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Gran de Gràcia serà peatonal
al maig i almenys 12 dies l’any
El Districte desencalla la proposta que
només depenia d’efectius de la Guàrdia
Urbana i estrenarà el 7 de maig la prova pilot

El trànsit es derivarà un cop al mes per Príncep
d’Astúries de 17h a 21h i hi haurà jocs infantils,
fires solidàries, esports i cultura popular
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El violador del cúter, detingut a Gràcia per
una gravació al carrer Cardedeu, fita de l’any
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El Sant Jordi 2016
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mapa de llibreries
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11 mesos i desig de millor dedicació
En pocs dies a Gràcia s’haurà completat el primer any de mandat
i aquests onze mesos inicials quedaran marcats pel dret de tempteig entre les formacions, començant per l’equip de govern, que
han intentat sumar sensibilitats perquè la ciutat no s’aturi per la
manca de majories. No ha estat una arrencada de temps perdut
sinó d’intens debat participatiu i d’intent de provar noves maneres d’executar projectes: l’evolució s’ha notat sobretot en el pla
d’usos i en les noves visions sobre el mercat de l’Abaceria, continuadores en positiu han estat les decisions preses per protegir el
nucli històric i més embarrancades han quedat propostes com el
pla de terrasses o la frenada de nous hotels. A Gràcia tot aquest
debat ha recaigut sobre les esquenes de disset consellers i un
regidor, els que al cap i a la fi són els nostres regidors i el nostre
alcalde, la majoria dels quals eren novells i s’han hagut d’arremangar fort per posar-se al dia
La majoria de consellers, en una administració complexa
que sovint només els tècnics
la baula més feble de la dominen i controlen. La majoria
representativitat política, d’aquests consellers, la baula
més feble de la representativitat
no s’hi dediquen del tot política, no tenen una dedicació
absoluta i no cobren, per tant
grans quantitats per viure en un
Els volem dedicar més tren de vida que la majoria dels
professionals de l’empresa priprofunditat per dignificar vada trobarien insultant. També
la política local; podem la majoria, a més, aporten una
quantitat al partit que represencompartir el viatge
ten. Volem demanar-los, però, en
aquests tres anys que queden de
mandat, un esforç més, i els ho demanem des de la confiança, des
del respecte que ens mereixen en tant que representants nostres
que molts dissabtes i diumenges han de seguir al peu del canó
per participar en tota mena d’activitats de les entitats o dels seus
partits. Nosaltres, en molts casos, fem campana. Però els volem demanar més profunditat i més memòria històrica –encara que sigui
apresa- per als temes que ens impliquen com a societat. Molts ho
fan ja, però no farem classificacions ni direm noms. És un desig per
dignificar la política local. Llegir plans especials, buscar documentació oficial, capbussar-se en memòries explicatives... És feina de
periodistes, i la fem encantats. Però podem compartir el viatge i
ser millors. Si arribem primers a saber-ho, sempre podreu tenir els
deures fets llegint l’Independent.
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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

SENSIBILITAT SOCIAL AL NOU
CONSISTORI BARCELONÍ?
A La Salut, districte de Gràcia,
l’arbrat de l’avinguda Pompeu
Fabra (oms amb dècades de bona
ombra) ha estat substituït per arbres de format piramidal, plantats
també ara mateix en altres carrers
d’amplades i orientacions diverses. El canvi –molt perceptible, radical- ha generat interrogants entre els veïns. S’ha dit: que les arrels
aixecaven les voreres, que els oms
estaven malalts i que una llei europea n’exigia la supressió... Com
a veïna afectada podia no haverme’n assabentat, per això pregunto: s’havia informat als veïns?
Se’ns havia escoltat? Està prevista
la participació ciutadana? El sentit
est-oest i l’amplada de l’avinguda
fa que al costat Nord l’ombra hi
era agraïda. Podríem saber amb
quin criteri s’ha escollit aquest
nou tipus d’arbrat? Altra cosa al
mateix indret: el 2009 amb el Plan
E de Zapatero s’enjardinà un talús
natural i s’hi feren unes escales
molt útils. Gràcies pel garrofer respectat. Però dues acàcies fallides

mai replantades. Uns bancs són
testimoni estiuenc d’una ombra
que any rere any no arriba. Posats
a dir, també es construí una barana metàl·lica entre l’escala i el jardí
comunitari del bloc de pisos veïns, l’estructura de la qual, desplomada, fa mal d’ulls totes les hores
del dia. L’escrit només te vocació
crítica col·laborativa.
Josefina Clarà Junyent

DRET A DECIDIR?
Llegeixo amb estupefacció que Catalunya Sí Que es Pot vol tornar al
Pacte Nacional Pel Dret a Decidir.
Què ens hem begut l’enteniment?
Que una majoria que frega el 50%
no és prou sòlida com per tirar endavant? L’estat té l’última oportunitat de convocar un referèndum,
però si no fa, nosaltres hem de
seguir el nostre camí. Un camí que
passa per eixamplar el suport social a la independència fent bandera
que amb la llibertat tothom viurà
millor, que l’estat del benestar estarà més garantit que no pas ara.
Antoni Teixidó

el dependent
L’Ajuntament ha començat a difondre a través de les
xarxes socials uns vídeos promocionals de racons de la
ciutat, amb quatre almenys dedicats a Gràcia. Lògicament
els treballs tenen encara poques visualitzacions però farà
mal d’ulls a l’espectador detectar el títol d’un dels vídeos amb una greu
falta d’ortografia: ‘Els voltans del Park Güell’. També fa pena que es
vegi oberta la pastisseria La Colmena, ja tancada, i més alegria ens fa
que la protagonista d’un dels vídeos llegeixi L’Independent.

Conxa
Garcia

L’ICAM
Convocada per la Plataforma de persones Afectades
per l’ICAM (Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques), es
va fer una concentració pels
drets de les treballadores
afectades per la seva actuació.
L’objectiu és posar llum sobre
les injustícies que resulten
d’aplicar criteris econòmics
en lloc de sanitaris; exigir el
compliment dels drets de les
persones treballadores que,
quan emmalalteixen, esperen
un tracte més just i humà, no
altes injustificades, denegació
de peticions d’invalidesa i
un tracte digne i no desigual
tot depenent del tipus de
malaltia o sexe, ja que les
dones són les més afectades.
A Gràcia vam viure de prop
el cas de la Natividad López,
acampada davant de l’ICAM a
Vallcarca. La Nati ha sofert un
infart i un ictus cerebral. “Després de l’infart vaig tornar a
treballar, però amb l’ictus la
meva vida ha canviat moltíssim”. Tenia reconeguda una
incapacitat temporal però li
van donar l’alta, reivindica la
condició d’invalidesa laboral
per incapacitat permanent.
No cobra res i ha d’anar tres
cops per setmana al metge.
Hi ha més persones com ella i
han organitzat la Plataforma,
amb l’assessorament del Collectiu Ronda.

l’independent
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Gerard Ardanuy, president del districte

Gràcia, una vila compromesa
amb la creativitat i la cultura
Cedida

La vila de Gràcia té un gran actiu,
que hem de posar en valor i del
qual ens hem de sentir profundament orgullosos: és una realitat
vitalista i dinàmica, emprenedora i solidària, molt vinculada a la
creativitat i a la cultura en totes
les seves manifestacions. I això
no és fruit de la casualitat ni d’un
accident afortunat de la història,
sinó que ha estat construït a força
d’anys, d’esforços compartits, d’il·lusió col·lectiva, de voluntariat,
d’estimació a uns carrers i a unes
places, i d’un sentit profund d’arrelament i de pertinença comunitària. Gràcia té elements molt
rellevants de cultura popular i
tradicional de sempre, i també
una visió de comunitat més que
consolidada al llarg dels anys. En
aquest sentit, podem referir-nos a
les entitats, centenàries o de més
recent història, que incideixen
en l’activitat cultural, social o esportiva de la nostra vila, i que fan
que siguem un referent de teixit
comunitari compromès amb el
benestar i la qualitat de vida dels
veïns i veïnes del nostres barris.
Al voltant d’això voldria reflexionar pel que fa al paper de l’Ajuntament de la Vila com a catalitzador
i amplificador d’aquesta realitat. I
convé, d’entrada, afirmar que, al
llarg dels anys l’Ajuntament gracienc ha connectat amb la realitat
del seu territori: tot i els diferents
colors polítics que l’han governat,
ha estat sempre amatent a la po-
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tent societat civil que ha construït
comunitat. En aquest punt, vull posar de manifest que s’està portant a
terme un procés de participació ciutadana per definir els objectius estratègics del nou govern municipal,
i que, en principi, és una bona idea
participar i fer participar al voltant
del projecte de districte que es vol
portar a terme els anys de mandat.
He de ressaltar, però, que malauradament caldrà millorar molt els mecanismes de participació que han
ofert a la ciutadania.
L’escassa participació, que lamentem, les poques causes presentades
i el poc suport social que han rebut
així ho avalen. Cal reflexionar si en-

L’Ajuntament gracienc
sempre ha estat amatent a la
potent societat civil que ha
construït comunitat
tre tots hem estat capaços de generar l’interès en participar-hi i alhora
d’estimular que s’hi proposessin
projectes, causes i idees innovadores, compartides per la majoria de
veïns. Em resisteixo a creure que
l’enorme potencial dels nostres
barris s’hagi vist reflectit en aquest
procés participatiu. Gràcia té reptes
imprescindibles d’abordar des del
govern municipal, amb la complici-

tat de tota la comunitat, en àmbits
molt rellevants, com ara: com fem
del nostre districte un espai més
amable, saludable i sostenible,
com hi potenciem la generació
de feina i una activitat econòmica socialment més responsable,
i com som capaços de generar illusió més enllà dels que es poden
sentir propers ideològicament als
polítics que governen el districte.
Cal generar empatia i potenciar la
il·lusió col·lectiva, però també els
qui lideren el districte han d’explicar clarament a la ciutadania quins
són els seus eixos estratègics per a
Gràcia; cal, en definitiva, lideratge
d’idees i propostes també del govern, sense això és difícil demanar
i generar il·lusió.
Lamento haver d’afirmar que s’ha
perdut una bona oportunitat de
generar propostes atractives i innovadores que fossin referència.
Mai no s’ha de perdre de vista que
governar per tothom i fomentar
la participació de tothom és la
missió principal dels que ens dediquem a la política municipal. Els
processos de participació segurament han de repensar-se, però la
il·lusió per il·lusionar, permeteume l’expressió, és el motor de
qualsevol canvi de paradigma al
qual s’aspiri. De moment restem a
l’espera, disposats a contribuir en
tot allò que permeti redreçar la
situació i impulsar la democràcia
participativa, la responsabilitat
cívica i el pes del món associatiu
a Gràcia en la definició del nostre
futur col·lectiu. Podem i volem
aportar-hi les nostres idees, la
nostra experiència, el nostre talent, al servei d’un Districte que,
quan és interpel·lat, respon, crea
i progressa.

el bloc
Xavi Tedó

Aquest any sí!
Tot i perdre alguns dels seus
millor jugadors, l’Europa
està signant una temporada
espectacular. Qui ho anava a dir a la primera volta
quan l’equip era incapaç de
guanyar un sol partit. Els
escapulats encadenen dinou
jornades sense perdre i ja
són segons, superant els
registres de Pedro Dólera els
darrers anys. El bon joc de
l’equip, l’encert de cara a porteria i l’experiència assolida
als darrers play-off d’ascens
fan que l’afició europeista
pensi que aquest any sí que
és possible pujar a Segona
B. Queden quatre finals i ara
més que mai és necessari
que els seguidors estiguin al
costat del conjunt d’Albert
Poch, que ha tingut la sort de
tenir al darrera una directiva
que li ha fet confiança quan
les coses anaven mal dades.
Si l’Europa aconsegueix
conservar la segona plaça,
tindrà l’avantatge de poder
jugar el partit de tornada
a casa i amb el suport de
l’afició el Nou Sardenya és un
fortí inexpugnable. Només
falta el darrer esforç, l’última
empenta per seguir fent
història després de guanyar
la Copa Catalunya l’any
passat. Esperem que aquest
any puguem tornar a la plaça
de la Vila a celebrar una cosa
gran: l’ascens somiat.

equip
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Alba Metge, Portaveu d’ERC-Gràcia

tribuna

tribuna

Jordi Oriola, realitzador audiovisual

A la memòria de Brahim Saika

Prioritats per al PAD

AFAPRESA
Xavi Tedó

Fa uns dies va acabar el procés
participatiu del PAM i el PAD,
i ara arribarà l’hora que el govern i l’oposició cerquem punts
d’acord per aprovar uns Plans
d’Actuació a favor de tota la
ciutadania. Les propostes, prioritats i iniciatives d’Esquerra
Republicana provenen inicialment del programa electoral
elaborat i prioritzat per la nostra
militància, així com de les inevitables i necessàries realitats del
dia a dia. Aquí doncs, us fem
cinc cèntims de les 10 prioritats
d’ERC-Gràcia per al Pla d’Actuació del Districte de Gràcia: 1) fer
un pla d’equipaments del Districte: sempre ho hem defensat,
cal planificar, analitzar on hi ha
deficiències i de quins serveis, i
veure quines necessitats hi ha a
cada zona; 2) augmentar la freqüència i horaris del busos de
barri: ja hem presentat i aprovat un prec en aquest sentit al
plenari de desembre de 2015,
ara cal fer-ho, perquè els dissabtes i diumenges també han de
ser accessibles, sigui per anar i
tornar del mercat, a passejar, o
de visita a la família; 3) mantenir, revisar, millorar i ampliar les
illes de vianants del Pla de Mobilitat: aquest pla, iniciat l’any
2004 amb ERC al capdavant, ha
anat perdent el seu disseny a
mida que han anat passant governs que han fet modificacions
substancials de mobilitat sense
valorar i avaluar-los dins el Pla;
ara, quan les superilles arriben
a Barcelona, cal actualitzar el Pla
de Gràcia, millorar-ne el que ha
pogut fallar, actualitzar-lo tenint
en compte les noves realitats
(augment de bicicletes i nous
artefactes de transport), i també
seguir ampliant les superilles a la

Salut, al Camp d’en Grassot o al triangle entre travessera de Gràcia i Pi
i Margall; 4) dur a terme la reforma
del Mercat de l’Abaceria: perquè
ja ens toca, perquè ja els toca als
paradistes i comerciants i als veïns
i veïnes, cercant alhora la millor solució per a tothom; 5) crear un nou
Fòrum del Silenci, per tractar i treballar els conflictes de sorolls, amb
presència de totes les parts implicades; cal asseure el veïnat, els
propietaris de bars i restaurants, i
també els usuaris i treballar-hi conjuntament per buscar solucions i
punts de trobada intermedis, entenent cada un dels punts de vista,
i tenint en compte que la llibertat
d’uns acaba on comença la dels
del costat; 6) impulsar la reforma
del carrer Pi i Margall, com a connector verd – eix cívic entre el Parc
de la Ciutadella i el Parc de les Aigües; hem d’avançar i solucionar
les afectacions de Travessera de
Gràcia amb el Passeig de Sant Joan, i millorar el carrer Pi i Margall,
prioritzant els veïns, comerciants i
vianants, reduint el trànsit i la contaminació ambiental i acústica; 7)
reclamar la caserna de la Guàrdia

Civil de Travessera de Gràcia, i lligant amb el Pla d’equipaments,
poder-hi fer equipaments per
Gràcia, i també per Barcelona;
8) construir l’Institut Vallcarca: és
urgent que des de l’Ajuntament
avancem la feina, perquè és un
element imprescindible per al
Districte i per als barris de sobre
Travessera de Dalt, que es veuen
obligats a enviar els estudiants
fora del Districte, desconnectant-los dels seus barris; i sí, ho
seguirem reclamant a la Generalitat, però l’Ajuntament està en
situació d’avançar la feina, com
vam fer amb l’Escola L’Univers,
ara toca l’Institut Vallcarca; 9)
desenvolupar la Modificació
del PGM dels Tres Turons al carrer Ceuta amb Santuari: aquesta cruïlla necessita el desenvolupament per tal de solucionar
la problemàtica de mobilitat
que s’hi dóna; 10) obrir l’eix
Maignon-Mare de Déu de la
Salut: una altra afectació que
facilitaria la mobilitat del barri
i afavoriria la pacificació de la
zona i l’activitat veïnal i econòmica del barri i per al barri.

Fa un dies hem conegut la tràgica mort de Brahim Saika. Com
que als saharauis se’ls margina
laboralment a la seva pròpia
terra, han sortit Coordinadores
d’Aturats Llicenciats Saharauis.
Al gener hi va haver nombroses
vagues de fam de llicenciats saharauis a l’atur. D’aquest mateix
moviment, Brahim Saika, un llicenciat en sociologia i dirigent
de la Coordinadora d’Aturats Saharauis va ser detingut arbitràriament l’1 d’abril a la sortida de
casa seva a la ciutat de Gulemin,
quan es dirigia a fer una protesta
pacífica per denunciar la situació dels aturats saharauis. Va ser
torturat durant hores i va decidir
començar una vaga de fam per
denunciar el que li estaven fent
de manera totalment injustificada, que era la repetició del que
ja li havia passat el 2008 quan el
van detenir mentre era estudiant
a la Universitat de Marrakesh.
El 6 d’abril, va ser ingressat a
l’Hospital de Gulemin perquè
va empitjorar molt la seva salut.
Des del primer dia el van tenir
emmanillat al llit malgrat el seu
estat de salut i no se’l va atendre
adequadament. Fet que va provocar que 10 dies després morís. L’Hospital s’ha negat a fer-li
l’autòpsia que reclama la familia
per saber les causes de la mort

després de 16 dies de tortures i
deixadesa mèdica. És un cas més
dels que pateix el poble saharaui ocupat contra la seva voluntat
pel Marroc. Per desgràcia la mort
de Brahim Saika ha passat molt
desapercebuda en la premsa
internacional, tot i que sí va ser
recordat pels seus en diverses
manifestacions massives al Sàhara ocupat, a la capital El Aaiún
i a altres ciutats. I com que fa mal
que s’ignori la mort d’un activista, va per tu Brahim Saika!
Tampoc va ser notícia la vaga de
fam d’un mes de 13 presos de
Gdeim Izik, que protestaven per
les condemnes dels 21 presos
acusats d’haver participat en el
campament que va agrupar a
20.000 saharauis reclamant els
seus drets. Tenen condemnes,
que van des dels 20 anys fins a la
cadena perpètua, per haver participat en un campament a l’estil
dels campaments del moviment
15M a l’Estat espanyol! Quin serà
el paper d’Espanya, potencia colonial vigent? Quin serà el paper
de França, amb poder de veto i
eterna protectora dels crims del
Marroc? Quin paper tindràn els
EEUU d’Obama que ja van advocar que la Minurso vigilés el respecte als Drets Humans? Després
de 40 anys sembla que les coses
poden començar a canviar.

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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Gràcia despatxa sense oposició el canvi
de nom de Joan Carles I per Cinc d’Oros
El Districte fixa finalment per al 28 d’abril la comissió de nomenclàtor local que ratificarà el procés
Xavi Tedó

A Gràcia el canvi de nom de la
plaça Joan Carles I per Cinc
d’Oros, tal com va passar el 2012
amb l’aprovació al ple amb els
vots del PSC i ICV-EUiA i les
abstencions de CiU i ERC, només
serà un tràmit que els partits ja
han assumit sense gairebé debat.
Aquesta setmana, en el primer
contacte entre els grups municipals en el marc de la comissió
consultiva, el punt de l’ordre del
dia s’ha despatxat en cinc minuts
i amb l’única pregunta -no qüestionadora- de Ciutadans.

A. B.
Un grup anarquista anomenat Individualidad por la Dispersión del
Caos ha reivindicat en un comunicat a la xarxa Contrainfo l’incendi
que el passat 26 de gener va acabar
afectant 40 vehicles estacionats al
final de l’avinguda del Coll del Portell, a tocar d’una de les entrades
del Park Güell. En el comunicat
el grup, es posiciona a favor “del
conflicte permanent i multiforme”
i expliquen que l’acció anava contra una furgoneta de la companyia
Prosegur, a la qual li van cremar
pastilles d’encesa als pneumàtics
davanters i darrers. “Encara que
el nostre objectiu inicial era la furgoneta de l’empresa de seguretat,
no lamentarem la destrucció de
la resta de màquines; de fet, ens
n’alegrem”, han conclòs.

Albert Balanzà
“Em podríeu dir a quants veïns
afectarà la mesura?”, va apuntar
dimarts el conseller de C’s, Luis
Calonge, en la comissió consultiva preparatòria del ple del 4 de
maig. “A cap”, va respondre de
manera taxativa el seu homòleg
del PSC, Alberto Lacasta. I aquí
es va acabar el debat, perquè la
plaça Joan Carles I, de fet, no tenia nom quan el 1981 va ser batejada, no té cap escala de veïns
ni número de finca, i només es
va anomenar plaça de la Victòria
durant el franquisme.
El procés de rebateig de l’espai
per Cinc d’Oros, un dels seus
noms populars, ha començat a
caminar sense oposició a Gràcia i

Mòbil polític
en l’incendi
dels 40 cotxes a
Coll de Portell

La futura plaça del Cinc d’Oros, aquest dijous,
amb el trànsit habitual

la comissió de nomenclàtor local,
fixada finalment no per al 26 sinó
per al 28 d’abril, amb tota probabilitat ratificarà el tràmit. Dissabte un centenar de persones van
acompanyar el tinent d’alcalde,
Gerardo Pisarello, als Jardinets
en la festa que servia d’anunci oficial del canvi.
El portaveu del grup municipal
de BEC, Robert Soro, va explicar
que la proposta de la ponència
de nomenclàtor de Barcelona de
dimecres passat ha pres el 2012
com a antecedent vàlid i ara és la
ponència qui ho passa a la comis-

La Sala Beckett i Josefina Altés,
medalles d’honor de Barcelona
El Districte elevarà en el pròxim ple les dues propostes que
pertoquen a Gràcia perquè
l’Ajuntament atorgui les medalles d’honor de Barcelona en
aquesta ocasió a la Sala Beckett,
que està a punt de fer el trasllat
definitiu al Poblenou, i a l’acti-

sió local i al ple. El 2012 va ser el
ple de Gràcia qui ho va dur a la
comissió i allà es va encallar. “A

vista social, fundadora del Banc
del Temps de Gràcia i coordinadora dels Bancs del Temps a
l’Estat espanyol, Josefina Altés.
Tots els grups municipals han
donat el sí per assentiment al reconeixement a l’espai teatral i a
la militant gracienca.

l’Eixample no es va aprovar i ja
no es va fer el tràmit a l’Ajuntament”, apunta.

breus
L’ANC de Gràcia busca
voluntaris per reforçar
el procés sobiranista
La secció local de l’ANC busca
voluntaris amb la dedicació que
puguin assumir per convèncer els
indecisos i “mantenir la il·lusió de
totes les persones que van votar
SÍ-SÍ el 9N el 2014”. Els interessats
han d’enviar un correu a graciaperlaindependencia@assemblea.cat.
A.B.

Querella de l’encausat de Gràcia de
l’Operació Pandora a agents policials
Gimeno anima a denunciar els intents d’infiltració en el moviments socials
A. B.
De ser tractat com un terrorista
a ser ben vist per subministrar
informació per “agents de la seguretat de l’Estat”. Aquesta és
el cas que ha portat aquesta setmana l’activista dels moviments
socials de Gràcia, Quim Gimeno,
a presentar una denúncia per coaccions contra els dos agents que
van sondejar-lo amb la proposta
de captar “informació dels casals

del Poble-sec”. Gimeno, amb la
col·laboració del setmanari La
Directa, va enregistrar les converses a la plaça de la Concòrdia
de les Corts amb dues persones
que es van presentar com D. S. G.
-nom i cognoms- i T. M. –només
cognoms. Ambdós, segons va explicar el setmanari, van assegurar
que formaven part de “la seguretat de l’Estat”. Un dels dos agents
seria Jordi, encarregat del cas històric contra els Tres de Gràcia.

Gimeno, militant d’Embat-Gràcia,
que va ser detingut al seu pis del
carrer Perill el 28 d’octubre de
2015 pels Mossos acusat de “pertinença a organització criminal amb
finalitats terroristes” en el marc de
l’operació Pandora, ha posat el cas
en mans d’Iridia (Centre per a la
Defensa dels Drets Humans) i ha
fet una crida a altres persones que
s’hagin trobat en la mateixa situació perquè “denunciïn i confiïn en
els mitjans que hi ha”.

Demòcrates es presenten a Gràcia demanant un pacte
Junts pel Sí-CUP. El portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà,
va aplegar dijous passat a la Violeta un centenar de persones, sobretot d’entitats i associacions locals, en la presentació del partit
a Gràcia, després que Núria de Gispert fe suna primera roda de
premsa al març passat. Castellà, que ha insistit en la idea en els
dies següents, va proposar un pacte Junts pel Sí i CUP si a Espanya finalment hi ha eleccions.
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Gran de Gràcia es tancarà al trànsit des del
maig un cop al mes i almenys 12 dies l’any
La prova pilot arrenca el dia 7 aprofitant la diada del comerç i l’horari habitual serà de 17h a 21h
Albert Balanzà

Gran de Gràcia serà peatonal el
pròxim 7 de maig i, en una primera fase que servirà de prova
pilot, un cop al mes i almenys 12
dies l’any. El Districte només ha
trigat sis setmanes a desencallar
els esculls a l’ambiciós projecte
que, tal com va avançar L’Independent el passat 4 de març
(vegeu número 612), permetrà
tancar el trànsit de manera
sovintejada i no excepcional com
fins ara s’havia fet amb les dues
diades de comerç al carrer i el
Dia sense Cotxes de l’any passat.

A. B.
Amb els vots a favor Barcelona
En Comú, CiU i ERC i l’abstenció
del PSC, PP i CUP, l’Ajuntament
de Barcelona ha aprovat aquest
dimecres en comissió la modificació del Pla General Metropolità
en l’àmbit de les 18 finques que
formen el nucli històric de cases
baixes de Vallcarca. Les finques
protegides són les de l’illa Argentera-Cambrils-Calendau, les de
Farigola-Cambrils-Argentera i les
dels números imparells del 31 a 47
de Farigola. La mesura és la concreció de la decisió que van prendre els veïns ara fa un any , el 14
de març de 2015, i que va donar
pas a la suspensió de llicències de
construcció que es va decretar en
el passat mandat durant un any. El
PSC ha criticat la mesura perquè
no aborda la resta del pla en conjunt i la CUP ha assegurat que la
proposta no perjudica els privats.

Albert Balanzà

La mesura de govern, que obligarà la resta de grups municipals a
posicionar-se en el pròxim ple del
4 de maig, s’ha presentat aquest
dimarts en comissió consultiva i
contempla també com a antecedents favorables al canvi l’existència de les superilles al nucli històric i el tancament ja habitual de
Travessera de Gràcia els dissabtes
a la tarda. “Volem debatre sobre la
pràctica”, ha apuntat el portaveu
de l’equip de govern, Robert Soro,
a aquest setmanari, sense amagar que aquesta primera fase pot
avançar cap a una segona de més
ambiciosa si s’avalua amb èxit.
El plantejament, un cop superat
l’escull de la manca d’una dotzena
d’efectius de la Guàrdia Urbana
que eren necessaris per executar

El portaveu del grup municipal de BeC,
Robert Soro (dreta), dimarts al Districte

el tancament, contempla la creació d’un costum que té com a objectiu inicial “recuperar espai per
al vianant, reduir vehicle privat,
facilitar la diversitat d’usos, afavorir el comerç, reduir la contaminació”. Abans de Nadal la idea ja
es va transmetre a l’Associació de
Comerciants del carrer Gran.
L’execució es farà el primer dissabte de cada mes, de 17h a 21h,
per un període inicial que anirà de maig del 2016 a maig del
2017 i s’acompanyarà d’un pla
de mobilitat “per a la millora de
la convivència del trànsit per als
vianants”. El 7 de maig, com a diada del comerç, l’horari serà més

Els comerços aproven la decisió:
“ja volíem tancar per Sant Jordi”
La presidenta de l’Associació de Comerciants del carrer
Gran, Ester Costa, s’ha mostrat
favorable, en nom de la junta i
dels associats, a la decisió del
districte i, en tot cas, ha apuntat que els comerciants estan a
l’expectativa del resultat. “No

sabem si afavorirà però està
bé com a prova per saber quin
impacte tindrà; s’ha de promocionar bé”, ha afirmat. Coneixedors de les intencions del
Districte des d’abans de Nadal,
Costa ha afegit que “ja volíem
tancar per Sant Jordi”.

extens, de 10h a 21h, i al setembre hi podria haver dues dates,
tenint en compte que el 22 -un
dijous- serà el Dia sense Cotxes.
El tall de trànsit mensual, de fet,

es farà com es va fer el Dia sense
Cotxes, per Príncep d’Astúries. Al
carrer tallat s’hi instal·laran jocs
infantils, fires solidàries, esports,
dansa i cultura popular.

Penitents suma 35 pisos dotacionals
als 111 previstos a l’antiga Quirón

A.B.

L’Ajuntament anuncia la promoció a les pistes de petanca de Vall d’Hebron
S. M.
Coneguda la promoció d’un centenar d’habitatges dotacionals a
l’antic solar de la clínica Quirón i
ara concretats els números en 111
pisos, l’Ajuntament ha anunciat
aquesta setmana una nova promoció a la carretera de Sant Cugat,
just al començament de la carretera de l’Arrabassada, en el barri de
6

El nucli històric
de Vallcarca es
blinda amb el
canvi de PGM

Penitents, amb 35 nous habitatges
que s’aixecaran en uns terrenys de
la Vall d’Hebron on ara hi ha unes
pistes de petanca. Per fer aquesta
promoció, la comissió d’Ecologia
i Urbanisme ha hagut d’aprovar
una modificació urbanística perquè sigui possible edificar sòl dotacional en terreny previst per a
equipaments. Els nous terrenys on
s’ubicarà la nova promoció estran

al costat de la casa Ronald McDonald i en un espai que es converteix en jardí en tota la corba que
dóna accés a la muntanya de Collserola. Gràcia, més enllà del nucli
històric, tindrà la segona i la tercera promoció de pisos dotacionals
després de la primera en dècades
que es va inaugurar als antics terrenys de la sala Cibeles del carrer
Còrsega l’any 2011.

L’espai on anirà el bloc de pisos

crònica blava

Oriol
Vilajosana

Montserrat Torres

Ritme de temporada. Els
Castellers de la Vila de Gràcia
van actuar diumenge a la Sagrada Família a la Festa Major
de l’Eixample. Els blaus van
iniciar l’actuació amb el quatre de vuit. El castell va pujar
de forma correcta i es va carregar amb solvència, malgrat alguna deformitat. Amb la sortida dels menuts es van perdre
lleument les mides. En la segona mànega va ser el torn del
9d7, que va fer les delícies del
públic. Per cloure van realitzar un 2d7 plàcid, camí d’anar
cimentant la confiança per aixecar-lo un pis. A la ronda de
pilars, un vano de 5 (espadat
de 5 flanquejat per dos de 4).
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El violador del cúter,
detingut per una gravació
al carrer Cardedeu, fita
principal de l’any policial

A.B.

La detenció és una de les 407 registrades, un
2,8% més, i concentra quatre delictes sexuals
Trenta anys després del violador
de l’Eixample, Francisco López
Maíllo, o setze després del cas aïllat -i sense resoldre- de l’assassí i
violador de Maria de los Ángeles
Chiván, els Mossos d’Esquadra
van aturar a temps el passat 14
d’octubre un episodi de la crònica negra de Gràcia que podia
haver anat a més. La investigació
va accelerar-se a partir de la
gravació d’una càmera de seguretat d’un establiment privat del
carrer Cardedeu.

Albert Balanzà
Agents de la unitat regional dels
Mossos, amb seu a la comissaria

de les Corts, van detenir a Gràcia
l’anomenat violador del cúter. “És
un dels delictes resolts més importants de l’any anterior”, va apuntar aquest dijous en la comissió de
seguretat del districte l’inspector
cap Ricard Fernàndez. La comissaria de Gràcia va participar en el
treball de camp desplegat un cop
llançada l’alerta. “Va suposar molta feina i molt d’esforç”, ha afegit
el sotsinspector Jordi Giné.
La detenció és una de les 407 del
balanç de l’any policial a Gràcia,
però no es va fer a partir de la càmera de videovigilància d’un banc,
com van apuntar fonts policials
inicialment, perquè al carrer no
n’hi ha cap, sinó des de l’aparell de
control d’una clínica veterinària
que enregistra l’espai públic en direcció al passeig de la Mare de Déu
del Coll. Per allà es passejava Diego

Nicolàs R. C., en sentit ascendent,
cap endins del carrer Cardedeu, en
una de les zones tranquil·les i residencials de Penitents, quan va ser
captat per la gravació. En només
dos mesos, entre desembre del
2013 i gener del 2014, havia protagonitzat tres agressions sexuals,
dues de les quals al districte: una
a Penitents i l’altra a Turull. Finalment a Gràcia en va cometre quatre, un en grau de temptativa. “Totes les que apareixen per delictes
de caràcter sexual”, conclou Mossos. En el balanç, fet per Mossos
i Guàrdia Urbana, s’ha registrat
un augment del 3,1% de delictes, sobretot robatoris amb força
contra el patrimoni.

El carrer Cardedeu, diumenge passat, des de la perspectiva on va ser captat l’acusat
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“La seva llibreria amiga” REGALI LLIBRES!
LA MEMORIA DE LA LLUVIA
El periodista AquilesVega deberá
dar respuesta a una muchas cuestiones relacionadas con una serie
de violentos asesinatos.

Nova aventura del follet Oriol, que
acompanyat del seu amic el drac
aniran a veure al savi Romaní per
fer tornar a les abelles a la vall i a
visitar el cim de la mel d’on hauran
de sortir esperitats.

ENCUÉNTRAME
Thriller psicológico en la que
una madre , no sólo debe enfrentarse a la desaparición de su
hijo, sino también a las sospechas que sobre ella se generan
a través de las redes sociales
y los medios de comunicación.

UNA HISTORIA DE
BOLLYWOOD
Novela romántica divertida
y emocionante que nos da a
conocer a través de los ojos de
sus protagonistas (Mili y Samir)
la cultura y las tradiciones indias.

NO ES POR MÍ ES POR TI
Divertida comedia romántica.
Delia decide marcharse a Londres tras descubrir que su novio,
con el que planeaba casarse
tiene una aventura. Aunque allí
la vida tampoco será fácil.

ESA PUTATAN DISTINGUIDA
La nueva novela de Juan Marsé
gira en torno al asesino de una
prostituta en 1949.Treinta años
después alguien quiere hacer
una película sobre los hechos
de esta tragedia.

HISTORIA DE UN CANALLA
La autora disecciona la ambición, la codicia y el egoísmo del
ser humano en la que viene a ser
su obra más psicológica.

CINCO ESQUINAS
Los peligros del periodismo en
nuestra sociedad actual sirven a
Mario Vargas Llosa para crear su
última novela.

LOS ANGELES DE HIELO
Intriga con toques góticos ambientada en la Barcelona del
siglo XX.

EL RUISEÑOR
La historia de una mujer luchadora en la Francia de 1939 a
punto de ser ocupada por los
alemanes

EL AMOR NO ES NADA DEL
OTRO MUNDO
Facebook, un triángulo amoroso, universos paralelos, amor y
humor son algunos de los ingredientes de esta original novela.

EL CAZADOR DE LA
OSCURIDAD
Un sacerdote de una antigua
orden y una fotógrafa de la policía
se unen para atrapar a un asesino
en serie que está aterrorizando
Roma.

EL BAR DE LAS GRANDES
ESPERANZAS

VIOLENCIA JUSTA
Nueva novela negra de la mano
de uno de los maestros del
género de este país. Un thriller
duro y realista.

ANGULO MUERTO
Vuelve el inspector Milo Malart
(El asesino de la Pedrera) con
un nuevo y turbulento caso
ambientado en la ciudad condal.

MARLEY ESTABA MUERTO
Premio Dashiell Hammet 2015.
Historias de varios personajes
que se entrelazan entre sí con el
denominador común del estilo
negro del autor.

CICATRIZ
Un informático conoce a una
enigmática mujer rusa que tiene
una cicatriz en la mejilla.Thriller
adictivo.

LA MUJER DEL RELOJ
Novela histórica ambientada
en la guerra de independencia
española. Primera y magistral
novela de este joven autor.

FELIPE
El creador de Isabel y el Ministerio
del tiempo nos deleita con una
novela histórica sobre Felipe II.

FOLLET ORIOL I L’AVENTURA
DE LA MEL

La biografía del autor convertida en
novela. Relato vital y humano escrito
por un gran periodista y narrador
que alcanzó la fama con su anterior
novela OPEN.

CHARLIE I LA FÀBRICA DE
XOCOLATA
El clàssic de sempre amb les
il.lustracions originals en color.
El señor Willy Wonka obre les
portes de la seva fàbrica de
xocolata a cinc nens afortunats.
Serà en Charlie un d’ells?
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ENTRE VIÑEDOS
Primer libro de l serie Blue Heron donde Faith, la protagonista
vuelve a casa después de varios
años para enfrentarse a los
fantasmas del pasado. Historia
divertida entrañable y romántica
que te mantiene permanentemente con un sonrisa.
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FIRMES Sant Jordi 2016
dissabte 23 d’abril

10-11 hores

 (YD6DQGRYDO
 *HRUJLQD*HURQLPR
 3DX6LWMDU\5RJHU3
 5DXO0RQWLOOD

11-12 hores

 9tFWRUGHOÉUERO
 ,VDEHOGHO5tR
 (OLVDEHW%HQDYHQW
 $OHMDQGUR3DORPDV
 /DXUD)DOFR/DUD
 $QQD&DVDQRYDV

12 -13 hores

13-14 hores

 $QWRQLR%DxRV
 *D\GH/LpEDQD
 )HOL[-3\0)RUWHD
 6LPRQ6FDUURZ
 5H\HV&DOGHUyQ
 )HUQDQGR7ULDVGH%HV

16-17 hores

17-18 hores

 7RQL+LOO
 (QIHUPHUD6DWXUDGD
 -DYLHU2OLYDUHV
 1LHYHV$EDUFD
 0-RVp0RUHQR

18-19 hores

 -XDQ*yPH]-XUDGR
 0HODQLH5RVWRFN
 0LNHO6DQWLDJR
 -HQQ'tD]
 $OYDUR8UELQD
 0DUWD5GHOD&UX]  $QWRQLR&DEDQDV
 -RVp5DPyQ*HUPi/  &RLD9DOOV
 3HS3XLJ

 19-20 hores
 &ULVWLQD6RULD
 $OEHUW9LOODUy
 &DUOHV3RUWD
 5DTXHO(VWUXFK
 /OXF2OLYHUDV

20-21 hores

 6DQWLDJR3RVWHJXLOOR
 0&DUPH5RFD
 0LUHLD/OLQDUV
 -RVp/XLV0XxR]

 *HPPD*DUFtD7HUHVD
 0DQXHO/RXUHLUR
 7HUHVD9LHMR
 7DQLD-XVWH

ETHERIA
Segle IV. Una dona noble de la
Gallaecia emprén un viatge a
Terra Santa. Per el camí trovará
una patricia que busca venjança.

EL CAMINO DE LOS DIOSES
El maestro de la novela histórica sobre el antiguo egipto
nos narra las aventuras del
comerciante Amosis y recrea
con maestría el mundo antiguo
en el siglo I ac.

IKIGAI
Los secretos de Japón para
una vida larga y feliz. Filosofía
japonesa aplicada a la mente el
cuerpo y el espíritu.

¿Y TÚ QUÉ CREES?
Este libro nos ofrece las herramientas para modelar tu propia
vida y hacer realidad tus sueños.

HERBARIUM
Novela ganadora del último
premio Titania de novela romántica. Tras el pasado de su
abuela la protagonista descubre
un oscuro secreto familiar y una
gran historia de amor que le
dará fuerzas para desenterrar lo
que se esconde en su corazón.

ANTE TODO NO HAGAS
DAÑO
Las memorias de un neurocirujano que se han convertido en
un fenómeno editorial. Un libro
emotivo y humano que no deja
indiferente a nadie.

SOC EN PILGRIM
/D QRYHOD G·HVSLRQDWJH GHÀQL
tiva. Les aventures de “El pereJULQRµHQJDQ[HQGHSULQFLSLDÀ

UNA VOZ EN LA NOCHE
Nueva novela del comisario
Montalbano en la que se nos
muestra más escéptico e irreverente que nunca.

MINIBLOGGER
El blog de moda para sobrevivir
a la blogosfera (para ellas) Obra
ganadora de la “Beca Carnet
Jove connecta’t al comic 2015.”

COLOSSEUM
La novela narra la épica historia
del arquitecto Calicrates en
tiempos de Vespasiano.

HERMANOS DE SANGRE
Nuevas aventuras de Macro y
Cato ambientadas durante la
conquista de Bretaña. En el género de novela histórica sobre
la antigua Roma, Scaroow es uno
de las maestros indiscutibles.

DAMA DE LOS MUERTOS
Sorprendente vuelta de tuerca
al thriller contemporáneo en
una historia que te atrapa desde sus primeras páginas.

FLORES CORTADAS
Thriller trepidante y sobrecogedor que mezcla turbios
secretos, una fría venganza y
una inesperada posibilidad de
absolución.

CAZADORES EN LA NIEVE
Novela ganadora del XVI Premio de Novela corta Diputación de Córdoba. El autor nos
presenta un thriller vigoroso y
crudo en el que los personajes
buscan redimir su pasado.

UN VESTIDO A MI MEDIDA
Iris vera como su vida y la
relación con su madre cambia
drásticamente a raíz de un diagnostico demoledor. Emprenderán un viaje por la Toscana
donde descubrirán que no todo
es lo que parece.

EL PODER DE LA SOMBRA
Mercedes Lozano psicoterapeuta personal y Miguel
Vergara, psiquiatra serán los
encargados de reconstruir el
pasado de Rosa María Luque,
acusada de asesinato, para entender el presente y solventar
su futuro.
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Festival Cervera i brega entre entitats
El lliurament dels Premis Vila de Gràcia 2015 s’ha viscut dimecres de manera agitada, en primer lloc per l’emocionat discurs
del llegendari activista catalanista i dirigent excursionista Joan Cervera, que ha criticat sorneguerament la Gràcia “on tot
canvia” i ha deplorat “l’estafa” de l’Europa que tanca la porta als refugiats. Però la brega ha acabat dominant uns premis que
no s’han escapat del consum intern i ha anat a pitjor per la solució salomònica del jurat, dividint en dues la categoria de
defensa de les llibertats nacionals (per al Casal Corpus i per a Enric Sunyol per l’obra El Rellotger de Gràcia). Al final de la gala,
la decisió d’atorgar el premi d’honor col·lectiu als Trabucaires en lloc de fer-ho genèricament a La Revolta de les Quintes ha
provocat amenaces de dimissió dels organitzadors de la representació, que enguany fa deu anys. Fotos: Josep M. Contel
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1. Foto de família al final de la gala dels premis 2.
Joan Cervera, premi d’honor, amb la seva dona
i el regidor de Gràcia 3. Els responsables de la
Societat Catalana d’Educació Ambiental, premi de
sostenibilitat 4. El premi a la Revolta de les Quintes,
recollit pels Trabucaires, amb el president del
districte 5. La categoria de Memòria Històrica, per a
Vicens Palomares, amb mare i filla recollint el premi
6. La Fleca Fortino, premi al projecte comercial 7. La
Coordinadora d’AMPA, amb samarretes proinstitut
Vallcarca, premi a la iniciativa pedagògica 8. Enric
Sunyol, un dels màxims impulsors del Rellotger de
Gràcia, premi de llengua catalana 9. ‘La tarda és
nostra’, premi de Comunicació 10. El Casal Corpus,
també màxims impulsors del Rellotger, premi de
llibertats nacionals 11. El Banc de Recursos, premi
als valors cívics.
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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 23 d’abril
Exposició Apel·les Mestre. Artista complet. Home polièdric. Homenatge al treball artístic d’aquest conegut i polifacètic
artista de casa nostra: poeta, il·lustrador,
músic, autor teatral... Editada i cedida per
l’Esbart Català de Dansaires. Inauguració
i taula rodona, dijous 7 d’abril a les set de
la tarde, a càrrec de Josep Mª Delhom i
Jordi Artigas i Montse Garrich, comissària
de l’expopsició i representant de l’Esbart
Català Dansaire.
Centre Cívic El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 30 d’abril
Exposició El Campanar i la Revolta de
les Quintes. La mostra fa un recorregut
per aquests fets històrics i mostra com
aquests han perviscut a la memòria collectiva.
La Violeta (Maspons, 6)
Exposició Ocells d’Europa. La nova exposició del hall de Lluïsos és del dibuixant i guionista Gabriel Salvadó. Nascut
a Barcelona l’any 1966, ha escrit alguns
capítols de la sèrie Les tres bessones, i per
a diversos programes de televisió i ràdio.
Lluïsos de Gràcia (Pl. Nord, 7-9)
Fins al 12 de maig
Exposició de fotografia: I tu, com ho veus?
La mostra recull l’experiència del taller de
fotografia de l’ Escola d’Adults de l’Associació acidH. Són fotografies artístiques
que acompanyen reflexions al voltant del
punt de vista i la participació.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Fins al 4 de maig
Exposició Nothingness. Exposició collectiva dels estudiants de Metáfora
Barcelona. S’inaugurarà aquest divendres
a set de la tarda.
untiledBCN (Topazi, 14)
ACTES
Divendres 22 d’abril
Micro obert.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 18 h

Concert: Herba d’Hamelí.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h
Concert: Musicants. El nou projecte de
Manolo Miralles, fundador d’Al Tall.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h
Concert: Gipsy Klezmer Lab.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h
Concert: Perrocker.
La Sonora de Gràcia (R. Sant Miquel, 59), a les 22 h
Concert: Edward Estlin.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 22.15 h

recomanem
Lluïsos

Cap de setmana de Sant Jordi a
Lluïsos. Dissabte la jove companyia
Les Coralines estrenarà la comèdia
musicada Dins la cova, el resultat de
l’aposta que Lluïsos ha fet enguany
pels joves creadors. Al migdia, el bar
oferirà un menú especial Diada a 15
euros. I diumenge, matí de titelles
amb Una carretada de contes, de la
Guilla Teatre i l’últim taller de confecció de titelles de la temporada.
Dissabte 23 d’abril a les 12 h i
diugmenge a les 12 i a les 18 h a
Lluïsos (Plaça Nord)

Claudàtor: Justin Keiss [Sel]. 80’s Front.
Bar 134 (Torrent de l’Olla, 134), a les 23.30 h
Dissabte 23 d’abril
Teatre: El malalt imaginari. Teatre Arsènic.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h
Concert: Namina.
L’Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), a les 19.30h
Concert: Land of Coconuts.
Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 21.30 h
Concert: Maià.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h
Diumenge 24 d’abril
Teatre: El malalt imaginari.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h
Espectacle: Speak Up, Neus Grifell.
La Sonora de Gràcia (R. Sant Miquel, 59), a les 20 h
Jazz: Poetry of Sound.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 20.30 h
Dilluns 25 d’abril
Preparem el nostre pícnic! Espai Gent Gran.
Trobada a la cuina del centre per preparar
el pícnic del dia següent a la Creueta.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 18.30 h
Taller: Tècniques d’alliberació emocional
EFT Tapping, amb la Mercedes Bolívar.
Institut Gestalt (Verdi 94), a les 19 h
Subhasta festiva. Selecció d’obres i músi-

ca en directe.
Galeria H2O (Verdi, 152), a les 19 h
Dimarts 26 d’abril
Els viatges de la paraula: Exercicis de memòria, homenatge a la meva àvia. Monòleg a càrrec de l’actor Jordi Palet.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104), a les 19 h
Dansa: Tiempo herido. Pilar Dukes Torras.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h
Micro obert: Loqueterroting Jam Session.
La Sonora de Gràcia (R. Sant Miquel, 59), a les 21 h
Dimecres 27 d’abril
Lletra petita: La llegenda de Sant Jordi i el
drac. Teatre d’ombres. A càrrec d’Ermisenda Soy i Mar Aumedes.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104), a les 18 h
Conferència: Round Midnight: un retrat
de l’eternitat. Amb Mario Catelli.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a les 19 h
Nocturna Discordia Sessions.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30 h
Dijous 28 d’abril
Xerrada: Deep South, de l’església a la taverna. Country Music: perdedors, whisky
i cors trencats. Per Teresa Torres Villaseca,
professora de música i historiadora de l’art.
Bibl. M. Antonieta Cot (Pg. Vall d’Hebron, 65-69),
a les 19 h

Conferència: Formació en Coaching Wingwave®.
Institut Gestalt (Verdi 94), a les 20h.
Concert: Piragino-Eremciuc.
La Sonora de Gràcia (R. Sant Miquel, 59), a les 21.30 h
Soda Jam Session.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
ENTITATS
Dissabte 23 d’abril
Teatre: Dins la Cova (Les Coralines), un
Sant Jordi actual en clau de sàtira.
Lluïsos Teatre (Pl. Nord), a les 12 h
Teatre: Diuen, diuen, diuen. Teatre Casal Corpus.
Sala Montseny (Montseny, 31-39), a les 21 i
diumenge a les 18 h
Diumenge 24 d’abril.
Titelles: Una carretada de contes. La
Guilla Teatre. Taller inscripció prèvia.
Lluïsos (Pl. Nord), a les 12 i a les 18 h
Dilluns 25 d’abril
Llibrefòrum: La banda de Berlín, Ernst
Haffner.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19.30

Amb el suport de:
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Manolo Miralles (Al Tall), Jordi Batiste i el
duet sorgit d’Oskorri, a la Primavera Folk

breus
Casal Corpus celebra
Sant Jordi amb una
comèdia familiar
Casal Corpus

El cicle inclou un espectacle multidisciplinar basat en la biografia de l’escriptora Caterina Albert
Oriol Roig

El Primavera Folk 2016 del CAT
programa tres grans concerts de
música d’arrel amb artistes de
llarga trajectòria que presenten nous projectes i alhora fan
una mirada a tota la seva vida
musical: Manolo Miralles, fundador d’Al Tall, presenta aquest
divendres el seu nou projecte
Musicants; Jordi Batiste farà
una revisió de la seva trajectòria, des del Grup de Folk i
Rocky Muntanyola, Els Miralls
de Dylan fins als seus projectes
més actuals (6 de maig): i Pello
Ramírez i Xabier Zebeiro, antics
components d’Oskorri, compartiran els seus nous horitzons
creatius el 20 de maig.

Casal Corpues Teatre es passa a la
comèdia amb Diuen, diuen, diuen,
en la seva propera estrena coincidint amb la diada del llibre i la
rosa, que el grup ha aprofitat per
al lema de la promoció, ‘Per Sant
Jordi regala rialles’. “Feia temps
que ens ho demanaven i a teníem
ganes de fer una història divertida
i pensada per a tots els públics”,
explica un dels directors, Marc
Ortiz. La celebració del desè aniversari del Sergi i la Maria enceta
aquesta trama de falses aparences,
embolics, equívocs i malentesos.
Hi haurà, com és habitual, doble
sessió a la sala Montseny, dissabte
a les 21 h i diumenge a les 18 h.
Els components de Terratrèmol, que estrenen al

Silvia Manzanera
L’activitat post-tradi segueix el
seu bon ritme i el cartell de la
Primavera Folk d’enguany presenta tres noms de referència, o
en paraules seves, “obre les portes a tres artistes que han liderat
algunes de les formacions més
destacades i influents del país”. El
primer d’ells és un projecte al voltant del so de la Mediterrània, interpretat per una formació transversal d’experimentats músics,
liderada per Manolo Miralles,
fundador d’Al Tall, i presenten el
seu primer disc Adsabara.
El segon, Jordi Batiste i el seu
espectacle Toca Revisió, el 6 de
maig, on explicarà amb paraules
i cançons l’evolució que ha anat

CAT un espectacle sobre Víctor Català

experimentant al llarg d’aquestes
dècades, des dels primers discos
amb Els tres tambors, l’inici del
rock cantat en català, l’explosió
creativa dels anys 70, el rock progressiu, el folk, la música laietana,
el glam rock de Rocky Muntanyola, la música d’autor en general,
fins les darreres experiències
amb NOVA més properes a l’indie
rock. Batiste comptarà amb la collaboració de músics amb qui ha
compartit escenari com, ara Luigi
Cabanach, Manel Joseph, Carles
Benavent, Simone Lambregs o
Amadeu Casas, entre d’altres.
I Pello Ramírez i Xabier Zebeiro,
antics components del mític grup
Oskorri que es va acomiadar dels

Dansa, teatre i vídeo a ‘Victor
Català, la senyoreta de l’Escala’
A través del teatre, la música
en directe, la dansa, les videoprojeccions, la poesia i la
narració, l’espectacle ‘Victor
Català, la senyoreta de l’Escala’ tracta la desigualtat entre
homes i dones a partir de la biografia de l’escriptora Caterina
Albert, de qui aquest any es
commemoren els 50 anys de la
seva mort. La companyia Ter-

escenaris el passat 30 d’octubre al
CAT, s’han unit en un duet molt
especial que pretén experimentar

ratrèmol produccions ha triat la sala de concerts del CAT
per fer l’estrena d’aquesta obra
multidisciplinar i familiar el
proper dissabte 30 d’abril a les
19 h. La idea va néixer a finals
del 2015 com a projecte final
dels estudis a l’Escola Superior
de Música de Catalunya (ESMUC) del tenorista i multiinstrumentista Magí Canyelles.

i buscar nous horitzons creatius. I
això és el que presentaran divendres 20 de maig a les 22 h.

Els refugiats, tema del
tercer concurs literari de
teatre breu de la Violeta
La Violeta ha posat en marxa el
tercer concurs literari de teatre
breu, amb el tema Els refugiats
a l’Europa actual. El termini de
presentació d’orginals comença el
dia 23 d’abril i finalitzarà el 30 de
juny. L’escenari de l’obra, com a
les anteriors edicions, serà al voltant de la taula de fusta rodona de
l’equipament gracienc i la representació tindrà una durada d’un
quart d’hora. El premi (299 euros
pel primer guardonat i la representació de les tres peces guanyadores) es farà públic al setembre.

cartellera
CINEMES
BOSQUE MULTICINEMES. Rambla del Prat,
15. Tel. 93 217 26 42.
• El libro de la selva. Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00, 18.10,
20.20 i 22.30. Dl, 15.55 i 18.00. Dm, 16.00. Dl, 20.20
i 22.30. Dm, 18.10, 20.20 i 22.30.
• Òpera directe: Lucia de Lammermoor. Dl, 20.15.
• Òpera directe: Rigoletto. Dm, 19.30.
• El héroe de Berlín. 16.05, 19.05 i 22.00.
• Cegados por el sol. 16.10, 19.10 i 22.10.
• El juez (L’hermine). Dv, ds, dg, dm i dc, 16.10, 18.15,
20.20 i 22.25. Dl i dj, 16.10 i 18.15.
• Julieta. Dj, 20.15 i 22.20. 16.05, 18.10, 20.15 i
22.20. Dj, 16.05 i 18.10.
• Toro. 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.
• Kiki, el amor se hace. 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15.
Dc, 16.00, 18.05. Dc, 20.10 i 22.15.
• Zootrópolis. Ds i dg, 16.00 i 18.10.
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• The lady in the van. Dv, dl i dj, 16.00, 18.05, 20.15
i 22.20. Ds i dg, 20.15 i 22.20. Dm, 16.00. Dc, 16.00
i 18.05.
• Bienvenidos a Grecia. 16.05, 18.05, 20.05 i 22.05.
CINEMES GIRONA. Girona, 175
• Mi amor. Dv, ds, dc i dj, 17.45 i 22.00. Dg, 17.45 i
20.15. Dl i dm, 20.15.
• El misterio de God’s Pocket. Dv i ds, 16.00 i 22.00.
Dg, 16.00. Dc, 22.00.
• The lady in the van. Dv, ds i dg, 16.00 i 18.00. Dc,
17.30. Dj, 17.30 i 19.30. Dv, ds, dg, dl i dm, 20.00.
Dc i dj, 22.00.
• Nuestra hermana pequeña. Dv, ds, dc i dj, 17.30.
Dg, 19.30.
• Rumba tres, de ida y vuelta. Dv, ds i dc, 20.00.
Dg, 22.00.
• Casa Asia: Walnut Tree. Ds, 20.00.
• Generación Z. Dv i ds, 16.00. Dv, ds i dj, 22.00.

• Dolores de arena. Dv, 20.00.
• El niño y el mudo. Dg, 16.00.
• Al sostre del món. Dg, 18.00.
• Outbreak (entrada gratuïta). Dj, 19.30.
• Uchungu Na Tumaini. Dj, 20.00.
• Òpera en directe: Lucia de Lamermoor. Dl, 20.15.
• Òpera en directe: Rigoletto. Dm, 19.30.
CINEMES TEXAS. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 www.cinemestexas.cat]
• Sala 1: Un passeig pel bosc. 16.00, 18.00 i 20.00.
Una pastisseria a Tòquio. 22.00.
• Sala 2: Truman. 16.00, 18.00 i 20.00. Ds i dg, 18.00
i 20.00. Llagosta. 22.00.
• Sala 3: Paulina. 16.00, 18.00 i 20.00. La meva
casa a París. 22.00.
• Sala 4: Barcelona nit d’hivern. 15.50 i 18.00. Janis. 20.00 i 22.10.
SESSIONS TEXAS NANOS. En català i 3 €. Ds i dg 16.00

• Sala 2: El trencanous.
Sessions matinals. Diumenges i festius a les 12 h:
• Sala 2: El trencanous.
• Sala 3: La casa màgica.
• Sala 4: Tom Sawyer.
VERDI HD. Carrer Verdi, 32
• Toro. 12.00, 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.
• Los recuerdos. 12.00, 16.05, 18.15, 20.25 i 22.30.
• Mustang. 18.20, 20.25 i 22.30.
• Madame Marguerite. 16.00.
• El niño y la bestia. 12.00.
• Julieta. 16.10, 18.20, 20.25 i 22.30.
• Cegados por el sol. 12.00.
• Cemetery of Splendour. 16.00.
• La modista. 18.15.
• Hitchcock / Truffaut. 20.30.
• Nuestra hermana pequeña. 22.15.
• Rigoletto (òpera en directo). Dm, 19.30.

• Plenilunio. Dm, 20.15.
VERDI PARK. Torrijos, 49.
• El libro de la selva (VOSE). 18.20, 20.25 i 22.30.
• La habitación, Dv, dl, dm, dc i dj, 16.05.
• El niño y la bestia (VOSE). Dv, dl, dm, dc i dj, 18.10
i 20.20. Ds i dg, 20.20 i 22.30.
• Madame Marguerite. Dv, dl, dm, dc i dj, 22.30.
• Hitchcock / Truffaut. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.30.
• Cegados por el sol. 16.00, 18.00, 20.15 i 22.20.
• Romance en Tokyo. 16.00, 18.15, 20.15 i 22.30.
• Mañana. Dm, 20.15.
• Feliz Navidad Mr. Lawrence. Dj, 20.15.
VERDI KIDS:
• El libro de la selva. Ds, 16.15. Dg, 11.30 i 16.15.
• El niño y la bestia. Ds, 16.00 i 18.10. Dg, 11.30,
16.00 i 18.10.
• El extraordinario viaje de TS Spivet. Dg, 11.30.
• Ernest & Celestine. Dg, 11.30.
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Sant Jordi’16: nou mapa de llibreries,
firmes, lectura al carrer i petonada
Gràcia ha programat dissabte una intensa jornada de llibres i roses al carrer
A més de les activitats clàssiques
pròpies de Sant Jordi (les signatures d’autors a les llibreries) i
les parades de roses que s’estenen
per tota la Vila, el programa de
dissabte és més plural que mai,
amb la petonada per la diversitat
sexual impulsada per Òmnium
i l’ANC, la glosada de Cor de
Carxofa a la Torna o la lectura de
texts de Joan Amades a la plaça
del Sol. A més, l’Associació de
Llibreters repartirà el nou mapa
de llibreries de Gràcia.
Silvia Manzanera
El matí de Sant Jordi els Jardinets
de Gràcia acolliran una festa amb
el lema ‘Per Sant Jordi, posa’t rosa’, que pretén repensar els estereotips heterosexuals de la Diada
a través de diverses activitats. Organitzada per Òmnium Cultural,
l’Assemblea Nacional de Catalunya i els col·lectius Festa Allioli Olé
i Afirma’t, la jornada començarà a
les 12 del migdia i comptarà amb

A.B.
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les principals signatures

Llibreria Atzavara. Escorial, 94 - 100
• Josep Camps i Isaac Pachón. 13 h
• Roger de Gràcia. 15 h
• Najat El Hachmi. 16 h
• Pilar Garriga, Joan Bustos, Jaume Cela i Alegria Julià. 17 h

Blackie Books. Plaça Virreina
• Marta Altés, Miguel Noguera, Miqui Otero i Ben Brooks, de 16 a 17 h

Haiku. Montseny, 7.
• Francesc Miralles, co-autor del llibre Ikigai. De 12 a 13 h

Taifa. Verdi, 12.
• Tot Anagrama: Marta Sanz, Sara Mesa i Romà Gubern, d’11 a 12 h
• Dins la llibreria: Xavier Pérez i Jordi Balló, de 11 a 12 h
• Antonio Baños, ‘La rebel·lió catalana’, de 12 a 13 h
• Pascual Ulpiano i tres autors de 66 RPM, Alicia Rodríguez, Sonia Barba
i Andrés Crespo, de 13 a 14 h
• Pau Subirós i Víctor Nubla, de 18 a 19 h

Sons Of Gutenberg i Consumició Obligatòria. Pl. Vila

La plaça de la Vila, aquest dijous en la jornada d’intercanvi de llibres de les escoles

un fotoreclam per reivindicar,
amb un petó, la diversitat sexual
real en un dia “en què la llegenda
imposa un heterosexisme que deixa de banda altres opcions sexuals”. Una altra aportació -aquesta
fora de circuits- és la del Bar 134,
que obre a partir de dissabte un
“racó singular per a la lectura i la
bibliofàgia” en col·laboració amb
el fons de Catálogo Editorial, del
carrer Guilleries; una zona per a
l’exploració llibresca que es quedarà de forma permanent.

Per la seva banda, l’ateneu La
Torna ha programat un taller de
ball mallorquí amb Raquel Terraza i Àlex González, (11 h), una ballada popular amb Els exiliats (13
h), i una glosada de sobretaula a
càrrec de Cor de carxofa (16 h).
La Violeta ha organitzat al migdia
un acte de lectura de texts de Joan Amades a la plaça del Sol, on
instal·larà una parada on es podran comprar la rosa i la reedició
de Tradicions de Gràcia, amb un
preu “popular” de 10 euros.

• P.A.E. Plataforma de adictos a la escritura, de 10 a 12 h
• Alberto Valle (‘Malas Noticias es Palop’), d’11.30 a 12.30 h
• Poetes: Ale Oseguera, Manuel Lopez Adrian, Silvia Rins, José Liñán, de
12 a 14 h + Presentació de Gelria i El Bicho
• Ricard Millás, Clara Tíscar, Susanna Tortosa i Tudela, de 16 a 18 h
• Benjamín Recacha, Daniel Higiènico, Jordi Fernandez, Sergi G. Oset,
Roser Amills, Teo Serra, Julian Sanchez Caramazana, de 18 a 20 h

La Memòria. Pl. Vila
• Mireia Llinàs (‘Els enemics silenciosos’), de 12 a 13 h

Nova Casa Editorial. Pg Sant Joan 31
• Josep Garcia i Fortuny, de 13 a 14 h + Eduard Balsebre, de 17 a 18 h

Maite Libros. Via Augusta, 64
• Eva Sandoval, Georgina Geronimo, Pau Sitjar i Roger Pergua,
Raul Montilla, Víctor del Árbol, Isabel del Río, Elisabet Benavent

El viatge més secret de Víctor Nubla, els contes de la Ruta de la Seda que tan coneix Eduard Balsebre, la història de
dones escrita per Cristina Campos o la reedició de ‘Tradicions de Gràcia’, de Joan Amades, entre les novetats locals

Contes de la Ruta de la Seda, Eduard
Balsebre (Nova Casa Editorial). Una selecció de contes de l’Àsia Central, el Tibet
i la Xina de la mà d’un viatger incansable
i gran coneixedor d’aquestes terres.

Pan de limón con semillas de amapola, Cristina Campos (Planeta). Una història d’amistat femenina, i una de les 10 seleccionades
per participar en el Festival de Cine de Berlín
per fer-ne l’adaptació cinematogràfica.

Tradicions de Gràcia, Joan Amades. Facsímil del llibre publicat el 1950 i que ara reedita la Coordinadora de Colles de Cultura i
el Taller d’Història, amb la col·laboració de
l’Associació Cultural Joan Amades.

El viaje secreto de Elidan Marau a través
del Mar de Leche, Víctor Nubla (Ed. incorpore). L’escriptor i músic gracienc treu a la
llum, després de vint-i-un anys, aquesta
història d’aventures, màgia i mites.
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L’Europa torna a guanyar i assoleix la
segona plaça gràcies a l’empat del Gavà

breus
Les inscripcions per a
la Gràcia-Montserrat,
obertes fins l’1 de juny
UEC

Els graciencs derroten el ja descendit Masnou i depenen d’ells mateixos per quedar segons
Àngel Garreta

L’Europa podria millorar els registres de Pedro Dólera i quedar
classificat com a segon al play-off
d’ascens a Segona B. Els graciencs van derrotar diumenge el
cuer, el Masnou, que ja ha perdut
matemàticament la categoria, i
s’enfilen fins a la segona plaça
gràcies a l’empat a tres del Peralada contra el Gavà, que baixa a
la tercera posició de la classificació amb un punt menys.

La XXIX edició de la Marxa de
resistència Gràcia-Montserrat ja
escalfa motors i els participants
tenen temps fins l’1 de juny per
inscriure-s’hi. Aquesta prova,
puntuable per a la XVIII Copa
Catalana de Caminades de Resistència, tindrà lloc els dies 4 i
5 de juny. La sortida es farà a la
plaça de la Vila el dissabte a les
cinc de la tarda i l’hora límit per
fer els 62 quilòmetres serà a les
dotze del migdia del diumenge a
la plaça del Monestir.

Xavi Tedó
En un partit trampa, els escapulats no es van deixar sorprendre
i van fer els deures. Dos gols matiners de Dot, que es va estrenar
la passada jornada, van avançar
els locals, però els del Maresme,
els últims en vencer l’Europa, van
reduir diferències. Dos minuts
més tard Àlex Fernández va fer el
gol de la tranquil·litat d’un Europa
que encadena dinou jornades sense perdre. L’empat del Peralada
contra el Gavà fa que l’equip d’Albert Poch depengui d’ell mateix
per acabar segon. La derrota del
Vilafranca contra el Rubí, a més,
permet als graciencs ampliar a
quatre punts la distància amb els
penedesencs, cinquens classificats. El calendari afavoreix les aspiracions de l’Europa, que en les
quatre jornades que queden només s’haurà d’enfrontar amb un
equip que es jugarà alguna cosa,
el Santfeliuenc, que marca ara per
la salvació. El Palamós i el Santfe-
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El defensa Oriol Dot celebrant un dels dos gols
aconseguits contra el Masnou al Nou Sardenya

liuenc a domicili, i el Júpiter i el
Granollers a casa són els propers
rivals del conjunt de Poch, que ha
retallat a només nou punts la distància amb el Prat de Dólera, líder
incontestable del grup cinquè de
Tercera. Més complicat ho tenen
el Gavà, que en dues jornades se
les veurà amb un Rubí que lluita
per sortir de la darrera plaça del
descens, la Montañesa, que visita
la propera jornada un Cerdanyola que apura les opcions de ser al
play-off, o el Vilafranca, que rep el
filial del Sabadell. El conjunt del
Nou Sardenya, però, no es deixa
endur per l’eufòria per mantenir
un segon lloc que li permetria tenir el factor camp a favor.

El club gracienc apadrina un
equip masculí de discapacitats
Tal i com han fet els Lluïsos,
la Fundació Europa i el CE
Europa apadrinaran, la propera temporada un equip de
futbol masculí -i treballaran
per formar-ne un de femeníd’esportistes amb discapacitat intel·lectual. L’Associació
ACIDH, amb una gran i llarga
trajectòria esportiva de més
dues dècades, ha estat l’entitat escollida per formar part
d’aquest nou projecte esportiu
i l’equip s’anomenarà Club Esportiu Europa ACIDH. Aquest

conjunt entrenarà a les installacions del club gracienc i
gaudir de tots els seus serveis.
El conveni ha estat possible
gràcies a la col·laboració de la
Federació ACELL i d’Special
Olympics Catalunya. Aquest
projecte, que s’oferirà als gairebé dos mil socis europeistes
i als graciencs que tinguin algun familiar amb discapacitat
intel·lectual, té com a objectius
principals fomentar la integració i sensibilitzar la societat
per mitjà de l’esport.

El SAFA venç, però
baixa a Primera un any
després de pujar a Copa
Tot i guanyar al cuer, el CB Ipsi A,
per 71 a 81, el SAFA Claror ha perdut matemàticament la categoria
a tres jornades del final perquè el
Ciutat Vella va vèncer i té l’average particular a favor amb tres victòries de marge. Un any després
de pujar a Copa Catalunya, competició que feia sis anys que no
disputava, les lesions han castigat
els graciencs, que només han guanyat 7 dels 27 partits disputats. El
SAFA, que acabarà la lliga com a
penúltim, baixa de manera directa perquè els dos últims classificats no es poden acollir a les fases
de descens que disputen els altres
quatre pitjors equips.
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Silvia Manzanera
Cedida

S’instal·la a Virreina una cooperativa del coneixement i gestió del talent

Cal Tip: coneixement compartit
Una cooperativa de coneixement compartit com a eina
de transformació i economia
social. Això és Cal Tip -inaugurada oficialment aquest passat
divendres en el seu bonic espai
amb vistes a la Virreina-, tot i
que ja havia començat a prendre forma molt abans al cap
de la seva ideòloga, Eugenia
Sanjuán, que compta amb el
suport incondicional de la seva
cofundadora, Marta Martori.
“Tothom por aportar alguna
cosa a la societat”. La confiança en els capacitats de les persones i en el fet de compartirles amb els altres és el motor
d’arrencada de Cal Tip. Això, i

la passió d’Eugenia Sanjuán per
la generació del 27: “Van ser un
referent cultural i intel·lectual,
i en aquell temps es va produir
un creixement emergent en tots
els àmbits professionals”. I amb
la mirada en aquesta generació,
ara Cal Tip vol desenvolupar el
talent de les persones compartint l’esperit en l’economia del
coneixement i les competències de cadascú. Traduït: Cal Tip
ofereix espais de treball, tallers
tutorials (amb un preu de 12
euros els més econòmics i amb
què es comparteix coneixement
pràctic per la vida quotidiana),
workshops (que ja tenen un preu
més elevat) i una borsa d’oportunitats. Però Martori avisa: “no
som un networking a l’ús, primer
perquè l’espai ja està dissenyat
d’una altra manera i perquè el

pots fer servir per hores”. I una
altra diferència: el pes web. Han
creat una pàgina no només d’informació i explicació del projecte
sinó de gestió per a tots aquells
interessats. “Pots consultar la

“Portem molts anys instal·lats
en un cercle de confort i ja
és hora de sortir-ne”, diu una
de les fundadores
disponibilitat de l’espai, fer la
reserva d’un taller i també fer
el pagament de l’activitat que
t’interessi a través de la web”,
explica Marta. Tornar a posar
en valor la formació i el coneixement és el principal repte del
projecte. “En aquest país la gent
no valora prou la cultura ni la

Eugenia Sanjuán i Marta Martori en una sala de Cal Tip, ubicat a Torrijos amb Virreina

formació, molt lluny del que vaig
aprendre treballant uns anys a
Mèxic”, apunta Sanjuán. Per a
les fundadores de Cal Tip, la seva
proposta “no és fàcil d’entendre”
però es mostren confiades amb
el seu futur. “El problema és que

portem molts anys en el cercle
de confort i ja és hora de sortirne”, subratlla Martori. “Serà
un procés lent, perquè estem
parlant d’obtenir i compartir
coneixements”, afegeix la seva
companya.
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graciencs a la contra

Òscar Mejías

la torratxa

Òscar Mejías

Víctor
Nubla

El salt a la gran ciutat va
venir el 1964, al Majèstic,
i un any més tard al
restaurant Reno
Des del seu ‘Food Truck’
ha cuinat per a Kate
Beckinsale, Ken Loach o
Jean-Michel Jarre

El cuiner gracienc Josep Garcia i Fortuny mostra un dels tres volums que ha dedicat a la història de la cuina del país

Històries des de darrere els fogons
Tarragoní de naixement i gracienc d’adopció, en el personatge del Josep s’amaga una vida
plena d’històries, sempre vistes
des de darrera dels fogons que
l’han acompanyat en tots els
seus viatges. Ja de ben jove, al
1956, va deixar el seu poble natal de Salomó per anar a estudiar a la universitat laboral de
Tarragona, que tenia el nom de
Francisco Franco. Tot i no ser
molt bon estudiant el seu pare
va aconseguir que entrés a treballar, inicialment com a “botones”, a l’Hotel Internacional
de Tarragona, i va ser allà on va
començar la història d’una vida
sencera lligada a la cuina.
En Josep sempre s’havia sentit
atret per l’art culinari i, ja de
petit, es quedava embadalit mirant com la seva mare prepara-
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va el àpats familiars. Ja es veia a
venir aleshores que aquella seria
la seva vocació. Fins i tot comptava, literalment, els plats que
fregava a l’hotel a l’espera que li
arribés la oportunitat d’estrenarse com a aprenent a la cuina. Es
quedava a fer hores extres a les
tardes per a que el seu xef li expliqués amb detall com cuinar els
plats del dia. D’aquí van sorgir els
seus primers sofregits i truites.
El salt a la gran ciutat va venir el
1964, quan va començar a treballar al Majèstic i, un any més tard
al restaurant Reno, un dels locals
de més renom a l’època. Tot i que
ara ens podria semblar que 1000
pessetes per un sopar no és res,
aleshores resultava ser el més car
de Barcelona. Realment, la carrera d’en Josep anava tant disparada cap a l’èxit que ni el servei

militar va poder tallar el seu ascens. Destinat a Almería a l’any
1967, ell va continuar exercint el
seu ofici per als seus companys i
superiors del batalló.
Corria l’any 1979 quan en Josep
treballava a un restaurant-masia
a prop de Sabadell i va rebre la
visita del seu amic Miquel Moy.
En Miquel venia de bracet amb
un altre jove anomenat Fernando
per a que en Josep l’agafés com a
ajudant. En Fernando era un noi
treballador però que no destacava
especialment entre la resta, i el fet
que en aquest restaurant no retribuís amb un bon salari els seus
treballadors el va animar a marxar
i a provar l’aventura culinària a altres indrets com la Costa Brava. I
va resultar que El Bulli va acabar
sent la casa de “l’ajudant” Fernando durant els trenta següents anys.

Per aquest no ha estat l’únic
contacte d’en Josep amb celebritats. El seu ofici el va portar
a viatjar per tot el món capitanejant el càtering d’esdeveniments esportius i cinematogràfics. Des del seu camió de cuina
(el que ara coneixem com a Food Truck, tant de moda a la TV)
ha servit els seus plats a gent
com Kate Beckinsale (que era
vegetariana), Ken Loach, Sidney, Jean-Michel Jarre (de qui
diu que no li agraden els tomàquets) o Jon Bon Jovi (que portava un doble càtering alemany
i català).
El casament amb la seva esposa
coincideix en el temps amb el
seu matrimoni amb el barri de
Gràcia. És a l’any 1975 quan es
muda al seu pis del carrer Astúries, atret per l’estil de vida
gracienc. Des d’aquí ha vist com
el barri s’ha anat transformant
els últims quaranta anys, però
sense perdre la màgia que el va
captivar en aquell moment. La
professió ha quedat enrere però
no la vocació, i és des del carrer Astúries des d’on en Josep
continua diàriament darrera
els fogons delectant amb els
seus plats a un públic molt més
reduït però molt més selecte.
Són les celebritats de casa seva
les que ara gaudeixen de la mà
experta d’en Josep.

La cultura del crit
Aquí la gent crida. Criden
al carrer, a les seves cases,
en els bars i els restaurants.
Es criden uns a uns altres, o
criden sols, dins dels seus
cotxes. Els criden als nens,
que aviat aprenen a cridar.
Els tímids van a llocs sorollosos per atrevir-se a cridar
i els desacomplexats ja
entren cridant en ells. Criden
els polítics en els mítings
malgrat tenir micròfons,
que acaricien amb les mans
quan baixen el to. Aquí es
crida parlant per telèfon,
per ajudar a la connexió del
satèl•lit, i també per explicar
alguna cosa a un turista que
pregunta, pensant que si no
entén l’idioma, cal cridar, o a
la gent amb ulleres de vidres
gruixuts, ja que creiem que
si algú no veu bé, tampoc escolta bé. Hi ha llocs
concebuts exclusivament
per cridar, com els camps de
futbol, on criden per igual jugadors, aficionats i entrenadors. I, no obstant això, no és
clar que tot aquell que crida
ho faci per a ser escoltat,
ja que la cultura del crit és,
principalment, una cultura
de sords. Hi ha una altra
teoria que diu que, si fos el
cas que cridem amb l’objectiu de comunicar-nos, resulta
evident que és perquè estem
molt lluny els uns dels altres
i parlant no ens sentiríem.
Això pot ser degut a la gran
distància que ens separa o a
l’inesgotable soroll ambiental que produeix la nostra
civilització, una massa
sonora d’interferències,
indiferenciable i permanent,
que esborralla els continguts i distorsiona el relat de
la nostra experiència.

