
355

3
 d

e 
se

te
m

b
re

d
e 

2
0

1
0

Vint-i-set anys d’història, d’alli-
berament sexual, de trencament 
dels cànons establerts es van aca-
bar dissabte passat amb el tanca-
ment de la discoteca Martin’s, el 
local que el 1983 es va convertir 
en la primera discoteca exclusi-
vament gai de Barcelona. Una 
festassa amb molt de cuir, vells i 

nous amics i un espectacle stripper 
va servir per dir adéu a una etapa 
històrica de la nit barcelonina. El 
local ha canviat de mans i a partir 
del 24 de setembre o l’1 d’octubre 
passarà a dir-se Tunnel Diagonal 
i s’adreçarà a un públic heterose-
xual. D’aquesta manera la nova 
discoteca portarà el mateix nom 

del primer local que el grup Tu-
nnel va obrir a la Diagonal amb 
un clar desig de tornar als orígens. 
Un dels canvis obvis de la nova 
etapa serà la desaparició del cuarto 
oscuro de la tercera planta que es 
convertirà en un bar-lounge.
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Tanca Martin’s, la primera ‘disco’ gai

Poques proves i treball ‘non-stop’ 
en l’arribada del metro al Coll

sumari

L’expresident de la federació de 
Colles de Sant Medir, ànima 
de la Gràcia més tradicional i 
líder de les curses de trial a Ca-
talunya, Ricard Pinet, va morir 
dilluns a casa seva a l’edat de 
79 anys en un accident domès-
tic. L’enterrament, dimecres 
al tanatori de Sant Gervasi, 
va aplegar familiars i amics de 
totes les aficions del veterà re-
ferent veïnal.

Pàgina 7

Les obres de les estacions del nou 
tram de la línia 5 de metro entre 
Horta i Vall d’Hebron, amb para-
da al Coll, es van acabar, a finals 
de juliol, com una contrarellotge. 
L’objectiu era complir tant amb 
la prohibició d’inaugurar res dos 
mesos abans de les eleccions -quan 
es preveien el 24 d’octubre- com 
amb el termini promès. Durant 
les dues últimes setmanes les obres 
van avançar a marxes forçades i van 
requerir un esforç extra dels tre-
balladors que van dedicar-s’hi 20 
dies de forma ininterrompuda. Les 
presses també van obligar a reduir 
els terminis de proves sense passat-
gers que es van deixar en una set-
mana, quan el protocol n’estableix 
tres. El metro, però, funciona sense 
grans incidències des de fa poc més 
d’un mes, tot i que encara queden 
pendents alguns serrells de la instal-
lació elèctrica a les estacions.
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l’enterrament de Ricard Pinet dime-
cres va aplegar gent de tota tendència 
política al tanatori de Sant Gervasi, lloc 
on molts dels graciencs presents hi ha-
vien estat l’última vegada per acomiadar el 
pare de l’independentisme gracienc, albert 
musons. l’acte va ser molt emotiu i fins i tot alguns 
dels presents van dipositar unes flors amb la bandera 
espanyola al fèretre i altres recordaven com l’entra-
nyable Pinet, les coses com siguin i cadascú és ben 
lliure, venia habitualment loteria de la Falange. 

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

El metro ha arribat aquest estiu al nord del Districte amb l’ober-
tura de la flamant estació de Coll-Teixonera que té el seu vestí-
bul encara en el districte d’Horta-Guinardó però que penetra a 
Gràcia a través d’un túnel de més de cent metres que passa per 
sota de Santuari i que treu el cap per la part baixa de les esca-
les mecàniques del carrer Beat Almató. Ha estat aquesta una 
obra molt complexa i alhora polèmica en els seus inicis, que al 
Carmel va causar un drama veïnal amb l’ensorrament d’edificis 
i que a la part de Gràcia va produir greus maldecaps amb es-
querdes que van obligar a reubicar alguns veïns. Les informa-

cions menys mediatitzades, les 
d’aquestes esquerdes a la part 
de Gràcia, van ser negades i 
renegades per les fonts d’infor-
mació institucionals. Molt bé. 
Avui tenim un nou episodi 
sobre el qual no hem hagut de 
lamentar cap desastre però que 

probablement també serà negat oficialment: la inauguració 
de l’estació de la L5 al Coll el passat 31 de juliol es va fer tan 
a correcuita -l’alcalde, de fet, havia donat com a data el 24 de 
juliol- que els combois es van estrenar sense les tres setma-
nes de proves sense passatgers reglamentàries (una setmana 
i gràcies) i els treballadors van haver de suportar jornades 
ininterrompudes de feina durant els vint dies anteriors a la in-
auguració. Per què tanta pressa?, es preguntaven els pencaires 
que treballen a les entranyes del metro i que aquells i els dies 

posteriors van ser desplaçats 
des de totes les zones de la 
ciutat on hi havia reparacions 
a fer al Coll. La raó només era 
una: tenint en compte que no 
es poden fer inauguracions ofi-
cials quan falten dos mesos per 
a les eleccions i que el govern 

estudiava aleshores la data del 24 d’octubre, les estacions no 
es podien obrir al setembre amb foto de polític tallant la cinta.
Va prevaldre, doncs, la photo opportunity a la seguretat dels 
passatgers que estrenaven els combois? Va preferir el govern 
posar-se una medalla i sortir als diaris abans que fer les coses 
ben fetes? Es va deixar al pur atzar unes més que possibles 
errades en el servei que sí que han succeït aquest estiu a la L9 i 
la L10, i que al Coll s’han evitat perquè no s’ha optat per un sis-
tema automàtic de conducció? Seria molt demanar als nostres 
dirigents que no fossin presents a les inauguracions? I, esclar, 
un cop feta la foto, els treballadors del metro, a acabar la feina.

Durant el lliurament de 
premis als carrers que 
participaven a la Festa 
Major vaig cometre 
l’error de demanar una 
cervesa en una terrassa 
de la plaça de la Vila. 
Em van cobrar cinc eu-
ros. Als veïns que hem 
nascut a la Vila se’ns 
regira la butxaca cada 
cop que és Festa Major. 
És evident que no po-
dem dur un carnet per 
saber qui és veí i qui no 
ho és, però penso que 
ha arribat un moment 
que comerciants que 
no hi participen de cap 
manera, en la Festa, 
només per lucrar-se, 

acabaran amb ella.
A cap ciutat d’Europa et 
cobrarien, amb el nostre 
poder adquisitiu, cinc euros 
per una cervesa. A aquest 
ritme acabaran destruint 
la Festa Major que tant els 
costa de portat a terme als 
veïns. Haurien de canviar 
algunes coses perquè això 
no passés. Felicitats i ànims 
a tots aquells carrers que hi 
participen.

Ferran martín

Amb la calor i, sobretot, el 
mes d’agost, el degoteig de 
dones assassinades per la 
violència masclista aug-
menten indefectiblement. 
Ja són setanta les víctimes 
en el que portem d’any. 
Malgrat que, en general, la 
nostra societat té cada cop 
més clar que la violència de 
gènere és una lacra que cal 
combatre i que els meca-
nismes per fer-ho passen 
per l’educació i la conscien-
ciació social, encara hi ha 
enquestes que deixen veure 
que un 5’9 per cent d’entre-
vistats consideren justifica-
da aquesta violència quan 
la dona decideix deixar 
la relació, i un 14’8 per 
cent pensa que si un home 
maltracta la dona perma-
nentment, aquesta hauria 
de canviar d’actitud. 
Això ha de fer pensar en 
no minimitzar el perill que 
corren les dones en situació 
de risc, de més de 30 anys, 
la gran majoria de les quals 
viu amb l’agressor, que és 
la seva parella. Malgrat 
això, una dada positiva que 
es desprèn d’aquest estudi 
és el fet que hagin augmen-
tat les denúncies presen-
tades per familiars de les 
dones que viuen aquesta 
situació i, sobretot, per 
terceres persones (amics, 
veïns…), cosa que abasta ja 
el 13’7 per cent del total de 
casos. 
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rSeguretat i inauguracions
Conxa Garcia

Els combois del metro 
es van estrenar sense les 
tres setmanes de proves 
que diu el protocol

Va prevaldre la ‘photo 
opportunity’ política 
a la seguretat dels 
primers passatgers?

Com a lector, col.la-
borador habitual i mem-
bre del consell de redac-
ció de l’Independent vull 
manifestar públicament 
el meu desacord i males-
tar per la publicació en 
el número 353, corres-

ponent al 23 de juliol d’aquest 
any, de l’article «Cas VII/10. 
Banderofòbia» signat per Mike 
Ibáñez.
Crec, sincerament, que el 
vocabulari i les expressions 
que fa servir són un insult a 
l’elegància humana i, particu-
larment, al bon nom dels qui 
ens dediquem a l’ofici d’es-
criure i que les consideracions 
que fa entorn de les banderes 
en general i de la catalana 
en particular són una ofensa 
a tots aquells que ens sentim 
representats per ella i, molt 
especialment, per tots els qui 
van lluitar, fins a la mort en 
molts casos, pels ideals que 
representa.

Jordi albertí
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Et vols anunciar a 
l’independent?
truca’ns i t’informarem

692 601 261
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martin’s

Un actual director general de 
la Generalitat, quan exercia 
de militant de base, va afir-
mar encertadament en un 
programa de Joaquim Maria 
Puyal que ningú, absoluta-
ment ningú, podia assegurar 
a primera vista quina era 
la seva tendència sexual. 
Perquè hi ha molts defen-
sors de la causa homosexual 
al marge d’exercir-la o no. 
Per això aquesta columna 
està dedicada a la gent del 
Martin’s, uns bojos que el 
gris any 1983 van obrir la 
primera sala exclusivament 
gai de Barcelona. Ells també 
són un símbol de Gràcia. 
Sense Martin’s, com sense 
els okupes, els castellers, els 
moderns, els Verdi, L’Inde-
pendent... no s’entén Gràcia.
Ja fa uns anys que Martin’s 
no s’omplia i la gent de Tu-
nnel ara hi vol fer una disco 
hetero. Però si les parets de 
la sala parlessin -sobretot 
les parets del seu famós cu-
arto oscuro- sortirien moltes 
històries inexplicades de la 
Barcelona més espontània, 
radical, valenta, reivindica-
tiva, alliberada. Martin’s va 
sobreviure també a la divisió 
que les creus de Sant Jordi 
van crear en el moviment 
gai. Martin’s va ser sempre 
símbol de llibertat. Us troba-
rem a faltar, nois. 
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La crisi ha condicionat Les teves vacances d’estiu? entra a www.independent.cat/gracia i vota

què en penseu...

El carrer Vedri sempre té molta 
imaginació i enguany d’altres 
carrers hi han posat molta 
il.lusió, ha estat un bon any. 
Que les places hagin quedat en 
bona posició, a més, té molt de 
mèrit perquè són més difícils 
de guarnir. 

Joan dueñas
jubilat

marco muñoz
cambrer

neus Sáez
aturada

Jeffry domènech
cambrer

El guarniment que va proposar 
el carrer Verdi era molt en-
ginyós, però la veritat és que 
m’agradaria que tornessin a 
concursar els trams de Verdi del 
Mig i de Baix per donar-li més 
color a la Festa. També consi-
dero meritoris els resultats de 
Rovira i plaça de la Vila. 

Els guarnits d’aquest any han 
tingut un bon nivell,  però no 
em sembla massa bé que hagi 
tornat a guanyar Verdi. Es po-
drien valorar d’altres aspectes 
més enllà del disseny, com ara la 
feina que suposa durant tot un 
any, la imaginació,...i també una 
renovació del tipus de jurat. 

Penso que Verdi parteix amb una 
mica de ventatja perquè té l’aju-
da d’una arquitecte. Està molt bé 
que les places posi envelats per 
sentir música, els guarniments 
de fons incrementen l’ambient 
de Festa Major. Els concerts del 
carrers han estat al nivell i la 
seguretat ha funcionat. 

... del concurs de places i carrers guarnits d’aquest any?

Textos i fotos: Alfred Cano

Opinió

tribuna

el jurat i els premis
L’important no és guanyar, 
sinó participar. Aquesta és 
una frase molt habitual entre 
les persones que participen 
en algun esdeveniment en 
el qual el resultat final és un 
premi atorgat per un col.lectiu 
de persones que, en l’argot, 
s’anomena jurat i, fet públic el 
resultat, alguns participants 
renuncien al fet de participar 
i es queden amb què l’impor-
tant és guanyar, segurament 
seguint els paràmetres del 
Barça. (Ens podem imaginar 
que al Barça s’apliqués la dita 
que l’important és la participa-
ció i no el fet d’assolir el premi 
de guanyar, la resposta és no).
Pel que fa a jurats, n’hi ha 
per a tots els gustos i espe-
cialitats que ens puguem 
imaginar. Quan algú o algunes 
persones a títol individual 
o en alguna entitat organit-
zen alguna cosa, a l’hora de 
definir qui o quins han de ser 
els guanyadors, busquen un 
jurat, perquè esculli i analitzi 
els mèrits, obres, accions, 
projectes, ... per definir quins, 
segons el seu criteri, són els 
mereixedors d’assolir l’honor 
de ser premiats.
Ara bé, quan el jurat emet el 
seu fallo és quan comencen a 
sortir les pegues, la gent que 
no està d’acord amb aquell 
veredicte, autors o no autors, 
familiars o simpatitzants, tota 
una munió de gent que diu 
la seva envers aquell resul-
tat que han emès aquelles 
persones que per a uns eren 
qualificades mentre que per 

 Josep Maria Contel, periodista i historiador local

als altres no ho eren. Tot això es 
trasllada gairebé cada any a la 
plaça de la Vila de Gràcia, durant 
la Festa Major el dia d’atorgar 
els premis als carrers guarnits, 
amb crits com “Tongo, tongo!”, 
comissions que han marxat 

deixant el seu premi a la tarima, 
gent que penja el premi al revés 
o no el penja, comissions que 
escriuen coses contra el jurat i 
la seva suposada ceguera, i així 

tot un reguitzell d’accions per 
mostrar el seu desacord.      
A Gràcia i a la Festa Major 
aquest fet no és nou, ve de 
lluny, si més no durant la Festa 
Major de l’any 1931 els veïns del 
carrer Camprodon varen penjar 
a la portalada que donava al 
carrer de Milà i Fontanals el se-
güent escrit: “AQUEST CARRÉ Á 
SIGUT PREMIAT AMB ‘L 5 PREMI – 
LA COMISSIO Y TOT ‘L VEINAT ‘L 
REBUTJA COM Á PROTESTA PEL 
FALLO –La comisio–”
Un text que avui el podrien o 
poden subscriure tal qual qual-
sevol dels carrers o places que 
guarneixen el seu espai durant 
la Festa Major, no tant perquè 
tinguin en part o no la raó, sinó 

perquè la cosa més important 
que obliden o oblidem tots 
és que els jurats sempre són 
subjectius i això implica que, 
posin a qui posin de jurat, 
aquesta persona sempre apli-
carà els seus gustos, dèries, 

fòbies, ... a l’hora de fer una 
valoració de qualsevol cosa. 
Com diu la dita: Para gustos, 
los colores. I aquesta sí que la 
fa servir tothom. 

Crits com els de “Tongo, 
tongo!” són habituals al 
lliurement de premis als 
carrers i places guarnits

Els jurats sempre són 
subjectius i apliquen 
els seus gustos, dèries 
i fòbies a la valoració
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temps de pèrdua de patrimoni

Opinió

cARlOs cObO

Quantes vegades us heu pre-
guntat amb cara de sorpresa: 
com hi pot haver aquesta 
casa de l’època burgesa amb 
jardí en aquest indret de Bar-
celona? Doncs no us preocu-
peu, l’Ajuntament s’ha posat 
mans a l’obra perquè no ens 
fem aquesta pregunta. Solu-
ció: enderrocament. Primer 
han començat a la Travessera 
de Dalt amb l’enderrocament 
de l’institut Santa Madrona, 
i amb l’excusa de pisos de 
protecció oficial (que molta 
falta fan) s’han carregat una 
d’aquelles torres que sor-
prenien en veure-la tot i que 
les ampliacions que va patir 
la van desfigurar una mica. 
Però compte que han anat 
més enllà, ara es veu que 
li toca el torn a la casa que 
conté l’ermita de la Salut, 
una casa que bé podria servir 
per fer-hi un casal de gent 
gran o una escola bressol 
amb jardí inclòs, diuen que 
falten solars, jo pensava 
que amb l’enderrocament de 
Vallcarca s’alliberaven una 
gran quantitat de sòl sufi-
cient per fer negoci. És una 
gran llàstima que la casa de 
l’ermita de la Salut estigui 
sentenciada, esperant el pas 
de les grues perquè l’esmi-
colin i així s’acabi amb les 
dues úniques torres que ens 
quedaven a la Travessera 
de Dalt, testimonis que ens 
demostraven que en aquell 
indret tan ple de cotxes, en 
un temps passat hi havien 
casetes on la tranquil.litat 
era el que caracteritzava el 
carrer, ara només ens queda 
esperar veure-la enderroca-
da i l’Ajuntament no fa res 

per evitar-ho, a l’inrevés, la 
descateloga amb l’objectiu de 
retirar el nivell de protecció de 
la finca perquè es pugui fer un 
d’aquells edificis de 10 pisos, 

quan si bé em sembla recordar 
no es poden edificar construc-
cions amb tanta alçada. Ni 
recollides de signatures, ni res 

sembla que hagin de servir 
per evitar aquest enderro-
cament, en fi, tard o d’hora 
(després de les eleccions) el 
senyor Hereu es preguntarà 
què ha fallat del seu model 
de ciutat, doncs ja li dic jo, la 
seva falta de sensibilitat en 
aquest últim any, una ciutat 
moderna és compatible amb 
la historia i les edificacions 
antigues que destaquen 
perquè surten del que és nor-
mal. Si vol, votem els veïns si 
volem que s’enderroqui, però 
crec que s’emportaria una 
altra decepció. 

Jo pensava que amb 
l’enderrocament de 
Vallcarca ja s’havia 
alliberat prou espai 

la setmanaLluís Bou

montilla vs. Hereu

José Montilla no se sent prou aplaudit com a 
president. No és només que l’oposició no li ha 
vist mai lideratge, sinó que els socis de govern 
tampoc. Fins i tot el sector catalanista del PSC 
no el veu clar com a líder polític. Quan Ernest Maragall critica 
que el govern no té projecte nacional i Antoni Castells denuncia 
la dependència del PSC respecte del PSOE, també qüestionen el 
lideratge de Montilla. I el president és molt conscient que no ha 
quallat com a líder polític.
Montilla ha estat certament un president dèbil. Ha permès que 
ICV es desmarqués d’una llei tan important com la d’Educa-
ció. I no ha pogut fer cap remodelació de l’executiu, quan era 
necessària per al seu lideratge vistos els problemes d’algunes 
conselleries.
Però el president s’ha trobat amb un prerogativa que creu que 
el reforça: La data de la convocatòria electoral. Especular amb 
ella s’ha convertit en el fet més mediàtic del seu poder, i per això 
n’abusa de la manera tan exagerada com està fent. L’origen de 
l’histrionisme és aquesta situació inicial personal, el no poder 
dictar l’agenda clarament en res més.
Montilla ha comès un error a l’endarrerir la data electoral al 28 de 
novembre a base de jugar amb el seu trumfo reglamentari. D’en-
trada, ja veurem com el tripartit gestiona la visita del Papa Benet 
XVI a Barcelona, especialistes com són alguns dels seus dirigents 
a crear conflictes diplomàtics caient en el ridícul. 
Però no és aquest el gran problema d’endarrerir tant els comicis.
El gran perjudicat al deixar les eleccions per finals de novem-
bre és l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Si les enquestes es 
confirmen, els comicis catalans portaran el PSC a la derrota a 
Catalunya. I Montilla ha acabat situant aquest escenari a només 
sis mesos de les eleccions municipals. Hereu rebrà directament 
l’impacte de la derrota del PSC a les eleccions catalanes, ja que el 
partit no tindrà temps de recuperar-se amb solidesa, en tan poc 
temps i amb les festes de Nadal pel mig. 
Cap formació seria capaç d’entomar en tan poc temps la pèrdua 
del govern de la Generalitat. En el moment delicat que també 
travessen els socialistes a Barcelona, el que més interessava al 
PSC municipal era separar al màxim les eleccions municipals 
de les catalanes. Fixin-se que l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el 
síndic de la Vall d’Aran, Francès Boya, s’han negat per aquesta 
raó a anar a la llista electoral de Montilla. El president, que s’ha 
caracteritzat per ser un home de partit brillant, aquesta vegada 
ha mirat estrictament per ell. En un final polític és del tot humà 
mirar per un, però no és la fusta d’un líder polític. 

la vinyetaGuillem Cifré

Telefons d’interès

 Bombers de Barcelona
  080

 Urgències Sanitàries
  061

 Telèfon d’emergències
  112

 Informació ciutadana
  010 

 Guàrdia Urbana
  092 / 93 237 32 20

 Mossos d’Esquadra
  088 /  93 306 23 20

 Atenció ciutadana
  93 402 70 00

 Telèfon del civisme
  900 226 226

 Serveis Socials i Atenció 
Primària (pl. de la Vila)

  93 291 43 25

 Serveis Socials i Atenció 
Primària (El Coll)

  93 285 72 67
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Política
El manifest de l’11 de setembre eleva  
el to sobiranista per la sentència del TC
El portaveu de Gràcia Decideix redacta el text que llegirà el president de l’Orfeò 

Gràcia comença el curs 
polític més reivindicativa 
que mai, amb el manifest 
de les entitats que en-
guany ha redactat el geò-
graf i portaveu de Gràcia 
decideix, Joan lafarga, i 
que com cada any llegirà 
un representant del G-6, 
enguany li toca al presi-
dent de l’Orfeò Gracienc, 
Ramon Botet. el text, que 
assumeixen com a propi 
tots els partits mentre 
no diguin el contrari, 
qualifica el tc de tri-
bunal polític, demana 
valentia als dirigents i 
defensa el dret a decidir. 

ALBERT BALANzÀ

La Diada 2010 a Gràcia, que se 
celebrarà el 10 de setembre a les 
19.00 hores, continuarà tenint el 
doble format pactat fa dos anys 
entre PSC i ERC amb un primer 
acte de lectura del manifest i ac-
tuacions musicals a la plaça de la 
Vila de Gràcia i un petit refrigeri 
final a la seu del Districte. 
La polèmica política que s’havia 
viscut altres anys pel to indepen-
dentista dels convidats a llegir el 
manifest sembla que enguany no 
serà cap problema perquè la Diada 
a Gràcia i l’alt voltatge sobiranista 
que els assistents hi trobaran arri-
ba en un moment en què encara 

es manté calenta la reacció al car-
rer contra la retallada de l’Estatut 
que es va concretar en la manifes-
tació del 10 de juliol. 
Per això, no és casualitat que 
aquest cop la redacció del ma-
nifest unitari hagi recaigut en 
el portaveu de Gràcia Decideix, 
l’entitat que prepara una con-
sulta popular sobiranista amb 
vista al 10 d’abril. Lafarga, en 
declaracions a aquest setmanari, 
ha justificat el seu escrit perquè 
“l’exigència de la societat ha aug-

ARxiu

iMATGE dE l’AcTE dE lA diAdA dE l’Any pAssAT A lA plAçA dE lA vilA dE GRàciA

ICV augura 
que el 12-D 
serà la data de 
les eleccions

REDACCIó

El conseller d’IVC, Roger Ami-
gó, ha anunciat aquesta setmana 
a través del Facebook una de les 
dates més esperades de la tempo-
rada: la de la convocatòria de les 
eleccions al Parlament de Cata-
lunya. Segons Amigó, el 12 de 
desembre serà el dia escollit pel 
president Montilla per cridar els 
ciutadans a les urnes. Una infor-
mació que anunciava en to fes-
tiu - “Eleccions el 12 de sdesem-
bre, olé”- i que ha generat una 
gran revolada mediàtica durant 
aquest últims dies, fins al punt 
d’encapçalar les edicions digi-
tals de molts diaris. El president 
Montilla, però, ja ha anunciat 
que no farà pública la data de les 
eleccions fins entrada la setmana 
i el dia que ha sonat amb més 
força -descartada la data del 24 
d’octubre- és el 28 de novembre. 
Hi podria haver, doncs, alguna 
sorpresa. 

“Avui fa un any, aquí mateix, el 
manifest de les entitats gracien-
ques en motiu de la commemo-
ració de l’Onze de Setembre de-
ia, entre altres coses, “Serà difícil 
mantenir la unitat quan arribi la 
garbinada del Tribunal Consti-
tucional. Serà difícil mantenir 
la unitat quan el debat sobre el 
sobiranisme vagi prenent cos dia 
a dia”. Pot ser que qui ho redactà 
fos molt llest. Que ho era. Tam-
bé pot ser que tot plegat sigui 
molt previsible. També pot ser. 
El cert és que l’escrit té una vi-
gència absoluta i colpidora. (...)
L’any passat érem un país que es-
perava en silenci la sentència en 
el corredor de la mort del TC. 
Avui ja hem estat sentenciats. I 
no hi ha apel·lació possible. El 
Tribunal Constitucional, que 

El text de la Diada 2010 a Gràcia
no ha sortit del no res sinó que té 
un títol propi a la Constitució de 
1978, ha escrit 881 pàgines contra 
un estatut que només en té 148. 
Sembla desproporcionat. Tothom 
ha estat capaç d’entendre la pro-
funditat extraordinària de la deci-
sió política. Perquè, no ens enga-
nyem, el Tribunal Constitucional 
és un tribunal polític. És el color 
del cristall de les ulleres amb que 
Espanya ens mira.
Ara ve el moment de la veritat. El 
nostre moment. No cal posar-nos 
transcendents per dir allò de que 
hem de saber estar a l’alçada dels 
gloriosos defensors de la Barcelona 
assetjada de 1714. No cal. N’hi ha 
prou amb què sabem estar a l’alça-
da del nostre poble d’avui i sobre-
tot del futur dels nostres fills. Ni 
més, ni menys.

L’històrica manifestació del 10 
de juliol ens assenyala, diàfan, un 
camí. Qui es tapi la cara per no 
veure-ho acabarà prenent mal. Cal 
que els nostres governants, els qui 
hi són i els que hi seran, ho sàpi-
guen interpretar. (...) Els polítics 
valents passaran a la història però 
els covards també.
Les entitats fem societat. La polí-
tica no és la nostra vocació, no és 
la nostra obligació. Nosaltres edu-
quem en el lleure i en la cultura 
fornades de ciutadans lliures. Els 
governants han de deixar els ca-
mins fets perquè aquests ciutadans, 
que no súbdits, es trobin còmodes 
en el marc de la plena llibertat per 
poder fer un país pròsper, igualita-
ri, cívic i solidari. I la llibertat no es 
trosseja. La llibertat es té.
Si tots, amb l’excepció d’alguna 

excentricitat política, vam es-
tar d’acord que SOM UNA 
NACIÓ I TENIM EL DRET 
A DECIDIR ara cal que ho 
portem a terme fins la darrera 
conseqüència. Que no pot ser 
cap altra que la que la gent, la 
bona gent, decideixi. Tinguem 
tots sempre present que les lleis 
hi són per servir les persones. 
Quan la gent enfila un camí i 
es troba de front amb una legis-
lació encotilladora i castradora 
no li queda cap més remei que 
desbordar-la. És molt més savi 
donar dret a l’expressió. Després 
només caldrà aplicar democràti-
cament allò que decidim. Segur 
que aleshores ens retrobarem so-
cietat i polítics caminant de bra-
cet pel mateix camí. Seria bonic. 
Visca Gràcia i visca Catalunya!

breus

La presidenta del Partit Popular 
de Catalunya, Alícia Sánchez-
Camacho, ha inaugurat aquest 
dijous, en companyia dels mili-
tants i simpatitzants de Gràcia, 
la nova seu que els populars tin-
dran a Gràcia, al número 87 del 
carrer Grassot, al barri de Camp 
d’en Grassot. L’agrupació local ha 
dissenyat el nou espai per obrir-se 
encara més als veïns del barri. 

Sánchez-Camacho 
inaugura el local 
del PP de Gràcia 

Com ja va fer l’any passat, el por-
taveu de CiU, Carles Agustí, ha 
presentat aquest estiu en el seu 
blog un repàs dels noms que hi 
han aparegut l’últim any en el 
qual defineix el regidor Espriu 
com un “bon polític en final 
d’etapa socialista” i Ricard Es-
truch com “un luxe per a la Festa 
Major”. A la llista hi ha d’altres 
perles com definir ZP com un 
“engany”, titllar Telma Ortiz 
“d’endoll descarat” o  predir el “fi 
d’etapa” d’Hereu. 

Agustí titlla Espriu 
de “bon polític en 
final d’etapa”

mentat i els polítics han de res-
pondre”. Simbòlicament escrit a 
la Pica d’Estats, el document de 
la Diada 2010 va rebre dilluns 
de la setmana passada el vistiplau 
de les entitats que formen el G-6 
(Fundació Festa major, Federació 
de Colles de Sant Medir, Lluïsos 
de Gràcia, Orfeò Gracienc, Cer-
cle Catòlic i Centre Moral) i con-
té dures afirmacions com qualifi-
car el TC de “tribunal polític” i 
recordar que “els polítics valents 
passaran a la història però el co-

vards també”. També proclama 
que “som una nació i tenim dret 
a decidir”.

Prèvia a la vaga general

Com si s’haguessin intercanviat els 
papers, l’AJG, Endavant i la CUP 
posaran l’accent en els actes previs 
a la Diada d’aquest dissabte 4 a 
Revolució en el to més social de la 
imminent vaga general. L’acte po-
lític es farà a les 20.30 i després hi 
haurà concert de Rumb al Bar. 
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Societat
El metro al Coll s’estrena gairebé sense 
proves i 20 dies d’obres ininterrompudes
Encara queden pendents alguns serrells tècnics en la instal.lació elèctrica de les estacions

a contrarellotge per com-
plir amb el termini que 
veta les inauguracions a 
dos mesos de les elec-
cions -quan es preveien 
el 24 d’octubre- i amb la 
promesa d’engegar abans 
de les vacances d’agost, 
el perllongament de la 
l5 del metro va entrar 
en funcionament el 31 de 
juliol. el barri del coll va 
començar així a oblidar 
els seus històrics proble-
mes de transport. darre-
re de tanta gesta, però, 
quedava molta èpica: 20 
dies d’obres ininterrom-
pudes i una rebaixa del 
període de proves sense 
passatgers establert de 
les tres setmanes a una 
setmaneta justa.

MARIA ORTEGA

Sang i suor ha costat posar en 
marxa el metro de la L5 al Coll, 
malgrat l’estrena mediàtica i la 
inauguració oficial del passat juli-
ol: minuts després de la tallada de 
cinta, els treballadors van tornar 
a la feina interna, salvant grans 
desnivells sense muntacàrregues 
i amb reforços que van obligar a 
traslladar gairebé tots els efectius 
disponibles al Coll. 
Tot i les presses d’última hora, el 
nou tram funciona sense incidèn-
cies destacades i el govern calcula 
que la nova estació pot arribar 
a donar servei a 4.400 persones 
cada dia. Ara queden pendents 
tasques de reurbanització en su-

cEdidA

iMATGE inTERiOR dE lA nOvA EsTAció El cOll - TEixOnERA

El gruix de les obres més destaca-
des d’aquest curs a Gràcia ja està 
en marxa. Si bé continua avan-
çant la connexió de les boques de 
la recollida pneumàtica a la cen-
tral de Lesseps i les millores a les 
voreres de l’avinguda de Vallcar-
ca, el canvi més visible l’ha fet el 
Patronat Domènech que té un 
sol curs per renovar-se de dalt a 
baix i tornar a acollir els alumnes 

exiliats a l’escola Pirineus; l’an-
tic edifici ja està completa ment 
enderrocat, com també ho està 
la benzinera del carrer Bailèn. 
També avança la reforma de la 
Violeta, però a 30 d’agost, la data 
anunciada, no hi ha moviments 
en l’ampliació de les voreres de la 
Travessera de Gràcia. Ara el Dis-
tricte diu que la reforma s’inicia-
rà a mitjans de setembre.

L’ampliació de voreres a la 
Travessera s’inicia amb retard

perfície, la culminació de l’obra 
del dipòsit de trens a Sant Genís 
i acabar de lligar la instal·lació 
elèctrica per evitar problemes 
com el que la setmana passada 
va deixar tot un matí sense llum 
l’estació del Carmel. 
La manca d’un sistema auto-
màtic de conducció ha estat en 
aquest cas una garantia a l’hora 
d’evitar possibles errors com els 
de les noves estaciones de les líni-
es 9 i 10 perquè, com expliquen 
fonts internes de l’obra, el nou 
tram s’ha posat en marxa sense 
les tres setmanes de proves sense 
passatgers que es contemplen en 
el protocol, el que s’anomena la 
marxa en blanc. 

David Castillo 
farà el pregó 
de les festes 
del Nord
REDACCIó

El periodista i poeta David Cas-
tillo serà l’encarregat d’inaugurar 
com a pregoner, el proper dijous 
9 de setembre des de la plaça La-
guna Lanao, la Festa Major dels 
barris del Nord d’enguany. Així, 
si l’any passat Joan Bruguera, el 
nebot del fundador de l’edito-
rial Brugera, se sumava, amb la 
lectura del pregó de Festa Major, 
al procés de recuperació del patri-
moni de l’editorial, que també ha 
comportat el rebateig del centre 
cívic del Coll, en aquesta oca-
sió l’acte tampoc no perd el seu 
cantó literari amb l’elecció del 
periodista cultural del diari Avui 
David Castillo, que aquest estiu 
ha publicat la novel·la satírica en 
vers El llibre dels mal catalans. A 
les festes del barri de la Salut, al 
carrer Argentona, el pregó correrà 
a càrrec del president de l’Europa, 
Guillaume de Bode. 

AlbERT bAlAnzà

M.O.

Després de tres anys de parènte-
si, la Unió Gitana de Gràcia es 
planteja començar els tràmits per 
tornar a fer Festa Major l’any que 
ve. La polèmica convocatòria de 
l’acte de benvinguda a l’acusada 
de col·laborar amb ETA Laura 
Riera en el marc de les festes al-
ternatives i la posterior actuació 
policial, que va impedir l’entrada 
dels veïns a la plaça del Raspall, 

ha convençut gitanos i mem-
bres de les comissions veïnes a 
la plaça de “la conveniència de 
tornar a ocupar aquest espai”. 
És per aquest motiu que ara la 
Unió Gitana ja està mirant de 
reestructurar la seva junta per 
tal de formalitzar estatuts, rebre 
l’aprovació de Justícia i integrar-
se a la Fundació Festa Major de 
cara a la propera edició de les 
festes. Fonts de la Unió Gitana 
asseguren que la tensió policial 

un dEls cOncERTs d’AquEsT Any dE lEs AlTERnATivEs A RAspAll

La polèmica benvinguda a Laura Riera, el detonant de la decisió

ha estat el detonant per decidir-
se i que volen ocupar l’espai per 
evitar que s’hi tornin a instal·lar 
les festes alternatives. Des que el 
2007 els gitanos van fer festa per 
darrera vegada - la pressió dels 
carrers els va suposar una sanció 
per utilitzar material comprat 
en el guarniment i no van co-
brar la subvenció- a la plaça del 
Poble Romaní, on ara hi ha els 
barracons de l’escola Univers, la 
Comissió de Festes Populars ha 

aconseguit establir-se dos anys 
consecutius a la plaça del Raspall, 
l’altre escenari tradicional gitano, 
després de passar per Poble Ro-
maní i Còrsega. Si es confirma, 
però, la voluntat de la Unió Gita-

na de recuperar l’espai, les festes 
alternatives podrien veure’s abo-
cades de nou a un pelegrinatge 
que dura des que van iniciar-se 
les obres a la plaça del Diamant, 
el seu escenari reivindicat. 

La Unió Gitana vol tornar a Festa 
Major i retirar les alternatives

breus

El quatre de vuit que els Cas-
tellers de la Vila de Gràcia van 
descarregar per Festa Major, el 
cinquè en el que porten de tem-
porada, ha estat definitiu per 
garantir-los un lloc en el XXIII 
Concurs de Castells de Tarrago-
na, que tindrà lloc el proper diu-
menge 3 d’octubre. 

Els Castellers es 
guanyen un lloc 
al Concurs 2010
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Mor Ricard Pinet, ànima de Sant Medir, 
dels trials i de la Gràcia més tradicional 
Un accident domèstic acaba amb l’home que va presidir 21 anys la federació de colles 

l’expresident de la 
Federació de colles de 
Sant medir, referent del 
trial català i puntal de la 
Gràcia més tradicional, 
Ricard Pinet, va morir di-
lluns a l’edat de 79 anys 
després de patir un acci-
dent domèstic. l’enterra-
ment multitudinari, dime-
cres al tanatori de Sant 
Gervasi, va unir amics, 
familiars i companys de 
les moltes aficions que 
va tenir Pinet en vida.

A.B.

La seva dona Vera, amb qui Pinet 
formava una de les parelles insepa-
rables de la Gràcia més tradicional, 
ja feia mesos que estava preocupa-
da per la salut del seu marit però 
tots dos van seguir endavant fins i 
tot quan ella va tenir un accident 
de moto que va fer que ell agafés 
les regnes de casa ara fa dos estius. 
Gràcia, Sant Medir, les motos, els 
amics de l’Arca de Noé... aquestes 
eren les passions d’un Ricard Pinet 

que s’havia forjat des de ben jove 
una fama de persona implicada 
socialment i també politicament: 
als anys vuitanta va defensar uns 
postulats molt conservadors i als 
anys noranta havia anat a les llistes 
de Falange i havia estat interven-
tor de CDC. Per sobre de tot, pe-
rò, Pinet -tothom el coneixia pel 
cognom- era un referent veïnal. 

JOsEp MARiA cOnTEl

A l’EsquERRA, pinET En lA dARRERA Edició dE lA fEsTA dE sAnT MEdiR i, A lA dRETA, A lA sEvA JOiERA dEl cARRER GRAn

Amb la seva joieria del carrer 
Gran com a quartel general, Pinet 
va viure traumàticament el seu 
relleu l’any 2000 de la Federació 
de Colles de Sant Medir, després 
d’haver presidit l’entitat durant 
21 anys i va continuar al capda-
vant de la colla La Gardènia, la 
dels històrics brecs de fusta. Una 
de les seves últimes aparicions va 

ser al sopar de Festa Major del 
carrer Bruniquer. 
Des que es va conèixer la notí-
cia de la seva mort, sobretot els 
fòrums de trial i de motos van 
treure fum de solidaritat i triste-
sa. Dimecres, al tanatori, no s’hi 
cabia: 400 persones van acomia-
dar una de les cares més populars 
de Gràcia. 

in memoriam

Gregori anton
Motos Verdi
“Era un dels majors impul-
sors de les curses i iniciació 
del trial a Catalunya i Espa-
nya. Mai tenia un no per a 
cap club o entitat que li de-
manés ajuda, involucrat en 
les festes del carrer Verdi de 
Dalt, membre de l’Arca de 
Noé i de la festa de cargol a 
Can Soteras,...”

isabel Sanagustín
Presidenta Sant Medir 2000-08
“Vam passar anys molt ma-
cos plegats i no em va recol-
zar com a presidenta quan 
el vaig rellevar, però és una 
persona que, per trajectòria, 
mereix un reconeixement. Em 
vaig quedar amb les ganes 
de fer-lo president d’honor de 
Sant Medir”.

Josep maria contel
Periodista i historiador local
“Ha estat un agitador cultu-
ral i esportiu molt important 
per a Gràcia i Catalunya. Pel 
que fa al món del motor de 
les dues rodes, el seu nom 
estarà sempre lligat a pilots 
molts coneguts, que sempre 
li agrairan la seva dedicació. 
En canvi, a Gràcia no hem es-
tat capaços de retre-li en vida 
l’homenatge que es mereixia. 
Cal que reparem aquest fet.”

ARxiu
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1r Premi. Verdi (186 punts)

4t Premi. Fraternitat de Baix (170 punts)

8è Premi. Joan Blanques de dalt (161 p.)

12è Premi. Providència (134 punts)

16è Premi. Berga (97 punts)

5è Premi. Bruniquer (167 punts)

9è Premi. Joan Blanques de Baix (158 p.)

13è Premi. llibertat (128 punts)

17è Premi. Puigmartí (94 punts)

6è Premi. tordera (165 punts)

10è Premi. Perla (139 punts)

14è Premi. Placeta Sant miquel (120 p.)

Sant Pere màrtir - no federat

7è Premi. Progrés (163 punts)

11è Premi. mozart (135 punts)

15è Premi. Fraternitat de dalt (118 p.)

Plaça del Raspall - no federat

2n Premi. Plaça Rovira (184 punts) 3r Premi. Plaça de la Vila de Gràcia (179 punts)

FeSta MajOr 2010

Documents

Verdi, tensió policial i grans concerts
Tot i les travesses que apuntaven la possibilitat que alguns dels carrers que normalment es classifiquen a la 
part mitja de la taula en el concurs de guarniments fessin el salt cap a les primeres places, no hi va haver 
sorpreses en la primera posició: Verdi va confirmar el seu regnat, aquest cop amb una proposta amb tocs 

surrealistes i reivindicatius i recollint el guardó entre xiulets. En canvi, hi va haver més moviment en el segon 
i el tercer premi, amb dues places - Rovira i plaça de la Vila de Gràcia- escalant fins als llocs més elevats de 
la taula. La festa ha transcorregut, un any més, sense grans incidents i consolidant el model de canvi cap a 
una programació més diürna. La nota de tensió la va posar el frustrat homenatge a Laura Riera a la plaça 
del Raspall i l’actuació dels Mossos carregant en ple correfoc infantil. Pascal Comelade, Roger Mas, Josep 

Puntí, Aute, Mazoni, Sanjosex... es van encarregar d’elevar el llistó de qualitat de la programació.
dEbARRis dEbARRis AlbERT bAlAnzà

dEbARRis AlbERT bAlAnzà dEbARRis GEMMA sERRAnAlERA

GEMMA sERRAMAlERA dEbARRis GEMMA sERRAMAlERA AlbERT bAlAnzà

dEbARRis dEbARRis AlbERT bAlAnzà ARiAdnA bORRàs

ARiAdnA bORRàs dEbARRis AlbERT bAlAnzà AlbERT bAlAnzà
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[ 14 d’agost ]

Isma Prados, la cara de la cuina a TV3, proposa en el 
pregó la recepta per a una bona Festa Major, posant 
èmfasi en la importància de l’equilibri entre la festa di-
ürna i els concerts. Nit de cafè i nervis als diferents 
espais per enllestir el guarnit i inici de les més de 700 
activitats que donaran cos a la Festa Major. 

[ 15 d’agost ]

Les matinades de Festa Major posen el punt i final a les 
hores de feina als diferents carrers i places. Els més vete-
rans ja auguren possibles sorpreses al podi del concurs de 
guarniments amb Progrés i Fraternitat de Baix com a pos-
sibles sorpreses. Als concerts de nit, els andalusos Pony 
Bravo ofereixen a la plaça Rovira un xou amb nous temes 
i sense grans hits però amb l’inconfusible estil Morrison.

[ 16 d’agost ]

La setmana comença forta a la plaça Rovira amb una de 
les actuacions més esperades, la de Pascal Comelade i el 
seu Riffifí. Set guitarres, dos acordions, dos vents... Tot 
un xou amb tornades dels Stones, els Beatles o Black 

[ 17 d’agost ]

Polèmica al lliurement de premis del concurs de guar-
niments: Verdi, en un any en què encapçalava poques 
travesses, torna a guanyar i els xiulets a la plaça de la 
Vila de Gràcia són majoritaris. Dues places, Rovira i 
Vila, es colen en el segon i el tercer lloc. A la nit, un Jo-
sep Puntí eufòric fa un dels millors concerts seus dels 
últims anys i demostra que la seva carrera encara pot 
remuntar. Anna Roig i l’ombre de ton chien actuen a 
les Nits del Claustre i Sabor de Gràcia enceta els ho-
menatges a Gato Pérez amb 20 x Gato. 

[ 18 d’agost ]

L’Independent de Gràcia celebra el seu desè aniver-
sari amb un sopar entre amics amb sis plats dissenyats 
pel Cargol Graciós i amb la bona música de Down 
Home. Luis Eduardo Aute estrena emocionat la seva 
cançó en català dedicada a la plaça Rovira en el concert 
de Sílvia Comes. Polèmica entre les colles de cultura 
popular i els Geganters: aquesta última entitat, en pro-
cés de dissolució, no vol treure els gegants a la diada de 
colles i el Districte li dóna la raó; al final només surt 
Pepito Campanar, propietat del Taller d’Història. 

[ 19 d’agost ]

La Caldera omple el seu terrat (i deixa la meitat d’assis-
tents al carrer) amb el muntatge Gatos que bailan Pérez 
por los tejados. La pluja s’atura poc abans d’un espectacle 

[ 20 d’agost ]

Mazoni triomfa a l’Oratori amb el seu Eufòria 5 -Espe-
rança 0 i Very Pomelo omple fins a la bandera Sant Pe-
re Màrtir amb la seva rumba-rock attitude. L’Orques-
tra de Mitjanit acaba amb les existències d’oxigen a la 
plaça de la Vila de Gràcia amb els himnes del rock. A 
Raspall bones versions d’Inadaptats, MCD o Leño.

[ 21 d’agost ]

La Fundació Festa Major de Gràcia i el Districte fan 
una valoració positiva de la consolidació del canvi de 
model festiu i la manca d’incidents; calculen que han 
passat per Gràcia 1.5 milions de persones. Queda, 
però, la tensió final en l’acte de benvinguda a Laura 
Riera. Els Mossos impedeixen l’accés a la plaça, però 
un portaveu de l’AJG comença a llegir un manifest 
que, segons expliquen, havia de servir per desconvocar 
l’acte, i acaba detingut. Els Mossos carreguen a la plaça 
de la Vila abans del correfoc i integrants dels Diables 
de Piera i la Colla Vella de Gràcia pateixen contusions. 
Alguns policies de paisà creuen contenidors.

[ 22 d’agost ]

Ja fora de les dates 
del que és pròpia-
ment la Festa Ma-
jor, els Castellers de 
la Vila de Gràcia es 
guanyen una plaça 
al concurs de cas-
tells de Tarragona 
després de descarre-
gar el cinquè quatre 
de vuit de l’any a 
la plaça de la Vila i 
completar l’actuació 
amb la torre de set i 
el cinc de set. Con-
centració tranquil-
la, a la tarda, per 
protestar contra l’actuació policial del dia anterior i cele-
brar la llibertat dels detinguts a la plaça del Raspall.

Sabbath però també seves com ‘Terminal B’. El mo-
ment punk: Pau Riba llegint La Vanguardia a la fila 3 
del públic. A la nit Roger Mas, un habitual de l’Oratori 
Sant Felip Neri, fa les delícies dels assistents amb triple 
bis i concert més que rodó.

que utilitza dos terrats i un balcó d’uns veïns per als nú-
meros de dansa i el terrat de la Caldera per a l’actuació 
musical. El recital de Joan Isaac es reprograma a diumen-
ge. El moviment okupa d’arrel llibertària entra a un solar 
del carrer Encarnació. 
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Rumb al Bar, a l’acte de la diada de l’esquerra in-
dependentista. Passada la Festa Major, continua la rum-
ba a places i carrers de la Vila. Aquest dissabte i en el marc 
dels actes de la Diada que organitzen l’AJG, Endavant de 
Gràcia i CUP Barcelona, el grup Rumb al Bar omplirà de rum-
ba la plaça Revolució. Serà després de l’acte polític.

Dissabte 4 de setembre, a les 22 h
Plaça Revolució

Cara B (Torrent de les Flors, 
36), a les 22 h

 dg 5 de setembre
Trobada de cultura japone-
sa: Akihabara@Deep.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), a partir de 
les 11 h

L’Hora del Jazz- Memori-
al Tete Montoliu: Raspall / 
Rossi / Warburton / Ste-
imberg Quartet.
Plaça de la Vila de Gràcia, a 
les 12 h

L’Hora del Jazz- Memori-
al Tete Montoliu: The Far 
Saints.
Plaça de la Vila de Gràcia, a 
les 13 h

Jam session de jazz: Oriol 
Fontclara Trio.
Cervesria de l’Or (Or, 19), a 
les 20 h

 dm 7 de setembre
Festa Major de la Salut: cam-
pionat de dòmino.
Argentona, 10, a les 11 h

Festa Major de la Salut: cam-
pionat de canasta.
Argentona, 10, a les 12 h

Traca de començament 
de la Festa Major de la 
Salut.
Argentona, 10, a les 17 h

Teatre: El dinar.
Argentona, 10, a les 20 h

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

L’Hora del Jazz- Memorial 
Tete Montoliu: Bindu Trio.

Continental (Providència, 
30), a les 22 h

 dc 8 de setembre
Jam session de blues.
Continental (Providència, 
30), a les 22 h

Sopar de carmanyola.
Argentona, 10, a les 22 h

 dj 9 de setembre
Festa Major de la Salut: cam-
pionat de dòmino.
Argentona, 10, a les 11 h

Pregó de la Festa Major 
dels barris del Nord a càr-
rec de David Castillo.
Plaça Laguna Lanao, a les 
19.30

eXPOSiciOnS

 Fins al 7 de setembre
Exposició: Senses, obra in-
èdita d'Ester Vall Valsells.
Julia Karp Gallery (Torrijos, 
70)

 Fins al 12 de setembre
Exposició fotográfica de 
Raimon Solà: L’altre cos-
tat de la carretera.
Galeria Tagomago (Santa 
Teresa, 3)

 Fins al 15 de setembre
Exposició: D’aquí i d’allà.
Untitled BCN (Topazi,14)

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

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

 Fins al 30 de setembre
Exposició: La Revolta de 
les Quintes: mostra de 
documents.
Arxiu municipal del Districte 
de Gràcia (Plaça Lesseps, 20

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

inFantilS

 dc 8 de setembre
Festa infantil dins la pro-

gramació de la Festa Major 
de la Salut al carrer Argen-
tona. 
Argentona, 10, a les 18 h

 dj 9 de setembre
Xocolatada
Argentona, 10, a les 18 h

Actuació del grup d’anima-
ció infantil Jim i Su.
Argentona, 10, a les 19 h

acteS

 dv 3 de setembre
Concert: Lauri.
Col.leccionista (Torrent de 
les Flors, 46), a les 22 h

Versions acústiques: Ivan 
Acero.
Cara B (Torrent de les Flors, 
36), a les 22 h

 ds 4 de setembre
Trobada de cultura japone-
sa: Akihabara@Deep.
Espai Jove La Fontana (Gran 
de Gràcia, 190), a partir de 
les 11 h
Acte per la Diada de l’AJG, 
Endavant de Gràcia i CUP 
Barcelona: bastoners i co-
lles de cultura popular, acte 
polític, sopar popular i con-
cert de Rumb al Bar.
Plaça Revolució, a partir de 
les 19.30

Inauguració de l’exposició: 
D’aquí i d’allà.
Untitled BCN (Topazi, 14), a 
les 20 h

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

Concert: Bläue

Concert: Jonathan Hellen 
Andie.
El Col.leccionista Bar (Tor-
rent de les Flors, 46), a les 
22 h

Concert: The Cavalcade + 
Senderos.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

Jam session de jazz.
Continental (Providència, 
30), a les 22 h

 dv 10 de setembre
Espectacle musical de les 
entitats Heura i MusicActi-
va.
Teatret de la plaça Lesseps, 
a les 19 h
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L’Hora del Jazz fa 20 anys a la plaça 
de la Vila i incorpora el Continental
El concert inaugural a Luz de Gas donarà pas a les 4 sessions dobles a l’hora del vermut

Ja és un clàssic del mes 
de setembre i de les pà-
gines d’aquest setmanari 
i aquest any està d’ani-
versari i arriba encara 
amb més força. l’Hora 
del Jazz - memorial tete 
montoliu, l’aparador de 
l’associació de músics de 
Jazz i música moderna de 
catalunya, celebra la se-
va vintena edició a la pla-
ça de la Vila de Gràcia en 
plena forma i explotant 
el model de concerts en 
sessió doble els diumen-
ges de setembre a l’hora 
del vermut. 

MARIA ORTEGA

El festival L’Hora del Jazz, com ja 
és tradicional, portarà vuit actu-
acions d’estils diferents a la plaça 
de la Vila de Gràcia a la franja de 
migdia i, a la nit, desplaçarà la 
música a sis de les sales que pro-
gramen música en viu habitual-
ment. Si l’any passat l’Heliogàbal 
formava part de la tria, aquest any 
el Continental serà la representa-
ció gracienca en aquesta llista. El 
Bindu Trio hi oferirà, la nit del 
dimarts 7 de setembre, un tast de 
la seva personal visió del jazz, que 
té en la peculiaritat del seu instru-
mental un dels punts forts.
Amb l’objectiu de commemorar 
l’efemèride de les 20 edicions -19 
a la plaça de la Vila i una primera 
a la plaça del Sol, però sempre ben 
instal·lat a Gràcia-, el festival ofe-
rirà, la nit d’aquest divendres 3 de 
setembre, un concert especial a la 

sala Luz de Gas amb la formació 
Cotton Club Big Bang i amb una 
jam session a càrrec de Geni Barry 
Trio. Una actuació que el director 
de L’Hora del Jazz, Max Sunyer, 
qualifica de “luxe” per la dificultat 
que representa portar tota una Big 
Band i pel punt inèdit de sumar-
hi al darrera una jam session. 
Després d’aquest concert inau-
gural, el jazz se succeirà al cor de 
la Vila, en doble horari, a les 12 
i a les 13h, a partir d’aquest diu-
menge. Tot plegat fa que Sunyer 
remarqui el bon estat de salut del 
jazz a Catalunya, “que té un rit-
me de producció de discos d’au-
tor poc proporcional amb el seu 
nivell de població, tot i les poques 
ajudes a la música en directe i la 
manca d’espais”. 

cEdidEs

bindu TRiO AcTuARà El 7 dE sETEMbRA Al cOnTinEnTAl bAR En El 
MARc dEl fEsTivAl l’HORA dEl JAzz

Diumenge 5 de setembre
12 h .Raspall / Rossi / Warbur-
ton / Steimberg Quartet.
13 h. The Far Saints.
Plaça de la Vila de Gràcia.

Dimarts 7 de setembre
22 h Bindu Trio.
Continental (Providència, 30) 

Diumenge 12 de setembre
12 h. Hat
13 h. Cece Gianotti

Plaça de la Vila de Gràcia.

Diumenge 19 de setembre
12 h. Matteo Sacilotto Quartet 
Tribute to Nino Rota.
13 h. Andreu Martínez.
Plaça de la Vila de Gràcia.

Diumenge 26 de setembre
12 h. Marina Vallet Sextet
13 h. Martí Serra Trio + Sergi 
Sirvent.
Plaça de la Vila de Gràcia.

Concerts dobles i gratuïts per 
fer el vermut i nits a les sales

M.O.

La sala Beckett i l’Almeria Te-
atre són dos dels 12 teatres de 
Barcelona que, juntament amb 
el Mercat de les Flors i Focus, 
s’han unit per impulsar la nova 
iniciativa Dansalona, que busca 
mantenir viva l’agenda cultural 
de la ciutat -en l’àmbit de la 
dansa- durant els mesos d’agost 
i setembre. De fet, l’acte inau-
gural d’aquest nou cicle, que 
inclou una vintena d’espectacles 
de caire divers però sempre amb 
la dansa com a eix central, es va 
celebrar en el marc de la Festa 
Major de Gràcia, el passat 19 
d’agost, a la plaça del Folk. L’Al-
meria recuperarà per a l’ocasió 
l’espectacle The Vinegar Dances, 
que ja va programar en el marc 
del Festival Romà del juliol, un 
particular homenatge a Edward 
Gorey i al seu tractament de la 
realitat més truculenta. Aquest 
muntatge es programarà els 
dies 13 i 14 de setembre de la 
mà de la companyia Gataro. La 
Beckett, per la seva banda, pro-
posarà l’espectacle Lemon 5 de 
Rosa Muñoz, un muntatge que 
busca expressar el sentiment de 
fascinació i plaer i que es podrà 
veure del 15 al 26 de setembre. 
Un altre dels teatres que se suma 
a aquesta iniciativa és el Lliure, 
encara, però, a la sala de Mont-
juïc -l’estrena a Gràcia es preveu 
el 30 de setembre. La cloenda de 
Dansalona serà durant les festes 
de la Mercè, el 24 de setembre, 
amb diversos espectacles de 
dansa a la Ciutadella. 

Beckett i 
Almeria, al 
programa de 
Dansalona

M.O.

Guanyar amplitud a la zona de 
bar i millorar els lavabos. Aquest 
és l’objectiu de les obres que es 
van iniciar a finals de juliol a 
l’Elèctric Bar i que s’acabaran 
allargant un mes més enllà del 
termini previst. D’aquesta ma-
nera, la sala no podrà engegar la 
seva programació fins a l’octubre, 
quan reprendrà les jam sessions 
dels diumenges, les sessions de 

música brasilera dels divendres 
i la programació variada la resta 
de dies. Des de poesia a contes, 
passant per monòlegs i tota mena 
d’exposicions. La varietat ha estat 
sempre un dels punts identitaris 
d’aquest local de la Travessera de 
Gràcia.
Tot i que la remodelació no per-
metrà ampliar l’aforament de la 
sala, d’unes 60 persones, sí que 
busca acabar en la mesura del 
possible amb la sensació d’estre-

unA dE lEs iMpROniTs A l’ElècTRic bAR

Jazz Pretenders inaugurarà, el dia 3, la nova temporada del local

tor que es genera sobretot a l’en-
trada del bar. 
La programació, ja amb l’espai 
renovat, l’inaugurarà una jam 
session amb Jazz Pretenders i el 
seu nou treball, Camí de l’horitzó, 
el proper diumenge 3 d’octubre. 
De les actuacions previstes per a 
l’octubre, també destaquen pro-
postes com la de Bacantoh amb 
el seu espectacle de teatre-dansa 
Um dominio ou um dominó? (5 
d’octubre), el cabaret musico-

poètic Loopoesia (12 d’octubre) 
o l’actuació del duet de Sitges Va-
nova i dels barcelonins Partido. 
La primera de les Impronits, les 
sessions d’improvisació lliure que 

organitza Aixònoéspànic a l’Elèc-
tric, de la nova temporada se 
celebrarà dimecres 20 d’octubre 
i comptarà amb l’artista italiana 
Alessandra Pattrucco. 

L’Elèctric Bar no programarà fins 
a l’octubre per ultimar reformes

A dAlT, lA pRiMERA Edició dEl fEsTivAl, A lA plAçA dEl sOl, 
A bAix, lA dARRERA JA A lA plAçA dE lA vilA dE GRàciA

cEdidA
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Obra inèdita d’ester Vall Balsells, a la Juia Karp Ga-
llery. Senses és un recull de fotografies i dibuixos inèdits de la lleidata-
na Ester Vall Balsells, una mostra que es va inaugurar l’1 de setembre i 
que s’estarà a la Julia Karp Gallery fins al proper dia 7 d’aquest mateix 
mes. L’exposició conviurà amb el recull de pintures de Julia Karp Om-
bres sonores, que s’exposa a la sala b de la galeria. 

cEdidA

crítica de cine

Un món de somni

Elisabet de Loreto

la cartellera
cinemeS

BOSqUe mUlticinemeS. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Conocerás al hombre de tus su-
eños. 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.
• Campanilla y el gran rescate. 
16.15 i 18.15.
• Los mercenarios. Dv i ds, 20.15, 
22.25 i 00.45; de dg a dj, 20.15 i 
22.25.
• Como perros y gatos: la revanc-
ha de Kitty Galore.. 16.00.
• Salt. Dv i ds, 18.05, 20.10, 22.15 
00.45; de dg a dj, 18.05, 20.10 i 
22.15. 
• Origen. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00 
i 00.50; de dg a dj, 16.00, 19.00 i 
22.00.
• Lope. Dv i ds, 16.00, 18.10, 20.20, 
22.30 i 00.45; de dg a dj, 16.00, 18.10, 
20.20 i 22.30. 
• Bright star. Dv i ds, 16.00, 19.00, 
22.00 i 00.40; de dg a dj, 16.00, 19.00 

i 22.00.
• Predators. Dv i ds, 16.10, 19.10, 
22.10 i 00.40; de dg a dj, 16.10, 19.10 
i 22.10.
• El aprendiz de brujo. Dv i ds, 
16.20, 19.20, 22.20 i 00.45; de dg a 
dj, 16.20, 19.20 i 22.20.

caSaBlanca-KaPlan. 
• Sala 1: Io sono l’amore. De dg a 
dv, 17.35, 19.50 i 22.00; ds, 17.35 i 
19.50. Fantastic Mr. Fox. 16.00.
• Sala 2: Conocerás al hombre de 
tus sueños. 16.00, 18.00, 20.00 i 
22.00.

cinemeS GiROna. Girona, 175
• Sala 1: Viatge màgic a l’Àfrica-. 

(3D). Dg, 12.00.Como perros y ga-
tos: la revancha de Kitty Galore. 
(3D). De dll a dv, 17.15; ds i dg, 16.00 
i 17.35. Origen. De dll a dv, 19.00 i 
21.45; ds i dg, 19.10 i 22.00.

• Sala 2: Shrek: Felices para siem-
pre. Dg, 12.00. God Bless Iceland. 

Dj, 20.30. Mis tardes con Mar-
gueritte. De dll a dv, 17.00, 18.35, 
20.15 i 22.00; ds i dg, 16.15, 18.15, 
20.15 i 22.15.

• Sala 3: Toy Story 3. Dg, 12.00. 
Un juego de inteligencia. Dll a dv, 
17.20, 19.40 i 22.00; ds i dg, 17.00, 
19.30 i 22.10.

laURen GRàcia. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Conocerás al hombre de 

tus sueños. (V.cat). 16.15, 18.15, 
20.15 i 22.15.

• Sala 2: The karate kid. 16.10, 
19.15 i 22.00.

• Sala 3: El aprendiz de brujo. 
16.30, 19.30 i 22.30. 

• Sala 4: Centurión. 16.20. Salt. 
16.20, 20.20 i 22.20.

VeRdi. Carrer. Verdi, 32 
• Sala 1: Conocerás al hombre de 

tus sueños. (VOSE) 16.05, 18.15, 
20.25 i 22.35.

• Sala 2: Mis tardes con Margue-
ritte. (VOSE) 16.20, 18.20, 20.20 i 

22.20. 
•Sala 3: The secret of kells. (VOSE) 

16.15, 18.20, 20.30 i 22.35. 
• Sala 4: Submarino. (VOSE) 16.00, 

18.15, 20.25 i 22.35.
• Sala 5: Visión. (VOSE) 16.00 18.10, 

20.20 i 22.30.

VeRdi PaRK. Torrijos, 49. 
• Sala a: Sunshine cleaning. 18.10 i 

22.20.
• Sala B: Bright star. 16.00, 18.15, 

20.30 i 22.45.
• Sala c: Origen. 16.15, 19.15 i 

22.15.
• Sala d: Lope. 16.00, 18.15, 20.25 

i 22.35. Ella, una joven china. 
16,15 i 22.15.

teatReS

almeRia teatRe. Sant Lluís, 64. 
• The vinegar dances. 13 i 14 de se-

tembre.
Sala BecKett. Alegre de Dalt, 55. 
• Lemon 5. Del 15 al 26 de setembre.

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.

Nolan, després del Caballero 
Oscuro, torna a sorprendre, 
amb la seva darrera pel.lícula 
de ciència ficció: Inception, 
un gran espectacle visual i 
una història plena de somnis 
amb una part 
dramàtica 
molt treba-
llada que no 
deixa indife-
rent en cap 
moment.
Tot plegat 
amanit amb una música 
immillorable del mestre Hans 
zimmer, que forma part de 
la trama com un personatge 
més del film.
Aquest món de somnis dins 
d’altres somnis guiat pel pro-
tagonista Tom Cobb (Leonar-
do DiCaprio) en determinats 
moments arriba a desorientar 
l’espectador, però és tal el 
viatge hipnòtic que l’especta-
dor realitzar durant aquests 
150 minuts de metratge, 
que ja no dóna rellevància a 
aquest punt.
Nolan finalitza l’obra de 
manera excel.lent fins al punt 
d’aconseguir que l’espectador 

no pugui desconnectar la 
seva ment del film fins dies 
després d’haver-lo visionat. 
Per destacar un dels punts 
febles de l’obra, podríem 
dir que hi ha un bon càsting 

d’actors, però 
cap dels per-
sonatges té la 
força sufici-
ent, fet que fa 
que cap d’ells 
ens pugui 
regalar una 

interpretació que sobresurti 
de les altres.
Tot i així ens trobem davant 
d’una gran obra del seu gène-
re, hipnòtica i magistral. 

La música de Hans 
zimmer forma part 
de la trama com un 

personatge més del film

inception (Origen)
director: Christopher 
Nolan
intèrprets: Leonardo 
DiCaprio, Michael Caine, 
Marion Cottillard, Ellen 
Page, Ken Watanabe, 
Joseph Gordon-Levitt, Tom 
Hardy, Cillian Murphy, Tom 
Berenger

fitxa

Martin’s, la primera ‘disco’ gai, 
tanca i es reorienta com a Tunnel
La sala, per a tots els públics, obrirà per la Mercè o l’1 d’octubre 

lA pORTA REixAdA dE lA discOTEcA MARTin’s

Vint-i-set anys d’història, 
d’alliberament sexual, de 
trencament dels cànons 
establerts es van acabar 
dissabte passat amb el 
tancament de la discote-
ca martin’s, el local que 
el 1983 es va convertir 
en la primera discoteca 
exclusivament gai de Bar-
celona. Una festassa amb 
molt de cuir, vells i nous 
amics i un espectacle 
stripper va servir per dir 
adéu a una etapa històri-
ca de la nit barcelonina. 

M.ORTEGA

ALBERT BALANzÀ

El tancament de Martin’s ha estat 
la bomba de l’estiu en l’ambient 
homosexual de la ciutat: malgrat 
que la sala feia temps que només 
s’omplia per festes puntuals, so-
bretot les internacionalment fa-
moses only men party, ni els més 
ben informats gais en sabien res. 
De fet, el canvi de mans de la ges-
tió del local, que a partir del 24 de 
setembre o de l’1 d’octubre es dirà 
Tunnel Diagonal i s’adreçarà a un 
públic heterosexual, s’ha concre-
tat en una negociació molt ràpida 
que es va iniciar a finals de juliol.
El grup Tunnel, que gestiona al-
tres locals d’oci nocturn a Bar-
celona com el Nick Havanna, el 
Mary’s Place o el Cafè Lateral, 
va contactar amb l’històric pro-
pietari de la sala, Ramon Salvia, 
per explorar un acord de nova 
gestió i aterrar a Gràcia, on ja ha-
vien portat a principis dels 90 el 
Tunnel Monumental del carrer 
Gran. “L’acord especifica que ell 
seguirà sent el propietari i nosal-
tres els nous directors”, apunta 
Haykel Vidal, gerent de Tunnel 
i copropietari de l’empresa amb 
Alberto Hidalgo. Els detalls de la 
negociació, segons Vidal, només 
especifiquen un “acord de repar-

timent de beneficis en funció dels 
rendiments” i deixen a mans dels 
nous gestors la important reforma 
interna a la qual se sotmetrà l’an-
tic Martin’s. 
Tot i tractar-se d’obres menors i 
respectar l’estructura de tres plan-

tes, els nous gestors prescindiran, 
en primer lloc i lògicament, del 
famós cuarto oscuro de la tercera 
planta, que s’utilitzava com a lloc 
de contacte sexual entre els cli-
ents. En el seu lloc, hi haurà un 
bar-lounge amb cocteleria, men-
tre que a la segona planta hi haurà 
una altra barra i a la primera hi 
continuarà havent-hi la històri-
ca pista de ball. L’horari serà de 
23.30 hores a 06.00 hores. 
Tunnel Diagonal, que agafarà el 
nom del primer local que el grup 
d’oci va tenir a la Diagonal en 
un desig de “tornar als orígens”, 
segons Vidal, també ha decidit 
obrir contactes amb Casa Fuster 
o els restaurants de la zona per ar-
ribar a iniciatives de col·laboració. 
De fet, la sala ja fa anys que ha 
quedat enmig de dues propietats 
del grup Osuna, com és l’hotel i 
un edifici d’apartaments de luxe.
Per la seva banda, els antics ges-
tors, 4x4 Producciones, segons 
algunes fonts consultades, estudi-
en traslladar les only men party a 
locals com Dboy, mentre que al-
tres com Metro o New Chaps ben 
segur que es beneficiaran del buit 
que deixa Martin’s. 

“Hoy es un día triste para GAY.
CAT. Acabo de enterarme de 
una noticia que me trae lágri-
mas a los ojos. La discoteca 
Martin’s cierra”. Així plora a la 
xarxa un blogaire. Un altre re-
corda: “me pareció una disco-
teca impresionante. Me gustan 
mucho las discotecas con rin-
cones, con curvas extrañas, con 
giros en los que piensas que ha-
brá un baño y hay una barra. O 
que piensas que vas al baño y 
acabas en el cuarto oscuro”. 

Llàgrimes a la 
xarxa contra 
el tancament
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Esports
L’Europa rep l’Espanyol B després de 
començar la lliga amb triomf a Amposta
Hauran de jugar al camp de l’Àliga a causa de l’endarreriment del canvi de gespa

l’europa rep aquest diu-
menge a les sis de la tar-
da un dels conjunts més 
potents de la categoria, 
l’espanyol B, equip que la 
temporada passada mili-
tava a Segona B. Pericos 
i escapulats, però, afron-
ten la segona jornada de 
la lliga en situacions ben 
diferents. mentre que els 
de Gràcia van endur-se 
els tres punts del camp 
de l’amposta (1 a 3), els 
blanc-i-blaus només van 
poder sumar un punt 
en el partit d’estrena 
a casa davant la Pobla 
de mafumet (1 a 1). Un 
enfrontament amb molts 
al.licients que s’haurà de 
jugar al camp de l’àliga 
per l’endarreriment de les 
obres de canvi de gespa 
del nou Sardenya.

ÈRIC LLUENT

Pedro Dólera, entrenador del pri-
mer equip de l’Europa, és conscients 
de les expectatives que la pretempo-
rada escapulada –amb set victòries, 
un empat i dos títols a la butxaca- 
ha generat. El primer partit a casa, 
corresponent a la segona jornada 
del grup 5 de Tercera divisió, reser-
va un plat fort per als aficionats, la 
visita del filial de l’Espanyol. Tot un 
Segona B que després d’una mala 
temporada s’ha vist abocat a la ca-
tegoria inferior i que es presenta 
com un dels principals aspirants 
al títol. De fet, tots dos conjunts ja 
s’han vist les cares aquest estiu en la 
primera ronda del Torneig d’His-
tòrics amb un resultat final d’1 a 

1, tot i que s’ha de considerar que 
el matx va durar aleshores tan sols 
45 minuts. Ara, amb la competició 
regular ja iniciada, l’Europa arriba 
a aquest enfrontament amb els pri-
mers tres punts al marcador mentre 
que el rival ho fa amb tan sols un 
punt després de l’empat a casa en 
el seu debut. Els de Dólera no van 
perdonar dissabte passat al camp de 
l’Amposta, van ser efectius de cara 
a porteria i se situen momentània-
ment en la segona posició.
El partit de diumenge serà el pri-
mer oficial que el conjunt de la Vi-
la disputa fora del Nou Sardenya 
en 15 anys i, alhora, el primer en-
frontament de Tercera divisió que 
acollirà el camp de l’Àliga. El mo-
tiu és l’endarreriment de les obres 
de renovació de la gespa del Nou 
Sardenya. 

ànGEl GARRETA

un MOMEnT dEl pARTiT EnTRE l’AMpOsTA i l’EuROpA

El president del club, Guillaume 
de Bode, va tancar a principis 
d’agost de manera contundent 
el cas Iserte -la polèmica pre-
sència d’un dels seus vicepresi-
dents amb una llista electoral 
que es va presentar a la Grame-
net- acceptant la seva dimissió 
i començant a redefinir la jun-
ta directiva en una proposta 
que l’assemblea de socis haurà 
d’aprovar el 9 de setembre al 
Centre Moral. L’adéu anunciat 
d’Iserte, que va arribar a negar 

radicalment qualsevol relació 
amb la Grama, suposarà el re-
forçament de la figura d’Artur 
Ramírez, vicepresident primer i 
home de confiança de De Bode. 
També el vicepresident d’afers 
econòmics, Xavier Otano, gua-
nyarà pes en la nova estructura 
de la junta, mentre que el vocal 
Josep Maria Romero assumi-
rà alguns serrells jurídics que 
encara no tenia. Agustí Para, 
director del Centre de la Vila, 
s’incorpora com a vocal. 

L’assemblea tanca el cas Iserte 
reforçant dos vicepresidents 

Arias busca 
el sisè vuit 
mil al cim del 
Manaslu  
È.L.

L’alpinista i soci del Club Excur-
sionista de Gràcia Xavi Arias ha 
iniciat a finals del mes d’agost 
una nova aventura que el durà a 
intentar coronar el cim del Ma-
naslu, de 8.163 metres d’alçada. 
En cas d’arribar a dalt, aquest se-
ria el sisè vuit mil que Arias suma 
a la seva llista particular. Una ex-
pedició que s’emmarca en el pro-
jecte 14x8000, que es va iniciar 
l’any 2002 i que pretén convertir 
el gracienc en el primer català en 
trepitjar els 14 vuit mils de la Ter-
ra. Shishapangma, Dhaulaguiri, 
Cho Oyu, Everest i Lhotse són 
les cinc muntanyes de l’Himàlaia 
que, de moment, s’inscriuren en 
el seu palmarès. Aquest any Arias 
ja ha protagonitzat una expedi-
ció a l’Annapurna que va haver 
d’avortar  després de patir fortes 
contusions a tot el cos a causa 
d’un allau de gel i roca. 

breus

Tres waterpolistes júnior del CN 
Catalunya han participat en el 
campionat europeu celebrat 
les primeres setmanes d’agost a 
Stuttgart. Roger Nogué, Marc 
Larumbe i Albert Clols van for-
mar part del conjunt estatal que 
es va classificar finalment en 
setena posició després de sumar 
tres victòries, un empat i dues 
derrotes. 

Tres júnior del 
CN Catalunya, a 
Stuttgart 2010
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Activitat econòmica
Els locals de menjar per emportar, en 
peu de guerra contra la reducció horària
Han presentat un recurs a l’Ajuntament i estan disposats a emprendre accions legals

Han passat la Festa ma-
jor amb un fort control 
municipal per verificar 
que tots complien la nova 
normativa que, des del 10 
d’agost, els obliga a tan-
car, com a molt tard, a les 
onze de la nit, però no es-
tan disposats a aguantar 
aquesta situació massa 
temps més. Una vintena 
de responsables de locals 
de menjar per emportar 
s’han plantat contra el 
nou decret perquè denun-
cien que els “discrimina”. 

MARIA ORTEGA

“És una perseccució”, sentencien els 
portaveus de la nova plataforma que 
tot just s’està gestant per denunciar 
el que consideren un clar perjudici 
per als seus negocis. La polèmica 
per l’acumulació de persones a les 

portes d’aquests locals de take away 
va escalar posicions a principis de 
l’estiu a la plaça Diamant, on una 
sèrie de pancartes -encara visibles- 
reclamaven el dret dels veïns al des-
cans argumentant que la irrupció 
d’aquests establiments sumada a la 
presència de llauners havia disparat 
els decibels nocturns de la plaça. El 
Districte no va trigar a intervenir i 

cARTElls dE MEnJAR pER EMppORTAR Al cARRER vERdi

ja al juliol va anunciar que estava ul-
timant un decret per fixar a les onze 
de la nit l’hora màxima per al tan-
cament d’aquests establiments de 
menjar preparat, una mesura que 
es va començar a aplicar just abans 
de la Festa Major i que, segons els 
afectats, “pot ser letal per als negocis 
perquè a les 23 h encara treballàvem 
moltíssim i ja en aquests primers 

Les rebaixes 
donen un 
respir als 
comerciants
M.O.

Tot i que en època de rebaixes 
les xifres solen ser enganyoses 
perquè els comerciants bai-
xen preus fins a xifres que en 
ocasions només els serveixen 
per cobrir costos, els comer-
ços graciencs han viscut una 
glopada d’aire fresc amb la 
campanya d’aquest estiu, tal 
i com explica el president de 
la Federació d’Associacions de 
Comerciants, Artesans i In-
dustrials de Gràcia, Agustí La-
piedra, que remarca que molta 
gent s’ha esperat fins a última 
hora per comprar allò que ne-
cessitava i que, a més, l’anunci 
de la pujada de l’IVA també ha 
estat un incentiu per al con-
sum. La campanya de rebaixes 
ha servit, doncs, per recuperar 
part de la inversió i mitigar el 
mal inici d’any. 

dies hem notat una gran baixada 
de la facturació”. Denuncien que se 
senten maltractats perquè mentre 
ells abaixen les persianes a les onze 
puntuals, hi ha d’altres establiments 
on també es venen shawarmes, piz-
zes i, fins i tot, begudes per empor-
tar, que continuen venent sense cap 
impediment pel fet de tenir l’opció 
de les taules. Molts d’ells, de fet, fan 
l’agost per Festa Major quan s’en-
foquen directament cap al carrer 
buscant la venda take-away. 
És per aquest motiu que els afectats, 
que es volen constituir en platafor-
ma amb el nom de Volem Treballar, 
ja han presentat un recurs dirigit a 
l’alcalde de Barcelona, on denunci-
en aquesta situació i han anunciat 
la seva disposició a emprendre me-
sures legals si no hi ha canvis. De-
manen que, com a mínim, el decret 
endarrereixsi fins a la mitjanit l’ho-
ra de tancament els laborables, tal i 
com es fa a Ciutat Vella. 

Si et vols anunciar a la Guia Gastronòmica de Gràcia,

truca’ns i t’informarem: 692 601 261
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la torratxa

multa

Algun funcionari municipal 
deu estar molt content per 
haver-li pogut clavar una 
multa de 18.000 euros a 
Bono, el cantant d’U2, per fer 
soroll fins massa tard durant 
la gira que el va portar a 
Barcelona l’any passat. És una 
multa d’aquelles que busca 
l’exemplaritat demagògica: 
aquí paga tothom, fins i tot 
els famosos. Però en realitat 
l’únic que demostra és el 
ridícul provincià d’algunes 
institucions.
Al senyor Bono no li ve de 
18.000 euros, és un dels 
homes més rics del món i ho 
continuarà sent. I sí, les gires 
i els concerts de rock ocasio-
nen alguna molèstia, però els 
beneficis de la seva presència 
a la ciutat són immensament 
superiors, tant del punt de 
vista cultural com econòmic.
Vist des de Gràcia encara fa 
més pena, perquè es multa 
Bono per allargar els assa-
jos –quina molèstia, no?- i 
en canvi no es multa ningú 
per estar menjant al carrer, 
fent soroll fins a altes hores 
de la matinada i deixant-hi 
tota mena de restes. I si no, 
que ho preguntin als soferts 
veïns i veïnes de la plaça del 
Diamant, que cada cap de 
setmana veuen com dos esta-
bliments de fast-food exòtic 
serveixen menjar i la plaça es 
converteix en menjador a l’ai-
re lliure, perquè ells no tenen 
taules ni cadires a l’interior. 
És la desgràcia de no tenir 
glamur. Si entre els veïns o 
veïnes del Diamant hi hagués 
alguna autoritat, el problema 
ja s’hauria arreglat. Però vist 
el que hi ha, està clar que 
la Colometa fa anys que va 
volar ben lluny. 

Pere M
artí

gràcia- bcn- gràcia

no tot és relatiu

Jo, mentre escric aquestes líni-
es penso en el professor Salva-
dor Panikkar que fa ben pocs 
dies va deixar aquesta vida per 
abraçar l’eterna. Ell, des de 
Tavertet, ja feia anys que pre-
dicava que ens cal recuperar 
la companyia del silenci. Jo 
no el vaig arribar a conèixer 
però les poques coses que en 
sé me’l fan recordar com una 
persona especial, una persona 
que duia cosits en el seu cor 
els millors valors d’Occident 
i d’Orient. Que la seva mare 
fos catalana i el seu pare indi 
seria un fet anecdòtic si no fos 
per la seva tossuderia a apro-
fundir en els pilars de les dues 
grans civilitzacions. 
Saber escoltar i voler aprendre 
eren els consells que regalava 
a qui se li acostava buscant la 
clau del tresor que semblava 
que duia amagada en algun 
replec de la seva pell.
Eren consells molt planers 
però dits per ell prenien vo-
lada perquè eren la conclu-
sió a moltes hores d’estudi, 
de lectura i de reflexió i, per 
tant, eren presentats amb 
sentit d’universalitat. Ell hi 
creia −i jo també− que hi ha 

quan, fa uns quants 
anys, vaig començar a 
col.laborar amb l’in-
dependent sempre 
començava els articles 
convidant els lectors 
a acompanyar-me a fer 
un tomb per la Vila o 
per la ciutat amb un 
llibre sota el braç. 
avui, a punt d’acabar 
l’estiu de 2010, us vull 
convidar a fer-ho sense 
llibre i sense caminar. 
quiets. mirant allò que 
tingueu més a prop o, 
si en teniu ocasió, allò 
que més us estimeu: 
la platja, un racó del 
pis o el banc d’un parc. 
tant és.

Jordi Albertí

uns principis universals. Com, 
si no, s’explicaria que homes 
i dones d’arreu del món som-
riguéssim quan un infant ens 
mira o que ploréssim quan un 
ésser estimat ens fa emocionar? 

Com, si no, s’explicaria que ens 
indignéssim per igual, homes i 
dones d’arreu del món, enfront 
del mal i de la injustícia? Com, 
si no, descobriríem que l’amor 
ens pot fer lliures? Com, si no, 
la música i l’art d’arreu del pla-
neta i de tots els temps poden 
desvetllar sentiments de plaer a 
no importa qui sense necessitat 
d’altra cosa que la simple per-

cepció? Ell hi creia −i jo tam-
bé− que hi ha uns valors uni-
versals. 
I l’elegància i la recerca de la 
veritat també en formen part 
d’aquests valors. I l’esperit de 
pau, malgrat els qui defensen 
els valors de la guerra.
Per això m’indigna tant i tant 
saber de notícies properes i llu-
nyanes que em fan evident que 
també hi ha qui lluita per re-
bentar aquests valors.
M’indigna saber que els talibans 
prohibeixen l’accés de les nenes 
a l’escola. M’exaspera que els 
militars es facin fotos amb els 
presoners que duen els ulls em-
benats. Em rebel·la la fatxende-
ria dels qui encara consideren 
la dictadura com un bon siste-
ma de govern. I l’ús del terror 
en mans dels narcotraficants i 
dels grups paramilitars de tots 
els colors...

pAnikkAR, dEs dE TAvERTET, JA fEiA Anys quE pREdicAvA quE Ens cAl REcupERAR lA cOMpAnyiA dEl silEnci

Però també m’indigna que a 
Catalunya continuem prac-
ticant el canibalisme polític 
o que en nom de la llibertat 
d’expressió es publiquin en 
aquesta mateixa revista arti-

cles impresentables o que es 
difamin les persones esta-
blint judicis paral·lels o que 
perdem la memòria històrica 
amb massa facilitat...
No tot és relatiu. Ho crec i ho 
defenso: no tot és relatiu.
Amb els ulls clucs, escolto 
l’eco de la veu de Tavertet. 

[Jordi@elstrestombs.com]

sAnTiMb

M’exaspera que els 
militars es facin fotos 
amb les persones que 
duen els ulls embenats

Viure Gràcia

L’elegància i la 
recerca de la veritat 
també formen part 

dels valors universals


