Grec, 
aquest any, el centre de 
creació contemporània 
gracienc busca servir 
de trampolí a joves ex-
ponents perquè trobin 
oportunitats en el marc 
del festival d’estiu per 
antonomàsia de la ciu-
tat. canvi de concepció, 
doncs, en l’oferta d’aquest 
any que cedirà el protago-
nisme a vuits dels artistes 
residents en el programa 
Mov/i/ MenT # 1.

M.O.

A banda de les vuit actuacions 
dels joves creadors, que es progra-
maran entre el 3 i el 12 de juliol a 

la Sala 0 de l’espai del carrer Tor-
rent d’en Vidalet, el Grec també 
portarà l’espectacle HarS de la 
pionera de la dansa contemporà-
nia a Turquia Aydin Tequer, que 
representa la metàfora de la rela-
ció entre una arpa i el cos d’una 
ballarina i l’apropament entre 
Europa i els països mediterranis, 

i L’home estampa, del col·lectiu 
AREAtangent, que parteix del 
codi estètic d’una natura morta 
per obrir un complex joc teatral. 
Aquesta edició del CalderaGrec 
dedica, a més, un esforç especial a 
la difusió de les creacions a través 
d’un seguit d’activitats paral·leles 
que van des taules rodones on els 
especialistes en la matèria abor-
daran diferents vessants de l’art 

-amb temes com les xarxes i els 
espais col.lectius de creació o els 
corrents actuals i els contextos-, 
fins a una instal·lació multimèdia 
a càrrec de LíquidDOCS o xer-
rades prèvies als espectacles per 
tal de posar l’espectador en refe-
rents d’allò que veurà. L’objectiu, 
trencar una frontera sovint massa 
marcada entre el públic no expert 
i les propostes dels joves artistes 
de la Caldera. 
L’aposta del director artístic del 
centre, Alexis Eupierre, per obrir 
un espai als joves creadors que, 
tot i no gaudir d’un gran reconei-
xement internacional estan ava-
lats pel seu potencial, servirà el 
primer plat aquest cap de setma-
na amb la proposta Matanicola 
-ja amb entrades exhaurides però 
amb l’opció d’apuntar-se a la llis-
ta d’espera-, un duet format pel 
coreògraf i actor israelià Maten 
Zamir i pel coreògraf i actor ita-
lià Nicola Mascia. El seu treball 
planteja qualsevol procés creatiu 
des del seu inici. 

També es programaran 
activitats paral.leles 

com taules rodones o 
xerrades introductòries

cedidA



l’independent
de Gràcia

14

2 de juliol de 2010

Esports
Pedro Dólera: “Aquesta temporada serà 
més complicada però donarem guerra”
L’entrenador de l’Europa avala el sistema de joc del seu equip de cara a l’inici de la lliga

Després de rebre el premi 
de l’entrenador revelació 
del grup 5 de Tercera 
divisió, haver retornat la 
il.lusió a la grada, haver 
rebutjat ofertes de Sego-
na b i tancat la plantilla 
de cara a la temporada 
vinent, Pedro Dólera, tèc-
nic de l’europa, explica en 
aquesta entrevista les líni-
es generals del seu equip 
per a la lliga 2010-2011. A 
més, valora el seu debut 
a la categoria que, com bé 
recorda, va començar amb 
la manca de confiança per 
part de la grada europe-
ista per la seva manca 
d’experiència a Tercera.

ÈRIC LLUENT

De què està orgullós després 
d’haver completat la seva prime-
ra temporada?
Més enllà del joc del primer equip, 
hem aconseguit el nostre primer 
objectiu: la unitat global. Ara, 
plantilla, aficionats i junta directiva 
són una gran família. Durant molt 
anys hi hagut una gran divisió en-
tre jugadors i espectadors del Nou 
Sardenya. Ara la gent parla bé de 
l’equip i això és un orgull. 

Els seus inicis van ser difícils. Les 
crítiques li van caure pel fet que 
vostè no tenia cap mena d’expe-
riència a Tercera divisió. 
L’entrenador sempre està sol da-
vant del perill. És una realitat. Però 
aquesta va ser la meva decisió, ac-
ceptar i afrontar aquest risc. Això 
em va motivar molt. Si no et dius 

Guardiola la gent dubta, és nor-
mal. Les crítiques que se’m feien 
jo les entenia però me la vaig jugar 
sabent els jugadors que vindrien 
perquè tenia confiança absoluta en 
ells. 

Què milloraria de l’equip 
d’aquesta passada lliga?
Potser per la meva filosofia de joc 
a vegades hem arriscat massa sense 
tenir en compte el marcador, cosa 
que fa que deixis espais al darrera i 
et puguin crear problemes. 

Vol dir que canviarà el sistema de 
joc?
No, mai de la vida. Jo no ser tan-
car-me darrera. El meu equip mai 
esperarà darrera i especularà. No-

ànGel GArretA

pedro dólerA, entrenAdor de l’europA

saltres volem tocar la pilota, ser va-
lents, anar a l’atac. Donar sempre 
la cara. 

Parli’ns de la nova plantilla. 
Hem fitxat futbolistes no noms. 
Gent polivalent i que compleix 
amb els requisits per continuar 
amb l’estil de joc de la tempora-
da passada. Aquest any tenim una 
plantilla amb més experiència i hi 
haurà molta competència dins del 
vestidor. 

La passada temporada va faltar 
traduir les múltiples ocasions 
d’atac en gol. Cebri, el nou da-
vanter de referència escapulat, 
està cridat a acabar amb aquesta 
mancança?

Evidentment, és un home molt 
important, i haurà de ser una de les 
nostres principals referències d’atac. 
Però jo no li vull posar cap mena 
de pressió. Amb el seu historial a 
la categoria i el seu nivell segur que 
serà una de les veus cantants pel 
que fa als gols de l’Europa. 

Com veu la composició de la Ter-
cera divisió 2010-2011?
Fa molt de respecte perquè de Se-
gona B han baixat conjunts amb 
molt potencial i els que pugen 
de Primera Catalana ho fan amb 
grups d’homes formats de fa anys. 
Serà encara més complicat que la 
temporada passada però nosaltres, 
l’aficionat pot donar-ho per fet, 
donarem guerra. 

miquel botellA
reportatge

nesburg. Som a vuitens de final i 
la selecció sudamericana se la juga 
amb Brasil, una de les favorites. A 
les vuit del vespre al bar, que fins 
fa dos anys el regentaven uns xilens, 
ja no s’hi cap. Una parella que ha 
quedat encerclada se’n va a la re-
cerca de més intimitat. Els cacauets 
els cedeixen als del costat. Abans 
de començar el partit, els xilens 
guanyen per golejada amb una cin-
quantena de seguidors per només 
una dotzena de brasilers. La resta de 
sudamericans, com el cambrer, que 

èric lluent

Ambient A el GAto neGro durAnt el xile-brAsil

Passió per l’autèntica ‘roja’

Xavi Tedó

és equatorià, van amb Xile: “Brasil 
ja va guanyar l’última Copa Amè-
rica”. L’afició xilena va equipada 
amb barrets, banderes i samarretes 
de la selecció. Només un d’ells por-
ta el nom d’un jugador al darrera 
de mal record per als barcelonistes: 
Zamorano. Ho contraresta un cari-
oca que duu estampat el de Kaka. 
Poc avesats a arribar tan lluny en un 
mundial, els seguidors xilens s’ho 
prenen més seriosament. Tots ells 
canten l’himne a l’úníson. Els bra-
silers són més dispersos. La cervesa 

triomfa. Ni caipirinha ni chicha. 
L’euro que costa la canya hi ajuda. 
Els xilens comencen a animar amb 
força: “Chi, Chi, Le Le, 1, 2, 3, Viva 
Chile”, que sona a premonició. Du-

ra mitja hora. Fins al primer gol. 
Quan arriba el tercer només se 
sent el tema de Carlinhos Brown 
que va catapultar l’exalcalde de 
Barcelona Joan Clos. 

Seguim la selecció xilena al Mundial en un bar de la Vila

La Roja aixeca passions 
a Gràcia. els seus segui-
dors se l’han fet seva. no 
la selecció espanyola, si-
nó la xilena, a qui anome-
nen així des del Mundial 
de 1982. espanya des-
perta les de sempre: un 
parell de rojigualdas en 
dos balcons de la vila. 

Iserte nega 
que acabi a 
la junta de la 
Gramenet

È.L.

José Iserte, actual vicepresident de 
l’Europa, afirma que no formarà 
part de la nova junta directiva 
de l’UDA Gramenet en cas que 
Tarsi Aguado guanyi les elecci-
ons, ja que ell encara ostenta un 
alt càrrec a l’entitat escapulada. 
Arran de les informacions publi-
cades en aquest setmanari, Iserte 
ha volgut subratllar que només 
ha donat suport a Aguado “com 
el soci del Barça que firma a fa-
vor de Rossell” i, per tant, nega 
qualsevol vinculació amb aques-
ta candidatura. Malgrat aquestes 
rotundes declaracions, el club 
de Santa Coloma ha fet públics 
aquest dimecres els noms de les 
dues candidatures que, com ja 
avançava l’Independent la setma-
na passada, inclouen el d’Iserte 
com a número dos d’Aguado –i 
no com a simple firma de recol-
zament. El directiu escapulat ha 
insistit en què el seu suport és 
simbòlic i que aquest lligam di-
recte amb una candidatura no es 
traduirà en un càrrec a l’entitat 
colomenca. Per la seva banda, 
l’Europa no s’ha volgut pronun-
ciar respecte aquesta qüestió, pre-
visiblement a l’espera de conèixer 
els resultats de la votació que es 
farà aquest divendres. Aquesta 
propera setmana Iserte i Guillau-
me de Bode, president europeis-
ta, podrien mantenir una reunió 
per tal de conèixer la versió del 
vicepresident, ja que fins dijous 
tots dos no havien mantingut cap 
contacte personal. 

La diàspora xilena converteix El 
Gato Negro del carrer Sant Lluís 
en l’Estadi Ellis Park de Johan-
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Activitat econòmica
El comerç del Coll detecta deficiències 
de l’oferta en el sector de l’alimentació
Els comerciants es plantegen unir-se en una nova associació 

imAtGe de lA reunió de comerciAnts Al centre cívic del coll, el pAssAt 15 de Juny

L’estudi d’anàlisi comerci-
al del coll, realitzat en el 
marc del projecte ‘Treball 
als barris’ de barcelona 
Activa, ha detectat, com 
a principal conclusió, 
una manca important de 
productes de primera ne-
cessitat, cosa que fa que 
els veïns hagin de des-
plaçar-se a d’altres zones 
comercials del districte 
per adquirir-los. Després 
de sis mesos de treball i 
d’una trobada que va re-
unir representants de 17 
comerços, ara ja es pensa 
en posar la primera pedra 
per a la creació d’una as-
sociació que uneixi el sud 
i el nord del coll. 

Posen de manifest la 
necessitat d’un comerç 

més especialitzat i 
adaptat als nous temps

cedidA

ÈRIC LLUENT

No hi ha peixateria ni una botiga 
especialitzada en congelats en tot 
el barri del Coll. I l’oferta de fruita 
i verdura és escassa. Aquesta és la 

realitat d’un espai urbà del distric-
te que es troba dividit entre nord i 
sud a causa de les fortes pendents 
i els desnivells que presenta. Mig 
any de treball i la primera reunió 
en molts anys que ajunta més 
d’una quinzena de comerciants 
del nord de Gràcia –celebrada el 

passat 15 de juny- han servit per 
fer una radiografia de la complica-
da situació en què es troba l’oferta 
comercial al Coll. “Existeix un 
comerç que necessita actualitzar-
se i especialitzar-se. El barri ha 
d’oferir més productes i de més 
qualitat perquè hi ha un gruix de 
veïns interessats a comprar a la 
zona i no haver de desplaçar-se”, 
detalla Rosa Carreira, responsa-
ble del treball de camp de l’estu-

di. Sembla que amb l’arribada de 
joves families, el Coll ha deixat 
de ser un barri dormitori, com es 
creia, i són molts els nouvinguts 
que afirmen que, en cas de tenir 
els productes bàsics prop de ca-
sa, no es desplaçarien als mercats 
centrals de Gràcia o el Carmel.
Carreira ha centrat la seva tasca 
en una enquesta d’hàbits de com-
pra, un cens de locals buits i un 
recull dels comerços existents i les 
seva tipologia. Malgrat que enca-
ra no s’han fet públics els resul-
tats ja es coneixen les principals 
conclusions, com la necessitat per 
part dels comerciants de la zona 
d’associar-se i crear una entitat 
comuna que uneixi nord i sud. 
“És un barri que està enmig d’un 
procés de canvi important. La 
nova estació del metro és possible 
que sigui un factor per reactivar el 
comerç. Hi ha molts locals buits 
i existeix una demanda, així que 
el Coll avui dia no és una mala 
opció per a obrir una botiga”, re-
flexiona Carreira. 

Comerciant, si et 
vols anunciar a 

l’independent, 
truca’ns i 

t’informarem
692 601 261
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les golfes del soterrani

natures (quasi) mortes (iii)

La porta fa ja mesos que és tan-
cada. Damunt el seu massís si-
lenci de fusta un petit cartell es-
crit a mà, hi resa: “Cerrado por 
enfermedad”. No em deturaré 
en el que, d’aquesta i d’altres 
portes endins, a nivell perso-
nal, pot significar el missatge, 
tot i que naturalment hom s’ho 
imagina. Em deturo una mica 
abans, just al dintell. Al llindar 
entre el fora i el dins d’un lloc 
que sé positivament que era (és) 
anomenat de diverses maneres, 
però que jo sempre havia (he) 
conegut com a Filomena. Una 
aturada al camí del carrer Verdi 
amb Robí que sempre he cregut 
era el més semblant a una mar-
ca de naixement que permet 
reconèixer un cos quan aquest 
s’ha sotmès ja a masses operaci-
ons de cirurgia estètica.
Em deturo en aquest llindar 
i analitzo la sensació que em 
produeix trobar-me davant 
d’una porta que gairebé mai 
vaig pensar que existia. Veure 
un lloc tancat d’aquesta forma, 
tant evident, rotunda i opaca, 
tant ocult rera l’espessor del 
no-res, fa fredat. Més encara 
quan hom mai no ha tingut 
molt clar si aquesta bodega era 

A l’anterior digressió 
vaig entreveure la pos-
sibilitat de començar 
a donar cabuda dins 
d’aquesta secció alguna 
cosa semblant a una 
geometria dels objectes. 
Al cap i a la fi, bona part 
dels espais i les situa-
cions que transiten per 
aquestes pàgines són 
fruit d’una espirituosa 
manera d’entendre el 
materialisme històric. 
Primer, una colum-
na. Ara, una porta. en 
aquest cas, una porta 
tancada. Tantes giragon-
ses al voltant de morts 
anunciades no podien 
acabar en res de bo.

Sebastià Jovani

cArlos cobo

una perllongació del món exte-
rior o bé si la seva interioritat 
envaïa el carrer, convertint-lo 
en una avantsala del seu atapeït 
microcosmos. Totes les actituds 
diletants que transformen el pas 
del temps en una productiva i 
amable pèrdua, des de l’embado-
cament previ a decidir-se per la 
cervesa de sempre a la inevitable 
contemplació d’una parròquia 
en nerviós moviment malgrat no 
tenir un centímetre per moure’s, 

tot aquest cerimonial que dóna 
per a tantes dissertacions filosò-
fiques de sobretaula al voltant 
de l’aquí-i-l’ara, han deixat pas a 
una porta infranquejable. Hau-
rà quedat algun remanent de tot 
aquell cafarnaüm atrapat a l’altra 
banda, sense poder donar-se a 
l’exterior? Haurà quedat algun 

retall de conversa suspès, inter-
romput, clavat a l’aire immòbil 
com si un entomòleg l’hagués 
capturat i després s’hagués donat 
a la fuga deixant-lo lluny de tot 
abast? Mormolaran les bótes de 
vi entre elles com Tolkien imagi-
nava que ho feien els arbres mile-
ranis d’alguns dels boscos que va 
treure’s de la ploma?
Davant d’aquesta porta tancada 
dibuixo dues opcions, dos móns 
possibles. Un dels móns, presi-
dit per una voraç desmemòria, 
no contempla res del que mai va 
succeir. Es limita a precintar es-
cletxes, omplir amb cal viva, sor-
ra o ciment els esborancs a través 
dels quals es filtrava la tendència 
d’uns quants de nosaltres a perdre 
saludablement el temps, i esbor-
ra tota empremta. El seu designi 
és clar: rera aquesta porta ja no hi 
ha res. L’altre món contempla la 
peregrina idea del record, o més 
encara, de la vivència epidèrmi-
ca, aquesta mena de memòria un 
pèl erràtica i visceral, però que 
precisament per això és la més 
fiable, ja que en el fons no som 

més que ésser erràtics i -no tant 
com seria desitjable- viscerals. 
En aquest món tots els passats, 
tots els moments succeïts a la 
Filomena, totes les veus repu-
jades, viuen rera aquesta porta 
en una mena de plàcida con-
serva. Una memòria encurtida. 
No la veiem, però la intuïm 
regenerant-se a sí mateixa rera 
la fusta, celebrant el seu alegre 
pas per aquesta realitat sense 
trobar un motiu de pes per de-
saparèixer. 
No ens enganyem, no deixa de 
ser un simple consol prendre 
part per aquesta opció. Com 
ho pot ser de vegades con-
servar en oli un menjar que 
amenaça extinció. Però posats 
a mantenir la costum de per-
dre el temps, decideixo fer-ho 
d’aquesta manera. Al cap i a la 
fi, una porta tancada no només 
pot mostrar una absència, sinó 
instigar-nos a pensar que, rera 
d’ella, la vida continua. I que 
un dia d’aquests algú tornarà a 
obrir-la per a que al carrer hi 
corri una mica l’aire. 

un lloc que sé positivAment que és AnomenAt de diverses mAneres però que sempre He coneGut com A filomenA

Una porta tancada no 
només mostra absència, 
també ens fa pensar que 

la vida continua

la torratxa

in-de-pen-
dèn-ci-a!

La Diada del 1977 tu 
tenies vuit anys, un germà 
de tres i uns pares que 
us veien massa tendres 
per anar de manis. Us van 
deixar a casa d’uns amics 
i van córrer cap al Passeig 
de Gràcia a cridar que 
som una nació. L’endemà 
vas descobrir amb ràbia 
que eres l’única nena de 
la classe que no havia 
viscut a peu de carrer una 
manifestació històrica. El 
trauma encara et dura. 
Gairebé trenta anys des-
prés, el febrer del 2006, 
vas sortir al carrer amb 
els teus tres fills (no vols 
que es traumatitzin) per 
ressuscitar un lema enca-
llat en el temps. El petit, 
que tenia tres anys i mig, 
va incorporar la paraula 
somunanació al seu voca-
bulari. Ja llavors vas témer 
que potser al cap de tres 
dècades li tocaria tornar a 
reivindicar l’evidència. 
No ha calgut esperar tant. 
El 10 de juliol del 2010, 
duràs els teus quatre fills 
a cridar per enèsima vega-
da una veritat que Espa-
nya no entén i ni tan sols 
escolta. El de vuit anys ja 
s’ha encarregat d’ensenyar 
al germanet la paraula 
somunanació. Com que la 
cosa va de retallades, el 
nadó de casa la redueix a 
dues síl.labes: “so-mó”.
Però l’única inversió de fu-
tur és que el nano n’apren-
gui una altra, de paraula. 
Una que rima amb sentèn-
cia. I amb la paciència que 
a tu (i no només a tu) ja se 
t’ha acabat per sempre. 

Eva Piq
u
er


