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Proposta de nom: can Pixa
Quan Gràcia el mandat anterior va ser districte pioner a la ciutat
pel fet de tenir el primer grup de treball de nomenclàtor de la
ciutat, lògicament els primers passos que es van donar van ser seriosos i es va constituir una eina de debat formada per una quinzena
d’especialistes locals de tots els àmbits però que podien parlar
amb propietat de la ciència i l’origen de la feina que se’ls encomanava. Ja aleshores, i en un territori on batejar espais públics és tot
un esport nacional, hi va haver certes dificultats d’autoritat per al
grup, principalment pel desconeixement que encara en tenen de
la seva existència la majoria de ciutadans de Gràcia. Així doncs, la
comunitat educativa de l’escola L’Univers va tirar endavant la seva
tria de nom en un referèndum intern i va generar incomoditat en
el grup de treball, que es va veure
No hi ha hagut gairebé certament desautoritzat.
En aquest mandat, però, les
ni una sola decisió de dificultats han anat en augment
nomenclàtor que no hagi i pràcticament no hi ha hagut
gairebé ni una sola decisió del
estat qüestionada
grup de treball, amb consens
previ o sense, que hagi estat
acceptada. Primer va ser el canvi
de nom del carrer de la Mare de
El grup de treball
Déu del Coll per Maria Mullerat
ara mateix no té l’autoritat i també va ser sonat el cas de la
suficient per continuar plaça de Flandes, que es va voler
canviar per Wanda Morbitzer. Ara,
la seva activitat
en una decisió salomònica però
majoritària, en l’última reunió del
mandat, el grup de treball ha plantejat batejar com a Passatge de
la Benzinera el pas que unirà Bailèn amb Quevedo i el Districte, veient la inquietud que ha generat la proposta, ja ha demanat noves
idees a l’escola L’Univers, perquè el pas hi passa a tocar. També ha
rebut el veto del consell escolar les tres propostes de nom per a
l’escola bressol d’Escorial: cap de les tres idees de Nomenclàtor ha
prosperat, dues per manca de suport del consell i una tercera per
topar amb idees similars d’una entitat de la zona. Aquesta setmana, de fet, la tempesta s’allargarà fins aquest dijous, quan el Consell
de Dones analitzarà el vot en contra de la seva representant a
recórrer, com era habitual al grup de treball a la llista de dones que
utilitza nomenclàtor per equilibrar la ciutat en qüestió de gènere.
La conclusió, analitzats tots els esdeveniments, és molt clara: el
grup de treball de nomenclàtor no té ara mateix l’autoritat suficient per continuar en actiu.
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cartes al director

ull de dona

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

PROU HOTELS!
Cada divendres quan llegeixo l’Independent em sobta llegir que
obren un nou hotel. Ara es veu que
en faran un altre a l’antiga fàbrica
Henkel. Però no s’havia aprovat
una moratòria per impedir que
s’aixequessin nous hotels? Passis
per on passis de Gràcia et trobes
hostals a tot arreu. Aquesta és la
Vila que volem? Ja fa temps que
estem perdent el comerç tradicional a favor de les grans empreses
i d’establiments moderns que desdibuixen la nostra personalitat i ara
ens innunden amb més i més hotels per atraure turisme. Si seguim
així els problemes de la Barceloneta aviat arribaran aquí. Sort que
encara hi ha joves que lluiten. Amb
aquestes línies vull felicitar els collectius que han ocupat l’hotel de
la plaça del Sol perquè d’aquesta
manera es visualitza el conflicte.
Un conflicte que és ben real perquè allò que la gent reclama són
pisos de protecció oficial.
Narcís Grau

SANT JORDI A GRÀCIA
Quin plaer passejar per la Vila el dia
de Sant Jordi, amb gent envaint
els carrers i les places però sense
l’aglomeració ni l’angoixa que se
sent en el centre de la ciutat cada
23 d’abril. Per això aplaudeixo, com
ja han fet altres lectors, la iniciativa
dels llibreters de la Vila de Gràcia
per destacar el districte com una
alternativa pròpia i diferent per celebrar la diada dels llibres i la rosa
sense haver de sortir del barri, amb
les nostres llibreries de referència.
Espero que l’any vinent repeteixin
l’experiència i tornin a envoltar el
rellotge de la plaça de la Vila, i que
siguin encara més els establiments
que donen suport a la iniciativa
per deixar ben clar que Gràcia és la
millor llibreria de Barcelona.
Mireia G. Aldabert
Aclariment de la pàgina de Documents del núm. 574: La Revolta de les Quintes és un acte
creat, impulsat i organitzat pels
Trabucaires de Gràcia, amb la collaboració d’altres entitats.

el dependent
La històrica dirigent del moviment educatiu de
Gràcia, Montserrat Vilalta, metgessa de professió
però sempre cara visible de l’AMPA de la Sedeta, ha
penjat la bata. Dilluns a la reunió del consell escolar es va acomiadar
després de 18 anys de militància en la lluita per l’escola pública i
ho va fer recomanant a les noves generacions de pares i mares que
“escoltin” perquè en la dinàmica de negociació del mapa educatiu
“ningú no té la veritat absoluta”.

Conxa
Garcia

Municipals,
transport i energia
Ens aniria bé per a totes i per
al futur de la nostra mainada
a Gràcia i a la resta de la ciutat
funcionés un sistema de mobilitat més saludable, més eficaç,
més amable i no agressiu, que
disminueixi els nivells de contaminació ambiental i acústica
i el nombre d’accidents de
trànsit. Quant a l’energia, en
tenim a l’abast diferents formes
més netes i renovables (com la
solar o l’eòlica), que cal utilitzar
tot anant substituint aquelles
més contaminants. Cal millorar
l’eficiència energètica dels nostres edificis i la del transport.
S’ha de solucionar la pobresa
energètica, cap persona ha de
passar fred o dutxar-se amb
aigua freda a l’hivern, no disposar de llum o gas. Una ciutat
neta de pol·lució i autosuficient
a nivell energètic podia ser el
nostre horitzó. Prioritzem un
sistema de mobilitat basat en
els vianants, la bicicleta, l’ús del
transport públic, i el vehicle privat, per aquest ordre. S’hauria
de reorganitzar en aquesta línia
l’espai públic per fer que sigui
més humà i realment accessible per a totes. Dimensionar
els barris i la ciutat a escala
humana. Millorar la xarxa de
transport públic: acabar la Línia
9 i que les línies de bus funcionin com las V i H actuals.
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Oficina de l’Habitatge de Gràcia

Tota la veritat -que sabem- sobre
l’hotel Deutsche Bank

Silvia
Manzanera

Un país normal

Marta G. Bravo

Construïda l’any 1958, la ‘Torre
del Deutsche Bank’ de Jardinets
de Gràcia ocupa una parcel·la
urbanística de 1.453m2 i té 67m
d’alçada. Des de l’aprovació del
Pla General Metropolità (PGM)
l’any 1976 l’edifici va quedar
fora d’ordenament per la seva
alçada.
L’edifici ha estat propietat de
tres famílies andorranes que
l’han venut per 90 milions d’euros a un fons d’inversió internacional: KKH Property Investors
amb alta presència de la burgesia catalana. Les intencions
de KKH són enderrocar l’edifici
existent i aixecar una nova torre
de 98m d’alçada per construir-hi
un Hotel de cinc estrelles amb
350 habitacions de luxe i una
zona comercial als baixos de
5.000m2, que seria un dels establiments de luxe urbà i hoteler
més grans d’Europa
Aquest negoci no es podria dur
a terme sense el vist-i-plau del
govern de la ciutat i dels seus socis polítics. El passat 22 de gener
CIU i PP van aprovar inicialment
la modificació puntual del PGM,
ja que l’actual Pla d’urbanisme
no permetria aquesta operació.
La Torre existent disposa de
14.064m2 de sostre edificat i el
nou projecte planteja un nou
edifici de 18.839m2; per tant els
inversors necessiten 4.775m2
d’edificabilitat per poder dur a
terme el projecte. Com ho fa-

ran? En primer lloc, KKH ha comprat per uns 10 milions d’euros
la finca de l’antic Taller Masriera
del carrer Bailén amb un potencial sostre edificable de 4.376 m2.
Els nous propietaris el cedirien a
l’Ajuntament amb una permuta
que permetria convertir la finca
en un equipament i zona verda; i
s’emportarien l’edificabilitat a la
cantonada de Diagonal amb Passeig de Gràcia.
En segon lloc entren en joc Lluïsos
de Gràcia, immersos en una reforma de la seva seu d’uns 3 milions
d’euros, que financen amb una
subvenció de l’Ajuntament de
Barcelona d’1,2 milions i un crèdit
hipotecari de 750.000€. Però els
falta al voltant d’un milió.

I aleshores apareix Antoni Vives,
tercer tinent d’alcalde i regidor
d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de
Barcelona –i soci de l’entitat- que
fa d’intermediari entre KKH i Lluïsos per tal que els inversors comprin a l’entitat el potencial edificable de la finca que l’entitat té al
carrer Verntallat i que està qualificada de residencial. KKH pagaria a
Lluïsos 850.000€ per emportar-se
aquest potencial (399 m2) al nou
Hotel i la finca de Verntallat es requalificaria com a equipament.
L’operació Deusche Bank no només contribueix a l’el·litització de
Gràcia, sinó que és fosca. I per això,
la plataforma “Gràciacapaonvas”
amb el recolzament de 30 entitats
de Gràcia i 20 de Barcelona va in-

el bloc

terposar una al·legació contra
les irregularitats de la modificació del Pla General en marxa.
És decebedor que una entitat
tan arrelada amb la Vila com
els Lluïsos es vegi implicada en
aquesta trama d’especulació urbanística. És l’hora que totes les
associacions de la Vila i les persones preocupades per la gentrificació que estem patint ens
posem a treballar conjuntament
per la comunitat mirant més enllà del nostre melic.
Des de la Plataforma hem demanat a l’Ajuntament la suspensió de noves llicències hotelers des de l’inici del procés
participatiu del Pla d’Usos, a
l’octubre. Només ens han fet cas
fins fa dos mesos, quan ja estaven concedides les més importants: Deutsche Bankc, Henkel,
plaça del Sol, etc. Volem exigir
a l’Ajuntament que fomenti els
habitatges socials, que recuperi
els espais públics per a la població i que obri nous espais verds,
en comptes de castigar-nos
amb la sistemàtica expulsió de
les persones residents, en benefici del lobby hoteler. El proper
5 de maig hi ha convocat un Ple
extraordinari a l’Ajuntament de
Barcelona on és possible que
es vulgui aprovar l’operació just
abans de les eleccions municipals. Graciencs, gracienques i
entitats ens hem de mobilitzar.
Gràcia no està en venda!

“Si fóssim un país normal no
compraríem llibres només
un cop a l’any”, em confessa
Xavier Cortés, ànima de La
Memòria (un meravellós
oasi a la plaça de la Vila) un
dia abans de Sant Jordi, que
encara seria més preciós si
fóssim un país normal. Però
no ho som, perquè en un país
normal no hauríem de tenir
periodistes que volen exercir
de periodistes però que sobreviuen fent, posant per cas,
de community manager en
empreses que no els fan contracte (nòmina? em sonava
d’alguna cosa...) però sí que
tenen la barra, i el suport d’un
sistema que legalitza tots els
abusos, per exigir-li que s’esforci més i obtingui resultats.
No som un país normal quan
tenim dones que, després de
tota una vida d’aportacions
a la societat se li tanquen
totes les portes, fins i tot les
dels ajuts més miserables, i
es troben en un carreró que
no dóna treva a qui és massa
gran pel mercat i massa jove
per rendir-se. Un país normal
no deixa barallar-se com a
hienes les famílies per les places insuficients d’una escola
pública més necessària que
mai. Ni tampoc mira cap a un
altre costat quan matxaquen
sense miraments els companys de Movistar, per dir uns
entre tants.

què en penseu...

... de l’hotel
que es vol
construir a
la Henkel?

per Lia Feliu

MARTÍ GARCIA
comerciant

JULIA MONTILLA
comerciant

ELISABETH CASADO
veïna

SANTI VALLS
veí

La realitat de barri és que a la zona de Grassot no hi ha cap hotel
i seria favorable pel comerç. Però
entenc que potser d’entrada a la
gent li molestin les obres.

El barri busca un comerç de proximitat i un hotel només portaria
turisme d’hosteleria i capitalista.

No estic d’accord amb les obres
perquè a més construirien pisos de
venda i lloger i s’atribuirien llicències encara que diguin que estan
aturades.

Hi ha una proliferació excessiva
d’hotels a Barcelona i serà una
cosa que ens afectarà en un
futur. Però no crec que causi cap
molèstia al barri.

equip

La Perla, 31, 08012 - Barcelona - Tel. 93 217 44 10
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Cal no deixar passar les
ocasions per manifestar
la contrarietat o un sincer
rebuig, sense voler ofendre
violència. Ben al contrari, és una
afirmació més, pacífica i controlada, d’uns motius raonats per no
sucumbir a l’assimilació nacionalista espanyola. Però una vegada
més, el problema no és el comportament del públic, el poble, sinó el
valor de les institucions.
En aquests cas, la monarquia sucumbeix a dos gran defectes, de
partida, que ni amb milers d’aplaudiments quedarien resolts: la seva
manca de credibilitat en una societat de ciutadans lliures (és difícil
entendre, i molts menys justificar,
què poden aportar els senyors Felip i Leticia a qualsevol de nosaltres,
catalans o no) i en segon terme, els
dubtes raonables sobre la seva honestedat personal i institucional
sabent que no han de donar comptes de res, i poder fer el que més els
qui plagui. Per tot això, hom sovint
parla d’aquestes figures com de titelles dels poders fàctics de l’Estat
espanyol, o directament, d’actors

la setmana

Pep Gorgori

Música “de segona”

El dret a protestar: xiulant
Durant la inauguració de l’Estadi Olímpic Lluís Companys a
Barcelona, el setembre de 1989,
el públic present, d’una manera
calculada i responsable va xiular
fins on va poder l’himne espanyol i el seu màxim representant,
el rei. Des d’aleshores, no s’han
deixat passar les ocasions per
xiular i cridar els símbols aliens
als catalans. La propera ocasió,
el dia 30 de maig al Camp Nou,
durant la final de Copa entre el
Barça i l’Athlètic de Bilbao, per
tres raons fonamentals.
La primera, estrictament esportiva, per desvincular aquest títol
esportiu d’una possible convalidació popular del relleu monàrquic imposat des de les altes
instàncies de l’Estat espanyol. En
segon lloc, per què, ara més que
mai, la institució monàrquica i
l’establiment de la simbologia
nacionalista espanyola no aporten res positiu ni de nou en les
ambicions democràtiques dels
catalans. I finalment, per posar
en evidència la injustícia històrica i les arbitrarietats comeses
pel llinatge borbònic arreu dels
Països Catalans, des de fa molts
anys. Són tres motius suficients
d’afirmació i protesta, molt allunyats d’una suposada voluntat
d’ofendre als espanyols: el seu
representant i els seus símbols.
Efectivament, des de sectors
contraris a ampliar el règim de
llibertats i aprofundir el sentit
democràtic, s’està explicant que
xiular i cridar, com a protesta, és una ofensa o una forma
d’atac agressiu. És una postura
que no sols no entén els motius
d’aquest gest, representatiu i
propagandístic, com una necessitat nacional catalana sinó que
el desdibuixa com una forma de
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consumats, al servei d’un auditori apàtic format per milers de
famílies enganyades o fàcilment
manipulables. Ha plogut molt
més des d’aquell setembre de
1989 en que es va obrir una esquerda profunda en el conglomerat de favors inconfessables
o tèrbols acords fornits entre el
sistema de poder de la dictadura
espanyola i les noves necessitats
socials a les qual s’havia d’acontentar. El 1989, a Montjuïc, una
joventut organitzada, va trencar
el motllo hispànic basat en la
monarquia d’una manera freda i
conscient. Aquells patriotes, majoritàriament joves, havien llegit
i estudiat les raons de la seva acció, i des d’aleshores, en recollim
fruits abundosos, tot i que amb
una eficàcia desigual.
Ara, un altre cop, cal protestar:
el que ens proposen és més del
mateix! Han canviat algunes cares, però les formes i les idees
són les mateixes que les anteriors. Tot plegat, és una història
que es repeteix, i usant el sentit
pràctic, cal no deixar passar les
ocasions per manifestar la contrarietat o un sincer rebuig, sense voler ofendre ni fustigar.

Quan pensem en la música clàssica, i més concretament en l’òpera,
moltes vegades l’associem a un exercici intel·lectual profund, molt
trascendental, un cosa a l’abast només dels entesos. Ja he defensat
en moltes ocasions que això no és ben bé així i que amb una mica
de voluntat podem gaudir molt de la bona música, encara que no
siguem uns entensos. Hi ha algunes obres, però que precisament
perquè no són tan trascendents i profundes, han estat considerades sovint com a obres “de segona”. Són per exemple les operetes i
les sarsueles.
Potser en algun moment ens haurem de fer mirar una cosa prou
simptomàtica: que les coses transcendents es puguin considerar
com “gran art” perquè parlen de les grans preocupacions humanes, i les més lleugeres s’hagin de dir amb diminutiu, “opereta” o
“género chico”, com si riure no fos tan humà i tan important com
reflexionar sobre la mort i els drames amorosos!
La sala principal de la Gewandhaus de Leipzig està presidida per
una frase en llatí: “Res severa verumgaudium”. La podríem traduir
per “La veritable diversió és una cosa molt seriosa”. De fet, grans
autors com Bizet o Puccini no
se’n van sortir quan van inCom si riure no fos tan
tentar fer algunes d’aquestes
humà i tan important com obres suposadament menors.
reflexionar sobre la mort i A més, aquesta música “de
segona” ha donat alguns dels
els drames amorosos!
grans èxits de la música clàssica. Si haguèssim de situar
en un lloc i data el naixement
d’aquests gèneres “menors”
Aquesta música que
seria a França i a mitjans del
alguns diuen “de segona” segle XIX. L’òpera buffa i els
vodevils estaven tornant-se
ha donat alguns grans
massa seriosos, massa canòèxits de la música clàssica nics, i alguns compositors van
decidir buscar un to una mica
més lleuger. Al capdavant d’aquests hi havia Jacques Offenbach.
Algú pot dir que la Barcarola dels Contes de Hoffmann és una
música “menor”?
Darrere d’Offenbach van venir compositors i obres que van tenir
gran èxit i encara avui ens resulten familiars: Gilbert i Sullivan (El
Mikado) al Regne Unit, Strauss (El Ratpenat) a Viena... I a Espanya,
va triomfar la Sarsuela, és clar, que vindria a ser el mateix però en
versió castissa.
La influència d’aquestes obres és tan gran que sense elles els
musicals de Broadway i el West End. Els gèneres “menor” tendeixen
a ser majúsculs quan es tracta de fer el recompte dels ingressos de
taquilla. I si no, que li preguntin als creadors de Mar i Cel.

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 setmana]

Fes-te soci de l’independent!
L’Independent de Gràcia, després de 14
anys al carrer, es rellança com a associació cultural amb 30 impulsors provinents del periodisme, la societat civil, la
cultura, l’esport i la política local. Volem
aconseguir un efecte multiplicador per-

què l’Independent és de tots i volem un
Consell Editorial on tu també hi siguis.
Pertànyer a l’Associació Cultural L’Independent de Gràcia, dóna dret a participar en les assemblees de socis i a la
llista interna, escollir el Consell Edito-

rial, participar activament en el dia a
dia del setmanari i rebre cada setmana
la publicació a casa. Els socis tindran
ofertes especials i condicions preferents
en les activitats organitzades per l’Associació Cultural.

La quota d’associat és de 10 euros mensuals, girats trimestralment.
Dades Personals
Nom i cognoms ......................................................................... correu e. .................................................................
Adreça ..........................................................................................................................................C.P.........................
Localitat ................................................................................................. Telèfon .......................................................
Dades bancàries (per a la domiciliació)
Titular del compte ........................................................................................................NIF .......................................
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Ariadna @elfildariadna
tuits
Avui he quedat 2a a la cursa del transbordament entre la L3 i
la L5 a Diagonal. He de practicar la pujada d’escales de 2 en 2
[el tuit de la setmana]
Clara Narvion (@claranarvion)
Al @BarVinilBcn diem adéu a l’@anima33 amb tot l’equip. Sou
uns grans, quina emoció

Esteve Suñé (@esteve_sd)
Amb això del funeral torna a resorgir l’anticlericalisme i l’anticatolicisme rabiós i absurd de certes esquerres en aquest país.
Roger Buch @Rogerbuch 22 de abr.
Presentar-se a les eleccions en municipis llocs on no tens ningú del poble és legal. Però lleig, molt lleig... #PPGHOST
Roger Palà @RogerPala
Diu molt que Junqueras i Iglesias no haguessin parlat mai i
que haguessin de coincidir en un plató de la Sexta per canviarse el mòbil.

L’lndependent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió d’aquest setmanari
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Oposició a les propostes de Nomenclàtor
tant a l’Univers com a l’escola d’Escorial
L’escola mira alternatives a ‘Passatge de la Benzinera’ i Elna o el Trencadís sonen per al centre inclusiu

Endavant

Xavi Tedó

Les propostes del grup de treball de Nomenclàtor tornen a
generar més dissens que consens
entre la comunitat educativa i
ara també entre els grups municipals. Deu dies després que la
comissió proposés Passatge de la
Benzinera per al pas que unirà
Quevedo i Bailèn i que elevés
tres noms per batejar l’escola
bressol d’Escorial (Font del
Carbó, Font de l’Atzavara i La
Girafa Blava), cap dels quatre
noms té ara mateix possibilitats
de tirar endavant.

A. B.

Albert Balanzà
L’escola Univers, consultada pel
Districte, ja estudia alternatives
a la proposta que en la reunió
de Nomenclàtor va comportar
una certa divisió que s’analitzarà
aquest dijous al vespre en el Consell de les Dones. Per primera vegada en tres mandats, Nomenclàtor va descartar recórrer a la llista
habitual de dones per reequilibrar
en qüestió de gènere els noms de
carrers i places de Gràcia, i va optar per un nom territorial. Passa
que qui va decantar la balança va
ser justament la representant del
Consell de les Dones, Neus Grau, i
ara alguns grups municipals com
ICV-EUiA, han demanat el seu
cap. A l’Univers, a més, no ha
agradat la proposta de Passatge de la Benzinera, malgrat que
recordi el primer establiment

Partits i grups
socials de la
Vila celebren
l’1 de maig

La construcció de l’escola Univers avança a
bon ritme

d’aquest tipus de Gràcia, que va
funcionar fins al 2010 al lloc on
ara hi anirà l’escola.
També dilluns van ser derrotades en el marc del consell escolar
les tres propostes de nom per a
l’escola bressol d’Escorial. La
primera de les idees, La Girafa
Blava, ja ni es va plantejar, perquè la directora de Nexe i creadora del conte en el qual s’inspira
el nom, Cécile de Visscher, justament treballa en un logo de la seva entitat amb el curiós animal.
Les altres dues opcions: La Font
del Carbó i La Font de l’Atzavara,
van rebre 0 i dos vots, respectivament. L’IMEB també defen-

Elisenda Andreu, Isabel Vicente,
Rosa Garcia, germanes Balcells...
La llista prioritària en què habitualment el grup de treball
de nomenclàtor centra les seves anàlisis de proposta es basa en els dos volums de Gent de
Gràcia, publicats el 2003 per
Albert Musons en la col·lecció
de guies temàtiques de Lluïsos. Ara mateix les pròximes
candidates a figurar en el no-

sava aquesta última alternativa.
Finalment, el consell escolar va
donar majoria de vots a dues

menclàtor local són l’activista
del Coll Elisenda Andreu, la
treballadora de la Sedeta Isabel Vicente, la violinista Rosa
García Faria i les germanes
Balcells, Maria Teresa i Rosa,
pianista i arpista, les quals ja
van aspirar a batejar la biblioteca de Penitents, a l’avinguda
de la Vall d’Hebron.

propostes, Elna i El Trencadís,
amb 9 i 5 vots, que s’elevaran ara
a Nomenclàtor...

Una desena de col·lectius, entre
partits com la CUP i Endavant
fins a entitats vinculades als moviments socials de Gràcia des de
Marea Pensionista, La Torna o
La Barraqueta han convocat l’1
de maig una concentració a la
plaça de la Vila que baixarà fins a
Barcelona en forma de columna a
partir de les 17 hores. Els convocants també han celebrat durant la
setmana diversos actes, com una
xerrada a la Torna dimarts i una
concentració juvenil aquest dijous
al vespre. La convocatòria de l’1 de
maig també coincideix amb el Primer de Maig Llibertari, amb actes
al matí dels col·lectius d’aquest
signe i una fira.

breus
Ada Colau, als debats
del G6 de les eleccions
municipals del 24-M
La candidata de Barcelona En Comú, Ada Colau, serà la convidada
aquest dilluns 4 de maig del cicle
de debats del G6 a l’Orfeò Gracienc. amb els candidats del 24-M.
L’acte és a les 20 hores.

Reneix l’Ateneu Llibertari i engega
una campanya de captació de socis

Arxiu

Una jornada festiva i reivindicativa el presentarà el 9 de maig a Revolució
Silvia Manzanera
“No naixem per repetir velles receptes, sinó per generar-ne de
noves col·lectivament, a partir del
debat i l’experimentació lliure”. El
proper 9 de maig a la plaça Revolució es presentarà públicament el
nou Ateneu Llibertari de Gràcia,
una associació sorgida de la con-

fluència de diverses iniciatives que
ja funcionen al districte –com ara
la llibreria-editorial Aldarull, la
Universitat Lliure Uri Caballero o
l’Assemblea Llibertària de l’Oca–,
de la reincorporació de gent que
va formar part de l’antic Ateneu
Llibertari del carrer Perill i de l’adhesió de persones a títol individual
i petits col·lectius.

La jornada de dissabte arrencarà
a les onze amb titelles i ioga per a
nens, i a les dotze del migdia es farà la presentació de l’Ateneu i de la
‘campanya 100 sòcies’. Per garantir la independència política i econòmica de l’associació, l’Ateneu no
acceptarà cap mena de subvenció
i es finançarà exclusivament amb
les quotes i donacions de socis

Imatge de l’Ateneu Llibertari de Gràcia el 1977, quan es va inaugurar

i amics. Per això, han iniciat la
campanya que els permeti assolir
el centenar de socis i així garantir
una seu social permanent. De moment, programaran les activitats
en diferents espais ‘amics’, com

l’Ateneu Rosa de Foc o el Banc
Expropiat. La jornada, que inclou
vermut musical, dinar o una taula
rodona, s’allargarà fins al vespre,
amb un sopar i ball a l’ateneu del
carrer Robí a les 20.30 h.
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La Caldera es transforma en 10 ‘lofts’
de luxe que estaran a la venda el 2016

crònica blava
per Oriol Vilajosana
Montserrat Torres

El grup d’inversors Elix projecta espais de 100 metres quadrats en l’antic espai de dansa i arts escèniques
A.B

Mentre la nova seu a les Corts
s’estrena aquests dies amb el
Barcelona International Dance
Exchange, el que des del 1995 al
2013 va ser el centre de creació
de dansa i arts escèniques La
Caldera, a Torrent d’en Vidalet,
es prepara per acollir veïns amb
prou poder adquisitiu per viure
en un dels 10 ‘lofts’ que la societat Elix ha començat a adequar
amb l’objectiu de posar-los a la
venda l’any que ve. Tal com ha
passat a Torrent de l’Olla amb
Travessera o a Ramon y Cajal, la
compra d’edificis sencers per ser
rehabilitats s’estén a tot Gràcia.

Primer folre de l’any. El passat

Excavadora a l’interior de la Caldera

Albert Balanzà
En paral·lel als projectes hotelers, Gràcia segueix consolidant
una línia de negoci immobiliari
post-crisi que els inversors consideren més rentable que l’aixecament d’obra nova: la rehabilitació
integral prioritzant el disseny. El
grup Elix, que ja gestiona la venda d’un edifici similar a Encarnació 108 (des de 315.000 euros) i
ja té el projecte fet de reforma de
Bailèn 198, tindrà un tercer espai
de venda el 2016 en l’antiga seu
de la Caldera.
El projecte de disseny i readequació de la planta baixa i quatre
pisos de què constava La Caldera

acondicionat l’espai

treballa sobre la base de repartició de dos ‘lofts’ per planta en un
espai que sumava mil metres quadrats i que, per tant, repartirà els
deu habitatges amb una mitjana
de cent metres quadrats.
Lluny dels rumors que s’havien
esbombat sobre la compra de l’espai per part de capital estranger,
el grup d’inversors està format
pels catalans Jorge Benjumeda
i Jaime Lacasa, i compta amb la
col·laboració de professionals
antigament vinculats al sector de
la compra i restauració d’edificis
d’abans de la crisi com Restaura. Des de fa cinc anys el grup ha

Expulsats i itinerants, després d’estar
fortament implicats amb Gràcia
La Caldera ha celebrat aquest
dimecres la jornada de portes
obertes que dóna el tret de sortida oficial a la seva nova etapa
amb seu pròpia després dels
18 anys que va passar a Gràcia
i d’on va ser expulsada per dis-

passat de comprar tres edificis el
2010 als 14 que preveu enguany,
amb una facturació d’uns 36 milions d’euros.
Les obres són visibles des de fa

crepàncies amb el propietari i
queixes dels veïns. En l’últim
any i mig, el centre de dansa ha
treballat a la seva nova seu, als
antics Renoir Les Corts, de portes endins i ha hagut de programar de manera itinerant.

setmanes a l’edifici de Torrent
d’en Vidalet 43 i les lones que hi
ha a l’exterior donen pistes dels
“pisos amb encant” que promociona el grup Elix.

diumenge dia 26 els Castellers
de la Vila de Gràcia van actuar
a Esplugues de Llobregat, en
el marc de la Diada castellera
de Sant Jordi. Després de fer
dos pilars de quatre de benvinguda, els blaus van obrir plaça
amb un 3d8 correcte, que cada
dia té més bones formes. Amb
aquest els blaus ja en duen quatre aquest any. A segona ronda,
els graciencs van optar pel plat
fort del dia, el 2d8f. El castell va
pujar amb seguretat i enormes
possibilitats, però just a la sortida de l’enxaneta, el castell es
va trencar per dalt, quedant només en carregat. Una autèntica
llàstima, ja que els blaus duien
més de trenta 2d8f descarregats de manera consecutiva. A
la tercera ronda, i apartant un
hipotètic assalt al 7d8, els Castellers de la Vila de Gràcia van
firmar el 4d8, executat amb cert
tremolor i desquadratura, però
resolt amb ofici. Per cloure, van
realitzar un solitari pilar de 5.

Els bars de Lesseps, molestos per la
prohibició de para-sols a les terrasses

S.M.

La normativa, restringida a la plaça i entorn, alega “motius estètics”
Silvia Manzanera
Els bars de la plaça Lesseps i carrers de l’entorn no poden instal.
lar els para-sols que altres establiments del districte ja han començat a fer servir amb l’arribada del
bon temps. El motiu al·legat per
l’Ajuntament de Barcelona és de
“caràcter estètic”, segons ha confirmat un dels bars afectats, que
ha preferit mantenir l’anonimat
però que mostra el seu desacord
6

davant aquesta normativa. Tot i
que no s’han mobilitzat públicament ni han coordinat cap reivindicació col·lectiva, la queixa
ja ha arribat a l’AVC Lesseps, que
dóna suport a les demandes dels
bars veïns, perquè troba just que
s’apliqui el mateix criteri que a la
resta de terrasses de la Vila, tal i
com assegura Javier Navarro, comerciant de la zona i membre de
l’entitat veïnal. “No té gaire sentit, i menys per raons estètiques,

quan portem anys amb la plaça
Lesseps en obres i amb tanques
que sí resulten “antiestètiques”,
afegeix Navarro.
Per la seva banda, la propietària
del bar Lesseps, amb una terrassa instal·lada al carrer Torrent
de l’Olla, també troba injusta la
mesura i considera que els pot
perjudicar, perquè a partir d’ara
comencen a pujar més les temperatures i el sol s’intensifica durant més hores, fent que els cli-

Terrassa de la plaça Lesseps amb Torrent de l’Olla, sense para-sol, aquest dimecres

ents -molts d’ells turistes- optin
per buscar un altre lloc. També
afegeix que la normativa en general ja es prou restringida (amb

l’espai o els horaris) perquè ara
també s’hi afegeixi la prohibició
de para-sols durant els mesos
d’estiu.
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Educació confia en Poeta Foix i Jovellanos
per evitar el dèficit de places de P3 a la Vila
Les escoles de Sarrià i de l’Eixample són les opcions i no s’aprofitaran els barracons de l’Univers
Arxiu

La sacsejada pel dèficit de places
de primera opció en educació
infantil al nucli històric, amb
23 famílies que han fet sentir la
seva queixa des de la setmana
passada, ha repercutit aquesta
setmana en els continguts del
Consell Escolar. Educació i els
representants de l’escola pública
i concertada han arribat a un
acord per apostar per escoles
limítrofs a Sarrià i a l’Eixample
per paliar els dèficits per l’augment de demanda.

Mor Montserrat
Alemany, històrica
de Vedruna Gràcia
La monja carmelita Montserrat
Alemany, una de les històriques
de l’escola Vedruna Gràcia del
carrer Gran, va morir el passat 11
d’abril segons s’ha sabut aquest
dimarts a través del portal Catalunya Religió. La creació de
l’AMPA i l’elaboració del Reglament de Règim Intern van ser un
dels principals projectes en els
quals hi va participar com a impulsora.

La Fundació Festa
Major tanca el concurs
del cartell el 30 d’abril

Albert Balanzà
Amb un cert punt d’incredulitat
per part del Consorci i de confiança per part de la Coordinadora
d’AMPA, el Consell Escolar ha
defensat aquest dilluns la difusió
de les escoles Poeta Foix, a Balmes tocant a plaça Molina, i Jovellanos, a Sardenya, com a opcions per completar els dèficits de
la convocatòria de preinscipció
escolar, que enguany ha registrat
un augment a la Vila i Grassot de
276 places en 11 grups d’escola
pública a 382.
“Tenim temps per ajustar fins al
5 de maig”, han apuntat els representants del Consorci d’Educació, que han admès el desequilibri perquè, per contra, la
demanda sobre concertada ha
baixat de 275 ofertades a 235
demandades. No n’hi ha hagut
prou, doncs, amb els dos grups o
bolets creats a l’Univers i a Rius i
Taulet ni amb l’augment de ràti-

breus

Acte de protesta de la comunitat educativa gracienca contra les retallades en educació, a la plaça de la Vila

El Patronat Domènech no farà la
prova de 3r, en contra de la LOMCE
Les AMPA de Gràcia debaten
aquests dies una nova protesta
contra la llei Wert. L’acció, que
el Patronat Domènech ja ha
aprovat, pretén denunciar l’aplicació de la LOMCE, que obliga
als alumnes de 3r a fer unes proves de nivell. La Coordinadora
i l’Assemblea Groga aproven la

os amb aules que passaran de 25
a 26 alumnes.
En aquest marge de consens entre Educació i AMPA no hi ha entrat ni les peticions per projectar
una nova escola pública a Gràcia

mesura i, tot i que centres com
el Reina Violant o l’Univers han
començat a discutir com faran
la protesta, encara falta concretar-ne els detalls. Sí volen deixar
ben clar el seu rebuig contra una
prova a la que no “troben cap
sentit”, segons Martina Gasull,
mare del Reina Violant.

forma de la plaça, una de les més
emblemàtiques del barri gitano,
i desmuntarà els mòduls un cop
s’acabi el curs perquè els alumnes ja estrenin el nou espai del
carrer Bailèn.

La Fundació Festa Major de Gràcia ha rebut les propostes pel 22è
concurs del cartell del 13 al 30
d’abril, d’on sortirà el guanyador que representarà la imatge
de l’edició d’enguany i que rebrà,
com en les anteriors edicions, un
premi de 2.000 euros. El veredicte del concurs es farà públic el 15
de maig a la seu de la Fundació a
dos quarts i mig de vuit i a la mateixa seu s’exposarà una selecció
de les obres presentades.

ni la idea de conservar provisionalment els barracons que en els
últims anys ha utilitzat l’Univers
a la plaça del Poble Romaní per
a aquest centre de nova creació.
El Districte té en ment ja la re-

Els amos de gossos es coordinen
per reclamar més pipicans a la Vila
La mobilització abraçarà tot Barcelona amb accions de protesta i difusió
Xavi Tedó
La retirada del pipican del projecte de reforma de la plaça Lesseps
ha estat la gota que ha fet vessar el
got entre els propietaris de gossos
de Gràcia, que preparen mobilitzacions per reivindicar més espais
per als seus animals de companyia. Javier Navarro, propietari
de la perruqueria canina IRU de
Lesseps, és un dels promotors de
la campanya: “L’objectiu és que hi
hagi un coordinador a cada plaça
que lideri les accions de protesta i

de difusió per mitjà d’una pàgina
al facebook”. Les converses estan
més que avançades entre els amos
de gossos de Lesseps, del Parc de
les Aigües, el Putxet, Travessera de Dalt i la plaça de Dones del
36: “Volem fer soroll perquè hi ha
2500 gossos a Gràcia i pocs parcs
on puguin jugar”. En aquest sentit,
Navarro denuncia que “el pipican
de Maignon també s’hagi eliminat
per les obres i que només tinguin
accés a aquesta zona els que juguen a petanca”. La campanya,
que abarcarà tot Barcelona, pre-

tén aconseguir espais compartits
als parcs com ja passa a Vitòria i
a d’altres llocs de l’Estat: “No ens
poden limitar a unes hores concretes perquè els propietaris treuen
els gossos quan poden, als parcs
han de poder conviure els nens
amb gossos”. La futura construcció d’un pipican de 700 metres al
carrer Farigola no ha calmat els
ànims perquè és “a la Vila on hi ha
més concentració de gossos i les
persones amb mobilitat reduïda
no poden recórrer aquestes distàncies”.
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reportatge

Òscar Mejías

Més itineraris per descobrir els racons immortalitzats per l’escriptora

Desxifrant Rodoreda

30 d’abril de 2015

Tallat un dels tres ‘pins de
l’Albert’ a plaça del Nord
Els veïns ja van rebutjar tallar-los per fer un pàrquing

Cedida

Cedida

Fotografia de la plaça del Diamant de 1920

La literatura ens pot transportar als móns imaginaris més
estrambòtics o surrealistes que
la nostra ment pugui crear,
fins a llocs reals on s’hi perpetren escenes que immortalitzen els espais que habitem.
Aquest últim és el cas de les
obres de Mercè Rodoreda,
l’autora que ha immortalitzat
les places i els carrers de la
Vila. Ara podem tornar-nos a
endinsar en les seves històries amb les Rutes Literàries
Mercè Rodoreda, un projecte
impulsat fa una década.
Ja fa deu anys que l’empresa
Itineraplus va engegar el seu
projecte amb la idea de fer conèixer els racons i les anècdotes més amagades de la nostra
ciutat. Van ser cinc socis fundadors els que es van adonar

8

que hi havia aquest buit cultural
que calia resoldre, i van decidir
tirar endavant el nou concepte
de diverses rutes de descoberta
històrica i literària de Barcelona.
“Vam voler demostrar, sobretot,
que es pot viure de la cultura”
ens comenta la directora de Itineraplus, Núria Sala. “En aquell
moment era una aposta arriscada perquè encara no estaven tan
de moda les rutes culturals”.
Tot i així, el temps els ha donat la
raó i deu anys després ofereixen
un ampli ventall d’oferta cultural, entre la qual estan les Rutes
Literàries Mercè Rodoreda, que
travessen el nostre barri de dalt
a baix. “Tots hem llegit els llibres
de la Mercè Rodoreda a l’escola”
ens explica la Núria, “i quan passem per algun dels escenaris de
les seves novel·les acostumem a
comentar-ho”.
Així doncs, en vista d’aquest interès van decidir crear les rutes
de l’autora per a que tothom pogués visualitzar i respirar in situ

aquells racons que les obres de
Rodoreda han immortalitzat.
El conjunt la formen un grup
de tres rutes: Sant Gervasi i els
jardins daurats de la infantesa, dedicada als primers anys
de l’autora; Desxifrar Rodoreda, que deambula pel centre
de Barcelona fent referència a
la seva activitat creativa; i, la
que més ens toca als graciencs,
Guerra, exili i postguerra, que
s’endinsa en la literatura de
l’escriptora i en els fets de la
Guerra Civil a la capital catalana. Les rutes estan pensades
per a grups concertats i el seu
preu varia segons el nombre de
persones o el possible accés a
diferents recintes. Però qui hi
estigui interessat també s’hi
pot apuntar com a grup petit a
través de la seva pàgina web o
del telèfon. “La ciutat està plena de secrets i de històries que
molts desconeixen i nosaltres
els traiem a la llum per al nostres visitants”.

Forat deixat pel pi talat a la plaça del Nord

riodista Vicenç Sanclemente, ha
A. B.
denunciat aquesta setmana que
“és increïble que tinguem aquesta
Què són els pins de l’Albert? Als
consideració pel nostre patrimoni
anys noranta un dels molts proverd” i ha recordat les peticions
jectes de reforma que ha hagut
en tant que veí que ha fet en els
d’afrontar la plaça del Nord, quan
últims quatre anys per evitar el
ja era una de les últimes places de
que ha acabat
sorra de la ciutat,
preveia tallar els “És increïble que tinguem passant ara, almenys en primepins històrics per
fer-hi un aparca- aquesta consideració pel ra instància.
ment i una plaça nostre patrimoni verd”, diu En dues cartes, a
les quals ha tindura. L’aleshores
un portaveu dels veïns gut accés aquests
conseller i cap vietmanari, Parcs i
sible del PSC loJardins va argumentar que s’escal, Albert Musons, es va enfrontar
taven complint totes les previsial seu partit i a l’Ajuntament fent
ons per mantenir els exemplars,
front comú amb els veïns, que no
fins i tot quan els veïns van provolien perdre el caràcter original
posar apuntalar l’exemplar ara
de l’espai, per evitar el projecte i la
tallat perquè es torçava acusadatala dels pins.
ment. “Es preveu que es desenvoMolts anys després, amb Musons
luparà de forma adient”; apuntaja traspassat i amb un altre color
va l’última carta de maig de 2011.
polític al consistori, fa pocs dies
L’arbrat de la plaça del nord està
que s’ha consumat la pèrdua del
catalogat, tal com apunta la maprimer dels exemplars i els veïns
teixa carta signada per Parcs i
han tornat a la càrrega.
Jardins.
Un dels portaveus veïnals, el pe-
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Els sindicats insten la reubicació de Serveis
Socials del Coll tot i la negativa de gerència
“És viable i assumible si hi ha voluntat”, apunten, i lamenten assabentar-se de decisions pel diari
Representants sindicals de
l’àrea de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Barcelona han
fet públic aquesta setmana un
comunicat en el qual critiquen
durament la decisió de gerència de descarta la proposta de
reubicació del centre, una de les
propostes que es van posar sobre
la taula quan es va conèixer la
problemàtica de l’espai amb
corrents d’aigua que poden
afectar la salut (vegeu L’Independent núm. 571). Tres estudis
encarregats van descartar un alt
risc després de dues malaties en
el mateix lloc de treball en els
últims vuit anys.
Albert Balanzà
El comunicat arrenca subratllant
“decepció i rebuig” pel procés informatiu que s’ha seguit després
d’unes primeres reunions a prin-

Protestes per
acomiadaments
nous a la
clínica Delfos

Xavi Tedó

CGT

“És viable i assumible si hi voluntat”, diu el comunicat. Els
treballadors també van manifestar la voluntat del trasllat al
nou centre de Maignon 15, però
aquest fet no es produïrà fins al
mes de desembre.

La clínica Delfos torna a viure
una situació de conflicte laboral,
després que s’hagin acomiadat
deu persones més i que ja s’hagin
convocat noves concentracions
de protesta, l’última de les quals
es va fer per Sant Jordi. Els deu
acomiadaments es van produir entre els dies 17 i 20 d’abril.
L’origen de la situació es remunta a l’any 2011, quan l’empresa va
anunciar un concurs de creditors
amb un pla de viabilitat del que
formava part d’un ERO que va
afectar a 68 treballadors i que
es va concretar també en el tancament d’una part d’un dels dos
edificis que formen l’Hospital
Delfos a l’avinguda Vallcarca.

A. B.

Edifici que acull el centre de serveis socials de Coll-Vallcarca

cipis d’abril on hi havia la possibilitat de reubicació del centre en
barracons, concretament en solars del pla Buits, o la distribució
dels professionals en altres centres. Els sindicats són molt crítics
pel fet que els treballadors s’han

assabentat de la negativa oficial
a través de l’Independent i que
la negativa només es va conèixer
internament al consell rector de
Serveis Socials, en una reunió celebrada un dia abans que sortís la
informació al setmanari.
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‘Cuina i Cuiners a la Corona
d’Aragó i Catalunya’
Un capítol oblidat de la nostra història. Així subtitula el primer dels treballs de recerca que el gracienc Josep Garcia i Fortuny
ha fet sobre la trajectòria de la cuina i els cuiners del nostre país. Garcia, un cuiner amant del seu ofici, ha realitzat en aquest
llibre editat per Nova Casa Editorial un intens recull d’investigació entorn la història de la cuina des de la perspectiva dels
cuiners, amb sensibilitat per l’art de la cuina i amb rigor i responsabilitat. “Com a conseqüència d’aquesta recerca arribo a la
conclusió que els cuiners d’altres èpoques mereixien més atenció que la que han tingut fins ara”, assegura Garcia.
cabetx i la cansalada; l’obrer compra poca carn, i, encara que adquireixi les vísceres –els menuts-, aquesta
“carn del dissabte”, com es deia abans, nodreix molt
poc i “fatiga” en gran mesura els òrgans digestius.
Proposa que el Govern proveeixi queviures en abundància i d’aquesta manera abarateixi el seu cost. Un
dels punts que també remarca és la necessitat de vigilar les tavernes, hostals, fondes i altres cases o llocs
on es dóna de menjar o es venen aliments preparats
perquè l’indigent, l’obrer, sobretot si no és casat, i el
passavolant, mengen habitualment a la taverna o en
un bodegó i s’abasteixen dels venedors ambulants, i
és ben sabut que la qualitat dels productes és detestable. Carn en males condicions, bacallà o escabetx
podrit, salaó i fruita passades, pa adulterat, vi enverinat, embotits en mal estat, oli ranci o barrejat amb
greix, xocolata sense cacau, aigua de qualsevol substància més o menys inofensiva com cafè, brutícia...
això és tot el que es troba, segons aquest cronista, a
les fondes i cafès del pobre i del jornaler. El panorama
no pot ser més desolador!

Costums gastronòmics barcelonins
de finals del XVIII a principis del XIX

La vida quotidiana a la Barcelona
del segle XIX
Al segle XIX la classe treballadora patia deficiències de tot
tipus. Un autor, doctor en medicina i higienista, i al qual
hom considera representant de l’humanisme, entenia que
bona part dels mals de la societat tenien el seu origen en
la ignorància (Felipe 1856). Una de les qüestions que preocupen aquest autor són les condicions de les vivendes
dels obrers de l’època. Diu: “En España las habitaciones de
la clase proletaria son tan insalubres como en todas partes,
y el gobierno no desconoce ciertamente los tristes efectos de
tal insalubridad. En prueba no hay más que leer la real órden
de 9 de setiembre de 1853, comunicada a los Gobernadores
de las provincias de Madrid y Barcelona, sobre arbitrar medios de construir Casas para obreros, con todas las condiciones
de salubridad, comodidad y baratura apetecibles. Pero aquella soberana disposición ningún resultado positivo que sepamos ha dado hasta el presente. ¡Doloroso es que en España
la administración fecunda se vea casi siempre desatendida, y
tal vez sacrificada por contemplación y en aras de la política
estéril!”.
Sobre l’alimentació dels obrers opina que encara no
gaudeixen d’una alimentació “reparadora”. Tant el pa com
el vi que consumeixen no són pas de la millor qualitat i els
vegetals constitueixen la base del seu règim més comú.
Pel que fa al regne animal ben just coneixen el bacallà, l’es10

Gràcies a un personatge que es va preocupar de
descriure la Barcelona del 1792 al 1808 (Coroleu
1946), coneixem el gust per la tradició del barceloní
en relació als costums gastronòmics d’aquest període històric: “Al barcelonés del siglo pasado y de principios
del presente no se le ocurriría jamás tener caprichos fuera
de sazón. Hasta sus excesos gastronómicos estaban reglamentados por el calendario. Por mucho que les gustasen los
panecillos, no los comía sino el día de Todos los Santos; por
más que le agradasen el pavo, los turrones y los barquillos,
no se atrevía a ellos sino por Navidad o el día de Año Nuevo;
por aficionado que fuera a los helados, no osaba tomarlos
sino en verano, y así pasaba con muchas otras cosas. Infringir estas reglas tradicionales habría sido una escandalosa
abominación. Es más: si fuera de estas señaladas festividades se hubiese querido comprar alguna de estas cosas, en la
tienda le habrían tomado por loco y se habrían echado a reir
en sus barbas... He de recordar que la f iesta de la Epifanía
la celebraban todos los parroquianos de Nuestra Señora de
los Reyes (o del Pino) comiendo sopa de fideos con azúcar.
Del mismo modo acostumbrábamos los barceloneses comer
en la Cuaresma un plato archiespañol, que en lo restante del
año no aparecía en ninguna mesa de la ciudad: los garbanzos en salsa”.
Ja a la segona meitat del XIX, tenim el testimoni de Joan Cortada i Sala, noveŀlista, periodista i historiador, que
parla des d’una visió catalana global:
”Queremos haceros tentación de la fortuna en ocasiones
dadas, y sabemos celebrar con convites y con profusiones y
grandeza los días solemnes de la vida doméstica. Acudid a
una boda, a un bautizo a una fiesta mayor de los pueblos
cortos, en donde más fielmente se conservan y en donde

deben estudiarse las costumbres, y vereis la abundancia, la
riqueza y hasta la profusión con que se festeja a los parientes, a los amigos, a los conocidos, y hasta a los que no lo son.
Cierto que no hallareis en la mesa los macarrones a la italiana, ni las pollas ”truffèes”, ni las gelatinas, ni las granadas de
mariscos, ni los ponches a la romana, ni el champagne, que
dan alimento al pecado capital de la gula, y son una prueba
de que los paladares están estragados; pero en la abundancia esos convites sobrepujan a los más exquisitos banquetes,
y cual en las mesas de la edad media aparecen allí carneros
asados, cuartos de ternera, y por docenas las liebres, los conejos, las perdices y todas las aves domésticas, para cuya
digestión auxilian al estómago los vinos de cincuenta años
de fecha, economizados a propósito para derramarlos sin
contemplación en esa fiesta..., El catalán viste bien, y la clase
popular quizás viste con demasiado lujo; el catalán no guisa
su comida en una sartén ni duerme sobre un montón de paja: come todos los días su puchero, más o menos suculento,
pero cubre su mesa con blanquísima servilleta, cada persona
come en su plato y con su cubierto, y toda la família duerme
en cama con su sábana, y su frazada en el invierno... En la ciudad el café; el teatro, el casino se convierten en otras tantas
bolsas,y en los pueblos se habla de precios de los frutos...” És
a dir, que el cafè també era un espai públic per parlar de
negocis i tancar-los.
Podem concloure que en la data en què fou escrita
aquesta darrera aportació, a mitjan segle XIX, la cuina francesa encara no havia arribat a les zones rurals de Catalunya
però sí en canvi a Barcelona. Filant més prim, podríem dir
que, en aquesta data, la cuina arribada de fora no estava
gaire ben vista i que se seguia practicant una cuina semblant a la de l’Edat Mitjana.

Una pinzellada a la Barcelona
de mitjan segle XIX
Un dia feiner a Barcelona durant la primera meitat del segle XIX podia ser més o menys així: ”A las dos y media de la
madrugada salen de sus aparadores las diligencias, omnibus
y carabàs [el carruatge que els francesos anomenenencharà-bancs] a situarse en la calle de la puerta del Ángel, aguardando que toquen las tres, para que el capitán de llaves les
abra la puerta. [...]

Josep Garcia i Fortuny (Salomó,
1945) és cuiner i escriptor. Les
seves obres més destacades són
‘Todo el bacalao a su alcance’ i
‘La cuina del bacallà a Catalunya’.
En el seu projecte d’investigació
històrica sobre els cuiners de Catalunya i Aragó, publicat el primer volum, ha volgut recollir la tascar de
les persones que han servit la societat tot manipulant els aliments que tenien al seu abast.
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Si voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu electrònic a independent@debarris.com o bé un fax al 93 217 06 80

EXPOSICIONS
Fins al 30 d’abril
Exposició del 3r Concurs de fotografia
Gràcia Solidària 2014. Organitzat per les
diverses ONG que conformen aquesta
plataforma.
La Violeta (Maspons, 6)
Fins al 2 de maig
Exposició Paisatges i emocions, de l’artista Manuel Ruiz, que intenta plasmar
en la seva obra la impressió visual i sensorial del paisatge i de la vida en general,
així com les emocions subjectives que hi
transmet.
CC La Sedeta (Sicília, 321)
Fins al 5 de maig
Exposició Vallcarca: urbanicidi i reconstrucció. Una revisió històrica del projecte urbanístic del barri de Vallcarca des de
l’any 1976 fins l’actualitat, que recull també tota una sèrie de propostes veïnals realitzades de cara al futur. L’Arxiu i Observatori actiu de Vallcarca és l’organitzador
d’aquesta mostra.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull, 2)
Fins al 10 de maig
Exposició de fotografies del Tradicionàrius 2015 dels alumnes de l’IEFC. Com cada any, gràcies a l’acord de col·laboració
entre l’Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya i el Centre Artesà Tradicionàrius, s’inaugura l’exposició de fotografies
dels alumnes del curs “teatre i espectacles” de l’IEFC sobre el XXVIII Festival Folk
Internacional Tradicionàrius. Es podran
veure fotografies d’alguns dels concerts
d’aquesta edició i d’algunes de les activitats programades.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n)
Fins al 27 de maig
Exposició Artistes del barri: Teresa Bertran, com a casa. Olis, dibuixos, aquarel.
les, collages, nines, teixits, objectes, llibres i més coses.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps)
Del 7 de maig al 5 de juny
Teatro, puro teatro. Salón Rojo, Cuba
(1991) + Actor’s, Barcelona (1992). Reportatge fotogràfic que conté dos portafolis realitzats per la fotògrafa Gloria Giménez durant els anys 1991 i 1992. Dos
anys seguint el procés introspectiu de
l’actor-artista en la seva interiorització
del personatge que convertirà en l’expressió artística comunicativa amb “l’altre” l’espectador. Imatges que el blanc i
el negre analògic, amb llum natural o de
la pròpia escenografia, donen rotunditat
poètica als actors.
Galeria H2O (Verdi, 152)
Fins al 30 de juny
Exposició Empremtes de l’habitar, d’Anna Llimós. Un treball a propòsit del pas
del temps sobre espais i objectes que
es presenta a través de 15 peces sobre
paper o sobre impressió glicée, a més
d’unes obres petites de bronze, mostrant
un univers misteriós i suggeridor.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés 3-11)

Fins al 25 d’octubre
Catalunya Moto. Indústria, societat,
competició i tecnologia. Un homenatge
a les persones que han fet que Catalunya
sigui una referència en el sector. L’exposició s’estructura en quatre àmbits temàtics:
Indústria, Societat, Competició, i Tecnologia. El recorregut expositiu ja comença a
la mateixa entrada del Palau Robert amb
el gran aparador dedicat a les marques catalanes de motos de trial: Bultaco, Ossa o
Montesa.
Palau Robert (Pg. de Gràcia, 107)

recomanem
Gemma Capella

ACTES
Dijous 30 d’abril
Sessió flamenca.
Gràcia Latina (De l’Or,19), a les 21.30 h
Soda Jam Session.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h
Concert: Jonathan Herrero & Enric Gómez.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a
les 22 h

‘La crida’, de Ferran Joanmiquel, funció única a la Beckett. L’obra escrita i dirigida per Ferran Joanmiquel i interpretada per Jordi Sobirà és un monòleg en què
el protagonista interpel·la un personatge absent que està confós entre el públic.
L’acció té lloc al carrer: el protagonista reparteix fulletons amb el programa polític
del seu partit. En acabar la funció, una coproducció de Cos a Cos Teatre i Històries
de Boscos amb la Sala La Planeta, hi haurà un col·loqui amb l’equip artístic.
Dissabte 9 de maig a la Sala Beckett (Alegre de Dalt, 55), a les 19 h

Divendres 1 de maig
Arrossada popular del 1r de maig per col.
laborar amb el guarnit del carrer Ciudad
Real a la Festa Major .
Ateneu Roig (Ciudad Real, 25), a les 13.30 h
Concert: Mane Ferret.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a
les 22 h
Concert: Balkanaizer.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h
Djmamayé.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a
les 23.30 h
Dissabte 2 de maig
Cinema: So-Won. Lee Jon-ik, Corea del
Sud, 2013.
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 20 h
2a edició #NanoTeatre. 16 obres de petit
format en espais reduits.
Lluïsos de Gràcia (Pl. Nord) de les 20 h a les 23.30 h
Concert: Escuincle Sessions.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h
Djmamayé.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a
les 23.30 h
Concert: Mayte Alguacil & Jaume Llombart.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 20.30 h
Diumenge 3 de maig
Itinerari: Gràcia, un barri burgès i revolucionari. A càrrec del Taller d’Història de
Gràcia. Cal inscripció prèvia (Preu: 11 euros socis i 14 euros, general).
Parròquia dels Josepets (Pl. Lesseps, 25) a les 11 h
Dimarts 5 de maig
Tallers de descoberta: La carretera bona.
Amb la col.laboració de la Guàrdia Urbana. Edad recomendada: 4-8 años.

Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a les 18 h
Primavera d’Història: Aeròdrom i refugi
del Serral i Taller de muntatge i refugi
de la Societat La Margaridoia a Santa
Margarida i Els Monjos. A càrrec de Josep M. Contel i Rubén Padilla.
Finca Sansalvador (Pg. Mare de Déu del Coll, 79),
a les 19.30 h
Debat: Treball i globalització, viu com puguis, a càrrec de Lourdes Benería, catedràtica d’Economia de la Universitat de Cornell,
Albert Recio, professor d’Economia a la
UAB i membre del Consell científic d’TTAC,
i Fernando Luengo, professor d’Economia a
la UCM i membre de Podemos.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h
Vocal Jam amb Joan Millà.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a
les 21.30 h
Dimecres 6 de maig
Primavera d’Història. Documentals que
fan història: Matar a Hitler. Direcció Jeremy Lovering. A càrrec de Rubèn Padilla.
Membre del Taller d’Història.
Finca Sansalvador (Pg. Mare de Déu del Coll, 79),
a les 19.30 h

tura marroquina. Es presenta “Literatura
marroquina d’aquí i d’allà”, una conversa
entre Najat El-Hachmi, escriptora, i Mònica Rius-Piniés, professora de Filologia
Àrab a la Universitat de Barcelona.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104), a
les 19 h
Primavera d’història. Apunts sobre la història de Catalunya: 1714 – La dissolució
dels drets de Catalunya, direcció Jordi
Vall Escriu.
Finca Sansalvador (Pg. Mare de Déu del Coll, 79),
a les 19.30 h
Xerrada: Sam Phillips (Sun Records), a
càrrec de Teresa Torres.
Bibl. Antonieta Cot i Miralpeix (Pg. Vall d’Hebron,
65-69), a les 19 h
Concert: Zerschellt + Cala Vento + Las
Ruinas.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 19.30 h
Jam session de jazz manouche, swing i
blues.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a
les 21.30 h
Alfa en viu. Concert Vier Nágueba.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 21.30 h

Contes: Historias veladas, a càrrec de
Cristina Celada.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a
les 21.30 h

Soda Jam Sessions.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h

Jazz: Nocturna Discordia Sessions.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30 h

Divendres 8 de maig
Concert: Izä.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a
les 22 h

Dijous 7 de maig
Setmana dels boscos urbans. Inauguració i taula rodona Les ciutats en transició
i els ecosistemes forestals.
Aula Bosc Turull (Pg Turull, 2), a les 18 h
Bitllet d’anada: Trobades amb la litera-

Concert: Obdara Trio.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h
Concert: Djmamayé.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a
les 24.00 h
11
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El projecte col·laboratiu de Jiwar es
reforça amb l’exposició ‘Tela de vides’
L’artista Deborah Koenker fotografia una cinquantena de veïns durant la seva residència a Gràcia
Silvia Manzanera

El projecte participatiu de
l’artista canadenca Deborah
Koenker, Tela de vides, presentat aquest dimarts, reforça la
proposta d’art col·laboratiu de
l’associació Jiwar, reconeguda
recentment amb un premi Vila
de Gràcia. Els resultats de la
seva residència es podran veure
en una mostra que acollirà
l’OAC del Districte el mes de
juny, un muntatge amb peces de
roba i fotografies de més d’una
cinquantena de persones, la
majoria veïns del barri.
Silvia Manzanera
L’associació gracienca Jiwar, una
residència-viver de creació per a
els professionals que treballen
en interlocució amb l’espai urbà,
ha presentat aquesta setmana
la proposta de Deborah Koenker, fotògrafa de Vancouver que
acaba dos mesos de residència a
Gràcia. El seu treball, en la línia
marcada per Jiwar d’impulsar art
i ciutadania, recull records i històries lligades a les peces de roba
que més de cinquanta persones li
han anat aportant. Així, ‘Tela de
vides (Fils i històries)’ és un tros
de l’existència, dels dimonis i les
grandeses d’un nombrós grup de
veïns, comerciants i visitants habituals de bars i places de la Vila
que han compartit amb Koenker

Deborah Koenker, amb el seu projecte ‘Tela
de vides’, fet a l’associació gracienca Jiwar

una part de la seva trajectòria
personal. “Hi ha històries de tot
tipus, algunes molt dures amb
molta càrrega emocional, com
la noia de Xile que va comprar
la camisa fa deu anys per venir a
Catalunya, o la sinceritat d’un noi
d’Arapdis”, explica a l’Independent la fotògrafa. Així, la mostra
fotogràfica i el muntatge amb les
peces de roba s’exposaran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà a la seu
del Districte de l’1 al 15 de juliol,
un espai que Jiwar ja ha ocupat
en d’altres ocasions i que, segons
explica la seva responsable, Mireia Estrada, “és coherent amb la
filosofia de l’entitat”. Per la seva
banda, l’escriptora colombiana

Gràcia, una inspiració i camp de
treball per a artistes internacionals
Des que Jiwar va arrencar amb
el seu projecte cultural ara fa
uns anys des del número 38
del carrer Astúries, la Vila i els
seus habitants (també la resta
de Barcelona) ha estat motiu
d’inspiració pels artistes internacionals que han passat per
la residència de l’entitat gracienca. L’últim exemple és el de
la fotògrafa Deborah Koenker,

Valeria Dimaté -resident a Jiwar- va compartir espai dimarts
amb Koenker per presentar el

un treball que s’obrirà al públic
de l’1 al 15 de juliol a l’OAC del
Districte. En aquesta mateixa
línia, Jiwar rebrà el mes vinent
la visita d’un grup d’estudiants
procendents d’una important
escola d’art holandesa que
buscaran en Rodoreda i la plaça del Diamant la font d’inspiració per dur a terme els seus
treballs.

seu treball literari, amb imatges i
fragments dels textos que sorgeixen del seu diàleg amb la ciutat.

breus
El gracienc Èric Antonell,
premiat a la dotzena
edició del VisualSound
El curtmetratge Morti el màgic,
signat pel jove director gracienc
Èric Antonell, ha guanyat el premi
del jurat a la millor animació en
el dotzè Barcelona VisualSound,
en una cloenda celebrada el passat divendres a l’Espai Fontana.
El film guardonat es nodreix de
les il·lustracions humorístiques
de caricatures conegudes amb el
nom de cartoon, utilitzant l’humor visual o slapstick com a element essencial. Està previst que
la seva última obra participi en el
proper festival de cinema NonStop, un referent dins del cinema
d’animació. La pel·lícula, que té
una durada de cinc minuts, també
es projectarà al festival de màgia
que inaugurarà el Mag Stigman a
la Sala Luz de Gas el proper mes
de juny.

Actuació sorpresa de
Pau Vallvé i la banda
el 18 de maig al CAT
A l’agenda de Pau Vallvé s’ha afegit a última hora un nou concert
de la gira de presentació que el
músic gracienc ha fet els darrers mesos per donar a conèixer
el seu darrer treball discogràfic,
Pels dies bons (Autoeditat-Autofabricat). Segons ha publicat en
el seu bloc, faran un concert amb
la banda “en sala, de peu dret,
amb llums, amb tot el repertori i
sense presses, abans que comencin els festivals a l’aire lliure”. El
lloc escollit ha estat l’escenari del
CAT el proper 18 de maig a les
nou de la nit.

“Dansa d’agost” triomfa al XXVIII
Concurs de Teatre Català de Gràcia

Òscar Mejías

”Misteri de Dolor” s’emporta bona part dels premis en categoria juvenil
Lia Feliu
El Concurs de Teatre Català de
Gràcia, que enguany ha rebut el
Premi Vila de Gràcia 2014 com
a millor Iniciativa en defensa de
les llibertats nacionals de Catalunya i Divulgació i Promoció de la
Llengua Catalana, ha arribat a la
XXVIII edició demostrant perquè
és un referent del teatre amateur.
Enguany s’hi han inscrit cinquan12

ta companyies de teatre diferents,
entre les quals van ser escollides
finalment vuit que han representat les seves obres des del mes de
gener fins el passat cap de setmana. L’objectiu del certamen, com
remarca el president del Centre
Moral, Carlos Pablos, “és oferir
al públic obres interessants amb
temàtiques i escenografies diverses”. “Aquesta pluralitat fa que el
certamen perduri edició rere edi-

ció i sigui considerat un concurs
de prestigi que impulsa el teatre
i la cultura al barri” apunta Pablos.
Entre les obres presentades a
l’acte de cloenda va destacar
‘Dansa d’Agost’, que va ser premiada en gairebé totes les modalitats: vestuari, escenografia,
grup, direcció, actriu principal,
actriu i actor repartiment. Per
altra banda, el Jurat Juvenil va

Actuació durant l’acte de cloenda del concurs el passat diumenge al Centre

atorgar gran part dels Premis
Taller a l’obra de teatre ‘Misteri
de Dolor’. També es van endur
guardons obres com ‘Ménage à
trois’ al millor grup; ‘Criatures

Ferotges’ al millor actor principal; ‘Un esperit burleta’ al millor actor i actriu principal i “El
temps i els Conway” a millor actor de repartiment.
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reportatge

Silvia Manzanera

Intervenció artística a l’edifici d’Experimentem, al carrer Torrijos

S.M.

Les finestres dels tallers dels artistes d’EART es comuniquem amb els vianants

“Vam pensar que la gent no sap
exactament què passa darrera
d’aquestes parets, està tot molt
tancat, i alhora ens interessava parlar del fet de ser artista,
quin és el dia a dia, la seva lluita
i els seus pensaments”. Esther
Vilà i Marc Permanyer són els
responsables de Sintonies, una

intervenció a la façana d’Experimentem amb l’Art que vincula
l’art i el carrer, i que es pot descobrir fins al 16 de maig, dintre del
projecte Mutualismes, que EART
va impulsar ara fa quatre anys.
Així, les finestres dels tallers han
estat l’aparador perquè els artistes es comuniquessin amb els vianants, tot establint un diàleg entre la façana i els veïns. “La idea
és que es mantingui viva durant el
projecte”, explica Vilà, i per això
va sofrint alguns canvis que no
passen desapercebuts pels habituals del carrer. “La gràcia està
en que les propostes avancin,
canviïn i s’expandeixin”, afegeix
l’artista. És el cas de la proposta de Fabrizio Contarino, que ha
instal·lat un rètol lluminós que es
pot cobrir amb els missatges que
la gent li enviï per email. L’objectiu, a més de donar a conèixer
la feina dels artistes, és buscar
un diàleg entre art i carrer, despertar el contacte entre tots dos
móns.
Per la seva part, Esther Vilà i
Marc Permanyer també han in-

crítica d’art

Ramon Casalé

Glòria Cañadó, perfils

La façana que conversa

Si camines pel carrer Torrijos,
a l’alçada dels cinemes, és
difícil no veure que la façana
d’EART (encara que no sàpigues que és on treballa la gent
d’Experimentem amb l’Art)
et vol dir alguna cosa. És l’art
que surt al carrer a trobar les
persones poc habituades als
circuits artístics que poden
desconèixer què hi ha darrera
d’aquestes parets. El projecte
es diu Sintonies, en la quarta
edició del cicle Mutualismes,
i els seus responsables, Esther
Vilà i Marc Permanyer.
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tervingut en el projecte, és clar,
fent una instal·lació sonora en
la porta d’entrada d’EART basada en un sensor de moviment
que activa uns talls de veu,
una selecció de fragments on
els propis artistes parlen de la
seva experiència al taller, què

La pintora barcelonina Glòria
Cañadó (té el seu estudi al
carrer Fraternitat,14) exposa
actualment a la Galeria Espai
BM de Granollers la seva obra
més recent, que porta com a
títol ‘Perfils’, on a través d’una
desena d’acrílics s/tela mostra
la seva personal visió d’alguns
personatges que l’han captivat,
principalment els relacionats
amb el Renaixement. L’obra
de Cañadó es mou dins de la
figuració, encara que també s’endinsa en l’abstracció,
circumstància aquesta que no
és gaire habitual, però la seva
inquietud la porta a experimentar amb ambdues.
La seva primera exposició
va tenir lloc l’any 1998 a Can
Ginestar de Sant Just Desvern,
des d’aleshores ho ha anat fet
amb regularitat. La primera
vegada que vaig tenir contacte
amb la seva obra va ser a la desapareguda Galeria Carme Es-

pinet de Barcelona l’any 2012,
on va presentar la sèrie ‘Aura’.
Ara, a la Galeria Espai BM mostra ‘Perfils’ on, segons ella, tracta de “deconstruir els canons
de la bellesa i del retrat clàssic”.
És cert, però jo hi afegiria que
pretén també ensenyar la part
més íntima d’aquests personatges mitològics i històrics, com
per exemple David, La Pietat o
Neptú, sempre relacionats amb
el món escultòric, però que a
la vegada es poden relacionar amb obres d’artistes com
Rodin o Camille Claudel (de la
que el present any es celebra
el seu 150è aniversari del seu
naixement). A Glòria Cañadó li
interessa tot allò que hi ha dins
de cadascun del seus personatges, o el que és el mateix, anar
més enllà de la pròpia realitat;
potser per això li agraden artistes com Magritte o Duchamp,
però també Sert, encara que
dins d’una altra òptica.

Imma Varandela

Les finestres dels tallers
han servit d’aparador
perquè els artistes es
comuniquin amb els veïns
comporta el fet de ser artista,
el procés creatiu o les idees que
els guien. Els talls corresponen
a artistes contemporanis, coneguts i no coneguts, d’altres
temps o del mateix Experimentem. I com a tancament de tot
el procés, el Sintonies posarà fi
a la seva proposta artística amb
les jornades dels Tallers Oberts
de Gràcia, el cap de setmana del
15 al 17 de maig. “Que la gent
entre a l’edifici al final tenia tot
el sentit”, clou Vilà.

El 25è aniversari de BCore arrenca a l’Helio amb un concert
d’Anímic. Marató de concerts per celebrar els 25 anys de BCore;
arrenquen dimecres 24 de juny amb un concert íntim a l’Heliogàbal on la banda Anímic convidarà diferents amics de l’ecena a participoar del show. La celebració seguirà dijous 25 amb la nit més
hardcore-punk de l’aniversari al Sidecar, amb 24 Ideas i Xmilk, No
More Lies i Bullitt. A l’Apolo, hi seran el dia 26 The New Raemon
(interpretant ‘A propósito de Garfunkel’), Joan Colomo, The Unfinished Sympathy i Nueva Vulcano. I per tancar, Betunizer i Tokyo
Sex Destruction oferiran els seus temes més populars i Standstill
farà un repàs al seu repertori en anglès, el 27 al City Hall.

cartellera
CINEMES
BOSQUE MULTICINEMES. Rambla del Prat,
15. Tel. 93 217 26 42.
• Vengadores: la era de Ultrón. Dj, 16.00, 19.00 i
22.00. 18.10. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 16.00, 19.00 i
22.00. Dm, 19.00 i 22.00. De dv a dj, 18.10.
• La fille mal gardée. Royal Opera House Live. Dv, ds,
dg, dl, dc i dj, 16.00 i 20.15. Dm, 16.00.
• Cenicienta. dj, 16.00 i 20.15. Dv, ds, dg, dl, dc i dj,
16.00 i 20.15. Dm, 16.00.
• Sexo fácil, películas tristes. Dj, 18.15 i 22.25. Dv,
ds, dg, dl, dc i dj, 18.15 i 22.25.
• Home. Hogar dulce hogar. Dj, 16.00. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc i dj, 16.00.
• Fast & Furious 7. Dj, 22.00. De dv a dj, 22.00.
• Astérix. La residencia de los dioses. Dj, 16.00,
18.00, 20.00 i 22.00. De dv a dj, 16.00, 18.00, 20.00
i 22.00.

• La oveja Shaun. Dj, 16.05 i 18.05. De dv a dj, 16.05
i 18.05.
• Una noche para sobrevivir. Dj, 20.00 i 22.20. De
dv a dj, 20.00 i 22.20.
• La familia Bélier. Dj, 16.05, 18.15, 20.20 i 22.30.
De dv a dj, 16.05, 18.15, 20.20 i 22.30.
• Lecciones de amor. Dj, 16.15, 19.10 i 22.05. De dv
a dj, 16.015, 19.10 i 22.05.
• El maestro del agua. Dj, 16.00, 19.00 i 22.00. De
dv a dj, 16.00, 19.00 i 22.00.
• La dama de oro. Dj, 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30. De
dv a dj, 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30..

• El séptimo enanito. Ds i dg, 16.00.
• Hi Mr. Gehry, I’m Marc from Arenys. Dv, ds i dg,
20.00.
• Convicto. Dv, 18.00. Ds i dg, 21.30. Dc i dj, 18.00 i
22.00.
• Little Galicia. Dv i ds, 18.00, 20.00 i 22.00. Dg,
18.00 i 20.00. Dc i dj, 18.00 i 22.00.
• Corrupción, el organismo nocivo. Dj, 20.00.
• Casa Asia: In another country. Ds, 20.00.
• LATCinema: El coronel no tiene quien le escriba.
Dv, 20.00.
• Morryssey: 25Live. Dv, 21.30.

CINEMES GIRONA. Girona, 175
• Capa caída. Dj, 20.00.
• La llegenda de Sarila. Ds i dg, 16.00.
• Lost river. Dv, 18.00. Ds, 16.00, 18.00 i 22.00. Dg,
16.00, 18.00 i 20.00. Dc i dj, 18.00, 20.00 i 22.00.
• 2 otoños, 3 inviernos. Ds i dg, 18.00. Dc, 20.00.

CINEMES TEXAS. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 www.cinemestexas.cat]
• Sala A: La sal de la terra. 18.00 i 22.00. Rastres
de Sandal. 16.00 i 20.00. Dv, ds i dg, 20.00. La
ventafocs. Dv, ds i dg, 16.00.
• Sala B: L’últim concert. 16.00 i 20.15. El concert,

18.00 i 22.15.
• Sala C: Nightcrawler. 16.00, 18.00 i 20.00. Abans
del capvespre. 22.00.
• Sala D: Brasserie Romantic. 16.00 i 20.00. Dv,
ds i dg, 18.00 i 20.00. Agent doble. 18.00 i 22.00.
Arriety. Dv, ds i dg, 16.00.
Sessions matinals infantils, dv i dg a les 12 h
• Sala 1: Animals United.
• Sala 2: Stand by me Doraemon.
• Sala 3: La ventafocs.

VERDI PARK. Torrijos, 49.
• Sala A: Samba. 16.00 i 20.20. Girlhood. 18.10 i
22.30.
• Sala B: La família Bélier. 16.00, 18.10, 20.20 i
22.30.
• Sala C: Mandarinas. 16.10, 18.15, 20.25 i 22.30.
• Sala D: Difret. 16.10, 18.15, 20.25, 22.30.

VERDI HD. Carrer Verdi, 32
• Sala 1: Lecciones de amor (Words & Pictures).
17.30, 20.00 i 22.30.
• Sala 2: Pride. 17.30, 20.00 i 22.30.
• Sala 3: Regreso a Ítaca. 16.20, 18.15, 20.20 i
22.30.
• Sala 4: La sombra del actor. 16.00, 18.10, 20.20 i
22.30.

TEATRENEU. Terol, 26
• Lo mejor de Pepe Rubianes. 1/05,19.00.
2/05, 21.00.
• Baño de chicas. 1/05, 21.00
• Annemann: David Baró. 1/05, 22.30.
• Diario de un cuarentón. 1/05, 21.00.
• Improshow. 1/05. 23.00.
• La Caputxeta i el llop. 2/05, 16.30.

• Sala 5: La dama de oro. 16.00, 18.10, 20.20 i
22.30.
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L’Europa, a un pas de certificar l’accés
al play-off d’ascens per tercer any seguit

breus
El CN Catalunya no
falla contra el cuer i
jugarà el play-off
Atlètic Barceloneta

Si els graciencs guanyen al Manlleu i el Prat derrota el Terrassa es classificarien aquesta jornada
Àngel Garreta

Després de cinc jornades seguides sense guanyar, l’Europa
es va retrobar amb la victòria
derrotant de manera clara a
domicili el Santfeliuenc per 1
a 3 amb dos gols de Poves i un
de Padilla. Tres punts vitals
que sumats a les inesperades
ensopegades del Prat, que no va
passar de l’empat al camp del
cuer, i del Rubí, que va caure
a Manlleu, deixen l’equip de
Pedro Dólera amb un coixí de
quatre punts respecte el quart i
cinquè classificat a només tres
jornades del final.

Els graciencs van golejar a l’última jornada el cuer, l’AR Concepción, per 19 a 4 i es van classificar
pel play-off pel títol de lliga com a
setens. Una classificació agredolça perquè un triomf contra el CN
Barcelona a l’anterior jornada
hagués evitat haver-se d’enfrontar a l’Atlètic Barceloneta, segon
classificat i principal aspirant al
títol. La vuitena plaça va ser finalment per al Mataró, que, tot
i perdre contra el Terrassa, es va
beneficiar de la derrota del Sant
Andreu contra el Mediterrani.

Xavi Tedó
Aquesta propera jornada els graciencs podrien certificar el playoff a 2B per tercera temporada
consecutiva si derroten a casa el
Manlleu, pràcticament salvat, i el
duel entre el Prat, quart, i el Terrassa, cinquè, acaba amb victòria
local, tot i que un empat també els
deixaria a només un punt d’acabar tercers tenint present que el
goal average amb els egarencs els
hi és favorable. Gairebé impossible sembla que els escapulats puguin assolir la segona o primera
plaça perquè l’Ascó, líder, està a
set punts i la Pobla de Mafumet,
a sis. Aquests dos conjunts, que
ja s’han classificat pel play-off,
tenen un calendari assequible
perquè diumenge els tarragonins
reben el Vilassar, ja sentenciat, i

Els jugadors de l’Europa celebrant un dels
gols contra el Santfeliuenc

els ebrencs, el Gavà, que ja no es
juga res. L’Europa lluitarà, doncs,
per conservar el tercer lloc en els
tres propers enfrontaments, el
més difícil dels quals serà el derbi contra el Martinenc, que apura
les seves opcions de seguir a Tercera. A la darrera jornada l’Europa rep la visita del Vilassar. El
Prat, en canvi, viatja a Figueres,
que encara pot ser entre els quatre primers, i rep el Castelldefels,
que se la juga per no baixar. Més
complicat encara és el calendari
del Terrassa, que se les veurà amb
la Pobla, que busca el liderat, i el
Rubí, que també busca plaça de
play-off d’ascens.

Els Lluïsos no tenen
pietat de l’Horta i
pugen al segon lloc

Arrels Europeistes sol·licita una
assemblea i eleccions al juny
El corrent crític, Arrels Europeistes, sol·licita la convocatòria immediata d’una Assemblea General Extraodinària i
en el cas que la directiva s’hi
negui mirarà de reunir el 10%
de signatures de socis necessàries perquè es porti a terme.
Les raons que esgrimeixen per
traslladar aquesta petició a la
junta és que no s’han constituït les comissions que defensen
els drets dels socis que es van
aprovar a la darrera assem-

En el derbi de la jornada, els graciencs no van tenir contemplacions
d’un Horta, que ha perdut els 28
partits disputats i els van guanyar
per 57 a 72. L´equip de la plaça del
Nord escala fins a la segona plaça,
gràcies a la segona derrota consecutiva del Physic Igualada, que
està perdent pistonada, i es manté
a una del Castellbisbal, que difícilment perdrà el liderat perquè s’enfronta a l’Horta i al Viladecans,
avantpenúltim classificat. Els Lluïsos buscaran acabar segons de
cara al play-off d’ascens a EBA per
tenir millos emparellaments.

blea o que la Fundació Privada
Esportiva Europa està controlada per persones alienes al
club. També perquè la junta
no ha incorporat els quatre directius que havien de formar
part de la directiva a partir del
mes de gener, per les omissions en l’esborrany d’acta de la
darrera assemblea i finalment
per la necessitat d’avançar les
eleccions per la “situación insostenible que s’està vivint als
òrgans rectors de l’entitat”.

resultats i classificacions
SEGONA DIVISIÓ FEMENINA, GRUP 3

FUTBOL

Resultat 26a jornada
Transportes Alcaine - Europa

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5
Propera jornada
Europa - Manlleu
Resultat 35a jornada
Santfeliuenc- Europa

1-3

Classificació
Punts
1. Ascó ....................................................... 66
2. Pobla de Mafumet .............................. 65
3. Europa................................................... 59
4. Prat ........................................................ 55
5. Terrassa................................................. 55
6. Vilafranca ............................................. 53
7. Rubí ....................................................... 53
8. Figueres ................................................ 52
9. Montañesa ........................................... 48
...
17. Santfeliuenc ......................................... 38
18. Martinenc ............................................. 36
19. Castelldefels ........................................ 34
20. Vilassar de Mar .................................... 25

14

3-2

Classificació
Punts
1. Levante Las Planas ............................ 67
2. Barça B .................................................. 63
...
6. Europa................................................... 38
...
14. Lloret .................................................... 10
LLIGA NACIONAL JUVENIL, GRUP 7
Resultat 30a jornada
Europa - Espanyol B

2- 2

Classificació
Punts
1. Espanyol B ........................................... 68
2. Girona ................................................... 64
...
10. Europa................................................... 43
...
18. Blanca Subur........................................ 12

1a CATEGORIA MASCULINA, GRUP 3

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULÍ, GRUP 2
Resultats 28a jornada
Horta - Lluïsos

57-72

Classificació
P.G.
1. Castellbisbal ................................ 20
2. Lluïsos ........................................... 19
3. Physic Igualada ........................... 18
4. Grup Barna A ............................... 17
5. Sedis Hidrology........................... 17
6. UB Sant Adrià .............................. 15
7. AESC Ramon Llull........................ 15
8. SESE A ........................................... 15
9. AB El Vendrell .............................. 15
10. AE Minguella ............................... 14
11. Círcol Catòl·lic .............................. 14
12. CB Sant Josep .............................. 13
13. Tenea Esparreguera ................... 13
14. Viladecans .................................... 12
15. Sant Andreu Natzaret ................. 7
16. UE Horta A..................................... 0

P.P.
8
9
10
11
11
13
13
13
13
14
14
15
15
16
21
28

Resultats 28a jornada
Torreforta - SAFA Claror Vedruna - Bàsquet Pia Sabadell

WATERPOLO

43-68
63-90

Classificació
P.G.
1. SAFA Claror .................................. 25
2. La Salle Reus A............................. 22
4. Vedruna ........................................ 19
...
16. Torreforta .......................................4

P.P.
3
6
9
24

2a CATEGORIA MASCULINA, GRUP 3
UE Claret - Alisos
CB Guinardó- Lluïsos B

66- 79
59- 49

Classificació
P.G.
1. Badalonès..................................... 24
...
4. Lluïsos de Gràcia B ..................... 22
...
15. UE Claret .........................................5

P.P.
4
6
23

DIVISIÓ D’HONOR
Resultat 21a jornada
CN Catalunya - AR Concepción

19 -4

Classificació
Punts
1. CN Terrassa........................................... 59
2. Atlètic Barceloneta ............................ 58
3. CN Sabadell.......................................... 45
4. Real Canoe ........................................... 38
5. CE Mediterrani .................................... 37
6. CN Barcelona ....................................... 35
7. CN Catalunya ....................................... 29
8. Mataró Quadis..................................... 28
9. CN Sant Andreu................................... 26
10. CN Poblenou-Enginyers .................... 23
11. Waterpolo Navarra ............................... 7
12. AR Concepción-Cdad Lineal ............... 1
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La vaga atura les
centrals de Telefònica

Xavi Tedó

Els tècnics reclamen l’anul·lació del nou contracte
Les tres centrals que té Telefònica
a Gràcia estan aturades des del 7
d’abril per exigir la retirada del
nou contracte mercantil que la
multinacional ha signat amb les
empreses col·laboradores i que
implica una reducció salarial i un
increment de la jornada laboral.
Els subcontractats i autònoms de
les plantes de Fontana, Alegre de
Dalt i Sant Antoni Maria Claret
fan piquets informatius mentre
fan difusió del conflicte.
Xavi Tedó
S “Els treballadors es mantenen
ferms i adverteixen que la vaga
no s’aturarà tot i que CCOO i UGT
parlin constantment de preacords
perquè aquests sindicats no els

representen” assenyala el gracienc Alberto Diez, treballador de
Telefònica i membre del comitè
de suport dels vaguistes. “Que
hagin de treballar 14 hores de dilluns a diumenge sense vacances
ni pagues extra com pot passar
en el pitjor dels casos és un escenari que els tècnics no pensen acceptar” assenyala l’empleat de la
multinacional, que quantifica en
un 80% el seguiment de la vaga
a Catalunya. “Hi ha gent en plantilla, que són una minoria ja, que
torna a treballar perquè cobren el
salari mínim i fan vuit hores, però
no saben que d’aquí quatre dies
els subcontractaran i estaran en
la mateixa situació que els que ara
fan vaga”.En qualsevol cas, Diez
deixa clar que “mentre aguantin
Madrid i Barcelona, la vaga seguirà”. El col·lapse que hi ha a la
xarxa provocat per les avaries que

Central de Telefònica al carrer Alegre de Dalt

no s’arreglen per falta d’efectius és
la carta que juguen els vaguistes
perquè l’empresa s’avingui a negociar: “Si un dia normal hi poden
haver 1.200 avaries ara freguem
les 2.000 a Barcelona i les reclamacions han passat del 5 al 60%
amb particulars i empreses que fa
dues setmanes que no tenen Internet”. Mentre la multinacional no
segui a la taula de negociacions, el
comitè de suport es dedica a rea-

litzar actes per fer crèixer la caixa de resistència. Després d’una
xerrada dimarts a La Torna, la
plaça del Raspall acollirà el Dia
de Treballador un dinar solidari
de l’Esquerra Independentista de
Gràcia amb la vaga indefinida. Els
ingressos aniran destinats íntegrament a la caixa de resistència
dels treballadors, que ja voreja els
20.000 euros gràcies a les donacions de particulars, sindicats i

partits com la CUP, que ha lliurat
2.000 euros. Uns ingressos que
serviran per pagar el prèstec que
els ha deixat Coop57 per poder
donar líquid als treballadors en
vaga. Si el conflicte s’acaba resolent, Diez anota que el primer
punt que defensaran és “que no
hi hagi represàlies amb els tècnics
que han secundat la vaga perquè
ja sabem com acaben aquests
conflictes”.
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