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El replegament d’Hisenda fora de 
Gràcia col·lapsa el servei a Sarrià 
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L’escola Vedruna 
engega la reforma 
amb l’ampliació
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de desplaçar fins a Sarrià, a la Via 
Augusta amb el carrer Calvet, a 
la seu de la Delegación Especial 
de Economia i Hacienda, on han 
obert una altra oficina de l’Agèn-
cia Tributària. Aquesta reorga-
nització d’oficines obeeix a la 

Cedida

Xavi Tedó

El conseller de Cultura de Grà-
cia, Eugeni Rodoreda, va ser 
dels primers a reaccionar a la 
publicació, en aquest setma-
nari, del monument cultural 
que signifiquen la trentena de 
fotografies inèdites de Mequi-
nensa de Jesús Moncada i que 
formaran part d’una exposició 
impulsada per la família i el 
Museu Etnològic. 

Pàgina 12

Moncada 
tindrà placa 
i homenatge

El tancament ara fa un any de 
l’administració de Gràcia, que 
estava situada al número 66 de 
Príncep d’Astúries, ha provocat 
que els graciencs que han volgut 
fer la declaració de la renda de 
manera presencial s’hagin hagut 

voluntat del govern espanyol de 
reduir despeses, que han calcu-
lat en uns 600.000 euros anuals. 
Aquest estalvi, però, ha suposat 
col·lapses a la nova seu i les quei-
xes dels usuaris. 

Pàgina 7
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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

L’historiador Josep Buch va fixar-les com el patrimoni que més ens 
identifica, com el lloc de trobada on “uns graciencs intensament 
mediterranis hi han abocat el batec d’una vida apassionada i hu-
mana”, que en el pròleg del llibre dedicat a Buch va escriure Lluís 
Permanyer. Fins i tot els nostres músics, Victor Nubla i Pascal Co-
melade, van posar música a 12 places de Gràcia. Gràcia, en con-
seqüència, són sobretot les seves places, començant per Diamant 
i Sol, i continuant per la de la Vila, Nord, Virreina, Revolució, 
Rovira, Dones del 36, Anna Frank, John Lennon, Jardinets, Gal.

la Placídia, Lesseps, Trilla, Sant 
Miquel, Raspall, Joanic, Poble 
Romaní, Gato Pérez, Manuel 
Torrente…
En els últims anys, no obstant ai-
xò, aquest punt de trobada que 
són les places ha gaudit i ha so-
fert un ús cada cop més intensiu 

i més extensiu en hores que ha obligat a executar un pla de pa-
cificació i que ara, a Sol amb un pla que es remunta al 2008 i a 
Diamant, executarà una reforma que ha de tenir en compte que 
la pedra també és pell i que s’ha de cosir bé l’òs amb el múscul 
perquè res no es trenqui. La reforma de Sol i Diamant va molt més 
enllà d’un maquillatge, d’una neteja de cara.
No fa tants mesos, en l’anterior mandat, el Districte va haver de 
retirar un parell de bancs del Sol perquè s’havien convertit en un 

niu de conflicte entre els llauners 
i les terrasses dels bars. Ara s’en-
gega una nova campanya anti-
llauners perquè el Districte pensa 
que només així es reduirà sensi-
blement el nombre de veïns i vi-
sitants que s’asseuen al mig de la 
plaça quan arriba el bon temps. 

Així de complexa és la vida a les places de Gràcia.
Gràcia no es podrà escapar de l’aposta d’una ciutat que s’ho ha 
jugat gairebé tot al tuirisme, i segurament no es podrà evitar que 
el Sol, mal que els pesi als residents, segueixi sent la plaça més dura 
per viure-hi. Però aquests mateixos visitants, estrangers o locals, 
també podran saber que l’estàtua de la Colometa de la plaça del 
Diamant té algun significatiu que ara no s’explica i que fins ara 
ha estat mal resolt. La pedra és pell, i la història de les places de 
Gràcia ha de continuar.

L’Independent segueix sortint cada divendres tot i les 
dificultats de distribució -que ja estem resolent- a causa del 
tancament de l’empresa contractada per repartir el setmanari.

regularitzar 
horaris

Les places que ens van parir
Conxa Garcia

el dependent
els passavolants del carrer Gran o de la 
Travessera van aturar-se aquest dijous 
al migdia a mirar els treballs de repara-
ció d’una de les dues pilones que barren 
el pas al trànsit els dissabtes a la tarda cap 
a Travessera, nucli històric endins. es dóna 
la circumstància que els camions, quan passen per 
aquest punt, aixafen el mecanisme i el malmeten. Les 
pilones de Travessera no surten tan cares com les del 
carrer de la Perla, on a l’independent seguim les inci-
dències, però ja s’han afegit a la llista de la brigada.

Al pla de pacificació 
s’hi afegeix ara una 
reforma que ha de 
tenir en compte la pell

S’han eliminat bancs i 
s’actua de nou contra 
els llauners; així de 
difícil és la gestió

No se’ls plena la boca 
que volen estar a Europa i 
segueixen les ordres que 
hi arriben, encara que ens 
enfonsin en la misèria! Per 
què, doncs, no es volen 
adaptar a l’horari europeu? 
Per què aquesta resistència 
de l’empresariat i els polítics 
d’aquest país a un canvi 
d’horaris que ens permeti 
una vida personal i familar 
necessària? Potser és la seva 
mala gestió i organització 
el problema. De fet, se sap 
que funciona! Aquests ho-
raris fins tard no fan que es 
treballi més, ni millor, tot el 
contrari i, a més, no permet 
atendre els nostres fills i fi-
lles ni la participació social. 
Un horari que ens permeti 
esmorzar a casa aviat, dinar 
cap a les dotze o la una i so-
par cap a les set. Seria l’ide-
al. Si es plega de treballar 
al voltant de dos quarts de 
cinc, les cinc, podem anar 
a buscar els nostres fills i 
filles a l’escola, podem aju-
dar-los amb els deures, anar 
una estoneta al parc, xerrar-
hi. I anar-se’n a dormir a 
una hora raonable. Caldria, 
entre d’altres coses, que els 
espectacles i els programes 
de televisió comencessin 
abans. Hi podríem gaudir 
més del bon temps amb 
aquest horari que mantenint 
l’actual, sembla ser basat en 
una decisió franquista. Fóra 
tòpics! Canviem el xip! 

CatalunyaCaixa vol desa-
llotjar el Banc Expropiat de 
Travessera. CX, com totes 
les entitats bancàries, es 
dedica a estafar perso-
nes majors d’edat venent 
“preferents”: milers de 
persones després d’un vida 
treballant i cotitzant s’ha 
trobat amb la impossibilitat 
d’accedir als seus estalvis. 
Milers d’altres persones 
han contractat hipoteques 
i davant de la incapacitat 

de pagar-les s’ha vist desnonada. 
Alguna entre aquestes per la 
desesperació, s’ha suïcidat. CX 
també especula amb aliments, 
medicaments, armes i productes 
de tot tipus. I l’Estat Espanyol 
ha pensat ben bé de rescatar-la 
amb diners públics que des-
prés trauran dels pressupostos 
d’educació i sanitat. Més d’un 
centenars de càrrecs de CX estan 
imputats i investigats per dife-
rents delictes.
Al barri s’ha fet el que hauríem 
de fer amb totes les oficines 
bancàries tan buides com plenes: 
expropiar-les. El Banc Expropiat 
és un lloc on els veïns es troben, 
es relacionen i s’autoorganitzen. 
I és així que es donen respostes 
reals i immediates als proble-
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mes que la majoria de la gent 
pateix cada dia. El grup d’Habi-
tatge ajuda a reallotjar famílies 
desnonades, aturats, estudiants 
i joves. La Xarxa d’Aliments 
facilita l’accés a un menjar digne 
a tota persona exclosa a través 
de la participació. Xaingra i el 
mercat d’intercanvi estimulen a 
fer les coses d’una altra ma-
nera. Els tallers i activitats es 
fonamenten en la espontaneïtat 
i l’absència de la mediació dels 
diners. Aquesta solidaritat fa 
mal a una societat que premia 
qui estafa, qui deté i acumula 
poder i riquesa, qui exclou, qui 
actua partint de l’egoisme més 
ínfim, qui s’inventa guerres, qui 
sembra misèria, qui és capaç 
d’especular de manera assassina 
amb qualsevol cosa Llavors és 
aquesta solidaritat que ens ense-
nya el camí. Junts lluitant per un 
món més just podem fer mal al 
sistema. Expropiar bancs és etzi-
bar-los un cop mortal. Rescatem 
el Banc Expropiat.

maurici Gensana
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Què et sembla Que eliminin la pèrgola de la plaça del sol? Entra a www.indEpEndEnt.cat/gracia i vota

Textos i fotos: X. Tedó

el bloc

delmàs

Comparteixo amb en Rafa-
el Vallbona que no cal ser 
un pota negra per ser el 
pregoner de la Festa Major 
de Gràcia. No vull criticar, 
doncs, que en Leslie estigui 
al balcó de l’ajuntament el 
14 d’agost. Això no treu 
que hauria volgut veure un 
altra persona fent el pregó 
perquè el cantant dels Sírex 
ho podia haver estat un altre 
any. Parlo d’Àlex Delmàs. El 
capità de l’Europa s’ha retirat 
aquest any després de set 
anys vestint la samarreta 
escapulada. El compromís 
del migcampista amb la 
nostra Vila l’ha demostrat 
afirmant que marxa “quan 
vull, com vull i en el club 
que vull”. L’empremta que ha 
deixat el 10 de l’Europa es va 
veure el dia del seu comiat 
amb una sala de premsa que 
es va quedar petita. Amb 
la seva elecció, la Fundació 
Festa Major també hauria 
premiat la trajectòria de 
l’equip aquest any, que s’ha 
classificat per jugar el play-
off per pujar a 2B. L’eufòria 
que s’ha viscut a la Vila amb 
les eliminatòries d’ascens 
mereixia un reconeixement. 
Un reconeixement que els 
lectors de l’Independent ja 
li van fer arribar a Delmàs 
l’estiu passat escollint-lo com 
a pregoner. 

X
avi T

ed
ó

què en penseu...

tribunaElsa Blasco Riera, Regidora del Grup Municipal d’ICV-EUiA 

crisi, pobresa i iniciatives ciutadanes

La difícil situació econòmica 
i d’atur que està colpejant la 
vida de tantes persones i fa-
mílies ha despertat una soli-
daritat social i veïnal, que es 
tradueix en moltes iniciatives 
al nostre districte de Gràcia, 
com ara la recapta d’aliments 
a escoles com el Fructuós Ge-
labert, l’IES Vila de Gràcia on 
un grup de joves han volgut 
organitzar un concert on el 
preu de l’entrada s’havia de 
donar en aliments, al Club 
Esportiu Europa que ja ho 
ha fet en altres ocasions, el 
Mercat de la Llibertat, el Cen-
tre Moral, els Lluïsos... Segur 
que me’n deixo moltes, i ja 
m’excusareu, que han dirigit 
els seus esforços a ajudar els 
diferents Bancs d’Aliments 
del nostre districte. 
Aquestes iniciatives de 
caire immediat, reactiu i 
urgent són imprescindibles 
per alleugerir la duresa del 
moment que està passant 
molta gent. I és veritat que 
la resposta de la ciutadania, 
participant o no en entitats 
de forma quotidiana, està 
sent molt important. Molt 
poca gent no se sent inter-
pel.lada per aquestes crides 
a la solidaritat i qui més qui 
menys fa el gest d’aportar 
aliments de tot tipus.
Però cada cop hem de ser 
més conscients que, malgrat 
la situació de greu crisi eco-
nòmica actual es pugui supe-
rar en algun moment, i molta 
gent pugui en algun moment 
tornar-se a incorporar al 

avui es donen des dels serveis 
socials. L’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya estableix que 

“les persones 
o famílies que 
es troben en 
situació de 
pobresa tenen 
dret a accedir 
a una renda 
garantida de 

ciutadania que els asseguri 
els mínims d’una vida digna, 
d’acord amb les condicions 
que legalment s’estableixen”. 
Aquest dret cal que es reguli 
mitjançant una llei. 

Amb aquest objectiu, un con-
junt molt important d’entitats 
han impulsat una Iniciativa 
Legislativa Popular, recla-
mant una llei per a l’establi-
ment d’una Renda Garantida 
de Ciutadania, que faci que 
cap nucli familiar o de con-
vivència estigui per sota del 
llindar de la pobresa. 
Cal que el mateix grau de 
resposta ciutadana que 
som capaços de donar en 
les situacions d’emergència 
portant aliments, siguem 
capaços de donar-la davant 
d’iniciatives ciutadanes més 
polítiques però igualment 
imprescindibles per abordar 
la pobresa al nostre país des 
de la justícia i la dignitat so-
cial. Al costat de les recaptes 
d’aliments, hauríem de tenir 
una taula de recollida de sig-
natures de suport a la ILP per 
aconseguir una Llei de Renda 
Garantida de Ciutadania.
Així, el grup d’ICV-EUiA al 
Districte de Gràcia presen-
tarà al plenari del 2 de juliol 
una proposta de Declaració 
Institucional per tal de donar 
suport a aquesta iniciativa 
ciutadana, amb l’objectiu de 
fer arribar el compromís de 
lluita contra la pobresa més 
enllà de l’emergència.
Des d’aquí faig una crida 
que tothom sigui solidari i 
fins i tot coresponsable tant 
en l’emergència com en la 
defensa del dret a la dignitat 
de les persones des de les 
polítiques públiques i l’Estat 
del Benestar. 

món laboral i per tant superar 
la seva situació de precarietat 
econòmica, l’atur estructural 
restarà present a 
la nostra societat 
amb xifres bas-
tant més impor-
tants que les que 
teníem abans de 
la crisi.
Per això també 
calen solucions estructurals i 
permanents, ja recollides en el 
nostre Estatut, que vagin més 
enllà de la solució a la situació 
d’emergència. Fins i tot més 
enllà de les prestacions que 

Xavi Tedó
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Calen solucions 
estructurals que 
vagin més enllà de la 
solució d’emergència

... que a la Casita Blanca s’hi posin pistes de petanca?

cristina augé
comerciant

encarna ramos 
comerciant

Juanita ayala
jubilada

isabel Gómez
jubilada

Prefereixo camps de petanca 
que horts urbans, però si pogués 
escollir posaria bancs i arbres. 
Si més no amb la petanca la 
gent gran es distraurà i cal fer 
coses pels avis. Els horts urbans 
no seran per la gent d’aquí, sinó 
per associacions de fora. 

M’agrada més la idea de l’hort 
urbà perquè és una proposta 
diferent i seria un altre element 
d’atracció perquè per aquesta 
zona hi passa molt turisme. 

Camps de petanca ja n’hi ha a 
la plaça Lesseps, calen bancs 
per seure en aquesta zona 
perquè no n’hi ha cap en aquest 
tram de l’avinguda Vallcarca i 
no saps on parar a descansar. 

Necessitem una plaça on la gent 
gran hi pugui seure, aquesta és 
la principal mancança d’aques-
ta zona, però haurien de posar-
hi arbres perquè si fa molta 
calor no s’hi pot estar. 
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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

l’enquesta

tuits
selecció quinzenal de L’independent 

[@indepe_gracia] dels millors tuits dels tuitaires 
locals o de tuitaires que parlen de Gràcia

el tuit de la Quinzena

Jordi borràs@jordiborras [27 de juny]
Encara més? RT @324cat El comissari en cap dels 
Mossos demana protecció legal per als agents que 
compleixen ordres 

camilo s. baquero @camilo_baquero [24 de juny]
Desayunar en Gràcia, rodeado de ex party animals 
que ahora van como zombies detrás de sus bebés. 
Nos hacemos grandes

La sirga @lasirga [25 de juny]
A @La_Barraqueta som així: aliment per al cos (@
BarResolis) i l’ànima (@lasirga) #ViladeGràcia #Postu-
reoOraEtLabora

Jordi collell codina @joordi [26 de juny]
Pels que no l’hagueu vist, l’expo que hem fet des de 
Gràcia amb Cuba “Una mirada a Cuba” és a @lacruilla 
Aneu-la a veure i gaudiu del Casal!

albert arias@aariassans [27 de juny]
El tant nostrat Hotel Vela es ven per 200Me a un fons 
d’inversió Qatarí (que te vi). Fem números?

comunicació o 
espionatge?

Heu pogut veure l’última pel.lícula de 007? Hi ha 
una escena que em va fer pensar, i molt. L’agent 
britànic és troba amb un jove informàtic en un museu. I en una 
conversa intranscendent, o això sembla, el desconegut li diu que 
en pijama i bevent-se el cafè amb llet del matí, ell podria ser molt 
més mortífer que un any de feina del propi Bond.
I no em refereixo a les guerres a gran distància i via satèl.lit que 
hem pogut veure a les pel.lícules i que sabem que també és 
produeixen a la vida real. No. No vull analitzar aquests fets. Sinó 
l’espai comunicatiu que ens uneix a tots i que no es tan personal 
com sembla. I és que la comunicació ha millorat i penetrat a tants 
llocs i de tantes maneres que estem exposats a que ens fisca-
litzin i ens espiïn de qualsevol manera. Que si els grans lobbys, 
que si els partits polítics, que si pel mail o les recerques a la xar-
xa, que si punxant-nos el telèfon o el mòbil, que si la càmera a 
l’ordinador, que si micròfons sota la taula, que si... Estem segurs, 
d’estar segurs?
Ara ja ho sabem, qualsevol persona pot ser espiada, els escàn-
dols de venda d’informació als EUA: Assange i Snowden, o el 
mateix projecte PRISM, llançat el 2007, han sortit a la llum. Ja no 
es necessita cap ordre judicial per investigar persones, ja que 
Estats Units a les grans empreses de la informació com Yahoo, 
Google, Facebook i PalTalk, YouTube, Skype, AOL, Apple, els hi 

dóna immunitat total si cooperen 
voluntàriament amb la facilitació 
de dades d’usuaris i qui es relaci-
ona amb ells. O sigui tot el món. I 
la pregunta s’amplia: Estan segurs 
els nostres continguts, pensa-
ments i sentiments a la xarxa? 
És possible que aquest control 

ja existís fa anys però a gran escala, o si més no, els que no 
érem importants pel desenvolupament de les grans estructures 
capitalistes i decisions de govern, podíem fer la nostra vida en 
l’anonimat, sense por a ser controlats pels poderosos. Ara els fets 
han canviat i de bon tros. Tothom pot ser espiat o ens pot espiar, 
ja que les botigues d’espionatge proliferen a gran escala. Un bon 
internauta, es pot dedicar a saber amb qui, quan, com i que fem 
amb les nostres vides sense cap tipus de problema. I això no es 
el pitjor, no. El més extraordinari es que pot vendre aquestes 
dades a qualsevol govern que li demani. Qui son els assetjats? Els 
governs amb la lluita per la seva seguretat o el propi ciutadà que 
s’ha de defensar de la intromissió de la resta? On queda la nostra 
intimitat? De qui hem de tenir por, dels nostres o dels altres? 

Clara Darder la setmana

Qui són els assetjats? 
On queda la nostra 
intimitat? De qui 
hem de tenir por?

tribunaMónica Cevedio i Conxa Garcia, de la Comissió d’Espai 
Públic del Consell de Dones 

El Consell de Dones de Gràcia 
ha estat implicat amb la Plaça 
Dones del 36 des del seu 
naixement, amb l’adjudicació 
del seu nom i, amés, partici-
pa constantment en ella, on 
organitza activitats culturals, 
que hi donen un ús públic i 
de trobada a les persones del 
barri. També, la seva Comis-
sió d’Espai Públic, assisteix 
regularment a la Comissió 
d’Urbanisme del Districte, Tot 
i això, es va haver d’assaben-
tar per aquest setmanari del 
fet que s’havia elaborat un 
projecte de remodelació. 
La Plaça en aquest moment es 
troba en una situació bastant 
crítica, suposem degut a les 
demandes dels veïns pels 
grans problemes d’humitats 
en el pàrquing. Per exemple, 
no s’hi ha fet cap manteni-
ment i hi ha tres grans forats, 
per l’arrencament de maons 
del terra i no s’han reposat 
els arbres que ja l’any passat 
es van tallar perquè eren 
morts en no arrelar bé o per 
malalties.
Des del Consell de Dones 
s’han anat fet demandes des 
del primer projecte de la 
Plaça sobre l’ampliació dels 
jocs infantils per a nenes i 
nens de totes les edats i d’un 
punt d’informació. I, més 
endavant, s’insistí amb la de-
manda de nou equipament de 
jocs infantils, més complerts 
i amb més jocs, incloent-hi 
jocs adaptats a infants amb 
discapacitat (sobre això s’han 
fet propostes concretes ja 
que han estudiat una mica el 
tema dels jocs adaptatsamb 
el col.lectiu de Dones No Es-
tàndars, ja publicat en aquest 
mitjà).

reformes a la plaça dones del 36

A banda d’això, també s’ha 
reclamat la renovació de l’arbrat 
i es van fer suggerències sobre 
el tipus d’arbre a posar, que han 
donat bon resultat a d’altres 
indrets del Districte i la ciutat, 
tant pel seu creixement ràpid 
com per la resistència i ombra a 
l’estiu: aurons i acàcies gro-
gues. També es demanà el can-
vi del paviment fet de maons, 
ja que la gent gran hi ensopega 
sovint. Es va anar insistint, 
periòdicament amb temes com: 
una presa de corrent fixa a la 
plaça que permeti fer activitats 
de manera més còmoda; i la 
necessitat d’un plafó d’anuncis 
on poder penjar la informació 
deles activitats del Cicle Tro-
bem-nos a la Plaça de les Dones 
del 36 i d’altres del Districte, de 
forma periòdica.
Malgrat la implicació del 
Consell en aquest tema, no se 
l’havia informat respecte aquest 
projecte, ni en la Comissió 
d’Urbanisme se n’havia parlat. 

Ningú sabia res fins que va 
sortir a l’Independent. Potser 
hi ha una manca d’informació 
i d’obertura a la participació 
de les persones interessades, 
greu, i una manca de transpa-
rència, no menys greu. També 
suposem que les obres les 
ha de fer l’empresa construc-
tora dels edificis del voltant, 
perquè no sembla normal 
que, en quatre anys, hi hagi 
aquestes deficiències quant a 
les humitats. 
Caldria veure si s’han de 
demanar explicacions sobre 
qui assumeix les despeses 
d’aquesta renovació.
Reivindiquem que el Consell 
de Dones de Gracia hauria 
d’intervenir sobre els canvis 
que es pensen realitzar. Nosal-
tres valorem la seva formació 
arquitectònica, on es barregen 
els espais públics i privats, 
però potser caldria aprofitar 
per tornar a repensar el tema 
del tancament de la plaça. 

Xavi Tedó
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El PSC contraprograma la regidora l’endemà amb un acte amb el cap de files, Jordi Martí 

el pas de mig mandat 
al districte, que coinci-
dirà dimarts amb el ple 
de juliol (19.00 hores), 
promet una setmana d’alt 
voltatge polític en què 
ciu i Psc no estalviaran 
recursos per carregar-
se de raons l’un contra 
l’altre. La regidora, maite 
Fandos, ja va detallar 
divendres passat la llista 
de l’acció de govern i di-
marts farà un balanç més 
polític en el seu informe, 
tenint en compte que el 
seu antexessor, Guillem 
espriu, just l’endemà en 
farà lectura contraposada 
al costat de Jordi martí. 

ALBERT BALANzÀ

“Hem hagut de desencallar pro-
jectes com la Travessera de Dalt, 
reclamaven a la Generalitat l’es-
cola l’Univers quan no havien fet 
el corresponent pla especial des 
de l’Ajuntament i ens vam trobar 
escoles bressol amb nens inscrits 
i un simple solar”. Així, amb un 
atac anticipatori, la regidora de 
Gràcia ha resumit el que dirà di-
marts sobre la base que els socia-
listes graciencs li han recriminat 
en la primera part de mandat una 
paràlisi que, en tot cas, s’ha vist 
condicionada al desacord polític 
sobre les inversions a Barcelona.
La cap visible de CiU al Districte 
no sorprendrà apuntant l’atenció 
a les persones com a eix principal 
del balanç en l’informe al ple (am-
pliació de serveis, constitució de la 
taula local del tercer sector, escoles 

laia Coll

al CenTre, maiTe fandos, duranT una sessió plenària reCenT

Fandos farà balanç al ple atacant el PSC 
pels projectes només iniciats i encallats

bressol en marxa), però combina-
rà aquest àmbit amb l’urbanisme 
i els equipaments (Travessera de 
Dalt, Sedeta, Park Güell, adquisi-
ció de l’antiga Quirón).
El PSC, per la seva banda, ha 
programat a l’Orfeò Gracienc di-
mecres (19.00 hores) una confe-
rència on Espriu es va acomiadar 
com a regidor, amb el president 
del grup socialista, Jordi Martí, 
que explotarà el lema Trias no 
funciona. Barcelona s’apaga. “A 
Gràcia tenim un mandat sense re-
lat, amb una regidora allunyada, 
i que només és de Gràcia per un 
nomenament”, apunta el secretari 
d’organització, Jesús Jiménez.  

breus
Cercavila d’AVdG 
i Arran contra 
l’elitització

La CUP estrena 
les assemblees 
a la Barraqueta 

L’Assemblea de la Vila, la Pla-
taforma d’Entitats Juvenils i 
Arran, entre d’altres col.lectius, 
han convocat una cervavila 
aquest divendres per denunci-
ar el procés “d’elitització” que 
viu Gràcia. La protesta arren-
carà des de Fontana a les set 
de la tarda i anirà recorrent els 
punts on, segons els impulsors 
de la mobilització, es fomenta 
aquest fenomen, com ara els 
hostels i els apartaments tu-
rístics. La cercavila s’ha anat 
escalfant els dies previs amb 
pintades on es mostren senyals 
de perill amb un mosquit tigre 
[una espècia invasora] en dife-
rents espais de la Vila. 

La Candidatura d’Unitat Po-
pular (CUP) de Gràcia va 
celebrar aquest dijous la seva 
primera assemblea oberta a la 
nova Barraqueta, a ubicat a 
l’antic bar Resolís. L’assemblea 
es va centrar en el programa 
d’Educació de la formació. 

La desena llarga d’iniciatives 
que l’oposició ha preparat per al 
debat en l’última part del con-
sell de districte coincideixen en 
l’estat de l’ermita de la salut, la 
desenterrada reforma de Mas 
Falcó i l’ús provisional per a en-
titats del futur CAP Vila de Grà-
cia com a principals elements de 
polèmica. El PSC i el PP pre-

guntaran a CiU pels plans de 
conservació del temple ubicat 
al solar de Casa Morera; PSC i 
ICV-EUiA, en aquest cas, de-
manaran dates per a l’obertura 
del CAP; i ERC instarà a obrir 
un procés participatiu perquè 
els veïns tornin a ser decisius en 
la reforma de Mas Falcó, que ja 
van aconseguir aturar el 2009. 

L’ermita, Mas Falcó i el CAP 
Vila de Gràcia, a debat al ple

Xavi Tedó

el banC eXpropiaT aquesTa seTmana

XAVI TEDó

“No ens hi presentarem”. 
D’aquesta taxativa manera, l’As-
semblea de la Vila de Gràcia ha 
emès un comunicat per deixar 
clar que no pensen assistir al ju-
dici civil contra el Banc Expro-
piat que es farà aquest dilluns 1 
de juliol a la Ciutat de la Justí-
cia. Els inquilins de la sucursal 
bancària de Travessera de Gràcia 

justifiquen la seva absència per-
què “les lleis defensen els inte-
ressos de les classes dominants i 
no pensem caure en la ingenu-
ïtat de defensar que un jutjat 
pot ser l’àrbitre imparcial que 
ens defensi del mateix poder del 
qual forma part”. Amb aquesta 
decisió, l’Assemblea reconeix 
que perd la possibilitat d’allar-
gar el procés, però considera que 
mai podrà obtenir la “legitima-

L’Assemblea de la Vila de Gràcia anuncia que no s’hi presentarà

El judici per l’okupació del Banc 
Expropiat se celebra aquest dilluns

ció institucional”. Els responsa-
bles d’aquesta seu en desús de 
CatalunyaCaixa critiquen alho-
ra que se’ls hagi imposat una 
caució de 400 euros per pagar 
les costes judicials i indemnit-
zacions o multes en cas de per-
dre el judici tenint present, com 
asseguren, que no tenen res a 
fer. En aquest sentit, sentencien 
que “no pensem pagar ni a Ca-
talunyaCaixa que vol recuperar 

el local ni al sistema judicial 
que defensa aquests interessos”. 
Mentrestant, l’Assemblea manté 

activitats i una empastifada po-
pular a entitats bancàries aquest 
divendres. 

ICV-EUiA rebutja 
una residència a 
la Quirón ‘elitista’

El president del grup municipal 
d’ICV-EUiA a l’Ajuntament 
de Barcelona, Ricard Gomà, 
denuncia l’acord de CiU i PP 
per destinar l’espai de l’antiga 
clínica Quirón a una residència 
“privada, elitista, a l’abast no-
més d’una minoria”. 
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El pla antillauners aspira a ser clau per reduir la gent que s’asseu a Sol fins a la matinada

després de la nova refor-
ma de la plaça de les do-
nes del 36 pel mal estat 
del clavegueram (vegeu 
l’independent núm. 488), 
el districte ha detallat 
aquesta setmana que el 
pressupost de manteni-
ment també tocarà de 
manera rellevant dues 
de les places principals 
de la Vila: sol i diamant. 
La plaça del sol perdrà la 
característica pèrgola i 
reordenarà els espais de 
descans, mentre que la 
plaça del diamant s’iden-
tificarà definitivament 
amb la novel.la de mercè 
rodoreda. 

ALBERT BALANzÀ

Un cop analitzats els estudis pre-
vis que es remunten al 2008, en 
l’anterior mandat, i tal com va 
apuntar la regidora, Maite Fan-
dos, en una declaració d’intenci-
ons en la primera entrevista que 
va fer, en aquest setmanari, la re-
forma de la plaça del Sol serà una 
realitat en aquest mandat amb 
el desmuntament de la pèrgola 
que hi ha sobre l’entrada del pàr-
quing com a element més signifi-
catiu. Brutícia i mal estat són els 
principals arguments. “Hi hem 
trobat fins i tot pneumàtics a 
dalt”, apunten fonts municipals. 
No serà l’únic canvi a la plaça, en 
qualsevol cas, tenint en compte els 
problemes d’intens ús de l’espai i 
de convivència que els mediadors 
ja van explicitar en un informe 
l’any passat en el marc del pla de 

Xavi Tedó

obres a l’enTrada de l’esTaCió del fGC a Gal.la plaCídia

El Districte eliminarà la pèrgola de Sol i 
identificarà més Diamant amb Rodoreda

pacificació de places. El Districte 
posarà èmfasi en aquells “punts 
crítics”, tal com els ha definit Fan-
dos, que dificulten la convivència 
i ara mateix té a sobre la taula una 
proposta de reubicació de bancs, 
que està subjecte també als canvis 
del pla de vetlladors. La fórmula 
es completa, no obstant això, amb 
la nova campanya antillauners 
presentada aquesta setmana (ve-
geu L’Independent núm. 483), 
que aspira a ser clau per reduir la 
gent que es queda asseguda fins a 
altes hores de la matinada a Sol.
Amb menys impacte urbanístic 
però similar efecte visual, la refor-
ma de la plaça del Diamant -una 
plaça que s’ha modificat no fa ni 
una dècada- tornarà a buscar en la 
simbologia perquè sobretot els vi-
sitants trobin explicacions als ele-

Casa Gràcia 
reobre amb 
la llicència 
ja regulada

A.B.

Els serveis tècnics i jurídics 
del Districte han aixecat el 
precinte parcial que pesava 
des del passat 10 d’abril so-
bre Casa Gràcia, l’hostal per 
a joves ubicat al número 116 
del passeig de Gràcia, als Jar-
dinets, després que els propie-
taris del negoci fessin les obres 
d’adequació, presentessin el 
control inicial de l’activitat 
i obtinguessin la llicència i 
l’informe favorable d’emer-
gències. Fonts municipals, en 
resposta a la consulta d’aquest 
setmanari, han apuntat que les 
sis plantes afectades per l’actu-
ació tecnicojurídica van reo-
brir el passat 30 de maig i que 
l’establiment, un cop passat 
aquest període d’un mes i vint 
dies de tancament parcial, ha 
pogut tornar a engegar la seva 
activitat. 

reportatge

Grassot també intercanvia temps 
Un grup de veïns impulsa el Banc de Temps en aquest barri

seguint l’exemple del 
banc del Temps que es 
va impulsar a Gràcia ara 
fa uns anys de la mà 
de l’associació salut i 
Família i que ja és tota 
una referència, un grup 
de veïns del camp d’en 
Grassot ha iniciat una 
plataforma d’intercanvi 
de temps en aquesta 
zona del districte. 

“Si la gent fes xarxa i hi hagués 
un suport veïnal que funcionés, al 
final no faria falta crear un banc 
del temps perquè hauríem assolit 
l’objectiu”. Carol Blesa és la por-
taveu del grup de veïns i veïnes 
del Camp d’en Grassot que han 
volgut importar la idea estesa i de-
fensada per la Xarxa de Bancs del 
Temps que coordina l’Associació 
Salut i Família, amb la creació de 
la plataforma Ara és temps... Pre-

cisament Gràcia té un dels bancs 
amb un major nombre de parti-
cipants i amb un funcionament 
eficaç. “Aquest projecte ja està 
molt ferm però el que nosaltres 
busquem és un entorn més pro-
per per crear la xarxa veïnal de 
suport”, afegeix Blesa. Per això, 
han començat els contactes amb 
entitats i establiments del barri 
per ampliar la seva difusió i sol.
licitar-ne la col.laboració. El banc 

el banC del Temps es posa en marXa al Camp d’en GrassoT

Silvia Manzanera

Cedida

de temps de Grassot es va donar 
a conèixer a la Festa del Comerç i 
al passat consell de barri. A l’espe-

ra de poder disposar d’un espai 
físic, es pot contactar amb ells 
a: araestemps.wordpress.com. 

L’arteria principal de Gràcia, el 
carrer Gran, se sotmetrà entre 
juliol i agost a una renovació de 
l’asfalt que, amb la cobertura 
gairebé acabada de la plaça Gal-
la Placídia, significarà la princi-
pal afectació per al trànsit a la 
Vila a l’estiu. Tot i que Gràcia 
no és el districte més tacat per 
les intervencions municipals 

quan menys veïns hi ha, l’as-
faltat del carrer Gran obligarà a 
carregar de paciència una zona 
sempre transitada, encara més 
des de la pacificació de les vies 
secundàries. Al límit amb Sarrià, 
l’ampliació de voreres dels jardi-
nets de Gal.la Placídia avança en 
paral·lel a la cobertura de l’obra 
de l’estació dels FGC.

Grans obres de l’estiu: l’asfaltat  
del carrer Gran i Gal·la Placídia

breus
Fan desratitzar 
un solar del 
carrer Encarnació

L’empresa ABAC haurà de 
desratitzar i netejar el solar del 
carrer Encarnació 108 si no 
vol enfrontar-se a una execució 
forçosa per part del Districte 
que pot comportar una multa 
de 3.000 euros. L’anunci se-
gueix una disputa que arrenca 
ara fa dos anys. 

ments com el monument a la Co-
lometa. “Volem que respiri molt 
més Rodoreda”, afegeix Fandos. 

També el possible canvi de bancs 
o de la zona infantil estan inclosos 
en el projecte. 
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La reorganització d’oficines obliga els graciencs a anar a Via Augusta
Xavi Tedó

la nova seu de l’aGènCia TribuTària de la via auGusTa dóna servei als ConTribuenTs de GràCia

El tancament de la seu tributària 
de Gràcia col·lapsa la seu de Sarrià 

XAVI TEDó

Aquesta reorganització d’ofi-
cines obeeix a la voluntat del 
govern espanyol de reduir des-
peses, que han calculat en uns 
600.000 euros anuals. Aquest 
estalvi, però, ha suposat col-
lapses a la nova seu. El tanca-
ment de l’administració de Pe-

dralbes-Sarrià, l’altra oficina que 
ha abaixat persianes i que era a la 
Ronda General Mitre, aboca els 
contribuents d’aquests districtes 
a poder-se adreçar únicament a 
la nova seu del número 197 de 
la Via Augusta. Els canvis afec-
ten als contribu-
ents dels barris 
de Vallvidrera, 
Tibidabo i Les 
Planes, Sarrià, 
Sant Gervasi - 
Bonanova, Les 
Tres Torres, El 
Putxet i Farró i Sant Gervasi – 
Galvany i dels barris de Vallcarca 
i els Penitents, El Coll, La Salut, 
Vila de Gràcia, El Camp de’n 
Grassot i Gràcia Nova. Tot i que 
aquesta nova oficina està ben 
comunicada i és accesible per a 
persones amb discapacitat, les 
queixes dels usuaris no han tri-
gat a arribar. Rosa Maria Torres, 
que va anar a fer la declaració fa 
un mes, assegura que “van trigar 
més temps en atendre’m que al-

tres anys a l’oficina de Gràcia, 
m’hi vaig estar ben bé una hora 
esperant”. Els mateixos funcio-
naris de la nova oficina reconei-
xen que les aglomeracions han 
estat constants des de l’inici de 
la campanya fins a aquests dar-

rers dies. “Hem 
treballat més 
que altres anys” 
subratllen. Xavi 
Llopis hi ha anat 
aquesta setmana 
només per reco-
llir l’esborrany 

i explica que també s’han for-
mat cues: “Van dir que aquesta 
seu milloraria el servei, però jo 
m’hi he passat gairebé quaranta 
minuts i només volia una còpia 
de l’esborrany perquè no trobo 
la de l’any passat i no puc fer-la 
des de casa”. Tampoc entén que 
“l’administració s’allunyi del 
ciutadà quan el més lògic seria 
que cada districte tingués la seva 
pròpia oficina per facilitar-nos 
les coses”. 

el tancament ara fa un 
any de l’administració 
de Gràcia, que estava 
situada al número 66 de 
Príncep d’astúries, ha 
provocat que els graci-
encs que han volgut fer 
la declaració de la renda 
de manera presencial 
s’hagin hagut de despla-
çar fins a sarrià, a la Via 
augusta amb el carrer 
calvet, a la seu de la de-
legación especial de eco-
nomia i Hacienda, on han 
obert una altra oficina de 
l’agència Tributària. 

Els usuaris es queixen 
que el temps d’espera 

ha augmentat en 
relació amb Gràcia

Caixabank s’assessora per 
al pla de l’ermita de la Salut 
L’arquitecte Mañá avala l’estat del temple

laia Coll

imaTGe reCenT de la l’ermiTa de la saluT

A.B.

L’estat de l’ermita de la Salut i el 
solar de Casa Morera, a la Tra-
vessera de Dalt amb Escorial, 
preocupa els veïns, el Districte 
i la filial immobiliària Building 
Center del grup Caixabank, 
propietària del solar des de fi-
nals de l’any passat, i també 
des d’aquest últim àmbit s’ha 
mogut fitxa en les últimes set-
manes amb la petició d’un in-
forme tècnic. L’entitat ha con-
tactat amb l’arquitecte Fructuós 
Mañà, un dels 
caps de l’Ofi-
cina Consulto-
ra d’Edificació 
(OCE), amb 
despatx al car-
rer Bailèn i es-
pecialitzada en 
detectar comportaments anò-
mals, patologies i sinistres en els 
edificis, perquè avali l’estat del 
temple i així s’engega de facto el 
pla d’actuació promès. 
Caixabank va assegurar el passat 
19 de març en una carta de res-
posta als veïns liderats per Elisa 
Castells que havia fet una revi-
sió “a fons” del solar i de l’edifici 
del santuari per afirmar que l’er-
mita no presentava “patologies 
greus”, però que “el seu grau de 

conservació no és adequat per al 
seu ús”. L’entitat, no obstant ai-
xò, tenint en compte que el san-
tuari forma part del patrimoni 
arquitectònic de la ciutat, amb 
un nivell de protecció C (el mí-
nim requerit per a la seva conser-
vació), ha seguit demanant noves 
opinions també a experts locals. 
La nova consulta, encarregada 
a OCE, es va fer ara fa un mes, 
va incloure una exploració de 
l’interior i de l’exterior i la con-
clusió també ha estat favorable a 
la conservació. “L’interior estava 

bé”, han apuntat 
fonts pròximes a 
l’arquitecte.
Mentre Caixa-
bank continua 
el procés que ha 
de derivar en el 
pla d’actuació 

que permeti trobar una “solució 
digna” per a l’espai de la Traves-
sera de Dalt 97, els veïns ja han 
superat les dues mil signatures a 
favor de la protecció de l’ermita 
i tenen previst fer sentir la seva 
veu en el pròxim ple del districte 
de dimarts que ve, 2 de juliol. La 
regidora del districte, Maite Fan-
dos, va apuntar en l’últim consell 
de barri de la Salut que el Dis-
tricte estudiaria fins i tot un ús 
provisional per al temple. 

“L’interior estava bé”, 
han apuntat fonts 
coneixedores de 

l’informe de l’arquitecte
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Els treballs s’allargaran durant els mesos d’estiu però no afectaran l’inici de curs 

L’escola Vedruna ha 
engegat fa uns dies 
les obres de reforma 
d’aquest emblemàtic 
centre concertat amb 
els treballs d’ampliació 
de l’edifici nou, que no 
afectaran l’inici del curs 
escolar el proper 12 de 
setembre. L’enderroc 
de l’edifici històric per 
tal d’alinear-se al carrer 
Gran de Gràcia, com mar-
ca el Pla General metro-
polità des de l’any 1976, 
encara no té data d’inici, 
tot i que l’ajuntament ja 
va aprovar el pla especi-
al en sessió plenària al 
març de 2012. 

SILVIA MANzANERA

Les obres d’ampliació del nou 
edifici adossat de l’escola Ve-
druna, que han començat ara fa 
deu dies, preveuen la construc-
ció d’una cinquena planta –ara 
en té quatre- així com la cons-
trucció de dues plantes sota ra-

Xavi Tedó

el pla de l’aJunTamenT marCa que l’edifiCi HisTòriC s’Haurà d’alinear al Carrer Gran

L’escola Vedruna engega el projecte 
de reforma amb les obres d’ampliació 

sant que acolliran l’equipament 
poliesportiu d’aquest centre 
concertat del carrer Gran i una 
planta d’aparcament que serà de 
titularitat privada. Els treballs, 
que s’allargaran durant els me-
sos d’estiu, no estaran enllestits 
per l’inici de curs, el proper 12 
de setembre, però les obres no 
afectaran el funcionament de les 
classes, segons fonts de l’escola. 

El gener de 2013, la direcció de 
l’escola confirmava a l’Indepe-
dent que no enderrocaria la seu 
a curt termini, tot i que el pro-
jecte per alinear l’edifici escolar 
dels número 234-236 de Gran 
de Gràcia, així com les dues 
parcel.les amb els números 238-
240 ocupades pel pati, s’havia 
posat en marxa amb l’aprovació 
en sessió plenària del pla especi-

al per fer complir el que marca 
el Pla General Metropolità. De 
fet, l’Ajuntament va justificar 
l’operació argumentant que les 
parcel.les mencionades “suposen 
una forta restricció per al pas de 
vianants i trenquen l’alineació 
d’aquesta façana de l’illa que 

està correcta” (vegeu l’Indepen-
dent 426). Els operaris també 
han començat les obres a la zona 
que actualment es destina al pa-
ti, visibles des del carrer Gran de 
Gràcia. 
Amb més de 150 anys d’història 
-va celebrar l’efemèride al maig 
de 2012 on també van participar 
ex alumnes- l’escola Vedruna es 
reforma i modernitza l’equipa-
ment per tal de guanyar més es-
pai amb més aules i incrementar 
així l’oferta de places. 

El projecte preveu 
la construcció d’una 
cinquena planta i de 

dues sota rasant

breus

Primera trobada 
de cuidadors al 
centre la Sedeta

L’Agrupació de cuidadors fa-
miliars ha organitzat pel pro-
per divendres 5 de juliol a la 
Sedeta la primera trobada de 
cuidadors per posar en comú les 
problemàtiques que viuen les 
persones que s’han de fer càr-
rec d’altres. Aquesta associació 
intenta facilitar coneixements i 
petites tasques, formatlitzar un 
grup de pressió per aconseguir 
avantatges tècniques o socials 
amb l’objectiu d’aconseguir un 
reconeixement. 

Quinzè concurs  
de guarniments 
de balcons

La Festa Major ja ha obert la 
convocatòria del concurs de 
guarniments de balcons i por-
talades, la quinzena edició, per 
tal de preservar aquesta tradició. 
La fundació ha publicat les ba-
ses per participar-hi i el termini 
de presentació de les inscripci-
ons és el 12 de juliol per tots 
aquells que es vulguin veure 
relacionats i senyalitzats en el 
programa oficial. La resta tindrà 
temps fins el dia 9 d’agost. 
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entrevista

al nostre aniversari, el 19 de maig, 
va fer que ens ho creguéssim. El 
convenciment ha estat clau. Hem 
après de l’any passat i ara fem més 
bé la feina a plaça que als assajos. 
El nou local i les ganes de la colla 
són les claus de l’èxit. 

El repetireu properament?
No sabem quins castells farem 
fins el dia que som a plaça, ho 

X.T.

raimon GarriGa, Cap de Colla dels CvG, després de l’enTrevisTa

“No comptaven amb nosaltres”

decidim allà en funció d ela gent 
que ve als assajos i a la plaça. El 
2d8 amb folre és el pal de paller 
perquè marca el nostre nivell. 
L’any passat el teníem atravessat i 
enguany l’hem descarregat quatre 
cops ja. Els castells que estan per 
sobre ja són un límit. 

També heu aconseguit el 3d8 
més matiner aquest any. 

Aquest castell l’hem fet nostre i 
no l’hem de perdre. Que el fa-
cis al març o mesos més tard és 
anecdòtic. 

Què us sembla que us hagin 
dit que sou la colla revelació 
de la temporada?
Són etiquetes que es posen des 
de fora, demostra que no hi 
comptaven amb nosaltres, pot-
ser no ens coneixien prou. El 
món casteller no era conscient 
dels nostres assajos. Ho trobo 
perillós perquè és parlar d’oï-
des, no n’hem de fer cas perquè 
ara ens pressionaran amb els 
castells de nou. 

I us ho plantegeu?
Mantenint el 2d8 amb folre és 
viable atacar un castell de nou, 
però no volem posar dates. Per 
Festa Major potser és una mica 
just, però per la Mercè potser 
ens ho plantegem, tot i que 
tampoc ho puc assegurar per-
què necessitaríem molta gent. 
El 3d9 no és una necessitat, és 
una cirereta. 

Raimon Garriga, cap de colla dels Castellers de la Vila, parla del 5 de 8 a Reus

raimon Garriga, cap 
de colla dels castellers 
de la Vila de Gràcia, no 
amaga la seva alegria 
després que els gra-
ciencs realitzessin la 
millor actuació de tota 
la seva història aquest 
cap de setmana a reus. 
el primer cinc de vuit 
descarregat converteix 
els castellers de la Vila 
en la colla revelació 
d’aquesta temporada, 
tot i que a Garriga no li 
agrada l’etiqueta. 

Xavi Tedó

Com veu viure fer la millor 
actuació de la vostra història?
Amb molta emoció, un 5d8 és 
un castell que marca una barre-
ra, és un salt de nivell i descar-
regar-lo a cent quilòmetres de 
casa, acompanyat amb la torre 
de vuit, és increïble. 

Quina és la clau per descarre-
gar la catedral?
La confiança que tenim aquesta 
temporada. Descarregar el 2d8 

SOcietat

cinc de vuit descarre-
gat. Uns CVG pletòrics han 
signat la millor actuació dels 
seus 17 anys d’història a Reus. 
La Colla de la Vila va aconse-
guir arrossegar les suficients 
camises a plaça, cosa que els va 
permetre obrir la primera ron-
da amb el dos de vuit folrat, el 
quart consecutiu descarregat 
en un mes. A segona ronda 
va arribar el gran repte, el cinc 
de vuit, que només havien 
carregat una vegada el passat 
novembre a Granollers; aquest 
cop, tot i una pujada força 
moguda, els graciencs van sa-
ber mantenir la serenor i des-
carregarien la primera catedral 
gracienca. Els blaus acomiada-
ven la diada amb el tres de vuit 
i dos pilars de cinc. 

Aleix Vila

crònica blava
monTserraT Torres
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Documents
nOvetat editOrial

‘Fermí’, la moto del Fermí
‘Componenentes de automoción. 100 años de historia’ és molt més que un llibre tècnic sobre un sector 

industrial imprescindible i desconegut pels gran públic. Es tracta de la història del gracienc Fermí Prunés 
i de l’empresa ubicada a Venus Artés de Arcos (després Artés-Jaeger i finalment Jaeger-Ibérica) i del 

desenvolupament d’un sector econòmic cabdal. L’any 1953 va fer un dels seus somnis realitat en dissenyar 
i construir, juntament amb els seus germans, dues motos (una de 100 cc i la segona de 125). Prunés va 

formar part, i així ho explica en el seu llibre, de tot un col.lectiu de persones que van posar el seu enginy al 
servei del creixement tecnològic. Un apassionat de l’automoció que encomana energia i vitalitat.

l’autor

Fermí Prunés Pujol neix a Barcelona 
el 1924. Home de caràcter, empre-
nedor i inquiet, ha realitzat diversos 
estudis d’investigació i és autor de 
diferents llibres sobre temes biogrà-
fics. Nét polític d’un destacat militar 
carlista, en el seu primer llibre, Ca-
talunya en Guerra (1872-1876) dó-
na a conéixer la biografia del seu avi 
durant la Tercera Guerra Carlista, 
explicant fets històrics de Catalunya. 
A Components d’automoció. 100 anys 
d’història -títol únic a Espanya i el 
seu vuitè llibre- fa una detallada des-
cripció de tota la seva vida laboral, 
iniciada en l’empresa José Artés de 
Arcos, líder a Espanya en el desenvo-
lupament i fabricació d’accessoris i 
components per automòbils. Prunés 
és veí del barri de la Salut i un apas-
sionat de la pintura, art que practica 
als tallers del Casal de Siracusa.

En la versión más divulgada de la mi-
tología, Prometeo fue castigado por 
favorecer a los mortales, dándoles 

libre acceso al fuego y otros avances que 
les permitiera mejorar su calidad de vi-
da, por lo cual zeus lo encadenó a una 
roca en Escitia pera ser devorado por las 
águilas. Pero su cuerpo siempre se rege-
neraba.
El moderno Prometeo ha sido el benefac-
tor indudable encargado para que dotara 
de las capacidades de sabiduría al ser 
humano, a nuevos activos y educación, 
que convergieran en un cambio históri-
co en las economías llamadas avanza-
das, traducido en progreso económico 
de bienestar social. Sin lugar a dudas, 
su mayor logro, ha sido que el hombre 
creara el automóvil, que cambió la vida 
social de las personas. El primer motor 
de combustión interna de dos tiempos 
fue inventado en 1859 por el belga Jean-
Joseph-Etienne Lenoir. El motor a gas de 
ciclo cuatro tiempos apareció en 1876 de 
la mano de Nikolaus August Otto.
La historia fija el año Cero del automóvil 
en 1886, con el primer prototipo paten-
tado y realizado por los alemanes Gott-
lieb Daimler y Wilhelm Maybach, equipa-
do con un motor de combustión interna 
de 100 cc y 1 CV.
En 1891 el primer automóvil construido 
en Francia parece ser el Panhard Levas-
sor.
En 1898 aparece la Voiturette, prototipo 
con motor Dion Bouton diseñado y fabri-
cado por Louis Renault.

En el mismo año Giovanni Ceirano pa-
tenta el Wellenger, diseñado por Aris-
tide Faccioli. Giovanni Agnelli compra 
la patente del Wellenger e inicia la 
fabricación de coches en 1900 con la 
marca FIAT.
También en 1898 el visionario Gottli-
eb Daimler y su fiel teniente Wilhelm 
Maybach construyen el modelo de 
24CV con el nombre de la hija del 
aristócrata Emile Jellinek: Mercedes 
(socio de Daimler). Un automóvil 
moderno, tal y como lo conocemos 
hoy en día.
El primer coche estadounidense 
parece que fue el Deft Exhibit-7 en 
1893, de los hermanos Charles y J. 
Frank Duryea.

[...]

ARTÉS. 1953. Prototipo fabricado 
en Artés de Arcos por los herma-

nos Prunés. De diseño propio, era un 
modelo de 125 cc con cárter monobloc, 
suspensión delantera telescópica, care-
nado el guardabarros trasero y pintado 
metalizado gris con filetes negros.
Motocicleta creada con una iniciativa al 
parecer única en los anales del motoci-
clismo catalán. Como encargado-jefe de 
la sección de mecanizados y montajes 
de Artés de Arcos desde 1948, le pedí 
a D. José Artés, si me permitía fabricar-
me dos motocicletas para uso personal 
(una sería para mis her-
manos), fuera de las horas 
laborables y utilizando las 
demás secciones producti-
vas, como la fundición. D. 
José, sorprendido por la 
inusual petición de unos 
de sus empleados, me mi-
ró fijamente y sin dudarlos 
tres segundos accedió a 
mi petición.
Debo confesar que las 
motocicletas se pudieron 
fabricar por la inestimable 
ayuda y compañerismo de 
mis tres hermanos, que 
formamos un excelente 
equipo profesional: José, 
en la dirección técnica; Va-
lentí, toda la chapa; y Ra-
món y yo en los modelos 
de madera para fundición 
piezas motor y mecaniza-
ción de todas las piezas. 
Los trabajos de chapa, sol-

dadura y el montaje se realizaron en un 
pequeño taller propio.
Transcurridos dos años de trabajo perse-
verante y apasionante, en días festivos 
y noches, se vio cumplida nuestra gran 
ilusión. Las motos fueron homologadas el 
6 de febrero de 1953 por el Ministerio de 
la Industria con la marca Artés, pudiéndo-
se producir en serie. No cabe decir que 
recibimos infinidad de felicitaciones de 
la empresa y compañeros. Y es conocida 
y valorada en el sector del motociclismo 
como prototipo catalán de los años 50. 
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recomanem

Homenatge a Ambrós a la Bruguera. Taula rodona or-
ganitzada pel Taller d’Història de Gràcia a càrrec de Jose 
Lluis Barón, estudiós de Miguel Ambrosio, Eladio Gómez, 
amic personal, Jordi Codina, Truenòfil, i Francesc Franco, 
coordinador de l’acte i estudiós del Capitán Trueno. L’acte 
serveix per inaugurar la mostra Homenatge a Miguel Am-
brosio Ambrós.

Dimecres 3 de juliol
C. Cívic El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 19 h 

Cedida

eXPOsiciOns

 Fins el 29 de juny 
Exposició Tardor i hivern 
a Palestina. Recorregut 
ocupat. Una mostra foto-
gràfica sobre les condicions 
de vida dels palestins. 
Espai cultural La Llibertària 
(Torrent de l’Olla, 72)

 de l’1 de juliol al 20
   de setembre 
Exposició El gran Casino 
de la Rabassada - Histò-
ria d’un somni burgès. 
Comissariada per l’historia-
dor i investigador gracienc 
Pere Fàbregas i l’antropòlo-
ga Carlota Giménez. 
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. 
Lesseps, 20-22)

 del 3 al 28 de juliol
Exposició Homenatge a 
Miguel Ambrosio “Am-
brós”. Mostra dedicada al 
gran dibuixant d’historie-
tes, Ambrós, en el centenari 
del seu naixement. Aquest 
polifacètic artista va ser el 
responsable de nombroses 
sèries i personatges com el 
Capitán Trueno, El Corsario 
de Hierro, Chispita, el Jinete 
Fantasma, moltes d’aques-
tes històries van ser publi-
cades per l’Editorial Brugue-
ra, al barri del Coll.
Centre Cívic El Coll - La Bru-
guera (Aldea, 15)

 Fins l’11 de juliol
Festa Major Camp d’en 
Grassot - Gràcia Nova. Ex-
posició de fotografies i re-
daccions fetes per alumnes 
de les escoles Sedeta, Cla-
ret, Sant Josep-Teresianes, 
Dominiques de l’Ensenya-
ment, Maristes, Carlit i La 
Concepció durant el curs 
2012-2013, dins del projec-
te A l’escola s’ensenya a va-
lorar els jardins urbans.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 
321)

 Fins el 9 de juliol
Exposició Impuls Orgànic. 
Antonio Carretero, Sònia 
Ferré i Ma. Antònia Hernàn-
dez i Subirachs presenten 
obres de gran format que 
conviden l’espectador a ser 
pat d’un absorvent joc de 
formes i colors vibrants que 
flueixen rítmicament. Ener-
gia en moviment i transfor-
mació constant de manera 
que la sensualitat de la ma-
tèria pictòrica agafa el pro-
tagonisme.
Espai [b] (Torrent de l’Olla, 
158)

tallat, collage i pintura. Pre-
senta la seva interpretació de 
la ciutat en transició.
Untitled BCN (Topazi, 14), a les 
20 h

Teatre: Silencio. Amb text 
de La casa de Bernarda Alba 
i Yerma.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a 
les 21 h
Concert: Medizina.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 
21.30 h

Tribut a García Lorca: Diva 
Dams.
Jazzpetit (Encarnació, 143), a 
les 22 h

Festa Major Camp d’en Gras-
sot i Gràcia Nova: Pregó de 
Festa Major a càrrec de 
Tino López Lata.
Carrer Grassot (entre Indústria 
- Còrsega), a les 22.45 h

Concert: Dj Finidi + Dj 
Rqmzr aka Samantha Gib-
son + Dj Geraldine.
Switch Bar (Francisco Giner, 
24), a les 23 h

 dissabte 29 de juny
Taller del treball en residèn-
cia SIMÚN, amb Roser Tutu-
saus. Activitat vinculada a la 
Residència tragantProcessos.
TragantDansa (Reig i Bonet, 
23), de 10 a 14.30 i de 15.30 
a 17.30 h 

Mercat de roba vintage: Susi 
Sweet Dress.
Escola Nostra Senyora de Lur-
des (Via Augusta, 73-75), a les 
12 h

Descobreix l’Índia. Jorna-
da per descobrir els indrets 
més desconeguts i les possi-
bilitats de cooperació i turis-
me solidari al país. Xerrada 
+ espectacle de Banghra + 
cata de menjar típics.
Espai Jove La Fontana (Gran de 
Gràcia, 190), a les 19 h

Dansa: PUSH - me though 
contrasts.
NunArt (Sol, 8), a les 20 h

Dansa: Blau, d’Isabel Ollé.
NunArt (sol, 8), a les 21 h

Concert: El sobrino del di-
ablo.
La casa de los cuentos (Ramón y 
Cajal, 80), a les 21 h

Concert: Soledad Vélez.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 
21.30 h

Concert: Lucy Alone.

 Fins el 12 de juliol
Exposició 10 anys de festes 
joves. Mostra de cartells, fo-
tos, articles de diari i altres 
tresors, d’aquests 10 anys 
de festes populars i joves del 
Coll.
Centre Cívic El Coll - La Brugue-
ra (Aldea, 15)

 Fins el 31 de juliol
Exposició fotogràfica Una vi-
la al cinema. Repàs en 60 
imatges del rodatge el 1981 
del film La plaça del diamant, 
dirigit per Francesc Betriu, i 
basat en la novel.la de Mer-
cè Rodoreda i que va marcar 
la Vila. 
Bar del Lliure (c. Montseny, 47)

inFanTiLs

 dilluns 1 de juliol
Teatre familiar: Llepafils, 
amb la Cia. Teatre al Detall, 
dins del MiniGrec.
Teatre Almeria (Sant Lluis, 64), 
a les 18 h

 dijous 4 de juliol
Musical: El somni duna nit 
destiu, amb la Cia La Trepa, 
dins del MiniGrec’13.
Jove Teatre Regina (sèneca, 22), 
a les 18 h

Taller de descoberta: co-
llage. A partir de 5 anys. A 
càrrec d’Olga Barrio.
Biblioteca M. Antonieta Cot (Pg. 
Vall d’Hebron, 67-68), a les 18 h

acTes

 divendres 28 de juny
Recepció de pintors i XIII 
Concurs de pintura.
Al Passeig de Sant Joan (entre 
Sant Antoni M. Claret i Còrse-
ga), a les 16 h

Mercat de roba vintage: Susi 
Sweet Dress.
Escola Nostra Senyora de Lur-
des (Via Augusta, 73-75), a les 
16.30 h

Presentació de l’obra de te-
atre Diàlegs de dalt i de 
baix a càrrec del propi autor 
Orland Verdú i la lectura dra-
matitzada del diàleg del destí 
a càrrec de Patrick Martino i 
Joana Cortils
Espai cultural La Llibertària 
(Torrent de l’Olla, 72), a les 20 h

Inauguració de l’exposició In-
terior/Exterior, de la Julia 
Sinelnikova. Vinguda de No-
va York, ha estat treballant 
en fotografia, video, paper 

El col.leccionista (Torrent de les 
Flors, 46), a les 21.30 h

Concert: Teoria del tabu-
rete.
Jazzpetit (Encarnació, 143), a 
les 22 h

Teatre: 8 veces te dejo, cia 
Teatral Provensa.
Porta 4 (Església, 4-10), 22.30 h

Concert: Ivó + Lui.
Switch Bar (Francisco Giner, 
24), a les 23 h

 diumenge 30 de juny
IV Milla d’en Grassot. Cur-
sa urbana familiar organitza-
da per la Fundació Claror i 
l’Associació de veïns.
Carrer d’en Grassot - Indústria, 
a les 9.30 h 

Teatre musical: Olivia & 
Olivier, cia Mojolie DO.
Sala Porta4 (Església, 4-10), a 
les 21.30 h

 dilluns 1 de juliol
IX Curs permanent d’estran-
geria. Dirigit per Carlos Villa-
gasa i Isaac Ravetllat. 
Biblioteca M. Antonieta Cot (Pg. 
Vall d’Hebron, 67-69), de 17 a 
20 h

 dimarts 2 de juliol
Montaldo. Conversa sobre 
l’espectacle Festival Grec.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. 
Lesseps, 20-22), a les 20 h

 dimecres 3 de juliol
Jam session de jazz, blu-
es i soul.
Jazzpetit (Encarnació, 143), 21 h

Concert: Rocio Seligrat 
Quartet.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), 
a les 22 h

 dijous 4 de juliol
Dansa: Moviment autèn-
tic amb Gemma Díaz. 
tragantDansa (Reig i Bonet, 
23), a les 20.30 h 

Concert: Rael Pestana.
Jazzpetit (Encarnació, 143), a 
les 21 h

Concert: Cesk Freixas i 
Jordi Montáñez. 
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 
21.30 h

Concert: Liviana Mauretti.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 
80), a les 22 h

 divendres 5 de juliol
Concert: Radio Picnic. El 
grupo sixtie i l’ONGD Afri-
kable ofereixen un concert 
benèfic.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 
21.30 h

Teatre: George Kaplan, 
de Frédéric Sonntag. Dirigi-
da per Toni Casares. 
Sala Beckett (Alegre de Dalt, 
55), a les 21.30 h

Concert: Joaquin Pascu-
al.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 
80), a les 22 h

Concert: Anna Lee & Con-
nie Lynch.
Jazzpetit (Encarnació, 143), a 
les 22 h
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Cultura

El Districte ja ha contactat amb la família per fer un reconeixement local a l’escriptor

el conseller de cultura 
de Gràcia, eugeni rodo-
reda, va ser dels primers 
a reaccionar a la publica-
ció, en aquest setmanari 
divendres passat, del 
monument cultural que 
signifiquen la trentena 
de fotografies inèdites 
de mequinensa fetes 
per l’escriptor Jesús 
moncada i que forma-
ran part d’una exposició 
impulsada per la família 
i el museu etnològic. el 
districte ja ha contactat 
amb els impulsors per 
fer un reconeixement 
local a l’escriptor, que va 
viure 39 anys a Gràcia.

SILVIA MANzANERA 

“Volem participar en el reconeixe-
ment d’un personatge important 
per a Gràcia i ens asseurem amb la 
família i amb Josep Fornés per po-
sar-nos d’acord en les iniciatives”. 
Així va reaccionar el conseller de 
cultura de Gràcia, Eugeni Rodo-
reda, a la publicació divendres 
passat en aquest setmanari de les 
fotografies inèdites de Mequinen-
sa realitzades per l’escriptor Jesús 
Moncada i que protagonitzaran 
una exposició que la família està 
ultimant amb el director del Mu-
seu Etnològic Pep Fornés. 
Així, el Districte té la intenció de 
proposar en la pròxima comissió 
de Nomenclàtor la col.locació 

arXiu familiar Jesús monCada

els Carrers de mequinensa foToGrafiaTs per l’esCripTor Jesús monCada

Jesús Moncada tindrà un homenatge i 
una placa al seu pis de Torrent de l’Olla

d’una placa en el número 155 del 
carrer Torrent de l’Olla, on va viu-
re Moncada bona part dels seus 
39 anys a la Vila. Eloi Babiano, 
president del Taller d’Història, 
entitat membre de la comissió de 
Nomenclàtor, també dóna suport 
a la proposta. “Em sembla molt 
bé que es pensi en posar una placa 
allà on va viure l’escriptor. De fet, 
fa un temps vaig proposar que es 
posés el nom de Jesús Moncada a 
alguna escola de Gràcia per recor-
dar i homenatjar aquest gracienc 
il.lustre”, explica Babiano.  

breus

Seminari del 
dramaturg Nelson 
Valente a Porta4

L’actor, director i dramaturg ar-
gentí Nelson Valente oferirà un 
seminari a Porta 4 de l’1 al 5 de 
juliol aprofitant la seva estada a 
Barcelona. Dirigit a actors i dra-
maturgs, el curs és una oportu-
nitat única per investigar i estu-
diar la metodologia de Nelson, 
reconeguda com una metodo-
logia que tracta la dramatúrgia 
dels actors des de la veritat escè-
nica amb una gran subtilesa. El 
director estrena a La Villarroel 
del 2 al 7 de juliol el seu gran 
èxit El loco y la camisa. Amb 
25 anys de carrera, Nelson està 
considerat un dels màxims ex-
ponents del teatre independent 
del seu país.  

Contes pel món 
obre una escola 
d’estiu a la Vila

La fundació Contes pel món, 
amb seu a Llibertat, oferirà 
aquest juliol diverses formaci-
ons en narració, lectura i escrip-
tura de contes. L’escola, que tin-
drà lloc de l’1 al 24 en diferents 
dies i horaris, inclou tallers a 
càrrec dels narradors Ignasi Po-
trony i Susana Tornero. També 
s’ha programat un curs intensiu 
d’escriptura creativa de contes a 
càrrec de l’escriptora i guionis-
ta Belén Carmona. I la mestra 
Mar González impartirà els ta-
llers d’animació per a adults que 
vulguin fomentar el plaer de la 
lectura i per a famílies interes-
sades a compartir un espai de 
lectura, creativitat i plàstica. 

Cedida

imaTGe d’un dels espais del feszTival de budapesT

S.M.

Del 31 de maig al 2 de juny els 
artistes de la Galeria Paspartú 
Anna López Isart, Luís Salinas i 
Lluís García van participar en el 
esdeveniment artístic Internacio-
nal VivArt Fesztival de Budapest.
L’organització del Fesztival, co-
neixedora de la línia de treball 
de l’entitat cultural gracienca, va 

convidar Paspartú a participar 
i donar a conèixer el concepte 
d’art que defensen, la línia de re-
cerca i el conjunt d’activitats que 
es realitzen a l’espai que la galeria 
té al carrer Verdi. 
Així, Paspartú ha tingut l’oportu-
nitat d’organitzar una exposició 
amb obres realitzades pels seu ar-
tistes, i dirigir una intervenció ar-
tística de caràcter urbà en un em-

Tres artistes participen en el Internacional VivArt Fesztival 

Paspartú exporta a Hongria el seu 
concepte de l’art i promou la Vila

blemàtic carrer de la ciutat i una 
altre dins de l’espai Wam Desing 
de Budapest, amb la participa-
ció de diversos artistes assistents 
al Festival. Segons expliquen els 
responsables de Paspartú, el fes-
tival també va servir per difondre 
Barcelona i en concret la Vila de 
Gràcia, així com per establir con-
tactes i convenis de col.laboració 
entre els moviments artístics hon-

garesos i catalans amb l’objectiu 
de possibilitar que el proper any 
el VivArt Fesztival es realitzi a la 
ciutat comptal. L’objectiu de l’as-

sociació gracienca, segons explica 
la direcció, és utilitzar l’art com 
a eina de creixement personal i 
transformació social. 

“Volem participar en el reco-
neixement d’un personatge 
important per a Gràcia i ens 
asseurem amb la família i 
amb Josep Fornés per posar-
nos d’acord en les iniciatives”.

eugeni rodoreda

“Vaig conèixer el Jesús Mon-
cada i crec que el fet de posar 
una placa commemorativa on 
va viure li produiria angunia. 

Trobo fantàstic l’exposició de 
les seves fotografies. Això és 
un bon homenatge”.

Jordi boix

“Em sembla molt bé que es 
vulgui posar una placa on va 
viure l’escriptor. Fa un temps 
vaig proposar que es posés el 
seu nom a alguna escola de 
Gràcia per homenatjar-lo”.

eloi babiano

les frases
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crítica d’art

La geometria del paisatge

Ramón Casalé

Encara que hagin passat 25 
anys de la primera exposició 
del pintor barceloní Ramon 
Navarra (1956), la seva obra 
continua encara sorprenent-
nos, sobretot quan veiem el 
seu recent treball a la Galeria 
Comas (Passeig de Gràcia, 
114). De fet, a l’anterior 
exposició que es va fer a 
la mateixa sala, ja s’intuïen 
alguns canvis, com per exem-
ple l’aparició 
del paisatge 
africà, degut 
a un viatge 
realitzat a 
zanzíbar, on 
s’aprecia-
ven alguns 
animals –zebres i girafes-, 
circumstància aquesta ben 
excepcional, ja que no sol 
pintar éssers vius en el seus 
paisatges habituals, tant 
urbans com rurals. Els ports 
d’Honfleur i Cadaqués, els ca-
nals de Venècia i Amsterdam, 
els camps de Normandia i La 
Borgonya i les ciutats com 
Nova York, París i Lon-
dres, entre altres localitats, 
semblen espais silenciosos, 

que permeten la reflexió i la 
meditació al contemplar-los, 
on la mà de l’home només 
s’intueix perquè gràcies a 
ell s’han pogut construir els 
edificis, les barques, les bici-
cletes o els carrers. 
Ara Ramon Navarra ha donat 
un pas més enllà atrevint-se 
a pintar una sèrie de natures 
mortes, concretament de 
plats antics procedents la 

majoria de la 
seva família, 
amb unes 
dimensions 
potser massa 
exagerades, 
però que 
serveixen 

per apreciar uns personatges 
amb vestits d’època. Al meu 
entendre, aquesta incursió 
en el terreny més figura-
tiu obeeix més a un intent 
d’experimentar que no pas 
d’aprofundir en un altra te-
ma, i això ho confirma el fet 
de que a la resta de l’exposi-
ció s’exhibeixen els seus pai-
satges habituals, incorporant 
també quadres de la sabana 
africana. 

Ramón Navarra ha 
donat un pas més 

enllà atrevint-se amb 
natures mortes

La flama del canigó a la Vila. La rebuda de la Flama del Ca-
nigó al districte ha sumat enguany més graciencs que van seguir pels 
carrers de la Vila la cercavila protagonitzada per les colles de cultura 
popular -diables, tabalers, trabucaires-. Les torxes es van repartir des 
de la plaça de la Vila, on el president de Lluïsos de Gràcia, Oriol 
Hosta, va llegir el manifest, a d’altres punts com Lesseps, Raspall, 
Nord, Berga, Mozart o els Jardins de Manuel Torente. 

J. m. ConTel

‘Terra cremada’, de Rafael Vallbona, al segon recull de la col.lecció
marie Gournay

sebasTià bennasar i àleX marTin, anToloGisTes de la seGona Col.leCCió Crims.CaT

Crims.cat celebra a Gràcia la festa 
de la novel.la negra en català 

SILVIA MANzANERA

L’editorial Alrevés va llançar ara 
fa més d’un any una compilació 
de relats de gènere negre escrits 
en català. L’aposta per un gène-
re que viu un noment gloriós i 
per uns autors que destaquen en 

aquest gènere literari ha resultat 
ser un èxit. I aquesta setmana 
s’ha presentat Crims.cat 2.0, un 
nou recull de contes on quinze 
autors -entre ells, l’escriptor i col-
laborador de l’Independent Ra-
fael Vallbona- ofereixen un retrat 
del món del crim. “L’antologia té 
un doble objectiu”, explica Àlex 
Martín, responsable de la selec-
ció i edició dels contes juntament 
amb Sebastià Bennasar, “oferir 
una selecció de les moltes vari-
ants que admet la novel.la negra 
i fer un itinerari per la geografia 
diversa dels Països Catalans”. Se-
gons Martín, tot i que Barcelona 
és l’epicentre del gènere i té una 
llarga tradició ‘negre’ la col.lecció 
permet descobrir la diversitat de 
la llengua. “Hi ha molt bons au-
tors de València”, afegeix Martín. 
Així, la proposta d’Alrevés pretén 
omplir un buit dins del mercat 
editorial en llengua catalana. Pels 
seus responsables, calia una col.
lecció d’autors catalans i també 
de traduccions de qualitat amb 

un llenguatge modern i adequat 
al gènere. “Era important unir 
esforços per evitar la dispersió 
editorial. Ara el lector sap que té 
una col.lecció de qualitat amb set 
títols l’any a la que es pot engan-
xar”, assegura Martín. Les dues 
darreres que s’hi han sumat són 
Lluny d’aquí, de Jaume Benaven-
te, i Un habitual de la comissaria, 
de Dominique Manotti. 

identitat de col.lectiu

En quant al notable increment 
de seguidors del gènere negre 
que s’ha viscut els darrers anys, el 
director de la col.lecció creu que 
primer “s’havia de crear un pro-
ducte interessant que impulsés 
una identitat com a col.lectiu on 
tots estiguem implicats”. El que 
queda clar és que això ja és impa-
rable perquè com ell mateix escriu 
al pròleg de Crims.cat “en aquest 
país cada vegada es mata més i hi 
ha més gent disposada a veure qui 
és el culpable: l’escriptor”. 

els escriptors més ‘sos-
pitosos’ s’han trobat 
aquest dijous amb els 
seus seguidors en la 
presentació de crims.cat 
2.0, la segona collita de 
narradors negre-crimi-
nals d’arreu dels Països 
catalans, durant la festa 
de la novel.la negra en 
català que ha tingut lloc 
a la galeria H20. si en 
el primer volum era el 
gracienc sebastià Jovani 
qui demostrava el seu art 
policíac, en el segon és el 
torn de rafael Vallbona 
amb ‘Terra cremada (as-
saig sobre la corrupció)’.

la cartellera
cinemes

bOsque muLTicinemes. Rambla del 
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• El hombre de acero. Dv i ds, 16.00, 

19.00, 22.00 i 00.40. La resta, 16.00, 
19.00 i 22.00.

• Los becarios. 16.00, 19.00, 22.00 i 
00.40. La resta, 16.00, 19.00 i 22.00.

• Antes del anochecer. Dv i ds, 16.10, 
19.10, 22.20 i 00.40. La resta, 16.10, 
19.10 i 22.10.

• Un invierno en la playa. Dv i ds, 
16.05, 18.10, 20.15, 22.20 i 00.40. La 
resta, 16.05, 18.10, 20.15 i 22.20.

• Monstruos University. 17.00 i 19.45.
• El gran gatsby. Dv i ds, 22.00 i 

00.45. La resta, 22.00.
• After Earth. Dv i ds, 16.00, 18.05, 

20.10, 22.15 i 00.45. La resta, 16.00, 
18.05, 20.10 i 22.15.

• Resacón. Dv i ds, 16.05, 18.10, 20.15, 
22.20 i 00.45. La resta, 16.05, 18.10, 
20.15 i 22.20.

• Trance. Dv i ds, 16.00, 18.05, 20.10, 
22.15 i 00.40. La resta, 16.00, 18.05, 
20.10 i 22.15.

• Monstruos University (digital). Dv 
i ds, 16.00, 20.20, 22.30 i 00.40. La 
resta, 16.00, 20.20 i 22.30.

• Monstruos University (3D). 18.10. 

cinemes GirOna. Girona, 175
• La estrella. Dv, dc i dj, 17.30 i 19.30. 

Ds i dg. 16.00 i 18.00.
• Mi gran aventura sexual. Dv, 21.30. 

Dc i dj, 21.30. Ds i dg, 20.00 i 22.00.
• La lapidación de Saint Étienne. Dv, 

17.00. Ds i dg, 20.00 i 21.30. Dc i dj, 
22.00.

• Planeta blanc. El nostre Pol Sud. 
Dc, 20.00.

• Por qué?! Dj, 20.00.
• Las aventuras de los cinco. Dv, dc 

i dj, 17.00 i 19.00. Ds i dg, 16.00 i 
18.00.

• Jordi Sabatés presenta Sherlock 
Junior de Buster Keaton. Dv, 21.00.

• The trip. Dv, 20.00 i 22.00. Ds i dg, 
20.00 i 22.00. Dc i dj, 21.30.

• Comediants, amb el sol a la male-
ta. Dv, 18.30. Ds i dg, 16.00 i 18.00. 
Dc i dj, 17.00 i 18.30.

Lauren Gràcia. Carrer Bailén, 205
• sala 1: After Earth. 16.15, 18.20, 

20.25 i 22.30. .
• sala 2: El hombre de acero. 16.30, 

19.20 i 22.00.
• sala 3: Monstruos University. 

16.10, 18.25, 20.30 i 22.30.
• sala 4: La gran boda. 20.20 i 22.20. 

Populaire. 16.00 i 18.10.

Verdi Hd. Carrer Verdi, 32 
• sala 1: Antes del anochecer. 16.00, 

18.10, 20.20 i 22.30.
• sala 2: Turistas. 16.15, 18.15, 20.30 

i 22.30.
• sala 3: Searching for sugar man. 

16.20, 18.20, 20.30 i 22.30. 
• sala 4: Hannah Arendt. 16.00, 

18.10, 20.20 i 22.30.
• sala 5: Trance. 16.05, 18.10, 20.20 i 

22.30.

Verdi Park. Torrijos, 49. 
• sala a: Después de mayo. 19.45 i 

22.20..
• sala b: Muerte en Venecia. 16.30. 

Mi encuentro con Marilou. 19.45. 
Inch’allah. 22.20.

• sala c: La bicicleta verde. 16.10, 
18.15, 20.20 i 22.30.

• sala d: Un invierno en la playa. 
16.10, 18.15, 20.20 i 22.30.

• Verd kids: Amics per sempre. 16.15 
i 18.00.

TeaTres

TeaTreneu. Terol, 26
• sala cafè teatre. Magia de Cerca dl 

21h. El Club de la Magia 2 dc 22h i 
ds 20.30h. Peyu: Tinc un amic que... 
dv 20h. Animales: Juanra Bonet dv 

i ds 22h. Blancaneus i Campaneta 
en Acció (infantil) ds 17h. Todo es 
Mentira o no ds 19h. Los Martinez 
ds 23.30h. Club de la Magia Junior 
(infantil) dg 12h. Alvaro Carmona 
dg 19h. • sala del mig. Club de la 
Magia Junior (infantil) dg 17.15h 

• sala Xavier Fàbregas. Impro-Show 
dj 21h ds 22h i dg 19 h. 7º Campe-
onato Impro Fighters div 21h i 
23.30h. El Club de la Magia Junior 
(infantil) ds 18.30h.

saLa POrTa 4. Església, 4-6
• Silencio. Dg 30/06 19 h
• 8 veces te dejo. Ds 27/06 22.30 h
• Olivia & Olivier. 30/06 21.30 h
• Elevador. Del 6/07 al 27/07

saLa beckeTT. Alegre de Dalt, 55
• George Kaplan, de Frédéric Sonntag. 
4/07 al 28/07
• La veritat és allà fora (i la inspira-
ció també). 08/07 al 13/07. Curs
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Esports
El Catalunya 
promou el 
waterpolo 
al Mundial 

X. T.

El Club Natació Catalunya 
(CNC) i el CN Radikal Swim 
organitzaran el tercer cap de 
setmana de juliol, concreta-
ment els dies 20 i 21, la pri-
mera edició del torneig in-
ternacional “CNCatalunya 
Wa ter polo Mar” per a les ca-
tegories Absoluta Masculina, 
Absoluta Femenina i Cadet 
Masculina (97-98-99). Apro-
fitant l’organització del Mun-
dial de Natació BCN 2013, els 
dos clubs de la capital catalana 
volen posar el seu gra de sor-
ra en la difusió del waterpolo 
arreu del món. De fet, serà el 
primer torneig d’aquestes ca-
racterístiques que se celebri a 
la ciutat de Barcelona i es de-
senvoluparà a les instal·lacions 
del Centre Internacional de 
Vela (Placa Fotovoltaica - Parc 
del Fòrum).
El període d’inscripció es va 
obrir el passat 1 de juny i 
s’acabarà el 7 de juliol amb un 
preu estipulat de 300 euros per 
equip. El format de la compe-
tició serà de vuit equips per a 
la categoria absoluta masculina 
i sis per a la femenina, els ma-
teixos conjunts que tindrà la 
competició de cadets.
Les normes del torneig varien 
de manera considerable res-
pecte les competicions oficials 
i la durada dels partits, per 
exemple, serà de dos períodes 
de deu minuts a temps corre-
gut, amb cinc minuts de des-
cans, i tampoc hi haurà temps 
de possessió. 

La directiva busca adversari pel Trofeu Vila de Gràcia, que retrà tribut a Delmàs

els jugadors de l’europa, 
que tornaran als entrena-
ments el 22 de juliol, ja 
coneixen el calendari de 
treball, les sessions pre-
paratòries i els amistosos 
de pretemporada. el con-
junt escapulat no dispu-
tarà cap partit fins el mes 
d’agost reservant l’última 
setmana de juliol per fer 
doble sessió d’entrena-
ment. com és habitual 
tots els primers amisto-
sos seran a domicili.

XAVI TEDó

El primer partit depretemporada 
tindrà lloc el dia 3 d’agost a les set 
de la tarda a Taradell, que juga a 
Segona Catalana. Un encontre 
que servirà per posar el punt final 
a la doble sessió d’entrenament, 
que es limitara a una única sessió 
a la tarda fins a l’inici de la lliga. 
L’endemà, mitja hora més tard, els 
graciencs s’enfrontaran al Mollet, 
que ha quedat novè classificat de 
Primera Catalana. El rival de més 
entitat en aquesta pretempora-
da será l’Espanyol B. El filial de 
l’Espanyol rebrà l’equip de Pedro 
Dólera el 8 d’agost. Tot i quedar 
en una discreta vuitena posició 
al grup tercer de Segona B, els 
blanc-i-blaus seran l’adversari més 
dur en aquesta fase preparatòria. 
Es repetirà d’aquesta manera el 
duel que van protagonitzar els dos 
equips a la passada edición del 
Trofeu Vila de Gràcia i en el qual 
els periquitos es van emportar el 
títol a la tanda de penals. Precisa-
ment la directiva gracienca enca-
ra està buscant rival per a la XIX 

edició d’aquest torneig, que repre-
senta l’estrena a casa de l’Europa i 
que enguany homenatjarà l’exca-
pità Àlex Delmàs. Prèviament, els 
escapulats disputaran un amistós 
el dia 10 contra un altre equip de 
Primera Catalana, el Marianao Po-
blet. Un dia més tard, l’Europa de-
butarà a la Copa Catalunya amb 
rival i hora per decidir.  El penúl-
tim amistós serà contra el Vilade-
cans a casa el dia 17 d’agost i tot 
just l’endemà rebrà el Júpiter tam-
bé al Nou Sardenya. La disputa 
d’aquest partit es cancel·larà si els 
graciencs passen a la segona ronda 
de la Copa Catalunya perquè es 
jugaria aquest dia. L’inici del cam-
pionat de lliga serà una setmana 
més tard, el dia 25, amb el calen-
dari encara per determinar. 

ànGel GarreTa

delmàs dispuTanT una piloTa a la passada ediCió del vila de GràCia ConTra l’espanyol b

L’Espanyol B serà l’espàrring de més 
entitat de l’Europa a la pretemporada

L’equip femení afronta el re-
torn a la Segona Divisió pràcti-
cament amb el mateix bloc que 
va assolir l’ascens. Només tres 
jugadores han causat baixa, les 
tres per decisió tècnica: Carla 
Torner, Gemma i Nàdia. A les 
tres joves jugadores els tècnics 
els han ofert l’opció d’anar 
cedides a un altre club on pu-
guin disposar de minuts per 
seguir amb la seva progressió. 
Pel que fa al capítol de fitxat-

ges, se n’han concretat quatre: 
dues centrals, Tania Alvarez de 
l’Espanyol i Marta Pou del Be-
llavista. Una migcentre, l’exju-
gadora del Lleida Pili Porta, i 
una davantera, Anna Sitjà, que 
ja havia jugat a l’Europa fa anys 
i que per estudis estava a Fran-
ça els darrers anys. El cos tècnic 
dóna la plantilla pràcticament 
per tancada i només es fitxaria 
alguna altra jugadora si aportés 
un plus de qualitat força alt.

El femení es reforça en el 
seu retorn a Segona Divisió
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Activitat econòmica
reportatgeXavi Tedó

Venent modernisme
Els comerciants del carrer Gran promocionen edificis singulars 

el Carrer Gran busCa promoCionar-se

davant la crisi, soluci-
ons imaginatives. això 
és el que ha fet l’asso-
ciació de comerciants 
del carrer Gran, que 
vol atraure turisme 
aprofitant el seu pa-
trimoni arquitectònic. 
L’entitat ha editat uns 
tríptics on detalla els 
edificis modernistes 
catalogats com a pols 
d’atracció del seu eix 
comercial. un mate-
rial que han repartit 
a hotels i punts d’in-
formació turística. un 
d’aquests reclams és la 
casa Vicens, situada al 
carrer carolines, que 
va ser el primer projec-
te important d’antoni 
Gaudí.

Xavi Tedó

Tot i que es tracta d’un edifici 
que ja visiten els turistes, ara 
es tracta de donar a conèixer 
d’altres construccions del ma-
teix carrer com la Casa Cama, 
la Masia Can Trilla o l’Edifi-
ci de La Caixa. “Hem de fer 
coses creatives per remuntar el 
comerç i tenim una arquitec-
tura molt important”, afirma 
Bibiana Bastardes, copropie-
tària de la botiga Mama Benz 
i una de les promotores de la 
iniciativa.
La responsable d’aquest esta-
bliment que ven objectes sin-
gulars del món subratlla que 
“les cases que apareixen als 
tríptics només són les catalo-
gades per l’ajuntament, però 
n’hi ha d’altres igual d’inte-
ressants de la mateixa manera 
que el modernisme no s’acaba 
amb Gaudí”. Bastardes deixa 
clar que “ens hem de vendre 
millor, el carrer Gran té molt 
d’encant i aquesta iniciativa 
ha de ser un punt de partida”. 
Generar una marca com la que 
té el passeig de Gràcia és l’ob-
jectiu final.
Sospesen l’opció que es pugui 
entrar a les porteries d’algu-
nes cases tenint present que 
el carrer Gran és entremig de 

la Pedrera i el Park Güell i, per 
tant, lloc de pas. “Moltes en-
trades a les cases són increíbles, 
però abans d’organitzar una ruta 
modernista, caldria parlar amb 

els seus propietaris, és compli-
cat”. Els seus impulsors també 
remarquen que els turistes no 
són els únics a qui va adreçada 
la campanya: “També volem 
captar l’atenció de gent d’altres 
barris de Barcelona que baixen 
al centre a comprar i mai ve-

nen aquí”. La davallada de les 
vendes així ho requereix. Ho 
corrobora Carles Camps de 
la histórica ferreteria Camps, 
que es va fundar l’any 1934. 
“Estem passant el moment 
més complicat de la història, 
és una crisi sostinguda i ens hi 
hem d’acostumar”.
Camps comparteix que “te-
nim un patrimoni arquirecto-
nic important que molts car-
rers comercials no tenen i cal 
aprofitar-ho perquè ja som un 
eix comercial”. Tant ell com 
la resta de botiguers d’aquesta 
artèria de Gràcia esperen que 
la iniciativa, que no compta 
amb cap ajut institucional, 
serveixi perquè l’estiu deixi de 
ser també temporada baixa. 

Als comerciants els 
hi agradaria que es 
pugués entrar en 
alguna porteria
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Les Corts de València de-
batien la setmana passada 
una proposició del PP per 
instar l’Acadèmia de la Llen-
gua Espanyola a modificar 
la definició del valencià (el 
català que es parla i escriu 
a València) adduint que el 
seu origen no és romànic, 
sinó prehistòric i ja s’escri-
via al segle VI a. de C. en 
l’alfabet ibèric (llengua de 
la qual mai no s’ha pogut 
desxifrar el significat gràfic 
ni la forma sonora). En 
aquesta atmosfera de best-
seller, penso en la mítica 
Tartessos, fins i tot en l’At-
làntida, però fent recerca 
trobo científics que diuen 
que l’Atles Català, que el 
mallorquí Cresques va 
dibuixar a finals del segle 
XIV, és una còpia d’un dels 
mapes que Marco Polo va 
portar de la Xina. D’altres 
consideren que Marco Polo 
no era venecià sinó valencià 
i que la cultura valenciana 
té un origen inequívoca-
ment xinès: d’aquí vindria 
la importància que a Valèn-
cia tenen les taronges, la 
pólvora i l’arròs, productes 
tradicionalment xinesos. La 
llengua valenciana, o LSPAV 
(Llengua Sinotibetana Par-
lada A València), procediria 
d’aquell remot tronc lin-
güístic, com es pot deduir 
de l’expressió “xe Conxín, 
quin conjunt!” entre moltes 
d’altres. Sento contradir la 
tesi del PP valencià, però la 
meva posició és tan cientí-
fica com la seva, no pot ser 
rebutjada fàcilment i tinc 
tanta son que de nit tinc 
son, la qual cosa demostra, 
de passada, que el català té 
el seu origen en la LSPAV. 
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plaça Raspall

el raspall s’encomana a déu

Gràcia per Jesucrist. Aquest va 
ser el lema d’aquest passat dis-
sabte. Una data que quedarà 
gravada a la història del barri 
i al cor i a la ment de moltes 
persones que van estar aquest 
event evangèlic. La famosa 
plaça del Raspall va deixar de 
ser per un dia l’autèntica pla-
ça rumbera per convertir-se en 
un trosset de cel. Les guitarres 
i la percussió van sonar sí però 
d’una altra manera i amb un 
altre propòsit. L’objectiu no 
era cap altre que fer arribar la 
paraula de Déu a les persones 
que encara no la coneixen. És 
la primera vegada que es fa un 
event evangèlic a la plaça. Així 
m’ho va comentar un obrer de 
la nostra església, l’Alfonso Gi-
ménez. “En la plaza del Raspall 
es la primera vez que se hace 
un acto así” em va dir emocio-

La plaça més rumbera 
de la Vila va deixar el 
so del ventilador per 
un dia i es va lliurar 
a la paraula de déu. 
centenars de persones 
de totes les edats de 
la comunitat gitana es 
van aplegar a la plaça 
per escoltar el missat-
ge de Jesucrist en un 
acte que va combinar 
els parlaments amb ac-
tuacions musicals amb 
l’objectiu de trobar el 
camí de déu. L’èxit de 
l’acte fa que els orga-
nitzadors ja pensin en 
repetir la iniciativa.

Manolo González Patata 

nat per l’afluència de públic que 
omplia la plaça. Ara només espe-
rem que en vinguin més. Us puc 
assegurar que va ser meravellós. 
El Raspall estava plena de gom a 
gom. I quan van começar a can-
tar lloances, les jovenetes del cor 
de Gràcia, la glòria celestial va 
inundar poc a poc tota la plaça. 
Lloances de joia i entremig petits 
versicles de la Bíblia. Dirigits pel 
nostre pastor germà Dani, que 
per cert està fent una obra molt 
gran a l’església, la cerimònia va 
ser rodona, no podíem demanar 
res més. Després va venir el cor de 
Sabadell, integrat només per veus 
masculines. Veus molt afinades i 
amb el recolzament de Déu. Ells 

mateixos van portar l’administra-
ció de la paraula. Molta glòria a 
la plaça del Raspall. Tot plegat 
va servir perquè algunes vides es 
reconciliessin  amb Déu. I tam-

bé per alguns que no el coneixi-
en els va ajudar a trobar el camí 
de Déu. Molt bé de veritat. El 
final va ser meravellós. Tothom 
estava molt agraït amb el senyor. 
Les abraçades entre els germans 

va ser un dels moments més 
emocionants perquè s’abraçava 
gent que no es coneixia. Cares 
de felicitat i de molta pau. Això 
només ho pot fer Déu. Molta 
gent que passava per la plaça 
no amagaven la seva sorpresa. 
L’amor de Déu és així. No té 
mai límits. Per tancar l’acte, 
el nostre Aarón, un jovenet 
trobador de la nostra església 
va cantar una lloança que va 
arribar directa al cel. Ja sabeu, 
si voleu conèixer més a Déu, 
veniu a la nostra església. Està 
oberta a tothom que vulgui 
buscar Jesucrist. Siracusa can-
tonada amb Samsó. Cada dia a 
dos quarts de vuit del vespre. 

Cedida

Les abraçades entre 
els germans va ser un 

dels moments més 
emocionants




