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La plaça Diamant s’ha omplert 
aquesta setmana de pancartes. 
Els veïns reclamen per tots els 
mitjans poder dormir i ja han 
adreçat una carta amb més d’un 
centenar de firmes al Districte 
perquè solucioni el conflicte. 
Denuncien que el botellot i el 
soroll nocturn que s’hi associa 

són un fenomen que cada cop 
va a més i que la situació ja és 
“insostenible”. La recent ober-
tura de dos establiments de 
venda de menjar preparat sense 
taules per a la degustació a l’in-
terior del local, un de cuina asi-
àtica i l’altre àrab, a la plaça ha 
servit, segons els veïns, d’efecte 

crida. El Districte té constància 
de l’auge d’aquests problemes 
de convivència i ja treballa en 
un nou decret que ha de limi-
tar a les 23 h l’hora màxima de 
tancament per als establiments 
d’aquesta tipologia, com també 
es fa a Ciutat Vella.

Pàgina 6

Diamant es rebel·la contra el botellot

Arxiu

sumari

La primera data oficial d’inau-
guració del perllongament de la 
línia 5 del metro fins a la Vall 
d’Hebron, passant pel Coll, ja 
ha quedat desfasada. Des de 
Política Territorial es confia a 
tenir-ho a punt la primera set-
mana d’agost, però els operaris 
veuen feina fins al setembre per-
què el metro faci proves i pugui 
funcionar al cent per cent.
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Ricard Martínez: 
“Em veig d’aquí a 
un any governant”
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Precinte polèmic 
d’una planta del  
pàrquing Bruniquer

La L5 al Coll 
obrirà del tot 
al setembre 
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la plaça de la Vila de Gràcia està de 
pega. si ja des de fa uns dies les agu-
lles del rellotge marquen l’hora que els 
ve més de gust sense seguir cap ritme 
d’avançada regular, ara topa amb un nou 
impediment. la remodelació de la seu del 
Districte no va tenir en compte l’alçada dels gegants 
que, aquest divendres, no podran sortir a l’acte de 
presentació de la samarreta de Festa Major per un pro-
blema d’alçada: no passen per la porta. sí que sortiran 
els gegantons. aquests no tenen problema.

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

La calor i l’increment nocturn de decibels arriben cada any de 
la mà en forma de problema endèmic especialment agreujat 
a les places de la Vila. Aquest any un dels punts calents és la 
plaça del Diamant on els veïns, que asseguren que no estaven 
acostumats a conviure amb el botellot, s’han declarat en rebel.

lia, tal i com demostren la desena de pancartes que, des dels 
balcons, exigeixen silenci. L’obertura de dos locals de menjar 
preparat de consum immediat però sense taules a l’interior de 
l’establiment ha estat, segons els veïns, el detonant que ha fet 
creuar la línia vermella dels problemes de convivència. Aquests 

aliments s’han convertit en 
el complement perfecte per a 
les cervesetes que durant tota 
la nit es poden adquirir en el 
mercat gracienc de la llauna, 
que també ha experimentat un 
boom a la plaça del Diamant. 
Sumar i seguir. Amb menjar i 

beguda a l’abast, les trobades al cor de la Vila es poden allargar 
fins a altes hores de la matinada per desgràcia d’un veïns que 
se senten fent l’stage de pretemporada per a la Festa Major. Hi 
arribaran, de ben segur, força avesats al soroll, però amb el got 
de la paciència més al límit que mai. 
El Districte, però, ja ha pres nota de l’efecte crida que represen-
ten aquests nous locals de venta alimentària, tant en auge, i 
veient el model aplicat a Ciutat Vella s’està afanyant a tenir llest 
un decret que limiti a les 11 de la nit l’hora màxima per al tan-

cament d’aquests establiments, 
tal com va anunciar el regidor 
en l’últim ple. La mesura no era-
dicarà el problema del botellot, 
però posarà les coses menys 
còmodes als consumidors 
d’aquest tipus de menjar que 
aprofiten l’espai públic per al 

resopó i les cerveses. Ja ha començat el compte enrere perquè la 
mesura estigui a punt abans de la Festa Major i això ha de servir 
per millorar la convivència, sobretot amb els vuit establiments 
d’aquesta tipologia que, per la seva ubicació cèntrica, s’han con-
vertit en la font del mal humor de molts veïns. Paral.lelament, 
aquesta setmana ja ha engegat la croada estiuenca oficial conta 
el soroll. L’estratègia, com ja és habitual, serà treure al carrer un 
exèrcit de mims. Amb menys possibilitats de menjar al carrer i 
un grup de mims intentant ser persuasius, doncs, Gràcia afronta 
una nova batalla contra el soroll. La paciència dels veïns, però, 
no aguantarà massa retirades. S’exigeix eficiència.

Sempre és trist certificar 
la defunció d’un institut, 
però és cert que no reuneix 
les mínimes condicions per 
al lleure de la canalla i del 
batxillerat fins i tot. Re-
cordeu que derivava d’una 
escola privada que no 
suportà una de les tantes 
crisis a què ens té acostu-
mats el sistema. És moment 
de mirar endavant, bé està 
això dels idiomes, sobretot 
el català com a vehicu-
lar per als estrangers i 

indígenes que volen nivells alts. 
No obstant això, aquestes línies 
són per reivindicar la tradicional 
Escola d’Adults, de titularitat 
pública i amb capacitat per aten-
dre tota la formació no reglada i 
reglada (ESO) amb l’únic requisit 
de pertànyer a la franja d’edat 
de 16 als 99 anys. Especialment 
remarcable és la preparació que 
pot donar com a intermediària 
vers l’Institut Obert de Catalunya 
(IOC) i preparació de tota mena 
de proves d’accés (al grau mitjà, 
superior i universitat). Les aules i 
centres de formació d’adults són 
els grans desconeguts de la xar-
xa pública i gratuïta i per saber-
ne més heu de contactar amb els 
seus treballadors qualificats. En 

La ideologia patriarcal i re-
pressora del règim franquista 
considerava delictius l’ús 
d’anticonceptius, l’adulteri 
i l’avortament. Durant la 
Transició, amplis sectors de 
la societat van reclamar reite-
radament la recuperació dels 
drets sexuals i reproductius. 
La presència al carrer d’eslò-
gans com Dret al propi cos 
i Avortament lliure i gratuït 
van plasmar encertadament 
aquestes reivindicacions.
El 1985 es va promulgar 
la Llei sobre interrupció de 
l’embaràs vigent fins ara, 
que només despenalitzava 
parcialment l’avortament. 
Vint-i-cinc anys després, 
s’ha aprovat la nova Llei de 
salut sexual i reproductiva i 
de la interrupció voluntària 
de l’embaràs amb la qual 
l’avortament deixa de ser un 
delicte. Per primera vegada, 
la llei permet, a aquelles 
dones que ho vulguin, inter-
rompre l’embaràs durant les 
primeres catorze setmanes 
de gestació sense presentar 
cap justificació i a càrrec de 
la Sanitat pública.
La llei, però, està pendent 
d’un recurs d’inconstitu-
cionalitat presentat pel 
Partit Popular i el Govern de 
Navarra. Hem d’esperar que 
aquesta vegada el Tribunal 
Constitucional no dictamina-
rà contra una llei que avala 
un dret fonamental. Seria un 
gravíssim error. 

Nova llei de 
l’avortament
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iaSoroll, un problema endèmic

Sara Reñé

El menjar preparat i els 
llauners han contribuït 
a fer més dura la lluita 
contra soroll i botellot

aquest sentit, amb els meus més 
de trenta anys a Secundària, deu 
dels quals al Centre de Formació 
d’Adults Pau Casals de Rubí, veí 
de La Salut-Gràcia, m’ofereixo 
al meu barri per si us cal més 
informació sobre l’aprenentatge 
col.laboratiu i competencial que 
realitzen els centres d’adults. 
Desaparegut l’IES, visca l’EOI i 
l’escola d’adults.

Josep Manel alarcó

Gràcia afronta l’estiu 
amb més control 
d’horaris i un exèrcit 
de mims als carrers

El ball de xifres de la gran 
manifestació ha estat 
ridícul. No és que em cregui 
que els que vam sortir a 
defensar els drets del país 
érem un milió i mig, però 

d’aquí a dir que no arribàvem als 
65.000 em sembla un insult a la 
intel.ligècia. No es creuen ni ells 
que el dia de la seva gran Roja 
va sortir més gent al carrer, però 
en això de les xifres es veu que la 
lògica no hi juga. 

Josep Romeu
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staff

antiguiris

Hi ha una certa cantarella 
provinciana que renega 
dels turistes a tort i a dret 
sense més argumentació 
que la seva condició de 
visitants. A banda que el 
país s’aguanta gràcies a ells 
–trista realitat que no deixa 
ser un fet–, m’agradaria 
escoltar d’aquestes veus 
crítiques un jurament pel 
qual es comprometen a no 
abandonar mai territori ca-
talà en època de vacances. 
A Gràcia hi hagut un aug-
ment important de turistes 
en els darrers anys i és 
quan ens adonem d’això 
que salten totes les alar-
mes. “Gràcia és dels graci-
encs! Què hi foten aquests 
aquí sinó s’assabenten de 
què va el nostre rotllo? Que 
se’n vagin a fer turisme a 
Barcelona”, són algunes de 
les afirmacions que escolto 
sovint. 
És per això que proposo 
una normativa que prohi-
beixi els viatges de graci-
encs a Palestina, el Sàhara, 
el Marroc, l’Índia i tots 
aquells indrets que no esti-
guin estrictament pensats 
per a turistes. No fos cas 
que els salvadors de la pà-
tria antiguiris es trobessin 
en la contradicció d’haver-
se convertit en l’ésser odiat 
sense saber-ho. 
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Passaràs la Festa Major a Gràcia? entra a www.indePendent.cat/Gracia i vota

què en penseu...

La Festa Major de Gràcia és una 
cita molt important, un moment 
d’alegria necessari, i està bé 
que vingui gent de fora a gau-
dir dels guarnits i a passejar, 
però és una bona mesura això 
d’acotar-la més als veïns, ajuda 
a crear sentiment de barri. 

armando planas
pensionista

Marc Hortal
professor

José Álvarez
perruquer

Júlia obiol
comptable

Els canvis que s’han produït em 
semblen molt positius, per-
què estic a favor d’una Festa 
Major més per als veïns i més 
familiar. D’aquesta manera, 
hem aconseguit tenir una festa 
menys multitudinària. 

Els canvis em semblen bé, hem 
fet un gir cap a una festa més 
familiar i dirigida als veïns, que 
era una qüestió necessària. Des 
de fa dos anys ha incrementat 
la sensació de seguretat, hi ha 
més control sobre la festa. Bona 
Festa Major a tothom! 

La valoració és positiva, perquè 
si la festa és familiar sempre és 
molt millor, la pots gaudir amb 
els nanos i de manera tranquil.
la. A més, que la festa aca-
bi abans també és una bona 
mesura, hi ha menys sorolls i la 
gent que treballa l’endemà pot 
sentir-se més a gust. 

... dels canvis en el model de la Festa Major?

Textos i fotos: Alfred Cano

Opinió

CSI Vallcarca

Cas VII/10
Banderofòbia

La temporada dels CSI 09-10 
arrencà parlant de banderes, 
i acabarem parlant del mateix 
tema. Vàrem obrir amb el pres-
sing catch/sainet Martínez ver-
sus Amigó perpetrat a la plaça 
de les Dones del 36. Guerra de 
draps, que si fotem l’estelada i 
traiem la republicana, que tu 
no me la toques, que... Acabem 
amb més banderes. El Balanzà, 
el boss de L’I, a la seua colum-
na de divendres passat parlava 
encertadament de Banderitis. 
Referia la inflamació -que això 
significa la terminació “itis”- 
soferta dies enrere amb ban-
deres de tota mena. Anem una 
mica més enllà i parlem de ban-
deromania. O banderofòbia. Un 
rotllo del tot tribal i obsessiu. 
La casualitat –que de vegades 
és una cabrona- va voler que 
es posés data per la mega-mani 
de resposta al tronat Tribunal 
Constitucional un 10 de juli-
ol. Poc es podia pensar que la 
Roja dels collons jugaria el dia 
següent la final del Mundial. I 
que a sobre la guanyaria. I his-
tèria col·lectiva de vergonya ali-
ena, banderomania a tutiplén. 

Per: Mike Ibáñez

CedidA

Per cert, això de la selecció espa-
nyola és una estafa. Alinear fins 
a ¡set! jugadors del mateix equip 
-sigui el BarS.A. o el Dinamo de 
Gratallops-, és una adulteració. 
Seria una selecció 10 d’un equip 
i un convidat? 
La cosa és que entre dissabte, 
diumenge i els dies següents 
un va acabar embafat de bande-
res. M’agraden com objecte pOp 
estricte, i de fet escric aquest 
disbarat envoltat de banderes, 
entre d’altres: una amb la creu 
del Khmer Roig kampucheà; 
una senyera de Yugoslavia; una 
majestuosa bandera d’Albània 
portada l’any 1985 pel meu ben-
volgut Bixenç Armero des de Ti-
rana. I una per la qual sí sento 
pesigolles: una del Sankt Pauli, 
l’únic equip de fúmbol del qual 
declarar-se hintxa (aquest 2010 

compleix cent anys pujant a Pri-
mera), l’equip del barri golfo 
d’Hamburg, allà on els Beatles 
van fer la mili. Una pilota-ca-
lavera flamígera i les dos tíbies 

creuades, pròpia de pirates pi-
rats, que això son els del Sant 
Pauli. El tema: ni la Senyera amb 
estels o sense ni la Otra amb ali-
got o sense no em donen la més 
mínima trempera. Sorry. I com 
objecte pOp no em funcionen. 
Són lletjotes. Sempre, clar, hi ha 
gradacions de banderofòbia: pel 
moment no he patit cap Mosso 

amb la senyera a la culata de la 
pistola tal com SÍ he patit bòfia 
de la Nacional portant allà, o al 
rellotge, la rojigualda. El tema 
és que em puc sentir xulejat 
per gent que me les refrega, 
o una o l’altra, per justificar 
coses extranyíssimes, estafar-
me, tirar de la rifeta, insultar 
la meua intel.ligència, etc. Els 
uns i els altres. 
Però tornem al fúmbol -la més 
alta política i depurada dema-
gogia-, rebobinem fins aquell 
meravellós disbarat que fou el 
Mundial 82. Anglaterra jugava 
a la seu de Bilbao, i un anglès 
s’allotjava a un hotel de la ciu-
tat. La casualitat volgué que el 
seu balcó donés a les banderes 
amb pal que molts hotels tenen 
a la façana. El menda, mamat 
perdut, va sortir al balcó, se 
la va pelar i... on es va netejar 
la xorra? Sí! A la bandera es-
panyola!!! Ja em veig als Ricky 
Martin i els Sobiranistes pe-
tant-se, com un servidor es va 
petar aleshores amb el fet. Mo-
larà que la Katalunya indepen-
denta -ho serà el 2029, segons 
Alexandre Deulofeu, el mític 
Nostradamus de l’Empordà- 
pugui optar a organitzar un 
Mundial de fúmbol per 1.- po-
der afegir al fervor renegat 
amb què desitjo que palmi La 
Roja el que palmi La Groga, i 
evitar així efusions patrioteres. 
2.- convidar el nét de l’anglès 
del Mundial 82, per que emuli 
la “ofensa” del iaio però a una 
bandera més nostrada (potser 
Ricky & els Sobiranistes ara ja 
no es peten). I de pas, acabar 
també a la llista negra de l’es-
pectral i paranoic CAAC (Comi-
té d’Activitats AntiCatalanes) 
per esguerros com aquest. 

Ni la senyera amb 
estels o no ni la Otra 
no em produeixen 

cap trempera
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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

tribunatribunaFerran Pujol, historiador Elena O’Callaghan, pedagoga i 
directora del centre EOC 

la despersonalització de Gràcia Vacances amb fills:
maldecap o oportunitat

Per a moltes famílies resulta estressant tenir a casa els fills 
durant les llargues vacances escolars fins al punt que sovint fan 
jocs malabars per col.locar-los a l’espera de les desitjades vacan-
ces conjuntes.
Durant el curs escolar anem de bòlit, ofegats per tota mena 
d’obligacions. La dificultat de conciliar la vida laboral amb la 
familiar provoca sovint que la relació del progenitors amb els fills 
quedi massa circumscrita a uns horaris estrictes marcats per les 
nostres obligacions laborals i per les obligacions acadèmiques 
dels fills. Sovint, aquesta relació esdevé una exigència continua: 

“fes els deures, endreça l’habita-
ció, posa’t l’equip de natació a la 
motxilla, estudia per a l’examen, 
és hora d’anar al llit, lleva’t ràpid 
que farem tard”. Aquesta disci-
plina d’accions i d’horaris (que 
és necessària si volem mantenir 
cert ordre en la dinàmica familiar) 

presenta un perill: convertir i limitar les nostres relacions amb els 
fills en només un control del seu acompliment.
No qüestiono l’exigència -que hi ha de ser-. sinó que presento la 
possibilitat d’utilitzar conscientment les vacances com un espai 
ideal per desempallegar-nos d’aquesta càrrega, aprofitar per acos-
tar-nos més a ells i endinsar-nos en el seu món, per escoltar-los 
de debò, per compartir vivències.Les vacances són un moment 
ideal per dinamitzar aspectes d’educació emocional que tendim a 
deixar de banda durant el curs, i de potenciar les relacions afecti-
ves. Es tracta, en definitiva, de no d’esquivar-los (com fan alguns 

pares) sinó de tenir la voluntat 
de trobar estones explícites per 
compartir amb els fills que, d’altra 
banda, ells viuran com a mo-
ments màgics.
Planegeu activitats conjuntes: una 
excursió, un passeig en bici, fer 
gelats o construir un estel. Jugueu 

amb ells, interesseu-vos per les seves coses, feu que se sentin 
únics i valorats pel que són, no només pel que fan. Viviu intensa-
ment el present amb ells, deixeu anar el nen que porteu a dins, 
que els vostres fills vegin i sentin que també us sabeu divertir 
i, millor encara, que teniu capacitat de divertir-vos amb ells. És 
fonamental per a la seva autoestima sentir que la família els valo-
ren i els té en compte. No només els hem d’estimar, sinó que ells 
s’han de sentir estimats. Les vacances ens ofereixen espais privi-
legiats per fer-ho. No els desaprofitem! El temps passa molt ràpid 
i les situacions no tornen, són irrepetibles. Per a més informació: 
Educació emocional, Orientació familiar, Coaching presencial o 
telefònic (www.educacioemocional.com). 

Opinió

CArlos Cobo

En els últims anys, vivim 
al nostre barri, un icona de 
cultura popular, un procés de 
pèrdua d’identitat que està 
en un camí de no retorn. Però 
aquests últims mesos s’està 
accelerant, hi ha dos fets 
puntuals que ho marquen, 
com són l’enderrocament de 
la xemeneia que hi havia al 
solar de l’antiga fàbrica de la 
plaça John Lennon, o l’im-
minent enderroc de l’escola 
Patronat Domènech. 
Tot això per desgràcia no 
ens ve de nou ja que les fes-
tes del nostre barri, o el que 
queda d’elles, són l’exemple 
que a Gràcia es mana i es 
dicta d’esquenes al poble i al 
seu entorn.
Els dos fets que denuncio, no 
poden quedar en el silenci, la 
primera víctima, la xemeneia, 
va ser testimoni d’una Gràcia 
emergent, puntera tecnològi-
cament, plena d’efervescèn-
cia social, on es van gestar 
les llibertats que avui tenim 
en l’anomenada societat del 
benestar. La xemeneia en 
sí, era un clar referent d’on 
venim, un recordatori que no 
sempre tot han estat flors i 
violes. La nostra xemeneia 
era plena d’un simbolisme 
com el que pot tenir un 
campanar per un catòlic com 
jo sóc. 
La segona protagonista 
d’aquesta denúncia, i que ara 
està al corredor de la mort, 
esperant ser executada, és 
l’escola Patronat Domènech, 
escola centenària, llum d’en-
senyament per els infants 
en un temps on els jocs i els 
estudis, quedaven relegats 
per treballar en una fàbrica, 

un comerç, o per cuidar la 
mainada mentre els més grans 
de la família, treballaven en 
condicions que avui en dia ens 
semblarien tercermundistes.
Si parlem de l’edifici, és una 

mostra del modernisme po-
pular, dels pocs que hi ha a la 
Gràcia dels carrers estrets, un 
edifici que l’any 1986 va tenir 
una reforma estructural, que 
l’habilità per poder ser operatiu 

molts anys més sense fer 
obres majors i més en els 
temps d’austeritat que patim. 
No vull utilitzar termes com 
favors polítics, o corrupció, 
solament ceguesa i incapaci-
tat dels nostres polítics més 
pròxims a l’hora de salva-
guardar la nostra identitat. 
A la fi, no cal anar fins Afga-
nistan per trobar fanàtics que 
intenten esborrar el passat, 
com van fer amb els Budes 
de Bamiyan. 
Les nostres festes i edifica-
cions són objectius per fer 
desaparèixer l’essència de 
Gràcia, per fer del nostre 
barri una titella al gust del 
mandatari de torn. 

L’escola Patronat 
Domènech es troba 
aquests dies en el 
corredor de la mort

 Associació Coordinadora de 
Grups de Rock de la Sedeta

  Sicília, 321
  93 458 41 30
 web: www.sedeta.cat
 locals@sedetarock.com

 Associació Cultural Tram
  Travessia de Sant Antoni, 6-8
  93 218 44 85
 web: www.tradicionarius.com

 Associació de Músics i 
Intèrprets en Llengua Catalana

  Canó, 6
  93 218 25 62

 Aula d’Escriptors-Multiespacio 
Literario

  Sant Lluís, 6
  93 210 25 68

 Casal Corpus Teatre
  Bailèn, 175
  93 531 24 25
 web: www.teatrecorpus.org

 Centre de Fotografia 
Documental de Barcelona 
LaFotoBcn

  Mozart, 68
 web: www.lafotobcn.org

 El Cercle
  Santa Magdalena, 12
  93 218 10 01
 web: www.elcercle.cat

 Espai Experimentem amb l’Art
  Torrijos, 68
  93 217 18 77
 web: www.experimentem.org

 Foment Gracienc de les Arts
  Sant Pere Màrtir, 9
  93 218 18 97

 Galeria d’Art Atelier
  Plaça Rovira i Trias, 9
  93 284 43 17

 Galeria d’Art Espai B
  Torrent de l’Olla, 158
  93 217 10 90
  609 592 432
 web: www.espaib.com

 Galeria d’Art H2O
  Verdi, 152
 93 415 18 01
 web: www.h2o.es

 Galeria d’Art Paspartú
  Verdi, 25
  93 368 15 74
 web: www.galeriapaspartu.com

 Galeria d’Art Safia
  Bruniquer, 9
  93 213 84 96
 web: www.galeriasafia.com
 safia@galeriasafia.com

 Galeria Hartmann
  Santa Teresa, 8
  93 415 95 56
 web: www.galeriahartmann.com
 info@galeriahartmann.com

 Galeria Miquel Alzueta
  Riera de Sant Miquel, 34
  93 368 45 44 
 web: www.galeriamiquelalzueta.

com
 info@galeriamiquelalzueta.com

 Galeria Tagomago
  Santa Teresa, 3, baixos
  93 292 24 22
 web: www.tagomago.com

 Galeria Tòrcul d’Art
  Joan Blanques, 44
  93 285 25 46
 web: www.torcul.com
 torcul@telefonica.net

 Grup de Teatre Disbauxa
  Betlem, 26 baixos
  93210 20 91

Entitats artístiques i galeries d’art

Les vacances són un 
moment ideal per 
dinamitzar aspectes 
d’educació emocional

És fonamental per a 
l’autoestima dels nens 
saber que la família 
els té en compte
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Política

“Em veig governant d’aquí a un any, amb 
la força més votada i barrant el pas al PP”
“Espriu ho ha fet bé a la benzinera de Bailèn però no li perdono que mentís a Dones del 36”

el president del dis-
tricte, Ricard Martínez 
(Barcelona, 1964), ha 
arribat a la recta final 
de mandat consolidant 
una manera de fer que 
ha canviat considerable-
ment el paper més aviat 
anecdòtic del seu càrrec. 
en aquesta entrevista, 
Martínez recorda que és 
oposició i passa comp-
tes amb el psc.

ALBERT BALANzà

Fins ara el càrrec de president 
del districte havia estat més 
honorífic que polític. Amb 
vostè hi ha hagut més inter-
vencionisme. 
El meu paper, ja de bon principi, 
ha estat una mica estrany perquè 
ha estat la primera vegada que hi 
havia un president que formava 
part de l’oposició. Dit això, a mi 
m’interessa fer un seguiment de 
la feina que es fa al Districte, i 
no he executat tot el que el regla-
ment preveu perquè si ho fes es 
podria col·lapsar la institució.

Des d’ERC, però, es va iniciar 
el mandat fent manifestacions 
contra el Districte.
Perquè aquest govern no ha assu-
mit que estava en minoria i ens 
vam plantejar aquesta situació de 
força que permetés pactar coses.

Quin balanç fa de la cohabita-
ció amb Espriu?

No hi ha hagut responsabilitat 
compartida i hi ha hagut una 
ocultació volguda d’informació. 
Malgrat això, hem pactat el PAD i 
els pressupostos, però ens hem tro-
bat amb projectes que no s’han fet 
com Neptú o altres que no s’han 
negociat bé com Park Güell.

Digui’m tres coses que hagi fet 
bé Espriu en aquest mandat.
Comprar la benzinera del car-
rer Bailèn per fer la nova escola, 
mantenir el consens sobre l’evo-
lució de la Festa Major i fer de-
terminades actuacions en millora 
de carrers. 

el president del distriCte, riCArd mArtínez

èriC lluent

tercer any de mandat: entrevista al president del districte

El regidor li ha delegat pro-
jectes com la reforma de Pi i 
Margall que la crisi ha encallat. 
Quin regust li queda?
La crisi ha estat una excusa aquí. 
Simplement, el Districte no volia 
fer aquest debat.

A Sedeta i Dones del 36, com 
a exemples de polèmica, qui ha 
tingut més a veure: els veïns o 
els dirigents polítics?
Els representants polítics aquí 
hem après que tancar l’espai pú-
blic sempre és una mala solució. 
Són projectes diferents però en 
tots dos es perverteix l’espai pú-

blic. I sobre Dones del 36, nosal-
tres no podem passar per alt que 
el Districte en el seu moment va 
mentir sobre qui havia fet el pro-
jecte inicial [sense tanques] i jo 
personalment no li penso perdo-
nar a l’actual regidor.

El tancament de places ha cre-
at escola amb Vila de Madrid o 
Sagrada Família.
L’espai públic ha de ser de tot-
hom i sempre serà més car de 
mantenir un espai tancat acces-
sible que un espai obert. I quan 
més tancament hi hagi, més 
s’avalen actes delictius en llocs 

solitaris. I no hi ha cap lloc de 
la ciutat amb comerç on hagis 
d’atravessar una tanca.

Canviaria alguna cosa de la tar-
da del 18 d’agost del 2009, amb 
la famosa guerra de banderes? 
Va ser un error. Es podria haver 
plantejat d’una altra manera.

Com ha vist l’evolució del pla 
de Mobilitat que vostè va co-
mençar a desplegar? 
El pla havia d’estar viu i en cons-
tant revisió i les pilones, com a 
giny tècnic, no han ajudat a gesti-
onar la mobilitat. El Districte no 
ha donat una alternativa tècnica i 
s’ha dotat d’una estructura feble 
des del punt de vista informàtic i 
de personal.

Però va ser el seu govern qui va 
implantar les pilones. 
Sí, teníem aquell sistema però no 
s’ha canviat. Hi ha moments que 
una sola persona està controlant 
totes les càmeres de tots els acces-
sos de pilones de la ciutat i mecà-
nicament té molts errors.

Li agrada el nom de Can Mu-
sons per a l’equipament del 
carrer Alzina?
És oportú. Trobo que és una pro-
posta molt correcta.

D’aquí un any on es veu poli-
ticament?
Gestionant alguna àrea sectorial 
o territorial de la ciutat.

Això vol dir canvi de govern?
Segur, perquè em veig governant, 
però nosaltres ja hem dit que go-
vernarem amb la força més vota-
da i que no permetrem que el PP 
governi Barcelona.

Quin pronòstic de civisme fa 
per a la pròxima Festa Major?
Alt. La gent està conscienciada i hi 
haurà la seguretat necessària. 

Albert JAné

REDACCIó

Tancades les tres sessions per bar-
ri que es van dedicar al debat dels 
plans estratègics, els tècnics de barri 
ara són els encarregats de donar for-
ma al document final. Abans, però, 
ja s’han extret les primeres conclu-
sions i, tot i les crítiques inicials 
per la baixa afluència de veïns en el 
conjunt de les sessions, el Districte 
ha presentat una valoració positiva 

del nivell de participació, amb un 
total de 200 persones i la represen-
tació de 70 entitats. Una xifra que 
asseguren que supera els objectius 
plantejats el mes de febrer. 
Del total dels assistents, el 40 per 
cent van ser representants d’enti-
tats, un altre 40 per cent tècnics i 
dirigents polítics i el 20 per cent 
restant ciutadans a títol individu-
al. Per barris, la Vila i la Salut són 
els que van tenir un tant per cent 

El Districte posa bona nota a la 
participació en els plans estratègics
La Vila i la Salut, els barris amb més implicació de les entitats

més elevat d’implicació veïnal: 
el 68 per cent dels assistens eren 
representants d’entitats. En nom-
bres absoluts, però, la Vila és el 
punt amb major participació. El 
Coll, amb només vuit entitats re-
presentades, és el barri on el tant 
per cent d’implicació veïnal (38 
per cent) va ser més baix. 
D’altra banda, i també en el capí-
tol de valoracions, l’equip de go-
vern ha fet públic que en els tres 

anys de mandat s’han millorat 
un total de 40.000 metres qua-
drats, una superfície que aplega 
projectes tant polèmics com el 
de la plaça de les Dones del 36 o 

la transformació de Vallcarca. En 
total, una cinquantena de projec-
tes que el regidor ja va recollir en 
el seu discurs de valoració, el dar-
rer plenari.  

l’eixAmplAment de voreres de l’AvinGudA vAllCArCA, un dels proJeCtes d’Aquest mAndAt
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Els veïns de la plaça del Diamant, en peu 
de guerra contra el botellot i el soroll
El Districte ultima el decret per forçar els locals de menjar ràpid a tancar a les 23 hores

el soroll és, sobretot les 
nits de cap de setmana, 
un problema endèmic 
a les places de Gràcia 
i la del Diamant ho viu 
ara amb més força. Des 
de l’any passat i cada 
cop amb més força, la 
situació a la zona s’està 
tornant “insostenible”, 
segons els veïns, i el bo-
tellot ja no és una pràc-
tica exclusiva de les nits 
de dijous a dissabte, sinó 
que s’ha fet extensiva als 
dies laborables. una sèrie 
de grans pancartes amb 
el lema Volem dormir 
pengen ja d’alguns bal-
cons de la plaça i, aques-
ta setmana, els veïns han 
lliurat un comunicat amb 
més d’un centenar de sig-
natures demanant soluci-
ons al Districte. 

MARIA ORTEGA

L’obertura de dos nous establi-
ments de venda de menjar prepa-
rat, l’un de cuina japonesa i l’altre 
de cuina àrab, a la zona nord-est 
de la plaça ha accentuat, segons 
els veïns, els problemes nocturns a 
Diamant, ja que es tracta de locals 
que no disposen de taules perquè 
els clients puguin degustar els plats 
a l’interior i, per tant, contribuei-
xen a acumular persones als bancs 
de la plaça. El Districte ja té cons-
tància del problema i, de fet, està 
ultimant el decret que va anunciar 
el regidor en l’últim ple i que ser-
virà per regular l’horari d’aquest 
tipus d’establiments. La nova 
normativa, que hauria d’entrar 

èriC lluent

pAnCArtes demAnAnt silenCi A lA plAçA del diAmAnt

A banda del que són les molès-
ties derivades pròpiament del 
consum d’aliments i begudes 
alcohòliques al carrers, el cente-
nar de veïns de la plaça del Di-
amant que ha donat suport a la 
carta que s’ha lliurat al Districte 
també denuncia deficiències en 
la morfologia de la plaça des-
prés de la darrera remodelació. 
En concret, s’oposen a la forma 
de les dues entrades al refugi an-

tiaeri que hi ha a costat i costat 
i que moltes persones utilitzen 
com a porteries en mig d’un 
camp de futbol improvisat. Una 
pràctica que els veïns veuen bé 
durant el dia, quan són els més 
petits els que se’n beneficien, 
però que es converteix en un 
problema de nit, quan el soroll 
de la pilota i els cops contra 
portals i finestres se sumen als 
sorolls del botellot.

Queixes pels partits de futbol 
nocturns a les entrades al refugi

en vigor abans de la Festa Major, 
pretén imitar el model que ja es 
va recollir en el pla d’usos de Ciu-
tat Vella, obligar els establiments 
d’aquest tipus a tancar abans de 
les onze de la nit i evitar així que 
funcionin d’efecte crida per portar 
més gent a les places.
A Diamant la possibilitat de l’o-
ber tura d’un nou local de caracte-
rístiques similars al carrer de l’Or 
ha encès encara més els ànims dels 
veïns, farts de les trucades noctur-
nes a la Guàrdia Urbana i de la pre-
sència continuada d’una maneta 
de llauners a la plaça que abasteix 
de cervesa la gent dels bancs fins 
a altes hores de la matinada. Les 
pancartes són la prova més clara 
dels problemes de convivència. 

Normalització 
Lingüística 
queda fora del 
Gal·la Placídia
M.O.

El repartiment d’espai de l’antic 
institut Gal.la Placídia, tancat 
per la reestructuració dels Bat-
xillerats, ha acabat bandejant 
el Consorci de Normalització 
Lingüsítica que, quan l’institut 
encara funcionava, n’utilitzava 
les aules per a les classes de ca-
talà de prop de 2.000 alumnes 
cada curs i que previsiblement 
ara haurà de dividir les seves 
classes entre les aules de l’insti-
tut Menéndez y Pelayo i l’escola 
Rius i Taulet. L’espai del Gal·la 
Placídia es repartirà, finalment, 
entre l’escola d’adults Rius i 
Taulet i la delegació número 3 
de l’Escola Oficial d’Idiomes. 
D’aquesta manera, tot i que in-
icialment s’havia parlat de mi-
llorar la situació del Consorci 
de Normalització Lingüsítica a 
Gràcia - té les oficines al carrer 
Príncep d’Astúries i feia servir 
les aules del Gal·la Placídia-, el 
tancament de l’institut no re-
presentarà un avenç per als cur-
sos de català, sinó al contrari: el 
Consorci no ha perdut només 
l’opció de millorar la seva ofi-
cina a Gràcia, sinó que a més 
també es quedarà sense les au-
les que feia servir. Una mesura 
que, com explica Jordi Lleras, 
president del comitè d’empresa 
del Consorci a Barcelona, “in-
crementarà les dificultats per 
coordinar les matrícules en els 
diferents nivells en una zona on 
la situació ja era prou complica-
da, el que buscàvem era ajuntar 
oficines i aules i no separar-ho 
tot encara més”. 

gent del barri

“Carapaccio de pop amb tomàquet 
verd a trossets i cibolet. Suquet de 
rap amb gambes de Palamós. I un vi 
blanc del Penedès”, aquest és el me-
nú que Zurita prepararia a un pa-
risenc desitjós de conèixer la cuina 
catalana. Amb 31 anys, el cuiner de 
la Vila es trasllada a viure al pinto-
resc barri de Montmartre per fer-se 
càrrec d’un local de caire mediterra-
ni que suposarà un nou atractiu per 
a una de les capitals mundials de la 
gastronomia. Un projecte professi-

èriC lluent

Jordi zuritA, Al sAlAmbó

Del Salambó a Montmartre 

Èric Lluent

onal que l’allunyarà de la seva ter-
ra natal però que es pren com una 
oportunitat única per evolucionar 
com a cuiner. De Montmartre es-
pera que el dia a dia sigui similar al 
del barri. “A mi em costa molt sor-
tir de Gràcia. Espero que també em 
costi sortir de Montmartre i trobar-
hi la tranquil·litat que tenim aquí”, 
planeja. Després d’acomiadar-se 
d’amics i família, el cuiner gracienc 
espera arribar a una ciutat on, se-
gons explica, la cuina es valora molt 

més. “Aquí hi ha grans noms i res 
més. Allà es valora la feina dels xefs 
de molts petits restaurants”, afirma. 
Té clar el que trobarà més a faltar: 

els pares i el mediterrani. El seu 
somni és anar a parar a un petit 
poble de la costa catalana i gaudir 
del mar. 

Jordi zurita dirigirà els fogons d’un restaurant a París

Nascut al torrent de les 
Flors i amb un do per a 
la cuina que ha après tre-
ballant des dels 16 anys. 
i amb una segona casa: 
el salambó del carrer 
torrijos. així és Jordi Zu-
rita, un jove xef gracienc 
que aquesta setmana 
emprèn un viatge que el 
durà davant dels fogons 
d’un restaurant de Mont-
martre, parís. 
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L’estació de la línia 5 al Coll no funcionarà 
al cent per cent fins al mes de setembre
La data oficial per a la inauguració, el 24 de juliol, s’ha hagut d’endarrerir sense dia

a molt estirar, la pri-
mera setmana del mes 
d’agost. aquesta és la 
darrera data que des del 
departament de política 
territorial i obres pú-
bliques es dóna per a la 
inauguració oficial del 
perllongament de la línia 
5 del metro fins a la Vall 
d’Hebron, que suposarà 
l’entrada en funciona-
ment de la macroesta-
ció coll-teixonera. els 
operaris a peu d’obra, 
però, valorant els endar-
reriments a la boca del 
carrer Batet i a diferents 
punts de la infaestruc-
tura, posen en dubte la 
data. el metro podria 
començar a circular-hi a 
ple funcionament de cara 
al mes de setembre.

M.O.

La primera data d’inauguració 
oficial que s’havia plantejat, la del 
24 de juliol, ja ha quedat supe-
rada i, tot i que aquesta setmana 

alguns dels responsables de l’obra 
encara asseguraven que dissab-
te l’alcalde Hereu hi aniria a fer 
els honors -si més no del que és 
l’estructura sense metros funci-
onant-, l’acte d’inauguració s’ha 
endarrerit sense nova data fins a 
principis del mes d’agost. 
A la boca del Coll, la del carrer 

CArlos Cobo

estAt de les obres i simulACió 
de les noves AndAnes

Beat Almató, dimecres tot just 
faltava instal·lar-hi els torns per 
validar els bitllers i acabar de 
rematar parts de l’estructura de 
l’entrada, a la del carrer Batet, 
l’obra va força més endarrerida. 
Així, tenint en compte que abans 
d’obrir al públic cal tot un perí-
ode de proves amb els metros ja 

L’ermita de la 
Salut haurà de 
desplaçar el 
seu campanar
M.O.

Pendent encara dels últims 
vistiplaus de Patrimoni per 
poder tirar endavant, el pro-
jecte de construcció d’un bloc 
de nou pisos al jardí de la casa 
senyorial de la família Morera, 
annexa a l’ermita de la Salut, 
ja comença a deixar veure els 
primers canvis que, més enllà 
de la nova macroconstrucció, 
provocarà en el paisatge de la 
zona. Un dels requisits que ha 
de complir Vèrtix, responsable 
del projecte, és no malmetre 
els elements catalogats. És per 
aquest motiu que la casa no 
s’enderroca, sinó que es despla-
ça uns quants metres per tal de 
mantenir-ne la façana. El pro-
blema afegit és el del campanar 
de l’ermita, que descansa sobre 
el sostre de la finca i que, per 
tant, s’haurà de desplaçar per 
posar sobre del que és pròpia-
ment l’ermita, la restauració de 
la qual s’inclou en el conjunt 
de reformes que ha assumit la 
immobiliària. 

Un cop enllestides les obres 
de construcció de la boca del 
metro al Coll, està previst 
engegar els treballs d’urbanit-
zació del carrer Beat Almató. 
Un projecte que també s’in-
clou en la partida pressupos-
tària extra de la llei de millora 
de barris i que, de fet, ja ha 
rebut la licitació de la Dipu-
tació de Barcelona. El projec-
te compta amb un pressupost 
de 612.000 euros més IVA 
per arranjar el carrer.

Liciten l’obra 
a superfície de 
Beat Almató

circulant i que vénen les vacances 
d’agost, l’obertura d’aquest servei 
al públic no serà plenament ope-
rativa fins al mes de setembre, tal 
i com manifestaven alguns dels 
responsables del projecte. 

Si et vols anunciar a la Guia Gastronòmica de Gràcia,

truca’ns i t’informarem: 692 601 261
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Confiscades 
sis armes de 
fogueig en un 
pis de Perla
REDACCIó

Macrodesplegament policial 
di me cres a la tarda en el tram 
del carrer Perla que enllaça Ver-
di i Torrijos. Fins a set unitats 
de la Guàrdia Urbana, una de 
Mossos d’Esquadra i una altra 
de Bombers es van desplaçar 
fins a la zona, després que els 
veïns alertessin del soroll de 
trets a l’interior del primer pis 
del número 27 d’aquest carrer. 
Els agents, que van passar mitja 
hora a l’interior de l’immoble, 
van anar baixant diferents ar-
mes que l’inquilí acumulava a 
l’interior del pis i que utilitzava 
contra les parets. En total, un 
mínim de sis pistoles de fo-
gueig que els agents van con-
fiscar i un ganivet de caça. Els 
fets van tenir lloc quan passa-
ven pocs minuts de dos quarts 
de cinc de la tarda i els veïns 
que van presenciar l’escena tot 
i explicar que sentien trets amb 
regularitat, van quedar sor-
presos de la quantitat d’armes 
confiscades. 

La Guàrdia Urbana precinta un pàrquing de 
Bruniquer per no adaptar-se a la normativa
La planta -2 de l’aparcament, amb places de propietat privada, no té llicència d’activitat

Funcionava sense llicèn-
cia d’activitat, tal i com 
els tècnics del Districte 
van comprovar en la ins-
pecció del mes de febrer 
de l’any passat, i tots els 
avisos per adaptar-se 
a la nova normativa no 
han rebut una resposta a 
temps. Finalment, la Guàr-
dia urbana va precintar 
dimarts la tercera planta 
(subterrani 2) del pàr-
quing Bruniquer, la que 
gestiona cosegra, i va 
deixar fora125 persones 
que eren propietàries de 
les places d’aparcament.

MARIA ORTEGA

Dimarts a les deu del matí una 
trentena de veïns es va concentrar 
a les portes del pàrquing Bruni-
quer, al número 29 d’aquest 
carrer. La Guàrdia Urbana va 
arribar puntual a la cita per re-
cordar a totes aquelles persones 
que no haguessin deixat lliure 
la seva plaça d’aparcament, tal i 
com s’havia informat amb anteri-

oritat, que procediria a precintar 
l’entrada del pàrquing i que, per 
tant, els cotxes quedarien tancats. 
Tot i l’avís, molts dels propietaris 
estaven de vacances i d’altres no 
havien trobat solució per moure 
el vehicle, de manera que el pre-
cintat ha deixat immobilitzats 
uns quants cotxes. Els afectats 
-la planta tancada té 135 places 
de propietat- no entenen per què 
Cosegra i el seu administrador, 
Forcadell, no havien fet cas de les 

 m.orteGA

veïns demAnAnt expliCACions Als AGents de lA GuàrdiA urbAnA dAvAnt del pàrquinG

advertències del consistori sobre 
la necessitat de tramitar la llicèn-
cia d’activitat, sobretot tenint en 
compte que ells ja havien pagat la 
partida destinada a la legalització 
de les places i que no tenien cap 
informació. El problema, però, 
ve de lluny.
Després que la inspecció del 
mes de febrer evidenciés que el 
pàrquing funcionava sense la lli-
cència pertinent i que calien una 
sèrie de mesures per adaptar-lo a 

la normativa, com ja s’ha fet en 
les altres dues plantes, la gerent 
del Districte en va dictar el cessa-
ment de l’activitat i es va requerir 
a la propietat que, en el termini 
de dos mesos, sol·licités l’autorit-
zació per poder operar. A l’octu-
bre i davant l’evidència que no hi 
havia hagut cap moviment i que 
tampoc s’havia donat compli-
ment a l’ordre de tancament, el 
Districte va reiterar la necessitat 
d’iniciar el procés de legalització. 
Fins a principis de febrer, però, 
no hi va haver cap passa més 
en cap direcció, fins que, el dia 
5, Cosegra va presentar un do-
cument on demanava l’arxiu de 
l’expedient al·legant que s’estava 
tramitant la documentació ne-
cessària. El 24 de març, i veient 
que no hi havia canvis, el Distric-
te va dictar la primera ordre de 
precintament, prevista per al 29 
de juny, una amenaça que es va 
avortar per l’evidència de la man-
ca d’informació que tenien els ve-
ïns. La nova data límit era la del 
20 de juliol i aquest cop, ja amb 
part de la documentació lliurada, 
no hi va haver marxa enrere. 
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Galeria pictòrica

Documents

‘Mutxedumbre eufórica’
Julio Arriaga, conegut com Elartixta i autodefinit com “pintor expressionista figuratiu força més guapo que 
els seus coetanis”, exposa Mutxedumbre Eufórica fins el 30 de juliol a l’estudi del carrer La Perla 10, el seu 

Xtudio. Es tracta d’un recull de diferents treballs on hi destaca un homenatge i reivindicació del futbol com a 
onzè art. Fotografies: Samuel Rodríguez

Julio Arriaga (Bilbao, 1974). Llicenciat 
en Belles Arts per la EHU-UPV. Viu a 
Barcelona. És basc i està orgullós de ser-
ho. Es considera alegre, optimista i artix-
ta. Del Madrid. A les últimes eleccions 
va votar Aralar. Li agrada la música, els 
llibres, el cinema, la televisió i ous amb 
patates. Durant la carrera va abandonar 
la idea inicial de dedicar-se al cinema i la 
va canviar pels pinzells. Les seves expo-
sicions barregen obres de diferents èpo-
ques que conviuen a l’Xtudio i juguen 
en el títol amb el català i l’euskera. Així 
ha passat per Habemus Marmitako, Tx-
titxarros en la butxaca o Mandonguilles 
de Txangurro, entre d’altres, fins arribar 
a l’actual Mutxedumbre eufórica que es 
podrà visitar fins a finals de mes.
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recomanem
CedidA

La Caldera (Torrent d’en Vida-
let, 43), a les 20 h

Sarsuela: Sopar per a dos 
(si pot ser!), dins el 4t Fes-
tival Romà de Barcelona Bar-
cino’10.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), 
a les 21 h

Concert: Cómplices de la 
realidad.
Astrolabi (Martínez de la Rosa, 
14), a les 21.30

Concert: Proyecto Piloto + 
Los pequeños nadas.
Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 
21.30

Concert: Candela 78.
Cara B (Torrent de les Flors, 
36), a les 22 h

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

Concert: Jack Moran.
La Cova de les Cultures (Àngel, 
12), a les 22 h

Concert: Nue.
Elèctric bar (Travessera de Grà-
cia, 233), a les 23 h

 Dg 25 de juliol
Teatre: L’home estampa, 
un espectacle bodegó d’àRE-
Atangent.
La Caldera (Torrent d’en Vida-
let, 43), a les 19 h

Sarsuela: Sopar per a dos 
(si pot ser!), dins el 4t Fes-
tival Romà de Barcelona Bar-
cino’10.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), 
a les 19 h

Concert: Lídia Cañadas.
Astrolabi (Martínez de la Rosa, 
14), a les 21 h

Concert: Barnouche.
Elèctric bar (Travessera de Grà-
cia, 233), a les 21 h

Concert: Oriol Fontclara 
trio.
Cerveseria de l’Or (Or, 19), a les 
21 h

Concert: Àlex TNT.
Bar Continental (Providència, 
30), a les 22 h

 Dll 26 de juliol
Itinerari Caminem?: Carrers 
tranquils. (La Salut).
Sortida des de la boca de metro 
de Leseps, a les 19 h

Teatre: Informe para una 

eXposicioNs

 Fins al 25 de juliol
Exposició: L’Ahir i avui 
del Coll: el Parc de la 
Creueta.
Centre cívic El Coll- La Brugue-
ra (Aldea, 15-17)

 Fins al 30 de juliol
Exposició de pintura: Mut-
xedumbre eufórica.
Xtudio Julio Arriaga (La Per-
la, 10)

Exposició fotogràfica: Cen-
tinelas, de Tom Makris.
Galeria H20 (Verdi, 152)

Exposició: A navegar!.
Biblioteca Vila de Gràcia (Tor-
rent de l’Olla, 104)

Exposició de I’obra picto-
rica d’lñaki Katykilate, 
em marcada dins del 30è 
aniversari del FAGC (Front 
d’Alliberament Gai de Cata-
lunya).
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190)

 Fins al 31 de juliol
Exposició: La Revolta de 
les Quintes: mostra de 
documents.
Arxiu municipal del Districte 
de Gràcia (Plaça Lesseps, 20)

Exposició: A través, de Joana 
Carneiro (Jucarmo).
Galeria Paspartú (Verdi, 25)

 Fins al 7 d’agost
Exposició: Summer’10.
Julia Karp Gallery (Torrijos, 
70)

 Fins al 31 d’agost
Exposició fotogràfica: Ni-
caragua: el país de les 
petites coses.
Biblioteca Jaume Fuster

Exposició de quadres i ven-
talls de seda: Oh, la mer.
Espai BoRoJó (Or, 42)

 Fins al 15 setembre
Exposició de pintura: Or-
dint la trama, d’elenamu-
sa.
Restaurant Amèlie (Plaça de la 
Vila, 11)

 Fins al 17 setembre
Exposició fotogràfica: L’al-
tre costat de la carrete-
ra.
Galeria Tagomago (Santa Te-
resa, 3) 

 Fins al 31 desembre
Exposició: Güell, Gaudí 

i Barcelona. L’expressió 
d’un ideal urbà.
Casa del Guarda del Park Güell 
(Olot, 7)

actes

 Dv 23 de juliol
Cicle de cine i debat: Méxi-
co: el otro bicentenario.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), a partir de les 
18.30

Cinema a la fresca: Qué tan 
lejos.
Olokuti (carrer Astúries, 38), a 
les 19 h

Teatre: L’home estampa, 
un espectacle bodegó d’àRE-
Atangent.
La Caldera (Torrent d’en Vida-
let, 43), a les 20 h

Sarsuela: Sopar per a dos 
(si pot ser!), dins el 4t Fes-
tival Romà de Barcelona Bar-
cino’10.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), 
a les 21 h

Festa de psychokillers i 
screaming queens.
Espai Jove La Fontana (Gran de 
Gràcia, 190), a les 21 h

Concert: Deborah Waco.
La Cova de les Cultures (Àngel, 
12), a les 22 h

Concert: Whittesnaked.
Col.leccionista (Torrent de les 
Flors, 46), a les 22 h

Concert: Marc Peñolosa.
Cara B (Torrent de les Flors, 
36), a les 22 h

Concert: Vier Noguera.
Continental (Providència, 30), a 
les 22 h

Concert: Rafa Rodríguez.
Astrolabi (Martínez de la Rosa, 
14), a les 22.30

Música brasilera: Darlly 
Maia.
Elèctric bar (Travessera de Grà-
cia, 233), a les 23 h

 Ds 24 de juliol
Concert: Microguagua, 
Skapatu, Banan Kaló i 
Kayucos Van.
Espai Jove La Fontana (carrer 
Gran de Gràcia, 190), a partir 
de les 18 h

Teatre: L’home estampa, 
un espectacle bodegó d’ÀREA-
tangent.

academia, dins el 4t Festi-
val Romà de Barcelona Bar-
cino’10.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), 
a les 21 h

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

 Dm 27 de juliol
Mostra audiovisual: llatino-
amèrica projecat 2010.
Espai Jove La Fontana, a les 
18.30

Itinerari Caminem?: Fem 
barri (Camo d’en Gras-
sot-Gràcia Nova).
Sortida des del costat de la bo-
ca de metro de la parada Joa-
nic, a les 19 h

Teatre: Informe para una 
academia, dins el 4t Festi-
val Romà de Barcelona Bar-
cino’10.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), 
a les 21 h

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

A contra Blues.
Cara B (Torrent de les Flors, 
36), a les 22 h

Concert: Pepet i Marieta.
Astrolabi (Martínez de la Rosa, 
14), a les 22.30

 Dc 28 de juliol
Mostra audiovisual: lla-

tinoamèrica projecat 
2010.
Espai Jove La Fontana, a les 
18.30

Itinerari Caminem?: La Vi-
la de les places. (Vila de 
Gràcia).
Sortida des del costat de Joa-
nic, a les 19 h

Concert: Oriol Fontclara.
Cerveseria de l’Or (Or, 19), a 
les 21 h

Concert: Amanda Jayne + 
Maarten Swaan.
Elèctric bar (Travessera de 
Gràcia, 233), a les 22 h

Blues Jam Session.
Continental (Providència, 30), 
a les 22 h

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

 Dj 29 de juliol
Concert: Margarita Lu-
ciérnaga & The Teto’s 
Lord.
Astrolabi (Martínez de la Rosa, 
14), a les 22.30

 Dv 30 de juliol
Concert: Murray.
Astrolabi (Martínez de la Rosa, 
14), a les 21.30

Concert: Moon Duo + The 
Lions Constellation.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

‘la lámpara’, a porta 4.
Ja amb el nou nom de Porta 4, l’antiga sala El Off proposa 
aquesta setmana l’obra de teatre La lámpara, la història 
d’un home i una dona que tot just s’acaben de conèixer i 
que busquen dotar de sentit la seva existència. Dues perso-
nes sense nom conversen sobre tot.

Diumenge 25 de juliol, a les 21 h
Porta 4 (Església, 4)
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Sabor de Gràcia i La Caldera lideren els 
actes sobre Gato Pérez per Festa Major
L’espectacle de dansa pujarà els ballarins a diferents terrats de la Vila a ritme de rumba

És el seu any i la rum-
ba impregnarà la Festa 
Major de dalt a baix. Vint 
anys després de la seva 
mort, el Gato pérez serà 
el rei de les Festes. tot i 
que les retallades econò-
miques no han permès la 
irrupció de l’espai de la 
rumba -compartirà plaça 
amb el folk a sol-, els 
homentages se succeiran 
en diferents escenaris i 
amb tons molt diferents. 
tons com el de sabor de 
Gràcia que presentarà 
el seu ‘Vint per Gato’, 
vint temes del mestre en 
format acústic, o el de la 
caldera que el corografi-
arà des dels terrats. 

M.ORTEGA/A.BALANzà

Els compassos de Gitanitos y mo-
renos o de Ahí se queda la canción, 
l’últim tema que va deixar enre-
gistrat, seran algunes de les vint 
propostes que Sicus Carbonell i 
companyia portaran en format 
acústic el 17 d’agost a la plaça del 
Sol en el marc de l’espectacle Vint 
per Gato, que vol ser un homenat-
ge intimista al seu mestre. L’es-
trena de l’espectacle serà dissabte 
a l’Arboç i la idea és que, a partir 
de l’octubre, surti de gira per dife-
rents escenaris de l’Estat. 
Una altra de les cites rumberes de 
la Festa Major serà la de La Calde-
ra que s’encarrega de la programa-
ció de l’Espai de la Dansa i que el 

19 d’agots, en el marc de l’espec-
tacle Gatos que bailan Pérez por los 
Tejados, pujarà els seus socis fun-
dadors (Álvaro de la Peña, Mont-
se Colomé, Toni Mira, Claudia 
Moreso i Sol Picó) a diferents ter-
rats del voltant de la seva terrassa 
per coreografiar els temes més co-
neguts del Gato, amb una banda 
formada per alguns dels músics 
que van acompanyar-lo, com ara 
el percussionista Àngel Vlázquez 
o el pianista Emilio Ruiz. A més, 
no tots els coreògrafs involucrats 
en el projecte ballaran sols, sinó 
que ja s’ha obert la convocatòria 
de tallers perquè tothom que ho 
vulgui pugui enfilar-se a partici-
par. Són sis sessions conduïdes 
per Álvaro de la Peña. 

Arxiu

sAbor de GràCiA en el ConCert del seu 15è AniversAri A l’Apolo

Ràdio Gràcia 
estrenarà 
un espai de 
ràdio teatre

M.O.

No començarà a rodar de for-
ma audible fins a mitjans del 
mes de novembre, però el nou 
projecte de programa de ràdio 
teatre en el que treballa Ràdio 
Gràcia ja ha engegat la ronda de 
contactes amb els directors dels 
diferents grups de teatre ama-
teur graciencs. El nou espai, 
Nits de teatre a Ràdio Gràcia, 
una iniciativa d’Albert Vidal i 
Josefina Altés amb el suport de 
Carles Salat, portarà cada mes 
un text diferent sota la batuta 
d’un d’aquests directors i el 
programa s’anirà repetint en 
diferents franges horàries. Per 
al dia de l’estrena, en aquest 
moments ja hi ha dos textos 
sobre la taula, tots dos d’Àngel 
Guimerà: Mar i Cel i La filla 
del mar. A partir d’aquí, seran 
els mateixos directors els que 
aniran proposant els textos per 
a les diferents emissions. 

El vessant cívic de la Festa Ma-
jor 2010 no només introduirà 
enguany la novetat d’una cam-
panya específica sota el lema 
Respectem els guarniments en 
banderoles i gots composta-
bles, tal com va explicar L’In-
dependent la setmana passada, 
sinó que s’incrementarà amb 
una ampliació significativa de 
les mesures de seguretat. Dos 
espais de festa i set comissions 
de carrers, en resposta a la crida 
que es va fer per carta fa un mes 
des de la Fundació Festa Ma-
jor, han respost afirmativament 
a l’oferta de seguretat privada 
nocturna per evitar les habituals 

Arxiu

GuArnit 2009 de JoAn blAnques de dAlt,un dels que optA per lA seGuretAt privAdA

Seguretat privada a nou 
espais i carrers de la festa

bretolades que es produeixen a 
altes hores de la matinada contra 
els guarnits. Els dos espais pro-
tegits seran l’Oratori Sant Felip 
Neri i el carrer Igualada i els set 
carrers són Berga, Placeta Sant 
Miquel, Bruniquer, Joan Blan-
ques de Baix, Joan Blanques de 
Dalt, Mozart i Verdi; els quatre 
primers carrers ja van fer algun 
experiment l’any passat i en el cas 
de Joan Blanques de Baix la me-
sura es remunta de manera com-
binada entre veïns i agents privats 
a l’any 2006. Segons el president 
de la Fundació, Ricard Estruch, la 
generalització de la proposta bus-
ca que els responsables dels carrers 

“no estiguin en tensió permanent” 
i “puguin dormir” des que es tan-
quen les activitats del dia fins que 
arriben els primers visitants de 
dia. Estruch afegeix que aquesta 
despesa no va més enllà “de 600 
o 700 euros en total”. Els agents 
privats cobren, segons fonts dels 

carrers implicats consultades 
per aquest setmanari, uns 15 
euros per hora. També cada car-
rer ha pogut disposar d’un ser-
vei a mida: Mozart i Verdi, per 
exemple, han preferit disposar 
de seguretat privada ja durant 
els dies previs a la festa. 

breus

El director Pep Molina porta 
el clàssic de Kafka Informe pa-
ra una academia, en el marc del 
Barcino’10, a l’Almeria Teatre 
on, de la mà de Xavier Capdet, 
la criatura es presentarà davant 
dels acadèmics per informar-los 
de la seva evolució: d’un passat 
simiesc a la seva actual condició 
humana. L’espectacle es podrà 
veure a la sala del carrer Sant 
Lluís en dues úniques funcions 
els propers dilluns 26 i dimarts 
27 de juliol. 

‘Informe para 
una academia’, a 
l’Almeria Teatre

Després de la bona rebuda de la 
primera edició del festival Nu-
nOff que el col·lectiu artístic 
nunArt va presentar l’any passat 
al claustre de l’Oratori Sant Fe-
lip Neri, enguany aquest punt 
de trobada de la creació emer-
gent barcelonina torna a funci-
onar amb més força i ja escalfa 
l’ambient per a la Festa Major. 
La segona edició del festival 
comptarà amb més de 30 grups 

de música, teatre, dansa, poesia 
i audiovisuals, que presentaran 
les seves creacions durant un 
total de 16 nits de programació 
doble, fins al proper 7 d’agost. 
Noms com els de Maura Mora-
les o Teresa Serrat en el camp de 
la dansa, o els de Mariona Cas-
tillo i Os Meus Shorts quant a 
la porposta musical, entre molts 
d’altres, donaran cos a aquesta 
segona edició del festival.

L’Oratori de Sant Felip Neri 
escalfa motors amb el NunOff

En plena Festa Major, el bar 
Musical Maria, tot un referent 
del rock i de la nit gracienca, 
celebrarà, el proper 15 d’agost, 
el seu 30è aniversari amb una 
gran festa que, per motius 
d’espai, tindrà lloc a l’Alfa i 
que comptarà amb l’actuació 
d’alguns dels músics de la Fun-
dación Tony Manero i moltes 
sorpreses. 

Festa d’aniversari 
per als 30 anys 
del Musical Maria
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estiu multidisciplinar, a la Julia Karp. Les obres de fins a 
17 artistes de països i disciplines diferents donen cos a la mostra Sum-
mer’10, que la Julia Karp Gallery va inaugurar el passat divendres 16 
de juliol i que es podrà visitar fins al proper dia 7 d’agost. Es presenten 
peces, entre d’altres, de Tessa Prevosti, Julià i Rosa María Arrazola 
(pintures); Luping (joies) o Fernando Blasco (fotografies). 

CedidA

relats curts

No em diguis que m’estimes 
encara que sigui veritat

Roser Herrera

la cartellera
ciNeMes

Bosque MulticiNeMes. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Pesadilla en Elm street: el ori-
gen. De sg a dj, 16.00, 18.00, 20.00 
i 22.00; dv i ds, 16.00, 18.00, 20.00, 
22.00 i 24.00.
• Una hora mas en Canarias. 16.05 
i 18.10.
• London river. Dv i ds, 20.15, 22.15 
i 00.45; de dg a dj, 20.15 i 22.15.
• Sunshine cleaning. De dg a dj, 
16.05, 18.10, 20.15 i 22.20; dv i ds, 
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.
• Shrek. Felices para siempre. .Dv 
i ds, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 i 
00.40; de dg a dj, 16.00, 18.00, 20.00 
i 22.00.
• Toy Story 3. (3D) Dv i ds, 16.20, 
19.20, 22.20 i 00.50; de dg a dj, 
16.20, 19.20 i 22.20.
• Eclipse. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00 

i 00.40; de dg a dj, 16.00, 19.00 i 
22.00.

• Noche y dia. Dv i ds, 16.10, 19.10, 
22.10 i 00.40; de dg a dm, 16.10, 
19.10 i 22.10.
• Toy Story 3. (3D). Dv i ds, 16.20, 
19.20, 22.20 i 00.50; de dg a dj, 
16.20, 19.20 i 22.20.

casaBlaNca-KaplaN. 
• sala 1: Dos hermanos. (Esp). 
18.00, i 20.00. Nadie sabe nada de 
gatos persas. 16.00.Fantastic Mr. 
Fox. 22.00. 
• sala 2: Family strip. Dv i dm, 
16.00. Mi vida con Carlos. 16.00.Io 
sono l’amore. 17.30, 19.45 i 22.00.

ciNeMes GiRoNa. Girona, 175
• sala 1: Toy story 3. (3D). Ds i dg, 

16.15, 18.15, 20.15 i 22.15; de dll 
a dv, 17.00, 19.00 i 22.00. Viatge 
màgic a l’Àfrica. (3D). Dg, 12.00. 

• sala 2: Kirikú i les bèsties salvat-
ges. De dll a dv, 17.10; dg, 12.00. 

María y yo. Ds i dg, 16.30 i 18.10; 
de dll a dv, 18.50 i 20.25. Un regalo 
para ella. Ds i dg, 20.00 i 22.00; de 
dll a dv, 22.10.

• sala 3: Pérez, el ratoncito de 
tus sueños 2. Dg, 12.00. El diario 
de Carlota. Ds i dg, 16.00, 18.05, 
20.10 i 22.15; de dll a dv, 17.15, 
19.25 i 22.00.

lauReN GRàcia. Carrer Bailén, 205.
• sala 1: Toy story 3 16.10, 18.20, 

20.30 i 22.40.
• sala 2: El diario de Carlota. 16.30, 

19.30 i 22.30.
• sala 3: La saga Crepúsculo: Eclip-

se. 22.15. Shrek, felices para si-
empre. 16.20, 18.20 i 20.20.

• sala 4: Noche y dia. 16.15, 19.15 i 
22.20.

VeRDi. Carrer. Verdi, 32 
• sala 1: Sunshine cleaning. (VOSE) 

16.20, 18.20, 20.20 i 22.20.
• sala 2: London river. (VOSE) 16.20, 

18.20, 20.20 i 22.20. 

•sala 3: Mujeres del Cairo. (VOSE) 
16.30, 19.15 i 22.00. 

• sala 4: Madres y hijas. (VOSE) 
16.30, 19.15 i 22.00.

• sala 5: Soul kitchen. (VOSE) 16.05, 
18.15, 20.25 i 22.30.

VeRDi paRK. Torrijos, 49. 
• sala a: Villa Amalia. 16.05, 18.15, 

20.25 i 22.30.

• sala B: Gainsbourg. 16.30, 19.15 i 
22.00.

• sala c: Nothing personal. 16.05, 
18.15, 20.25 i 22.30.

• sala D: María y yo. 16.20 i 20.15.
Ella, una joven china. 16,15 i 
22.15.

teatRes

alMeRia teatRe. Sant Lluís, 64. 
• Barcino’10. Fins al 31 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. Quim 
Va & Eutanàsia col.lectiva: Quina 
merda tot. 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. Esclavos tv. Dv, 23.30. Blan-
caneus i campaneta en acció. Ds, 
17 h. Magic Fabra. Ds, 20.30. Los 
Martínez. Ds, 23.30. 3 monólogos 
de risa. Dg, 20 h. 

• sala del mig. Optimisme global. 
Dg, 18.30.

• Xavier Fàgregas. La Trovada. 
Dm, 21 h. 4t campionat Impro-
Show. Dj, 21 h; dg, 18.30. Impro-
fighters. Dv, 23 h. Club de la 
màgia júnior. Ds, 18.30, i dg, 12 
i 17 h. Monólogos 10. Ds, 22 h. 
Zzapping, el concurso. Ds, 20 h. 
Monólogos 10. Ds, 22h. Impro 
Horror. Ds, 23.30. Monólogos. 
Dg, 20 h.

entrevista

La marxa de la Míriam (Is-
cla), el llarg parèntesi la in-
corporació d’homes a ‘Deli-
cades’,...T de Teatre atravessa 
una època de canvis?
És cert que hem engegat una 
etapa diferent, ho vivim d’una 
manera més puntual, no ens 
marquem un ritme de treball 
tan intens com el de fa uns 
anys, que acabàvem un pro-
jecte i ja començàvem a treba-
llar en el següent. Ara hem fet 
Delicades pel Grec, però feia 
dos anys que no treballàvem 
juntes. Hem obert una mica el 
matrimoni i, tot i que seguim 
tenint ganes de treballar juntes, 
també arrisquem en d’altres 
projectes per diferents costats i 
a un altre ritme. 

Quin ha estat el detonant 
d’aquest canvi?
Les ganes que tenim totes de 
fer altres coses, d’embarcar-nos 
en projectes diferents i també, 

“Hem obert el nostre matrimoni”

M.Ortega

l’ACtriu àGAtA roCA

àgata Roca, component gracienca de T de Teatre

el Grec les ha tornat a 
ajuntar dalt d’un esce-
nari amb ‘Delicades’ 
(al poliorama fins a l’1 
d’agost), el text que ha 
escrit especialment per 
a elles alfredo sanzol. 
Després d’un parènte-
sis de dos anys, doncs, 
les t de teatre tornen 
a la càrrega amb una 
proposta diferent, on el 
seu estil habitual va una 
passa més enllà a través 
d’una suma d’històries 
que s’acosta a les vivèn-
cies de les dones de la 
postguerra. la gracienca 
àgata Roca (Barcelona, 
1968) explica en aquesta 
entrevista els canvis que 
ha viscut la companyia 
els darrers anys i la 
manera com encararen el 
seu futur.

òbviament, la necessitat de combi-
nar el ritme laboral amb la vida fa-
miliar, perquè les nostres vides han 
anat canviant durant aquests anys i 
portàvem un ritme de treball força 
incompatible amb els fills. 

Ara podeu escollir més?
Sí, ens mirem més els projectes 
que farem juntes i ens ho agafem 
amb moltes ganes, perquè hem 
trencat la dinàmica del no parar. 
Ara hem fet Delicades i no pen-
sem més enllà, no ens plantegem 
res més, que segur que d’aquí a 
un temps veurem alguna cosa i 
se’ns tornarà a despertar el cu-
quet i hi tornarem a ser, però de 
moment fem això sense pensar 
en nou espectacle. 

‘Delicades’ és una evolució del 
vostre humor?
Molta gent quan la veu ens diu 
que és força diferent al nostre estil, 
però la veritat és que s’adiu molt 
al nostre tipus d’humor. L’estil T 
de Teatre hi és cent per cent reco-
neixible, tot i que és una història 
molt personal de l’Alfredo, amb 
un rerefons una mica més fosc 
del que és habitual en els nostres 
treballs. Es veu que ha estat cre-
ada pensant en nosaltres. Potser 
al principi l’espectador creu que 

hem fet un gran canvi i que ens 
hem posat serioses, però a me-
sura que avança l’obra ja queda 
clar que no és així. 

Després de l’èxit de ‘Jet lag’ 
s’havia parlat d’una nova sit-
com de les T de Teatre a TV3, 
però finalment le projecte va 
quedar aparcat, us tornarem a 
veure fent televisió?
La veritat és que ja teníem un 
projecte molt avançat que final-
ment TV3 no va voler i ens hem 
quedat aquí. Ara mateix no te-
nim cap idea per tornar juntes a 
fer una sèrie. 

Cap on evolucionarà ara T de 
Teatre?
Cap on ens porti el director en 
cada cas. L’Alfredo ens ha fet 
anar cap aquí i el resultat ens ha 
agradat molt, quan hi hagi un 
altre projecte interessant can-
viarem de rumb. No ens mar-
quem cap meta ni gran objec-
tiu. L’altre dia ens preguntaven 
si no teníem por de decebre el 
públic i la veritat és que no ens 
preocupa gens, perquè no hem 
fet cap jurament d’estil, fem a 
cada moment allò que ens atrau 
i aquesta és la gràcia de la nostra 
feina. Benvinguts els canvis. 

Somriuen, s’agafen de la mà 
i caminen pel parc mentre 
fan petits xarrups dels seus 
gots de llimonada. De sobte 
ell s’atura i li diu: “T’estimo”. 
Ella li pregunta: “De debò? Per 
Què?”, “No ho sé. Només volia 
dir-t’ho” respon. “I no saps 
per què?”, 
diu seriosa 
i afegeix 
mentre ell 
reflexiona, 
“Si m’esti-
messis no 
t’ho hauries 
de pensar...”. “M’agrada com 
em fas sentir”. “Per això m’es-
times? Ets un egoista!”. “Creia 
que ho trobaries bonic...”, 
diu a la defensiva. “Bonic? 
Què n’ets de superficial...” 
exclama. “Com si tu fossis tan 
profunda...”. “No m’estima-
ves tant?”, li etziba. “Jo no he 
dit quant! I saps què et dic? 
Que ho retiro! Per amargar-
me la vida ja m’ho faig sol...” 
respon enrabiat. “Això segur, 
perquè acompanyat no ho fas 
gaire bé...”. “Què insinues??” 
contesta astorat. “No insinuo. 

Afirmo! Tu solet, t’ho deus fer 
molt bé, però amb una dona 
no saps ni com posar-t’hi...” 
diu amb un somriure pèrfid 
que se li esborra quan ell 
agafa el got de llimonada i li 
aboca al damunt. 
Presa per la sorpresa, ella co-

mença a xisclar 
i atreu l’atenció 
d’un guàrdia, 
que s’acosta a 
preguntar si pas-
sa res. “Aquest 
tiu m’ha dit 
que m’estima”, 

crida ella degotant llimonada 
mentre el guàrdia se’ls mira. 
Al cap d’uns instants traient 
la llibreta els diu: “Així que ell 
li tira llimonada quan l’estima 
i a vostè això l’excita i la fa 
cridar? Doncs segons l’arti-
cle 24 de la nova ordenança 
cívica, les pràctiques sexuals 
en un lloc públic tenen una 
sanció de 600 euros. Pagaran 
al comptat?”. 

“Aquest tiu m’ha dit 
que m’estima”, crida 
ella encara degotant 

llimonada

amb la col.laboració de 
l’aula d’escriptors
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Esports
La UDA Gramenet, rival de l’Europa en 
el retorn dels graciencs a Copa Catalunya
Els escapulats disputaran aquesta competició per primer cop en els darrers dos anys

la uDa Gramenet visi-
tarà la segona setmana 
d’agost el camp de l’àliga 
per enfrontar-se a l’eu-
ropa en el partit de la 
tercera ronda de la copa 
catalunya, una històrica 
competició per als graci-
encs que no disputaven 
des del 2008 a causa d’un 
canvi federatiu que els 
va deixar automàticament 
fora l’any passat. serà, 
doncs, el primer partit 
de copa de l’era Dólera i 
la primera gran prova de 
foc d’un equip que ha ge-
nerat moltes expectatives 
als aficionats.

ÈRIC LLuENT

Després de la polèmica de fa 
unes setmanes per la vinculació 
d’un vicepresident escapulat amb 
una candidatura de la Gramenet 
–una situació que la junta direc-
tiva ha deixat aparcada-, la casu-
alitat ha volgut enfrontar aquests 
dos equips a la tercera ronda de la 
Copa Catalunya. El partit, la data 
del qual encara s’ha de fixar pel 
7 o 8 d’agost, es jugarà al camp 
de l’Àliga, estadi on els graciencs 
hauran de competir fins que les 
obres de la renovació de la gespa 
del Nou Sardenya acabin. Els dos 
conjunts arribaran a aquesta cita 
enmig de dues situacions antagò-
niques. Mentre la Grama viu una 
reestructuració de la seva plantilla 
fruit de les greus dificultats econò-
miques que travessa el club –fins i 
tot va perillar la seva continuïtat a 
Segona B-, l’Europa ja fa setmanes 
que va tancar els fitxatges per a la 

propera temporada i encara l’eli-
minatòria com una oportunitat 
per tornar deixar un bon regust de 
boca als aficionats que encara re-
corden les dues copes consecutives 
aconseguides als anys noranta da-
vant del primer equip del Futbol 
Club Barcelona. La cita servirà per 
veure debutar amb la samarreta es-
capulada les noves cares de l’equip 
entre les quals destaca la del vete-
rà davanter centre Cebri, cridat 
a ser la referència del gol dels de 
Dólera. En cas de passar de ronda, 
l’Europa s’enfrontaria a un dels set 
equips restants, entre els quals hi 
ha el Sant Andreu. Que tots dos 
conjunts es trobessin en properes 
rondes seria l’única opció per tal 
que l’històric derbi de la ciutat es 
tornés a repetir aquesta tempora-
da en competició oficial. 

ànGel GArretA

 imAtGe de l’Amistós de l’estiu pAssAt entre lA GrAmenet i l’europA

Els jugadors de l’Europa co-
mençaran els entrenaments el 
proper dilluns sota les ordres 
de Pedro Dólera, que ja ha dis-
senyat una pretemporada que 
portarà als escapulats a veure’s 
les cares amb conjunts de di-
ferents categories del futbol 
català. El primer partit es dis-
putarà el 31 de juliol al Feliu 
i Codina d’Horta. Tot seguit, 
el dia 5 d’agost els graciencs 
participaran el Torneig d’His-
tòrics amb l’Espanyol B i el 

Masnou. Júpiter, Santfeliuenc, 
Rubí, Santboià –al Torneig Vi-
la de Gràcia-, Mollet i Premià 
de Dalt seran els rivals d’una 
pretemporada que s’allarga-
rà fins al proper 22 d’agost, 
tot just una setmana abans de 
l’inici de la lliga del grup 5 de 
Tercera divisió. D’altra banda, 
aquesta setmana s’ha conegut 
la renúncia del Cassà a jugar a 
Tercera divisió, cosa que per-
metrà que el Premià recuperi 
aquesta categoria.

Horta i Premià de Dalt obren 
i tanquen la pretemporada 

breus

El Consell de l’Esport de Grà-
cia, que va tenir lloc dimecres a 
la seu del Districte, va acordar 
recuperar el format original de 
la Nit de l’Esport gracienca que 
en les darreres edicions s’havia 
dividit en dues categories: joves 
i sènior. La idea és l’edició 2010 
reuneixi els esportistes de base i 
els adults en un mateix acte com 
ja s’havia fet a les primeres tro-
bades. L’acte es continuarà fent 
al Centre Artesà Tradicionàrius i 
els premiats seguiran sent a pro-
posta de les pròpies entitats. A 
la reunió de dimecres també es 
va informar sobre el reglament 
d’ús socials de les instal·lacions 
esportives d’escoles públiques, 
una normativa que pretén re-
gular els preus que paguen les 
entitats esportives per utilitzar 
aquests espais després de l’ús es-
colar i extraescolar. 

La Nit de l’Esport 
recupera el 
format original

La programació de la Festa Ma-
jor de Gràcia inclou un pecu-
liar torneig esportiu. La plaça 
Rovira acollirà la primera edi-
ció d’una competició de tennis 
amb taula de Festa Major. La 
idea és jugar amb les raquetes 
del ping-pong utilitzant com a 
espai de joc les taules que s’uti-
litzen per als vermuts, dinars 
i sopars durant la festa. “Po-
sarem una xarxa per dividir el 
camp i la gràcia és que la taula 
pot ser irregular o tenir els can-
tons desgastats. La qüestió serà 
divertir-se”, explica Jordi Mar-
tín, responsable de la festa a la 
plaça. L’activtat es farà el 18 
d’agost a les onze del matí. 

Rovira prepara un 
peculiar torneig 
de tennis taula

in memoriam

Posteriorment es va incorporar a 
la comissió Matagalls Montser-
rat, on va estar col·laborant pràc-
ticament des de la seva posta en 
marxa. La seva implicació amb 
el club de Gràcia ha estat d’allò 
més fructífera tant en la promo-
ció de l’esport com en la gestió 
interna a través de la secretaria. 
Malauradament el passat dime-
cres dia 14 va patir un accident 
de circulació prop de Saragossa, 
on va perdre la vida quan viatjava 

CediA

Josep prtell, seCretAri GenerAl del CeG

Adéu per sempre

Francesc Sanahuja, president del CEG

per la carretera N2 per començar 
uns dies de vacances. En Josep 
Portell, ha deixat empremta. Per-
sona molt propera i entranyable, 
mai no havia volgut cap mena de 
protagonisme. Únicament tenia 
interès a treballar per tal que els 
projectes es fessin realitat fos qui-
na fos la secció o àmbit esportiu. 
També es preocupava que aquells 
que col·laboren de forma discreta 
fossin reconeguts dins de l’ enti-
tat o fora d’aquesta. 

Record a Josep Portell, secretari general del CEG, mort el dia 14

el secretari general del 
club excursionista de 
Gràcia, Josep portell 
i Fuente, home polifa-
cètic i gran emprene-
dor, va néixer el 2 de 
juny del 1940 i com ha 
esportista va practicar 
l’especialitat de l’es-
calada a través de la 
secció del GeDe on va 
obrir noves vies en les 
diferents àrees.
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Activitat econòmica
La reactivació de l’associació de veïns i 
comerciants obre esperances a Joanic 
Un dels objectius de l’entitat és potenciar els llums de Nadal

lA zonA de JoAniC busCArà mesures per reACtivAr el Comerç

Malgrat comptar amb una 
estació de la línia groga, 
els comerciants de la 
plaça Joanic, l’avinguda 
pi i Margall, escorial i 
els petits carrers que 
ocupen aquest triangle 
se senten fora del boom 
de visitants que rep el 
nucli històric de la Vila 
de Gràcia. És per això 
que l’associació neix amb 
l’objectiu d’atraure nous 
compradors però, sobre-
tot, d’ enfortir la relació 
amb els veïns de la zona.

èriC lluent

ÈRIC LLuENT

Els veïns i comerciants de la pla-
ça Joanic i rodalies han decidit 
reactivar l’associació de la zona i 
des de fa un mes han aprovat una 
nova junta directiva que té com 
a objectiu visibilitzar el comerç 
del barri per tal de fomentar la 

compra dels veïns. En aquesta 
àrea del districte de Gràcia hi 
conviuen dues associacions, la 
de Joanic i rodalies i la de Gràcia 
Nova, un fet que en ocasions ha 
fet sorgir discrepàncies entre els 
comerciants. Hores d’ara l’entitat 
ja acumula 39 adhesions però en 
les properes setmanes es calcula 
que una quinzena de comerços 
més s’hi afegiran. Serà aleshores 
quan s’iniciarà un procés de pro-
moció del barri que pretén bene-
ficiar els interessos dels botiguers 
i, alhora, els del veïnat. 
“La clientela del comerç d’aquí 
està formada pels veïns ja que 
els visitants del centre de la Vi-
la no hi arriben. Volem treballar 
promocionar el comerç i oferir 
més activitats de caire familiar”, 
destaca Xavier Fillol, president 
de l’Associació de Veïns i Co-
merciants de la plaça Joanic, Pi 
i Margall i Rodalies. La prime-
ra trobada la faran aprofitant la 

Festa Major realitzant activitats 
a l’espai que s’hi programa a Jo-
anic. El dia 19 d’agost faran el 
sopar de veïns i comerciants, 
una reunió que servirà per donar 
simbòlicament el tret de sortida a 
aquesta nova etapa d’una entitat 
que va ser fundada fa cinc anys 
per Josep Inglés. 

activar el Nadal

A partir del setembre, es farà 
una activitat mensual al carrer 
a la plaça pensada per al públic 
familiar i ja es comença a pensar 
en la campanya de Nadal. “Els 
objectius de l’associació passen 
per tenir una relació directe amb 
l’Ajuntament, fer pinya amb la 
resta d’associacions de comerci-
ants i activar el Nadal a Joanic. 
Abans recordo que s’hi feien co-
ses però actualment està bastant 
mort. Reactivarem les llums i el 
Nadal a Joanic”, explica Fillol. 
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la torratxa

cansament

Amb la calor un gran can-
sament ha caigut damunt 
les espatlles d’aquesta 
pobra bruta i dissortada 
societat. Mentre aquesta 
xafogor que converteix els 
carrerons del barri en pas-
sadissos irrespirables no ha 
fet acte de presència, hem 
pogut anar sobrevivint amb 
més o menys ànims a patri-
cis estafadors, corrupcions 
a gran escala, desafecci-
ons múltiples, tribunals 
polítics, polítics incapaços, 
administradors sospito-
sos, alcaldes fracassats i 
fatxendes futbolístics que 
volen jugar a polítics. Ara, 
després d’un hivern tem-
pestuós i d’una primavera 
carregada de xàfecs, l’estiu 
s’ha abraonat damunt 
nostre i ens ha estabornit 
just en el moment precís en 
què crèiem que estàvem a 
punt d’aconseguir la gran 
conspiració nacional contra 
tanta traïdoria i ineptitud. 
I no.
El milió llarg va ser un 
miratge en un país que 
camina a gambades cap a 
la desertització social, i que 
ningú no sigui tan infeliç 
de creure’s haver estat 
protagonista d’alguna cosa 
que hagi fet somoure algun 
fonament corcat de la 
pàtria. Les entranyes de la 
pàtria fa anys que han estat 
rossegades per tota mena 
de carronyaires que diuen 
treballar en nom i per ella. 
La pàtria, simplement, ja 
no existeix, el cansament 
l’ha devorada. El que queda 
damunt l’asfalt és només el 
llast de la rapinya. La calor 
de l’estiu s’encarregarà de 
diluir-ho. 

R
afael V

allb
o
n
a

gràcia independent

25. espai disponible per a noves idees

... i que consti que aquest títol 
no és nostre. Els amics de l’In-
dependent ens el van adjudicar 
sense demanar-nos l’opinió, el 
dia que vam publicar la nostra 
primera columna. Aquell títol 
era el que fins llavors feia ser-
vir en les seves contraportades 
l’Albert Musons i Agell, líder 
de l’independentisme gracienc, 
periodista, polític, historiador i 
poeta de vida i obra. Nosaltres 
vam començar a escriure poc 
després del seu sobtat silenci, 
enmig de dies confusos i tras-
balsats. Amb el seu títol vam 
anar a impremta, i així ens hem 
quedat fins ara. 
La Gràcia independent de l’Al-
bert Musons era un concepte 
insubornable que no entenia de 
geografies ni de lògiques urba-
nes. Tant li feia que li raonessis 
la impossibilitat de trencar re-
lacions amb Barcelona i ser-ne 
alhora l’epicentre urbà; tant li 
feia que aquesta idea provoqu-
és somriures entre alguns i fos 
considerada un frikisme per al-
tres. Ell no hi renunciava. Rien 
de rien, et deia. I si la conver-
sa arribava en aquell punt on 
ja no li servien arguments ni 
raons, llavors posava sobre la 
taula la paraula definitiva, que 
ell mateix s’havia inventat: gra-
cianisme. Quan ell la pronunci-
ava, Gràcia tornava a ser lliure. 
Només l’Albert, exercint de 
Conseller de Cultura, tenia els 
sants valors de passejar-se per 
la Vila al costat de l’alcalde de 
Barcelona durant la Festa Ma-

Després de 25 contra-
portades, deixem lliure 
el camí per a algú altre 
que mensualment vul-
gui dedicar-se a fer de 
portaveu de sí mateix 
des d’aquesta tribuna. 
Nosaltres no som amos 
d’aquest espai, però si 
pogués ser, ens agrada-
ria que se seguís dient 
‘Gràcia independent’...

Gerard Maristany i Sergi Martín

jor, amb una samarreta que deia: 
Barceloní jo? No. Gracienc. 
Compartim amb l’Albert molts 
dels arguments que justificarien 
una independència gracienca, 
sempre dintre d’una gran federa-
ció de pobles metropolitans. Ara 
bé, la nostra “Gràcia indepen-

dent” no ha anat pas en la ma-
teixa direcció: per a nosaltres, la 
primera fita era la independència 
personal. Una llibertat absolu-
ta de criteris que ens obligava a 
desconfiar dels discursos oficials i 
ens donava carta blanca per criti-
car, a costa de les emprenyamen-
tes d’algunes entitats que formen 
part del sanctasanctorum de la 
Vila (dit amb tot el carinyo, que 

consti). Com quan vam acusar 
Sant Medir de ser una festa poli-
titzada. Segurament ens ha perdut 
la forma i les ganes de provocar: 
pensàvem que la ironia i la crítica 
des del l’humor eren una mane-
ra de desfermar debat, d’encetar 
nous camins, de fixar horitzons 
més llunyans, partint de les expe-
riències al pati d’escala. Res d’ai-
xò no s’ha produït en la mesura 
que esperàvem i com que tenim 
la sensació –ratificable a l’heme-
roteca- que ens començàvem a 
repetir, hem decidit plegar veles 
i buscar noves fites personals que 
hauran de passar més per l’acció 
que no pas per les paraules. 
Desconeixem si els amics de l’In-
dependent han pensat en un re-
canvi, però com que mai se sap, 
us encoratgem a enviar-los una 
proposta a independent@debarris.
com. Cal compromís i ganes de 
pensar. Això, que sembla tan fàcil 
i aviat és dit, és una cosa compli-
cadíssima, en aquests temps tan 

lA imAtGe que vAn esCollir GerArd mAristAny i serGi mArtín en el seu primer ArtiCle A l’independent

accelerats en què vivim on, a 
més, la memòria és un valor vo-
luble. Seria divertit veure quins 
nous sentits li podem donar als 
mots Gràcia Independent. 
Per cert: de tant en tant ens 
agrada recordar que la ciutat 
no permet posar el nom d’una 
persona a un carrer fins a cinc 
anys després de la seva mort. El 
pròxim 30 d’octubre farà ja tres 
anys que ens vam acomiadar de 
l’Albert. Sabem que hi ha inici-
atives per donar el seu nom a al-
guna sala de la Vila, però recor-
dem que en aquesta ciutat no hi 
ha cosa més perenne que el no-
menclàtor de carrers. A qui vin-
gui darrere nostre, li proposem, 
si ho considera convenient, que 
segueixi fent recordatoris. No 
sigui cas que el dia se’ns tiri a 
sobre i hàgim de posar-nos tots 
a córrer, com tot sovint ens ha 
passat quan ens tocava una nou 
llirament d’aquesta Gràcia In-
dependent. Salut, veïns! 

miquel serrAtosA

Com que teníem la 
sensació que ens 

començàvem a repetir, 
busquem noves fites


