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El regidor de Gràcia, Guillem 
Espriu, ha superat aquests dies la 
barrera dels tres anys de mandat 
amb un balanç realista de les difi-
cultats que ha hagut d’afrontar el 
seu govern en minoria només en 
l’últim any, amb la marxa enrere 
de reformes com Palou, Sedeta o 
Park Güell . “Ens hem d’acostu-

mar a conviure amb la discrepàn-
cia; a Gràcia tothom té opinió”, 
apunta el regidor en una entre-
vista a L’Independent, on defensa 
la participació veïnal però també 
la presa de decisions polèmica o 
no de l’administració local. En 
aquesta entrevista, Espriu també 
posa en quarentena la seva con-

tinuïtat al capdavant del districte 
tenint en compte els moviments 
que es poden produir en la po-
lítica catalana i municipal en el 
pròxim any. “No sé si repetiré, ho 
diran moltes coses, però no m’im-
portaria continuar”, conclou.
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Mercè Montalà: “Va 
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Després dels últims estira i ar-
ronsa, l’Ajuntament intenta de-
sencallar el pla integral del Park 
Güell. Els grups municipals 
han rebut la proposta de torns 
i tiquets d’entrada que estableix 
tres nivells d’accés al parc. Els 
veïns hi entraran amb un xip 
similar al sistema de l’àrea verda 
i hi haurà accessos exclusius per 
a la resta de visitants.

Pàgina 6
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el pregó de Festa Major, un acte popular 
organitzat pel Districte en una festa de 
pressupost modest, ha anat acompanyat 
en els últims anys d’un àpat entre els res-
ponsables institucionals i el convidat al sump-
tuós restaurant Fernández dels Jardinets. al 
Fernández també s’hi havien fet dinars del protocol fes-
tiu... aquest any, però, hi ha una curiosa confluència: el 
pregoner, tal com va avançar L’independent a la web, és 
isma Prados, l’amo del restaurant, ara dit els Jardinets 
de gràcia. els farà descompte? S’asseurà a taula? 

Adreceu Les vostres cArtes, Amb un màxim 
de 15 Línies, indicAnt eL vostre nom, 
AdreçA, teLÈfon i dni A: L’Independent
c/ LA perLA, 31 bAixos - 08012 bcn
o bé A independent@debarris.com. 
tAmbé Les podeu fer ArribAr A trAvés deL 
nostre portAL www.independent.cat/gracia

editorial ull de donacartes al director

el dependent

El tancament de la galeria comercial d’alimentació del Coll posa 
de manifest una problemàtica estructural d’aquest barri nord del 
districte de Gràcia que afecta el dia a dia i la qualitat de vida dels 
seus veïns. A cavall entre el Carmel i la plaça Lesseps, és com-
prensible que les característiques orogràfiques del seu entramat 
urbà, castigat per dures pendents que exerceixen de barreres 
naturals i que compliquen el desplaçament a persones amb 
mobilitat reduïda, condicionin el creixement econòmic així com 
les relacions socials d’aquest espai. El Pla d’Usos del Districte de 
Gràcia del 2005 ja feia un tímid intent per tal de promocionar l’es-

tabliment de botigues als barris 
nord i restringir la proliferació 
d’una oferta saturada al centre 
històric de la Vila de Gràcia. El 
tancament de la galeria del Coll 
i l’escassa oferta de productes 
bàsics –que, en ocasions, no 

es troben a cap comerç de la zona- no és ni més ni menys que 
el reflex d’un fracàs d’aquell moviment per reactivar el Coll. Si 
bé és cert que des del consistori gracienc s’està fent una aposta 
per millorar els serveis i els recursos dels barris nord –amb nous 
equipaments, rehabilitació de carrers i plans d’ocupació- la realitat 
és que la iniciativa privada encara no se sent atreta per invertir 
a la zona. De fet, aquest és un dels objectius bàsics de l’actual 
projecte Treball als Barris de Barcelona Activa que, d’una banda, 
genera llocs de treball per als veïns i, de l’altra, estudia a fons 

la situació per determinar les 
mancances i repensar soluci-
ons. Enmig d’aquest context 
de declivi econòmic, la galeria 
d’alimentació del Coll es con-
verteix en la pèrdua d’un símbol 
de la lluita per recuperar l’oferta 
comercial d’una barri urgentment 

necessitat. El seu tancament provisional, després que abaixi la 
persiana la darrera de les 52 botigues que anys enrere hi havia, 
donarà pas a un panorama d’incertesa que pot determinar el futur 
del Coll. Tot dependrà de si es renova i reobre la galeria o no. 
L’Ajuntament ja ha anunciat que no hi invertirà per fer la reforma 
i impulsar el comerç del barri. Tot queda, doncs, en mans d’una 
possible iniciativa privada que aposti per la reforma integral 
d’unes galeries que no compleixen amb la normativa actual i 
que cregui en la viabilitat del negoci. Un mal auguri per als veïns 
que, malgrat haver-s’hi acostumat, reclamen a crits gaudir de 
l’oferta d’alimentació bàsica per no haver de desplaçar-se als 
mercats muncipals del Carmel o Lesseps. 

Resulta que el poble ca-
talà, que conforma una 
nació, no vol acceptar el 
fre que sistemàticament 
li imposa l’Estat espanyol 
al qual conjunturalment 
pertany. I és que la 
protesta existeix precisa-
ment pel fet que Catalu-
nya se sent una nació. 
No per l’Estatut en sí, ja 
que vam sortir al carrer 
els que vam votar contra 
aquest estatut esquilat. 
Llavors, és inconcebible 
que Montilla vulgui anar 
al davant de la mani-
festació i que, a més, 
vulgui imposar rera quin 
lema hem de marxar tots 
plegats. La manifestació 
l’ha convocat la societat 
civil, per tant, no hem de 
cedir ni un mil.límetre al 
xantatge institucional. 

Abans, quan s’organitzava 
una manifestació, els polí-
tics aconseguien posar-se al 
capdavant amb l’excusa de 
donar-li importància i així 
sortien a la foto. Però aquesta 
mala costum es va modificar 
durant l’auge de les mobilitza-
cions antiglobalització (contra 
el Banc Mundial, contra l’FMI, 

Tot i que durant els últims 
anys, el futbol femení ha 
experimentat un èxit i crei-
xement gens menyspreable, 
la seva invisibilitat mediàtica 
fa que el futbol sembli un 
esport únicament masculí. 
No és ben bé així. El primer 
mundial de futbol femení 
es va celebrar l’any 1991 a 
la Xina, 61 anys després de 
la primera copa masculina, 
el 1930, a Uruguai. Durant 
la dècada dels vuitanta i 
noranta, la seva implantació 
com a esport professional 
va créixer considerablement 
en països amb poca tradició 
futbolística com Estats Units, 
Xina, Suècia o Noruega. 
En canvi, en països com 
Itàlia, Anglaterra, França o 
Argentina amb una tradició 
futbolística masculina molt 
important i amb aficions 
d’ampli abast social la 
presència del futbol femení 
és molt minsa i marginal. 
Igualment, a Espanya i Ca-
talunya, aquesta modalitat 
esportiva continua oblidada 
i gens reconeguda. Ben al 
contrari passa a Alemanya 
que compta, actualment, 
amb un equip de jugadores 
supergolejadores que són les 
actuals bicampiones i que ja 
han guanyat més d’un títol 
mundial. El proper Mundial 
de futbol femení se celebrarà 
a Alemanya, l’any vinent, 
el 2011. Es podrà veure i 
seguir? 

Futbol 
femení
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íMés traves al comerç del Coll

Sara Reñé

El tancament de les 
galeries donarà pas a un 
panorama incert que 
pot condicionar el barri

Opinió

Tot i la millora en 
serveis, la iniciativa 
privada no se sent atreta 
per invertir al Coll

contra l’Europa del Capital, 
contra el PHN, contra la guer-
ra...) perquè es va aconseguir 
que les manifestacions fossin 
encapçalades per gent normal 
mobilitzada i que els polítics 
marxessin dins la mani com 
un més. El carrer és de la 
gent.
Els polítics han de fer la 
seva feina on toca, el que no 
hauríem de tolerar és que 
vinguin al carrer a fer-se veu-
re. Per exemple, ara Monti-
lla es fa l’enutjat davant la 
sentència de l’Estatut per no 
enfonsar-se electoralment 
davant de CiU, però al mateix 
temps vol diluir la reacció 
ciutadana perquè és del PSOE 
i no vol donar ales al poble 
català. I nosaltres hem de dir 
ben clar: “Ens manifestem 
clamant que som una nació 
amb dret a decidir. Que no 
ens ho negui el president de 
Catalunya!”

Jordi Oriola
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Banderitis

Gràcia ha superat amb nota 
l’onada de banderitis que va 
envair la setmana passada els 
carrers i balcons. Deu a un 
a favor de les quatre barres. 
Molt bé. Però tampoc ha 
passat res perquè el portaveu 
adjunt del PP, Miguel Raposo, 
es passegés amb la rojigualda 
per Canaletes (desmentint al-
guns periodistes apocalíptics, 
a Catalunya ja es pot passejar 
amb la samarreta d’Espanya). 
L’impacte sociològic del que 
s’ha viscut aquesta setmana 
mereix, però, una anàlisi 
ampliat d’urgència: possible-
ment és la primera vegada 
que alguns catalans (a banda 
d’espanyolistes i independen-
tistes, també en creixement) 
han agafat la senyera per ma-
nifestar-se un dia i l’estanque-
ra per celebrar la victòria de 
Barçaespanya. Dit d’una altra 
manera: per primer cop, la 
bandera espanyola no ha es-
tat percebuda com un símbol 
d’agressió. A mi això només 
em va passar l’11-M a Madrid 
i no penso evolucionar ara 
com ara. Però caldrà estar 
atents en els pròxims anys a 
aquesta convivència de sím-
bols. A veure qui guanya. A 
veure si Catalunya, Barcelona 
o Gràcia s’assemblen més a 
Suïssa o a Irlanda del Nord. A 
mi m’agradaria que s’assem-
blessin a Catalunya. 

La PerLa, 31, 08012 - BarceLona

TeL. 93 217 44 10

ediTa: debArris, sccL

direcTor: ALbert bALAnzà

Amb eL suport de:

És una iniciaTiva de: Avv viLA de GràciA, 
debArris i GràciAWeb. conseLL direcTiu: 
ALbert bALAnzà, Jordi GAsuLL, JoAn Lou. di-
recTor LocaL: ALbert bALAnzà. redacTo-
ra en caP: mAriA orteGA. redacció: eLenA 
ALbouy, cArinA beLLver, Adrià cortAdeLLAs, 
cLArA dArder, meritxeLL díAz, LídiA HAro, 
Èric LLuent, LAurA miLLAn, pAtriciA monGe, 
AndreA rodoredA, xAvi tedó, GinebrA vALL, 
unAi veLAsco, mArc vidAL. MaqueTació: 
serGi Lou. coL.LaBoracions: Jordi ALber-
tí, àLex boscH, LLuís bou, ferrAn cAsAs, 
ànGeL GArretA, pep GorGori, mike ibáñez, 
sebAstià JovAni, GerArd mAristAny, pere 
mArtí, serGi mArtín, JoAn miLLAret, víctor 
nubLA, serGio oLiveros, evA piquer, roGer 
rofín, tristrAm, rAfeL vALLbonA, vocALiA 
de LA donA de L’Avv. FoTograFia: nonA 
codinA, Jordi mArcH, JoAn perrAmon, JAvi 
soriA. PuBLiciTaT: sAndrA GAmboA (692 
601 261). disTriBució: cet LAbor-90. 
iMPriMeix: cG cAniGó s.L.

diPòsiT LegaL: b-32478-00
disTriBució conTroLada Per Pgd

A
lb

ert Balan
zà

núM. 352

núM. 352

Creus que el model de Festa major ha millorat els últims anys? vota a www.independent.Cat/graCia

Opinió

el bloc

què en penseu...Text i fotos: Núria Farrarons

Aplicar-ho sense més no em 
sembla gens bé. Cal explicar bé 
com es farà i perquè, doncs a 
la llarga sempre ho paguem tot 
els mateixos. D’altra, banda pot 
ser una mesura per fer un ús 
correcte del servei públic. 

anna cirera
advocada

Miquel Llorens
jubilat

Natalia rodríguez
perruquera

Xavi Pujol
repartidor

Molt malament. Què més ens 
passarà aquest any. Sort que 
els comerciants encara no han 
aplicat en els seus productes 
el nou IVA però cada vegada 
queden menys diners per fer 
les mateixes coses. Com a mí-
nim els jubilats haurien d’estar 
exclosos de pagar. 

No em sembla malament. La 
gent va a urgències sense que 
sigui necessari i per això hi ha 
cues. Si ho han de pagar ja no 
hi aniran tant. 

Jo sóc autònom i ja em pago 
moltes coses, fins ara no ho 
teníem cobert enlloc. Cal pen-
sar-ho abans de fer res, perquè 
hi pot haver situacions molt 
complicades i a mi no m’agra-
dria que passés com als Estats 
Units, on sense Visa ni tan sols 
t’escolten. 

... de la proposta de copagament de la sanitat?

tribuna

com l’europa maltracta el seu futbol base
“Papa, els del CE Europa són 
molt de dretes, no?”. Juan, 
12 anys. “Per què no cremem 
la samarreta de l’Europa per 
Sant Joan?”. Guilli, 12 anys. 
Aquestes són algunes de 
les reaccions dels nens a 
la manera com s’han sentit 
tractats per l’Europa. El club 
ha eliminat, al.legant criteris 
de competitivitat i espai i 
sense previ avís, tres equips 
del seu futbol base per a 
la pròxima temporada. La 
decisió i els criteris ens sem-
blen injustificables. La forma 
com se’ns ha comunicat, un 
maltractament prepotent i 
groller.
Han utilitzat com excusa 
la manca d’espai a causa 
de la nova normativa de la 
Federació Catalana de Futbol 
sobre futbol base -que pretén 
restar pressió competitiva als 
nens- per intentar guanyar 
competitivitat en el club, el 
contrari.
Han desplaçat els més 
petits al camp de l’Àliga per 
donar més espai als equips 
punters. Fan fora 40 nens i 
segueixen fitxant -sovint de 
manera poc ètica- equips gai-
rebé complets d’altres clubs, 
com l’aleví del Martinenc. Si 
volen guanyar competitivi-
tat, com és que l’ únic equip 
aleví eliminat és el segon 
més competitiu dels quatre 
alevins que té el club?
Dels equips eliminats han 
rescatat uns pocs nens sense 
un criteri clar, ni l’opinió dels 
seus entrenadors - alguns 

M. Ángel Aladren, Juan Castan, Soledad Garrido, Carlos Pinango i Raquel Olivella, pares afectats 

ArxiuArxiu

també suspesos-, ni els seus 
mèrits personals, ni el seu 
compromís amb el club. Res, 
res coherent a què poder-nos 
agafar. Tot sembla un nyap 

improvisat de mal gust. Gai-
rebé no han guanyat espai ni 
competitivitat i han generat un 
malestar enorme.
Per què aquesta carta? Com a 
pares acceptem els inconveni-
ents d’un esport competitiu i 
selectiu com aquest. Però el CE 
Europa en un ampli saló d’actes 
ens va vendre la imatge d’una 

gran família, d’uns valors ètics. 
Ara, 5, 6,7 anys després, en 
un vestuari mig florit i humit 
ens comuniquen en menys de 
cinc minuts i de mala manera 
que ens fan fora i després ens 
diuen: “Passeu un a un que us 
direm quins nens hem seleccio-
nat”. Humiliant.
Aquests xavals han estat 
anant tres dies a la setmana a 
entrenar, plogui o troni, durant 
anys. A canvi aquesta entitat 
ha menyspreat les seves sen-
sibilitats i la seva dedicació. 
Aquest comportament del club 
és un insult a la seva intel.

ligència i a la seva integració 
en una societat adulta que 
amb “puntades al cul” com 
aquestes només pot gene-
rar-los rebuig i ressentiment, 
culpa i frustració. Un detall 

més. Paguem 150 euros per 
a la l’equipació del club per 
a dues temporades -que fins 
a fa un any era de la marca 
holandesa que representa 

el president del club, Sr. De 
Bode. Fa un mes ens van 
donar l’equipació d’estiu. I 
dues setmanes després ens 
fan fora. No ens volen retor-
nar els diners tot i donar-
nos la raó en la reclamació. 
Al.leguen que els haurien de 
retornar a tothom. Vergo-
nyós. 

L’Europa ha maltractat 
les sensibilitats d’uns 
nens que fa anys que 
entrenen plogui o troni

Puntades al cul 
com aquesta només 
poden generar culpa i 
ressentiment als xavals
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tribunaCastellers de la Vila de Gràcia

can Musons

Opinió

cArLos cobo

Des de la nostra fundació 
l’any 1997, els Castellers de 
la Vila de Gràcia sempre hem 
reivindicat la importància 
que té per nosaltres poder 
comptar amb un local pensat 
i adequat per poder assajar 
correctament les nostres 
construccions. Per això, quan 
va sorgir la possibilitat que hi
hagués un nou espai dedicat 
a la cultura popular gracien-
ca, que finalment soluciona-
rà els problemes de locals 
de castellers i Festa Major, 
la nostra colla va rebre la 
notícia amb la il.lusió pròpia 
de veure acomplert un vell 
somni. També hi havia, però, 
un punt de tristesa. L’Albert 
Musons, casteller d’honor i 
una de les persones que més 
ens havia ajudat ja no hi era.
 Ell, que durant tants anys 
ens havia recolzat en la 
nostra demanda, no podria 

veure com es feia realitat. 
Per això, als Castellers de 
la Vila de Gràcia de seguida 
se’ns va acudir que el nostre 
nou local havia de portar el 
seu nom. I des de llavors així 
ho hem anat fent saber als 
dirigents d’entitats, polítics 
del Districte, i altres persones 
vinculades a la vida social i 
cultural gracienca. Ara doncs, 
quan sembla que aquestes 
converses han tingut el seu 
fruit i la comissió de nomeclà-
tor també proposa que aquest 

espai dugui el nom de l’Albert, 
tenim un nou motiu d’alegria i 
gratitud. L’any que la colla ha 
fet el seu millor inici de tempo-
rada, amb l’objectiu clar del 3 
de 8 i començant a treballar al-
guna construcció folrada, veiem 
també com el nostre futur local 
pot acabar portant el nom de la 
persona que més ens va saber 
transmetre l’esperit de treball 
i superació que ens ha permès 
arribar on som. I no només a 
nosaltres.
Si avui Gràcia és capdavantera 
en l’àmbit de la cultura popu-
lar és, en bona part, gràcies a 
la feina constant que l’Albert 

va fer tant com a regidor de 
cultura com a títol perso-

nal. Per tot plegat, i perquè 
creiem que els espais han de 
tenir noms populars, que els 
Castellers de la Vila de Gràcia 
ara fem un pas més enllà i 
proposem que el nou local 
del carrer Alzina es digui Can 
Musons. 

Creiem que el local nou 
ha de portar el nom 
de l’Albert Musons, 
casteller d’honor

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Baldiri Reixac 

  Parc Güell, s/n
   93 213 04 84 
 

 Col·legi d’Ed. Infantil i Primària 
Josep Maria de Sagarra 

  Pg. Vall d’Hebron, 64-70 
   93 212 44 29 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Josep Maria Jujol 

  Riera de Sant Miquel, 41 
   93 218 08 90 
 

 Col·legi d’Educació Infantil 
i Primària La Farigola de 
Vallcarca

  Sant Camil, 31 
   93 213 88 02 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària La Sedeta 

  Indústria, 67 
   93 207 24 43 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Montseny 

  Torrent del Remei, 2-10
   93 213 98 45

 Col·legi d’Ed. Infantil i Primària 
Municipal Patronat Domènech 

  Gràcia, 7 
  93 237 00 35 
 

 Col·legi d’Educació Infantil 
i Primària Municipal Reina 
Violant 

  Trilla, 18 
   93 218 97 52 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Pare Poveda 

  Av. de Vallcarca, 220 
   93 212 33 75 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Pau Casals - Gràcia 

  Providència, 134 
   93 219 53 62 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Rius i Taulet 

  Pl. Lesseps, 19 
   93 217 61 96 
 

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Sagrada Família 

  Sardenya, 343 
   93 207 43 11

 Col·legi d’Educació Infantil i 
Primària Turó del Cargol 

  Av Coll del Portell, 56 
   93 284 47 18 

 Equip d’Assessorament i 
Orientació Psicopedagògica 
B-30 Gràcia 

  Topazi, 29 
   93 415 52 06 

 Escola Bressol Municipal 
Gràcia 

  Maignon, 2 
   93 217 18 33 
 

 Escola Bressol Municipal La 
Fontana 

  Gran de Gràcia, 123 
   93 218 64 56 

 Institut d’Ensenyament 
Secundari La Sedeta 

  Indústria, 67 
   93 458 99 01 
 

 Inst. d’Ensenyament Secundari 
Pere Bosch i Gimpera

  Torrent del Remei, 2 
   93 213 14 10 
 

 Institut d’Ensenyament 
Secundari Secretari Coloma 

  Secretari Coloma, 15-25 
   93 285 34 91

 Institut d’Ensenyament 
Secundari Vila de Gràcia 

  Riera de Sant Miquel, 58-62

Educació

la setmanaFerran Casas

reforma 
constitucional
Aquesta setmana s’ha celebrat el debat de 
política general espanyol al Congrés. Enmig 
d’una forta crisi econòmica i de l’eufòria 
del triomf de la Roja al mundial de Sud-Àfrica, l’Estatut i les 
darreres retallades que ha patit (que se sumen a les que an-
teriorment va patir a la Moncloa i al Congrés) s’han fet força 
presents en les sessions.
Els tres portaveus dels grups catalans van coincidir a, en major 
o menor mesura, sentir-se desvinculats de l’actual Constitució, 
redactada el 1978. A mesura que passen els dies des de la 
publicació de la sentència de l’Estatut, que ha posat en crisi els 
partidaris de l’encaix català dins d’Espanya, es va imposant la 
certesa que el problema rau en la Constitució en sí i no tant en 
la lectura que se’n fa.
És cert que en els darrers anys pren cos una lectura més aviat 
restrictiva de la Carta Magna però també que aquesta posa 
només en mans del Congrés fer els comptes estatals (i per tant 
condiciona les inversions a Catalunya) o estableix una clara 

diferenciació entre el caste-
llà, que té rang de primera, i 
la resta de llengües oficials, 
que es tenen només com un 
dret i no com un deure. El 
PSOE i el PP reiteren una i 
altra vegada que Espanya ni 
és ni vol ser un estat ja no 

plurinacional sinó ni tant sols federal. I la Constitució els va a 
les mil meravelles per fer de barricada contra els intents refor-
mistes que, en forma d’Estatut o del que sigui, arriben des de 
la perifèria.
Amb diferents accents els tres portaveus catalans van marcar 
distàncies amb la Constitució, que permet que un TC polititzat 
i amb quatre membres caducats esporgui per on vulgui un 
Estatut aprovat en referèndum. Durant quatre anys els partits 
gestors de l’statu quo autonòmic han intentat evitar la sentèn-
cia per no veure’s entre l’espasa i la paret i, una i altra vegada, 
han apel.lat al sentit d’estat del PSOE i el PP i a la decisiva 
implicació catalana (ja sigui via Jordi Solé Tura o Miquel Roca) 
per fer possible la Carta Magna.
Ara tothom coincideix en què toca fer foc nou, canviar les 
coses i en què després de la sentència i la manifestació del 10 
de juliol res no serà igual. Què fer, doncs? Canviar la Constitu-
ció. Per fer-ho no només cal la voluntat del PSOE. També la del 
PP per arribar als dos terços del Congrés i convocar després un 
referèndum que validi els canvis a nivell espanyol. La reforma 
no és doncs gens fàcil i res fa pensar que es pugui abordar en 
clau federalista o d’impuls a la plurinacionalitat de l’Estat. Així 
les coses, quina sortida queda? 

Després de la sentència 
i la manifestació, 
tothom coincideix en 
la necessitat de foc nou

Si avui Gràcia és 
capdavantera en 
cultura popular és 
gràcies a l’Albert
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Armats amb l’estelada, milers i mi-
lers de persones es van congregar 
dissabte 10 de juliol a Jardinets 
esperant l’inici d’una manifestació 
que va trigar prop de dues hores a 
començar a caminar i que va om-
plir el carrer Gran fins a l’alçada de 
Fontana. Des de dos quarts de sis 
de la tarda el degoteig de gent des 
de la plaça de la Vila, on tant les 
entitats històriques com el ple del 
Districte havia convocat la concen-
tració gracienca, va ser constant pel 
carrer Mozart en direcció a Còrse-

s.Lou

L’inici de LA mArxA GrAciencA deL 10-J bAixAnt peL cArrer mozArt

Des de la Vila, armats amb l’estelada

Maria Ortega

ga per sumar-se a la gran multitud 
al Passeig de Gràcia. Al principi, 
algun intent tímid de crit: “In-in-
de-independència” es començava a 
sentir pels carrers de la Vila. Una 
consigna que s’aniria fent cada cop 
més present amb la suma de gent i 
el pas dels minuts. “No acatem la 
sentència. Independència” anunci-
ava la més matinera de les pancar-
tes a la plaça, en un preludi del que 
seria el to d’indignació i voluntat 
d’accions contundents de tota la 
marxa. Les samarretes de Gràcia 

Decideix, d’un blau pujat, eren les 
més visibles abans que els diferents 
grups graciencs es difuminessin 
entre la gran marxa catalana. El 10 

de juliol de 2010 entrarà, de ben 
segur, als llibres d’història. Falta 
veure, però, quines repercussi-
ons tindrà a curt termini. 

Centenars de graciens, de la plaça de la Vila cap a la gran mani

Diversitat de lemes i 
pancartes fins i tot algun 
matís en les banderes, 
però amb una idea clara: 
la defensa de la sobi-
rania. Havia de ser una 
manifestació contra la 
retallada de l’estatut i es 
va convertir en un clam 
d’independència. Des de 
la plaça de la vila, cente-
nars de persones van co-
mençar la marxa reivindi-
cativa cap a Tetuan.

“Ens hem d’acostumar a conviure amb la 
discrepància; a Gràcia tothom té opinió”
“No sé si repetiré com a regidor, això ho diran moltes coses, però no m’importaria”

el regidor del districte, 
guillem espriu (Barcelona, 
1964), ha cobert aquests 
dies el tercer any de 
mandat amb una gestió 
complexa d’un govern en 
minoria. en aquesta en-
trevista, espriu defensa 
la participació veïnal però 
també la presa de deci-
sions polèmica o no de 
l’administració local. 

ALBERT BALANzÀ

Com es prepara la Festa Major 
2010? Quin percentatge de sort 
ha influenciat en la manca d’in-
cidents dels últims anys?
Hem marcat una tendència positi-
va gràcies a una estratègia de vincu-
lació de la festa al territori i a les ac-
tivitats de dia. La festa ha canviat, 
també pel tipus d’intervenció que 
fem a l’espai públic. Ara bé, sem-
pre hi ha un factor aleatori amb 
400.000 persones al carrer. 

Que no hi hagi grans titulars per 
a la festa d’enguany és positiu?
Que no hi hagi titulars negatius és 
positiu. Quan esculls un pregoner 
vinculat a la gastronomia, aquest ja 
és un missatge positiu. Quan redu-
eixes l’horari en la franja setmanal, 
generes millor convivència...
 
S’han iniciat des del Districte uns 
plans estratègics de barri. Han 
engegat amb participació discreta 
i retard, però quin balanç en fa?

Quan vam fer el pla estratègic de 
Gràcia [mandat 1999-2003, hi 
va participar més gent però es va 
interaccionar molt en la Vila. Ara 
volem veure els punts febles i les 
amenaces de cada barri. 

Primer cop que es fa autocrítica.
Plasmem la realitat. El debat ser-
veix per contrastar que la demanda 
de serveis pot no ser compatible 
amb l’espai disponible. Tampoc 
podem anar a llarg termini perquè 
la reforma de l’espai públic que es 
plantejava als 80 no és la d’ara, amb 
la peatonalització, perquè hi influ-
eix una població més envellida que 
no pot pujar i baixar voreres.

eL reGidor GuiLLem espriu, A LA pLAçA de LA viLA, moments AbAns de L’entrevistA

Èric LLuent

TERCER ANY DE MANDAT. ENTREvisTA Al REGiDoR DEl DisTRiCTE

Una polèmica a l’espai públic ha 
estat tancar la plaça de les Dones 
del 36, que ha creat escola amb 
mesures similars a la plaça Vila de 
Madrid o Sagrada Família.
No és que volgués fer una tendèn-
cia però els veïns estan encantats 
i es redueixen molt els costos de 
manteniment, que no són infinits.

Però té més problemes de segure-
tat Dones del 36 que Virreina?
No, però Dones del 36 és un espai 
tancat i això donaria peu al fet que 
alguns grups es quedessin allà.

Tres anys de mandat. No han es-
tat fàcils per a un govern en mi-

noria, que ha hagut de fer marxa 
enrere o frenar tres projectes com 
Palou, Sedeta o Park Güell.
No sempre és possible assolir l’acord 
que vol la gent i no és clar quin és 
el millor model a seguir. Però no és 
possible fer 50 processos de partici-
pació i cal prendre decisions.

Gràcia és massa crítica?
A Gràcia majoritàriament tothom 
té opinió; només un 20% no sap 
o no contesta. Això significa que 
mai tindràs un consens del 80%. 
Ens hem d’acostumar a conviure 
amb la discrepància, i més en un 
territori amb dues ànimes: la lli-
bertària i la tradicional.

Per què s’està endarrerint tant la 
reforma del sistema de pilones?
Endarrerint hem aconseguit fer as-
sumir que la pilona ja no és el pro-
blema. Hem creat un costum.

Hi ha un altre ‘costum nou’, el 
pàrquing exclusiu per a motos 
del carrer Gran, que ha fracassat.
Als anys 70 ningú ficava el cotxe en 
un pàrquing i ara ja hem soterrat el 
80 per cent de les places. Amb la 
moto passarà el mateix però no es 
farà en un mandat.

Tornem a acabar un mandat sen-
se que s’hagi avançat massa en la 
reforma de Vallcarca.
No hi haurà decalatge entre la de-
construcció i la construcció. Amb 
els edificis del Patronat, que estan 
en fase de concurs d’arquitectes, 
podrem reallotjar a tothom. Els 
desnonaments han estat lents però 
ara ja estem en velocitat de creuer. 
L’irreal va ser prometre que en 6 
anys estaria tot fet; mínim 12. 

Hi ha uns plànols d’urbanisme 
que dibuixen una rotonda que 
entra al bosc del Park Güell i con-
necta Portell amb Camí de Can 
Mora. Quina validesa tenen?
Cap. El PGM no aprova pas de 
vehicles per zona forestal, només 
hem aprovat el tram central. No en 
contemplem cap, de rotonda. 

Com s’acabarà el cas Store Cafè 
de presumpta corrupció?
No s’ha afegit cap prova nova i es-
perem que s’arxivi la causa. El pro-
cés ha estat llarg i no beneficia la 
honorabilitat dels imputats. 

On t’agradaria ser en un any?
No ho sé. Ho diran moltes coses.

En aquest despatx de regidor?
Aquest despatx ja forma part de la 
meva història personal. No m’im-
portaria continuar-hi. 
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Güell a través d’un xip identificatiu 
que rebran a casa, com s’ha fet en 
casos com l’Àrea Verda. Només es 
validaran 5.500 visites diàries, sen-
se comptar les dels veïns. 

Tanca la galeria d’alimentació del Coll  
i el mercat de Lesseps ja és l’única opció 
De les 52 botigues que hi havia obertes als anys vuitanta ara tan sols en queda una

L’escassa oferta comercial 
del barri del coll (vegeu 
l’independent, 350) es 
veurà encara més afec-
tada de manera immi-
nent pel tancament de la 
galeria d’alimentació del 
carrer Móra d’ebre, tot 
un referent de l’activi-
tat econòmica que havia 
generat aquest barri a 
la dècada dels setanta i 
vuitanta, quan bona part 
de la vida al coll girava en 
torn l’editorial Bruguera. 
L’any 1986, quan l’empre-
sa va anar-se’n de gràcia, 
va començar un procés de 
declivi del comerç local 
que obligarà encara més 
els veïns a baixar fins al 
mercat de Lesseps, a ver-
di amb Travessera, per 
fer una compra similar.

ÈRIC LLUENT

L’únic establiment que resta obert 
dels 52 que abans hi havia és una 
polleria que regenta Marcela Palo-
mares, una dona de 68 anys que ja 
pensa en la jubilació. Si finalment 
la seva filla no continua amb el ne-
goci, la parada abaixarà la persiana 
i amb ella la galeria d’alimentació 
del barri del Coll, tot un símbol co-
mercial del nord de Gràcia. De fet, 
a falta de mercat municipal, aquest 
espai havia estat l’única alternativa 
real a desplaçar-se fora de la zona 
per comprar productes bàsics. Els 
clients encara recorden la gentada 
que dia rere dia prenia el cafè al bar 
de la segona planta i feia cua a les 
botigues que, des dels anys noran-
ta, han anat desapareixent. Però la 

galeria no compleix les normati-
ves vigents –el sostre de totes dues 
plantes és massa baix- i això fa que 
ningú hi pugui obrir un nou nego-
ci. Palomares assegura que tancarà 
definitivament aquest 2010, a tot 
estirar, després de la campanya de 
Nadal. Així culminarà un procés de 
degradació de l’oferta comercial del 
Coll que ha fet que molts veïns s’ha-
gin habituat a agafar el cotxe i fer la 
compra a mercats d’altres barris o 
grans superfícies. L’edifici ja presen-
ta símptomes d’abandonament i, fa 
tres anys, es van haver d’enderrocar 
les parades i els murs de la segona 
planta per l’acumulació de brossa 
que hi havia. Pel que fa a la plan-
ta baixa, gairebé està a les fosques, 
només il·luminada per la llum del 
mostrador de Palomares. 

Èric LLuent

mArceLA pALomAres dAvAnt LA dArrerA pArAdA de Les GALeries

ALBERT BALANzÀ

L’Ajuntament de Barcelona, des-
prés de l’últim estira i arronsa entre 
els veïns i l’alcalde, Jordi Hereu, 
fet de manera epistolar, ha reco-
mençat en els últims dies la tasca 
d’intentar desencallar el pla inte-
gral que la falta de majoria política 
i veïnal va obligar a aturar a l’abril. 
La setmana passada amb ERC i el 
PP i dimarts amb CiU, l’equip de 

govern del PSC i ICV-EUiA, a tra-
vés de diversos representants com 
els regidors Imma Mayol, Guillem 
Espriu o el delegat de Cultura, Jor-
di Martí, han reobert les converses 
detallant el sistema d’accés regulat 
gratuït al parc amb un sistema de 
xips, torns i tiquets que establiran 
un triple nivell d’accés per a veïns, 
barcelonins i resta de públic.
La versió 2.0 del pla integral, al 
qual ha tingut accés L’Indepen-

cedidA

L’Ajuntament ja té disseny per als 
torns i els tiquets del Park Güell
Els veïns tindran un xip com l’Àrea Verda i es validaran 5.500 visites

dent, preveu deu accessos però 
discriminats segons el tipus de 
visitants: a les entrades principals 
del carrer Olot o de la carretera del 
Carmel quatre dels sis accessos se-
ran només per a visitants amb cupó 
d’entrada, un altre accés pel carrer 
Olot serà per a veïns i un altre per a 
alumnes de l’escola Baldiri Reixac. 
Les quatre entrades secundàries, en 
zona boscosa, seran exclusives per 
a veïns, els quals accediran al Park 

A.B.

La Fundació Festa Major en-
gegarà una campanya amb el 
suport del Districte en el marc 
de les festes per sensibilitzar vi-
sitants i públic en general a l’ho-
ra de tenir respecte per un dels 
elements més significatius de la 
convocatòria: els guarnits que 
cada comissió de festes prepara 
durant tot l’any i que sovint que-
den destrossats per bretolades. 
Aquesta va ser una de les princi-
pals conclusions de la primera re-
unió del patronat de la Fundació 
Festa Major i que va triar ja com 
a lema de campanya Respectem 
els guarniments. El lema s’editarà 
en banderoles i en gots compos-
tables. D’altra banda, el Distric-
te també insistirà enguany en la 
pacificació de la festa entre set-
mana i tancarà a la una els espais 
en els quals organitza activitats. 
El nombre de limitadors de so es 
doblarà respecte l’any passat i el 
Districte confia que amb els 10 
ja disponibles es pugui controlar 
el so de tots els actes especial-
ment sorollosos. 

Festa Major 
farà campanya 
per protegir 
els guarnits 

breus

S’ha fet esperar i, tot i que es 
preveia que el tràmit estés llest 
al gener, finalment ha arribat la 
cessió d’un espai a les associa-
cions de veïns del Camp d’en 
Grassot i el Passeig de Sant Jo-
an, que ja han pogut estrenar 
l’espai, d’uns 80 metres qua-
drats, al passatge d’Alió. 

Les AV de Grassot 
ja tenen local al 
passatge d’Alió

El futur de l’espai que ocupen 
els dos pisos de la galeria del 
Coll és incert. D’una banda, 
els propietaris estan disposats 
a vendre’l o llogar-lo però no 
faran front als costos de la re-
forma. D’altra banda, l’Ajun-
tament ja ha explicat als veïns i 
comerciants que hores d’ara no 
pot adquirir-lo i encarregar-se 
de les despeses que suposaria. 
La proposta dels veïns, a la qual 
dóna suport el projecte Treball 

als barris de Barcelona Activa, 
és que una gran marca de peix i 
congelats –com, per exemple, la 
Sirena– i petites botigues d’a li-
men tació comparteixin la fu tu-
ra galeria. Abans, però, s’hauria 
de tirar endavant la reforma, 
que com a requisit bàsic hauria 
de convertir les dues plantes en 
una per tal de complir amb la 
normativa que ara impedeixen 
reactivar el comerç del nucli del 
barri Coll.

Els veïns aposten per canviar i 
ampliar l’oferta alimentària

eLs eLements de controL previstos

La reforma de l’estació de FGC 
de Gràcia ja comença a prendre 
forma i el govern calcula que es 
podrà adjudicar abans que aca-
bi l’ any per engegar un període 
de tres anys d’obres. El resultat 
serà una estació completament 
adaptada a les persones amb 
mobilitat reduïda, que guanya-
rà una tercera andana central i 
multiplicar l’espai del vestíbul, 
que passarà de 250 a 1.500 me-
tres quadrats. 

La nova estació 
de FGC a Gràcia 
tindrà 3 andanes
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Horts i terrats-jardí, una 
opció cada cop més urbana
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L’hort comunitari del carrer Banyoles, desallotjat

Conrear

El projecte d’hort comunitari al número 5 del carrer Banyoles, 
un solar que portava quatre anys buit, ha tingut un breu però 
intens recorregut vital. Aquesta setmana, 21 mesos després 
de la cercavila reivindicativa que va portar a l’okupació de 
l’espai i als posteriors treballs d’adequació, s’ha donat com-

pliment a la sentència judicial que l’octubre de l’any passat 
en demanava el desallotjament. Dilluns 12 de juliol al migdia, 
el mur i la porta ja estaven rebentats i els operaris acabaven 
d’acumular les restes del que durant poc més d’un any i mig 
ha estat un punt de trobada de veïns de la Vila.

Janette Ramírez assessora tota mena de projectes vegetals a la ciutat

Èric Lluent

El desallotjament de l’hort del carrer 
Banyoles era previsible i tothom, 
inclosos els membres del col·lectiu 
impulsor, sabia que més d’hora que 
tard l’aventura vegetal i la reivindica-
ció que hi anava al darrera s’acabaria. 
En tractar-se d’un projecte basat en 
l’okupació d’un espai abandonat, la 
justícia ho té clar: per sobre de tot 
es defensa el dret a la propietat pri-
vada. Cal dir que el solar del carrer 
Banyoles duia quatre anys acumulant 
brutícia sense que els propietaris mo-
guessin ni un dit per fer-hi habitatges 
o cedir-ho a un fi social. És en aquest 
tipus de situacions en les quals és bo 
preguntar-se si la justícia és justa amb 
la societat. Ho és amb la persona que 
ha comprat o heretat el terreny, la 
qual legalment pot justificar que allò 
és seu. Però, i la justícia social? És 
ètic mantenir solars i habitatges buits 
al nucli històric de la Vila de Gràcia, 
d’on tants joves han hagut de marxar 
i on tants projectes hi podrien tenir 
cabuda? No es considera que matant 
espais útils i aprofitables s’incrementa 
el valor dels que estan en venta o 
en lloguer i, per tant, es contribueix 
a un fenomen especulatiu? No es 
valora l’esforç, temps i dedicació de 
persones que de forma voluntària 
han treballat per mantenir un hort 
del qual no només s’han beneficiat 
ells sinó que l’han obert al veïnat? 
Si l’Estatut es pot “acatar però no 
compartir” i fer pressió perquè la llei 
canviï, és igualment exigible un canvi 
de normativa que accepti aquests 
projectes participatius que conre-
en opinions alternatives al sistema 
entre el veïnat i que, alhora, donen 
utilitat a espais morts. 



[2] [el tema del mes]

més sostenible

Una ordre judicial posa fi al projecte 
d’hort comunitari al carrer Banyoles

Aquest dilluns els Mossos 
d’Esquadra han desallotjat 
l’hort comunitari del carrer 
Banyoles 5, un solar ocupat 
des de l’octubre de 2008 
i que anteriorment havia 
estat abandonat durant 
quatre anys.

Èric Lluent

Èric Lluent

Després de conèixer la sentència desfa-
vorable als interessos de l’hort comuni-
tari el mes d’octubre del 2009, la passada 
setmana el col·lectiu gracienc va rebre la 
comunicació del dia i hora del desallotja-
ment: dilluns a les nou del matí. Al migdia 

[ L’hort del carrer Banyoles instants després del desallotjament ]

el mur i la porta ja estaven rebentats i els 
operaris acabaven d’acumular les restes 
del que durant un any i mig ha estat un 
punt de trobada de veïns de la Vila que 
han vist créixer les diferents collites al 
llarg de l’any. 
De fet, a banda dels joves que van im-
pulsar la idea, l’hort comptava amb la 
participació de gent gran de l’entorn que 
s’havien sumat al projecte de l’hort co-
munitari. Així s’acaba, doncs, una història 
amb final anunciat, si tenim en compte els 
precedents judicials que, en aquests casos, 
acostumen a posar l’accent en protegir el 
dret a la propietat privada sense entrar a 
valorar si es tracta d’una maniobra espe-
culativa ni el dany social que suposen els 
solars i habitatges buits durant anys en 
ciutats densament poblades, un fenomen 
que malgrat la decaiguda del sector immo-
biliari continua existint a Gràcia. 

21 mesos
L’okupació del solar del carrer Banyoles 5 
ha durat 21 un mesos. Es va fer el 25 d’oc-
tubre de 2008, en finalitzar una cercavila 
reivindicativa pels carrer de Gràcia. Aquell 
mateix dia desenes de voluntaris van 
netejar el solar i van treure tot el ciment 
i les males herbes per tal de preparar el 
terreny necessari per al cultivar vegetals 
i fruites. Amb la celebració del mig any de 
vida, el col·lectiu que mantenia l’espai ja va 
rebre la denuncia de la propietat i el judici 
es va celebrar, després de ser ajornat dues 
vegades, l’1 d’octubre de 2009. Abans, 
els membres de l’hort comunitari havien 
demanat, sense èxit, a l’Ajuntament que 
expropiés l’espai vist el bon funcionament 
de la proposta i, alhora, que reconegués 
l’esforç d’una acció que, segons el col-
lectiu d’horteres, servia per “assenyalar, 
denunciar i transformar l’estat d’abandó 
que patia aquest espai”. Malgrat la jutge va 
acceptar les proves aportades pels acusats 
a finals d’octubre ja es coneixia la senten-
cia que dictala mort de l’únic hort urbà 
existent al centre històric de la Vila.

Les entitats del barri del Coll han fet 
una posada en comú sobre com ente-
nen el concepte de sostenibilitat i sobre 
les accions que ja es fan i les que es 
podrien fer per tal d’ambientalitzar al 
màxim les seves activitats. Així, reunits 
a la finca Turull en el marc del que han 
definit com la primera jornada per a 
la sensibilització ambiental al barri, 
representants d’una quinzena d’entitats 
del Coll van definir les línies de ruta a 
seguir per tal de millorar la relació amb 
el medi ambient. Entre les accions que 
es van recollir com a punts que ja se 
seguien per minimitzar l’impacte ecolò-

gic destaquen el reciclatge de residus, la 
utilització de materials sostenibles, l’ús 
de vaixella compostable o l’eliminació 
de plagues. En el capítol de temes en 
els que cal treballar més per obtenir 
resultats millors, es van marcar com 
a objectius primordials la sensibilitza-
ció dels joves i les entitats del barri, 
incrementar l’ús de bombetes de baix 
consum i de paper reciclat, cremar 
les espècies invasores, fer una audi-
toria energètica, reduir les emissions 
de CO2 o dotar tot l’equipament de 
contenidors de recollida selectiva de 
brossa, entre molts d’altres.

Les entitats del Coll pacten un 
major esforç per a la sostenibilitat
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Redescobrir els racons 
a peu i sense pressa

més sostenible

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 
Ronda de Dalt - Plaça Al-
fons Comín, darrere de la 
benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 
18.30, i ds i dg, de 9 a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; 
de dm a ds, de 10 a 13.30 i 
de 16.30 a 10.30, i dg i fes-
tius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 
a 13.30 i de 16.00 a 19.00, i 
ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Punt Verd mòbil
Santuari del Coll, ds de 8.30 
a 14 h. Bibl. Jaume Fuster, 
dll de 16 a 19.30. Mercat de 
l’Estrella, dc de 8.30 a 14 h. 
Plaça Joanic, ds de 16 a19.30 
h. Travessera de Gràcia/
Gran de Gràcia, ds 8.30 a 
14 h. Plaça Revolució, dc de 
16 a 19.30. Pg de Sant Joan/
Indústria, dj de 8.30 a 14 h. 
Pg de Sant Joan/Rosselló, dll 
de 16 a 19.30.

Agenda 21 escolar
Nil i Fabra, 20, baixos
Telèfon: 93 237 47 43

Mapa ecològic de recur-
sos de Gràcia
www.mapaecologic.net

Serveis d’interès

[Un dels itineraris al seu pas pel punt més alt del carrer Verdi]

Amb temps per badar i 
una mirada diferent sobre 
les coses. Deixant a un cos-
tat les corredisses del dia a 
dia, els embussos del car-
rer Gran i Torrent de l’Olla i 
fins i tot el transport públic 
o la bicicleta. Els itineraris 
Caminem?, que impulsa la 
Unió Excursionista de Grà-
cia, busquen un canvi en la 
mobilitat: un respir.

Maria Ortega

A 4 quilòmetres per hora, és a 
dir, a un ritme de passeig força 
agradable. Aquesta és la propos-
ta dels itineraris Caminem? que 
es marquen sis rutes diferents 

pel Districte: quatre pels barris 
de nord i dos més per la Vila i 
el Camp d’en Grassot. A dalt, 
l’aire i les vistes són el principal 
al·licient dels recorreguts, men-
tre que en el teixit més urbà 
les anècdotes de les places i els 

passatges més petits i pintores-
cos es converteixen en els pro-
tagonistes de les caminades. Es 
tracta d’una iniciativa de Carles 
Freixas, que va presentar aques-
ta proposta de redescoberta de 
la Vila com a projecte de final 

de carrera i que ara, amb el 
suport de l’Anna Royo -guia i 
coordinadora- i la UEC, recorre 
els carrers de Gràcia amb els 
itineraris Caminem?. A les set 
de la tarda es queda al costat 
d’una de les boques de metro i, 
a partir d’aquí, comença el que 
no vol ser ni una ruta cultural 
ni una prova esportiva, sinó no-
més una passejada on cadascun 
dels participants pot aportar les 
seves anècdotes sobre els es-

pais que es van veient. “És bonic 
veure com veïns d’una zona de 
tota la vida descobreixen racons 
perduts quan treuen el peu de 
l’accelerador. Hi ha rutes com 
la de Penitents que serveixen 
per desconnectar i recuperar 
energies”, explica Freixas. El 
proper dijous 22 de juliol a dos 
quarts de vuit del vespre a la 
Sedeta, a més, es presentaran 
les bases d’un concurs fotogràfic 
sobre les rutes.

Cedida
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“No aprofitem prou el clima que tenim 
per convertir cada terrat en un jardí”

Com es fa art amb les plantes?
Per mi va ser la manera de fer un canvi 

Una mica de tot, però sempre 
amb les plantes com a prota-
gonistes i amb l’objectiu de fer 
créixer la vegetació urbana. 
Janette Ramírez era una artís-
tica plàstica més convencional 
fins que va decidir estudiar 
botànica i jardineria i creuar 
totes dues aficions. Fer art de 
les plantes i alhora contribuir a 
fer créixer els horts urbans i fer 
xerrades i tallers per compartir 
el gust per les plantes –comes-
tibles o no- a la ciutat en el 
projecte The Clorofilas, amb 
seu al carrer Santa Eulàlia.

[Janette Ramírez regant un dels seus horts]

en un d’aquells moments en què has de 
fer una passa cap a algun lloc diferent per 
poder continuar i vaig optar per introduir 
nous materials en la meva obra. Un dels 
meus projectes ha consistit a plantar ob-
jectes. Agafar una sèrie de coses d’aquelles 
que no faràs servir en la vida però que te-
nen un valor sentimental i posar-les en un 
test. Convertir-les en una altra història.

Quins requisits calen per muntar-
se un hort a casa?

Maria Ortega

Només tenir-ne ganes. Em dedico a 
assessorar tothom qui ho vulgui perquè 
pugui tenir el seu hort i en podem posar 
a tot arreu. Si no hi ha prou llum se’n 
pot crear d’artificial. El que calen són deu 
minuts al dia per tenir-ne cura. Està clar 
que no serà un hort per a l’autosuficièn-
cia, però podrà donar per no haver de 
comprar més enciam o alfàbrega.

Té funcions terapèutiques?
N’estic convençuda. Crec que el més 

important és la sensació que produeix 
cultivar el teu propi menjar. És un parèn-
tesi de la rutina i una gratificació personal. 
Hi ha persones a qui l’hort els ha canviat la 
vida, perquè és una motivació afegida, una 
cosa de la que cal tenir cura i on el treball 
té recompensa en forma d’hortalisses. 
L’hort comunitari del carrer Banyoles, en 
aquest sentit, és un bon exemple de com 
es crea una xarxa de relacions al voltant 
de l’hort entre gent molt diversa i és una 
pena que l’hagin desallotjat. Crec que si 
el solar s’ha de destinar a algun altre ús, 
l’Ajuntament hauria de facilitar una altra 
ubicació per a l’hort.

Quin repte et marques com a pro-
jecte prioritari?
El meu somni és obrir un centre de re-
producció en un ambient urbà: una mena 
de viver de plantes en un balcó. Crec que 
les ciutat i sobretot Barcelona tenint en 
compte les condicions climàtiques que té 
viu molt d’esquena a les possibilitats de 
muntar grans jardins urbans o de, senzi-
llament, omplir els balcons de vegetació. 
M’encantaria que tots els terrats fossin 
verds com jardins. Ara estic començant a 
treballar en projectes de jardins verticals, 
però cal estudiar-ho bé.

M.Ortega

Si et vols anunciar a la Guia Gastronòmica de Gràcia,

truca’ns i t’informarem: 692 601 261
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Cultura
L’Almeria Teatre acull la quarta edició 
del festival Romà, la ‘versió off ’ del Grec
La programació s’allargarà durant el juliol i després la sala tancarà un mes per vacances

Tot festival necessita la 
seva versió off. aque-
lla que recull tot allò 
que queda fora per un 
costat o per l’altre de la 
programació oficial. Les 
festes alternatives en 
terminologia festivalera. 
aquesta és la idea que 
va portar la companyia 
gataro, ara fa quatre 
anys, a impulsar Barci-
no, el Festival romà de 
Barcelona, per oferir una 
cara diferent del grec. en 
la seva quarta edició, el 
festival s’instal.la ja de 
forma definitiva a l’alme-
ria Teatre, que gestiona 
la mateixa companyia 
gataro. Sense ànims, això 
sí, de ser l’antigrec, sinó 
de complementar-lo.

MARIA ORTEGA

Després de les quatre edicions de 
la Torna del Grec, que programa-
ven les sales de més petit format, 
el festival d’estiu de la ciutat va 
quedar orfe d’una mirada di-
ferent a les arts escèniques. Un 
forat que Gataro, la companyia 
que dirigeix Víctor Álvaro, va 
voler cobrir potenciant Barcino, 
perquè “ja que hi havia un es-
pai per al passat grec, vam pen-
sar que faltava el romà, és a dir, 
l’altra cara de la moneda”, com 
apunta Álvaro. Amb l’obertura 
del Teatre Almeria al carrer Sant 
Lluís, el Barcino ja va servir l’any 
passat un primer tast del que vo-
lia ser la programació sedentària 
d’aquest festival i, aquest any, ja 
amb la sala consolidada, s’hi ce-

lebra la quarta edició, amb una 
programació on “el que prima 
és la varietat, donar projecció a 
aquells espectacles que no entra-
rien en els circuits convencionals 
i que, en canvi, són molt reco-
manables”, com explica Álvaro. 
El documental Señalados de Pau 

un moment de LA sArsueLA ‘sopAr per A dos (si pot ser!)’

Un dels plats forts de la pro-
gramació del Barcino’10 és 
Sopar per a dos (si pot ser!), una 
sarsuela que parteix d’un text 
vodevilesc del comediògraf 
Narcís Company i que és un 
bon exponent de la sarsuela ca-
talana, gènere que, com explica 
el director de l’Almeria Teatre, 
Víctor Álvaro, “és poc conegut 
però té identitat pròpia i una 
qualitat notòria”. El text es va 
estrenar a l’antic teatre Nove-
dades de Barcelona l’any 1876 
en forma de comèdia lírica que 
segueix les peripècies de tres 
personatges per aconseguir un 
sopar de només dos convidats. 
En el marc del festival Barci-
no’10, a més, l’Almeria enceta 
la col·laboració amb la distribu-
ïdora Friki Films per projectar 
pel·lícules autoproduïdes un o 
dos cops al mes. Per començar, 
es passarà aquest dilluns El ba-
rón contra los demonios, de Ri-
cardo Ribelles.

Sarsuela 
catalana i 
cinema

cedidA

REDACCIÓ

Després de prop d’un any de 
funcionament, l’espai de crea-
ció i divulgació artística el Pati 
Groc posa el punt i final a una 
etapa i tanca la seu física del car-
rer Francisco Giner per conti-
nuar la seva activitat de manera 
virtual. D’aquesta manera, els 
tallers es concretaran a través de 
la xarxa i es realitzaran a les seus 
de les entitats interessades, a do-
micilis particulars o en d’altres 
establiments comercials si així 
ho demanden. La marxa d’un 
dels motors del centre impedeix 
continuar la dedicació absoluta 
amb l’establiment obert cada 
dia i per això, els responsables 
de la iniciativa han optat per 
mantenir-la viva a través de la 
xarxa i concretant les diferents 
activitats en espais externs. De 
fet, aquests dies ja estan venent 
tot el mobiliari de la botiga a les 
persones interessades que s’hi 
posen en contacte. 

El Pati Groc 
tanca la seva 
seu i passa a 
ser virtual

breus

L’espectacle El circ de la Llu-
na de la companyia gracienca 
Obskené ha estat reconegut 
amb el premi Injuve 2010 de 
Creació Jove, un guardó que 
entrega l’Institut de Joventut 
de l’Estat i que està dotat amb 
4.000 euros. 

‘El circ de la 
Lluna’, premi 
Injuve 2010

fLickr

M.O.

Josep Puntí, en la seva nova etapa 
ja amb el nom real i no amb el del 
seu germà Adrià, ha estat l’útim a 
sumar-se a la programació del Fes-
tigàbal, la que promou l’Heliogà-
bal, a la plaça Rovira. El cantant, 
que encara no se sap si actuarà sol 
o en companyia de la banda ni 
amb quina ambientació perquè 
en els seus concerts tot és sem-

pre imprevisible, tocarà dimecres 
17 d’agost a les deu de la nit, just 
abans de Joan Colomo i Els Trons 
i es converteix així en un altre dels 
plats forts de la Festa Major 2010 
en un escenari, el de Rovira, que 
aquest any ha donat molt de joc al 
ball de noms. Des de Mishima fins 
a l’astre Quimi Portet han sonat 
com a possibles candidats a tornar 
a deixar petita la plaça, com ja va 
fer Manel l’any passat.

Josep Puntí completa l’oferta del 
Festigàbal 2010 a la plaça Rovira
No se sap si el cantant actuarà sol o en companyia de Desobedientes 

El líder dels desapareguts Um-
pah-pah, que ha tornat a ser 
notícia per la celebració dels 
20 anys del debut amb un disc 
homenatge: Més raons de pes. El 
tribut a Umpah-Pah, va fer el 
salt en solitari l’any 1997 amb el 
disc Pepalallarga i..., un preludi 
del que acabaria sent, és a dir, de 
la recuperació de la seva identi-
tat: Josep o Pep. Ara, ja amb tres 
treballs en solitari a les esquenes, 

continua igual d’imprevisible 
en ple Tourmaitenquis, el que 
ha batejat com la gira de la se-
va vida, perquè no acaba. Una 
gira que tindrà parada prevista, 

doncs, a la plaça Rovira, on s’es-
pera que interpreti alguns dels 
temes nous que ha compost amb 
la col·laboració d’Enrique Bun-
bury o de Quimi Portet. 

Adrià puntí en L’ActuAció deL bAm 2007

Savall, que recull el testimoni de 
famílies que van haver de viure el 
trasllat dels cossos dels seus fami-
liars durant els primers compas-
sos de la Guerra Civil, va servir 
dilluns per engegar una progra-
mació que s’allargarà fins a l’úl-
tim dia de juliol, quan el teatre ja 

tancarà per vacances per afrontar 
la seva segona temporada a partir 
del mes de setembre. L’espectacle 
de dansa The Vinegar Dancers, un 
homenatge a Edward Gorey, pro-
posat per la mateixa companyia 
Gataro, servirà de cloenda del 
Barcino’10. 
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la cartellera
ciNeMeS

BOSque MuLTiciNeMeS. Rambla del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• Noche y dia. Dv i ds, 16.10, 19.10, 
22.10 i 00.40; de dg a dm, 16.10, 19.10 
i 22.10.
• Un regalo para ella. 16.10 i 18.10.
• La vida privada de Pippa Lee. Dv 
i ds, 20.10, 22.15 i 00.45; dg a dm, 
20.10 i 22.15.
• Gainsbourg (Vida de un héroe). 
20.00 i 22.30.
• London river. Dv i ds, 16.15, 18.15, 
20.15, 22.15 i 00.45; de dg a dm, 16.15, 
18.15, 20.15 i 22.15.
• Tenías que ser tu. 16.00 i 18.00.
• Una hora mas en Canarias. Dv i ds, 
16.05, 18.10, 20.15, 22.20 i 00.45; de 
dg a dm, 16.05, 18.10, 20,15 i 22.20.
• Shrek. Felices para siempre. (3D).
Dv i ds, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 i 
00.40; de dg a dm, 16.00, 18.00, 20.00 
i 22.00.
• La saga Crepúsculo: Eclipse. Dv i 
ds, 16.00, 19.00, 22.00 i 00.40; de dg 

a dm, 16.00, 19.00 i 22.00.
• Madres & hijas. Dv i ds, 16.05, 19.05, 
22.05 i 00.40; de dg a dm, 16.05, 19.05 
i 22.05.
• Shrek. Felices para siempre. (3D).
Dv i ds, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20 i 
00.50; dg, 16.20 i 18.29; de dll a dm, 
16.20, 18.20, 20.20 i 22.20

caSaBLaNca-KaPLaN. 
• Sala 1: Dos hermanos. (Esp). 20.00. 
Nadie sabe nada de gatos persas. 
18.00.Fantastic Mr. Fox. 16.00 i 
22.00. 
• Sala 2: Family strip. Dv i dm, 16.00. 
Mi vida con Carlos. Ds, dg, dll, dc i dj, 
16.00.Io sono l’amore. 17.30, 19.45 i 
22.00.

ciNeMeS girONa. Girona, 175
• Sala 1: Toy story 3. (3D). Dc i dj, 

17.00, 19.00 i 22.00. Viatge màgic 
a l’Àfrica. (3D). Dg, 12.00. Shrek, 
felices para siempre. De dv a dg i 
dm, 17.00, 18.50, 20.20 i 22.10; dll, 
17.00, 18.50 i 20.35. 

• Sala 2: Kirikú i les bèsties salvat-
ges. De dll a dv, 17.10; dg, 12.00. 
María y yo. Ds i dg, 16.30 i 18.10; 
de dll a dv, 18.50 i 20.25. Amanecer 
en Asia. Ds i dg, 16.30 i 18.10; de dll 
a dv, 22.00.

• Sala 3: Pérez, el ratoncito de tus 
sueños 2. Dg, 12.00. Un regalo pa-
ra ella.17.00, 18.40, 20.20 i 22.10.

LaureN gràcia. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Noche y dia. 16.15, 19.15 i 

22.20.
• Sala 2: La saga Crepúsculo: eclip-

se. 16.30, 19.20 i 22.15. 
• Sala 3: Shrek, felices para siem-

pre. 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30.
• Sala 4: Marmaduke. 16.10 i 18.10. 

El retrato de Dorian Gray. 20.10 i 
22.20

verDi. Carrer. Verdi, 32 
• Sala 1: London river. (VOSE) 16.20, 

18.20, 20.20 i 22.20.
• Sala 2: Ella, una joven china. (VO-

SE) 6.10, 18.15, 20.25 i 22.20. 

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

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

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

verDi ParK. Torrijos, 49. 
• Sala a: Villa Amalia. 16.05, 18.15, 

20.25 i 22.30.

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

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

• Sala D: María y yo. 16.20, 18.20, 
20.5 i 22.00

TeaTreS

aLMeria TeaTre. Sant Lluís, 64. 
• Barcino’10. Fins al 31 de juliol

JOve TeaTre regiNa. Sèneca, 22. 
• Els tres porquets. Del 8 al 18 de juli-

ol.

SaLa BecKeTT. Alegre de Dalt, 55. 
• Coses que dèiem avui. 

TeaTreNeu. Terol, 26. 
• cafè-Teatre. Pinxes de la cocina de 

los monólogos. Dll, 21.30. Esclavos 
tv. Dm, 21 h. El club de la màgia 2. 
Dc i ds, 22 h. El Síndrome Chukol-
sky. Dj, 20.30 Magia de cerca. Dj, 
22 h. La noche Abozzi. Dv, 20.30.
Graciosos amorosos. Dv, 22 h. En la 
cola del Inem 1.1. Dv, 23.30. Blan-
caneus i campaneta en acció. Ds, 
17 h. Magic Fabra. Ds, 20.30. Los 
Martínez. Ds, 23.30. 3 monólogos 
de risa. Dg, 20 h. Estrellados. Dg 
21.30 

• Xavier Fàgregas. Impro-Show. Dj, 
21 h; dg, 18.30. Impro-fighters. Dv, 
23 h. Club de la màgia júnior. Ds, 
18.30, i dg, 12 i 17 h. Monólogos 10. 
Ds, 22 h. La caputxeta i el llop. Dg, 
12.30.Zzapping. Ds, 20 h. Monólo-
gos 10. Ds, 22h. Impro Horror. Ds, 
23.30. Monólogos. Dg, 20 h.

recomanem
cedidA

Últim dia d’aydin Teker a la caldera.
Aydin Teker, pionera de la dansa contemporània a Turquia, tanca 
aquest divendres la seva estada de tres dies a la Caldera en el 
marc de la programació del Grec, on ha presentat HarS, un treball 
realitzat conjuntament amb l’exarpista i ballarina Ayse Orhon, que 
suposa una curiosa simbiosi entre l’arpa i el cos de la ballarina.

Divendres 16 de juliol, a les 20 h
La Caldera (Torrent d’en Vidalet, 43)

Concert: Norman Barrio.
Astrolabi (Martínez de la Rosa, 
14), a les 22.30

 Dj 22 de juliol
Sarsuela: Sopar per a dos 
(si pot ser!)’, dins el 4t 
Festival Romà de Barcelo-
na: Barcino’10.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 
64), a les 21 h

Concert: Los Mareados, 
amb Susana Wit i Luis 
Lancelle. 
La Cova de les Cultures (Àn-
gel, 12), a les 21.30

Concert: Calamento.
Elèctric bar, a les 22 h

eXPOSiciONS

 Fins al 10 de juliol
Exposició: Gravat, Seri-
grafia i Collage. 
Galeria Paspartú (carrer Ver-
di, 25)

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

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

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

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

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

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

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

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

 Fins al 17 setembre
Exposició fotogràfica: L’altre 
costat de la carretera.
Galeria Tagomago (Santa Tere-
sa, 3) 

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

acTeS

 Dv 16 de juliol
Taula Rodona: 30 anys 
d’alliberament del FAGC.
Espai Jove La Fontana (Gran de 
Gràcia, 190), a les 18 h

Teatre: L’orfe del clan dels 
Zhao, dins el 4t Festival Ro-
mà de Barcelona.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), 
a les 21 h

Concert: Un tal Pere.
Astrolabi (Martínez de la Rosa, 
14), a les 22 h

 Ds 17 de juliol
Teatre: L’orfe del clan dels 
Zhao, dins el 4t Festival Ro-
mà de Barcelona.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), 
a les 21 h

Concert: Miguel Aranda.
Astrolabi, a les 21.30

Concert: Prisma en llamas 
+ Atomizador + Esperit!.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 80), 
a les 22 h

Concert: Vie Vide. 
La Cova de les Cultures, a les 
22 h

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

 Dg 18 de juliol
Teatre: L’orfe del clan dels 
Zhao, dins el 4t Festival Ro-
mà de Barcelona.
Almeria Teatre, a les 18 h

Jam session amb Bar-
nouche.
Elèctric bar (Travessera de Grà-
cia, 233), a les 21 h

 Dll 19 de juliol
Itineraris: Un mirador a 
Barcelona. (Penitents)
Sortida des de l’avinguda 
Vallcar ca amb Anna Piferrer, a 
les 19 h

Projecció: El Barón contra 
los demonios, dins del 4t 
Festival Romà de Barcelona.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), 
a les 21 h

Concert: Silk Flowers + Es-
panya.
Heliogàbal, a les 22 h

El món a Barcelona: Cuba 
amb Rolando Roy.
Elèctric bar, a les 22 h

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

 Dm 20 de juliol
La Cabeza descalsa presen-
ta La infancia de pez ba-
nana.
La Cova de les Cultures (Àngel, 
12), a les 21.30

Concert: Edith Crash i Ban-
nister Ride.
Elèctric bar, a les 22 h

Concert: Dr. Fargo.
L’Astrolabi (carrer Martínez 
de la Rosa, 14), a partir de les 
22.30

 Dc 21 de juliol
Espectacle de Dansa: L’Ap-
partament, a càrrec de la 
companyia PM danz.
Centre cívic La Sedeta (Sicília, 
321), a les 21 h

Aixònoéspànic presenta 
Evru.
Elèctric bar (Travessera de Grà-
cia, 233) a les 22 h
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Esports
L’Escacs Tres Peons busca incrementar la 
cantera per assegurar el futur de l’entitat
Durant el darrer curs van participar a l’escola d’escacs mig centenar de nois i noies

el club d’escacs Tres 
Peons, que té la seva 
seu social en una de les 
sales del centre Moral 
del carrer ros d’Olano, 
afronta la temporada 
vinent amb el principal 
objectiu de millorar el 
nombre d’integrants de 
l’escola d’escacs. La xifra 
de la temporada passa-
da, mig centenar de nois 
i noies, no és gens me-
nyspreable però l’entitat 
creu que aquest esport 
encara s’ha de promoci-
onar més entre els joves 
de la vila per tal d’asse-
gurar el futur del club. 

ÈRIC LLUENT

Quan ja es comencen a perfilar 
els calendaris de les competicions 
d’escacs de cara a la temporada 
vinent, la principal preocupació 
del Club d’Escacs Tres Peons se 
centra en la recercar nois i no-
ies interessats a descobrir aquest 
esport. Mig centenar ja van par-
ticipar l’any passat a l’escola de 
l’entitat però, tenint en compte 
les àmplies instal·lacions de les 
quals disposa i la poca popula-
ritat d’aquesta pràctica esportiva 
entre el jovent, els esforços de 
la junta directiva van dirigits a 
trobar adeptes en aquest sector 
de la població. “Necessitem un 
volum més gran de nens i nenes 
per tal d’assegurar la continuïtat 
i el futur d’aquest club. El que 
passa és que, en un principi, 
costa engrescar-los perquè els 
infants i el jovent tenen moltes 
opcions d’oci fàcils a l’abast i els 
escacs necessita esforç, temps i 

dedicació”, explica Joan Emili 
Cabello, membre de la junta. 
Tant Cabello com el president 
del club, Josep Maria Tey, volen, 
alhora, trencar amb el mite que 
diu que els escacs són un esport 
minoritari. “En l’àmbit de fe-
deracions, som el dotzè esport 
de Catalunya amb més afiliats. 
Estem, doncs, per davant de fe-
deracions com la d’handbol, que 
com que el fan per la televisió 
té més ressò”, conclou Cabello. 
Treballar la memòria, aprendre 
a raonar i prendre decisions sota 
pressió, són alguns dels beneficis 
de practicar escacs que els mem-
bre del Tres Peons subratllen, al-
hora que destaquen que fomenta 
la “convivència i el respecte vers 
l’adversari”. 

Èric LLuent

JoAn emiLi cAbeLLo i Josep mAriA tey en unA pArtidA A LA seu deL cLub

En l’àmbit de la competició, 
el Tres Peons mantindrà els 10 
equips, tres dels quals estan 
formats per joves de la casa. El 
més destacat seguirà militant 
a Primera Catalana, la segona 
màxima categoria a Catalunya, 
després que no aconseguís l’as-
cens en la promoció. “Som un 
club amateur i cap dels nos-
tres jugadors cobra per jugar. 
Tenint en compte això, estem 
molt satisfets dels nostres re-

sultats”, remarca Tey. La resta 
de conjunts jugaran a Prefe-
rent Terrirtorial (un), Primera 
Territorial (tres), Segona Ter-
ritorial (un) i Tercera Territo-
rial (quatre). El primer equip 
s’enfrontarà a vuit conjunts ca-
talans i un d’andorrà. Els des-
plaçaments més destacats, més 
enllà de la visita al país dels 
Pirineus, seran a Olot, Girona, 
Tarragona, Figueres i les Terres 
de l’Ebre.

El club manté 10 equips de 
competició, un a Primera

breus

El Gràcia Gimnàstic Club ha 
aconseguit anar-se’n de Las 
Rozas, on s’ha celebrat el cam-
pionat estatal de gimnàstica 
artística femenina, amb set 
medalles sota el braç, de les 
qual en destaca el bronze de la 
gracienca Sílvia Puig que s’ha 
classificat en tercera posició en 
la prova de paral·leles de nivell 
7. Puig va quedar finalment 
cinquena del campionat d’Es-
panya, que, com és habitual 
en aquest esport, inclou dife-
rents proves que sumen una 
puntuació final general. En la 
categoria masculina de nivell 
promoció 3, Bruno Figueroa 
també va obtenir la medalla 
de bronze, en aquest cas en la 
classificació general. D’aques-
ta manera l’entitat gracienca 
conclou la temporada sumant 
un nou èxit malgrat que es 
tracta d’un club que té només 
dos anys de vida. 

El Gimnàstic es fa 
amb un bronze a 
paral.leles

El Consell de l’Esport del 
Districte de Gràcia es reunirà 
aquest proper dimecres dia 21 
de juliol a les set del vespre per 
tal de fer una valoració de la 
temporada 2009 – 2010 pel 
que fa a l’esport de competi-
ció i el de base de la Vila. El 
segon punt de la trobada se 
centrarà en la Nit de l’Esport 
d’enguany, un acte anual de 
reconeixement dels èxits es-
portius de les diferents entitats 
gracienques. Finalment, també 
està previst abordar la qüestió 
de l’ús social dels centres esco-
lars del districte. 

El Consell de 
l’Esport valora la 
temporada
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Activitat econòmica
caçadors de...

quin cacau! La gelateria italiana de la 
plaça Revolució (la que està a la part 
baixa de la plaça) és un dels punts de 
reunió imprescindibles per als amants 
del gelat. La combinació que ens pro-
posen se centren en la xocolata com a 
element principal. Una bola de xocola-
ta negra i pura combinada amb gian-
duia, una recepta italiana que combina 
xocolata i avellana. Es tracta d’un mix 
entre els gustos de la infància i el món 
adult, una mescla apassionant i apas-
sionada que, més enllà de la frescor 
que aporta, genera un accentuat plaer 
al paladar. La xocolata negra és densa, 
per pair poquet a poquet i la gianduia 
serveix per endolcir el punt amarg del 
cacau. Un gelat casolà, natural i amb 
un punt de cremositat excel.lent. 

Sabor d’itàlia. D’elaboració casolana 
i amb una estètica que recorda les bo-
tigues de principis del segle XX, Bella-
Mia ens proposa dos sabors de recepta 
original italiana: l’stracciatella i l’ama-
renada. La base de tots dos gelats és 
la nata i el que canvia és l’element que 
la complementa. L’stracciattela amaga 
abundants trossos de xocolata mentre 
que l’amarenada combina el gust de 
les cireres naturals. Aquest darrer ge-
lat recorda  les llaminadures que men-
gen els infants mentre que l’stracciate-
lla et deixa un regust semblant al d’un 
batut de xocolata. En tot cas, és molt 
recomanable consumir una cullerada 
mesclant tots dos sabors acompanya-
da de la cruixent galeta que decora el 
vaset que serveixen. 

Naturalment natural. D’elaboració 
pròpia i fets a la mateixa botiga amb 
productes frescos de mercat. Així són 
els gelats del Tomo II, un comerç que 
omple de vida la placeta Sant Miquel du-
rant l’estiu. Els dos gustos escollits entre 
l’amplia varietat de la que disposen ens 
porta a descobrir la vainilla Bourbon, les 
llavors de la qual s’extreuen per fer el 
gelat, i els gerds. Una combinació prota-
gonitzada per aquest fruit vermell que 
aporta una punt àcid molt interessant. 
És un gelat dens i volgudament natural 
en el qual es pot gaudir del crec-crec de 
les llavors del gerd. La vainilla s’allu-
nya molt dels habituals gelats fets amb 
additius i colorant i ens redescobreix la 
dolçor suau i hipnotitzadora d’aquest 
curiós ingredient. 

Banana Split. Malgrat està format de 
dues boles, el gelat que ens proposa el 
Curuba ens recorda ràpidament al famós 
Banana Split, unes postres que combinen 
diferents gustos amb trossos de plàtan 
natural. La copa presenta un gelat de 
plàtan amb trossets de xocolata a l’in-
terior acompanyat d’una bola de xoco-
lata negra pura. Tot plegat banyat amb 
salsa de cacau –que amb pocs minuts se 
solidifica– i un con de galeta que corona 
la presentació. La xocolata hi aporta un 
punt d’amargor. El plàtan amb trossos 
de xocolata és sorprenent tan pel gust 
com per la textura, molt semblant a la 
de l’stracciatella. Una mescla que recor-
da a aquells berenars d’infància on el 
plàtan i una tauleta de xocolata eren els 
protagonistes. 

fotos: Èric LLuent

Els millors gelats

Ja en plena temporada de calor de la bona, L’Independent posa els seus caçadors a la feina: a la recerca del 
millor gelat amb denominació d’origen gracienca. Una missió gens fàcil, tenint en compte el nivell de les 

propostes i que, a més, s’ho jugaran tot a una única ronda. Aquestes són els quatre gelats que, gràcies a les 
suggerències dels lectors, s’han classificat per a la gran final. Ja podeu votar el vostre gelat preferit

entra a www.independent.Cat/graCia i vota quina de les quatre opCions preFereixes. envia’ns els teus vots, Comentaris o 
suggeriments a independent@debarris.Com o per Correu al Carrer la perla, 30 bxs - 08012 bCn, per tal que entrin al rànquing.

fitxa fitxafitxa fitxa

Lloc: Gelateria Cafeteria Italiana
adreça: plaça Revolució, 2
Preu: 3 euros

Lloc: BellaMia
adreça: carrer Església, 2
Preu: 3 euros

Lloc: Tomo II
adreça: Lluís Antúnez, 2
Preu: 2,80 euros

Lloc: Curuba 
adreça: plaça de la Vila de Gràcia, 19
Preu: 2,85 euros

È. Lluent, C. Bellver, A. Balanzà, À.Gutiérrez, S. Lou, J. Soria i M.Ortega

m.orteGA

M.O.

L’esclat immobiliari previ a la gran 
crisi econòmica està passant fac-
tura als sectors menys protegits. 
És el cas de la família de la Marta 
Villavicencio que, des de feia sis 
anys, vivia als baixos del número 
9 del carrer Progrés, d’on dimecres 
van ser desnonats per no poder fer 
front a les quotes de la hipoteca. 

Com que no s’ha arribat a un acord 
de dació per pagament -lliurar les 
claus i liquidar el deute- amb l’en-
titat bancària que els va concedir 
la hipoteca, el Banco Pastor, està 
previst que el pis surti a subhasta a 
curt termini i com que previsible-
ment el preu en el que es valorarà 
l’immoble serà força inferior al que 
tenia quan el van comprar, en plena 
bombolla immobiliària, la família 

Clam veïnal contra el desnonament 
d’una família del carrer Progrés
El banc els retira la propietat del pis perquè deuen un any de quotes

podria mantenir part del deute. De 
fet, tot i que encara es desconeix el 
preu pel qual es vendrà el pis, de 
sortida els costos del procés s’han 
fixat en més de 71.000 euros. 
Els problemes de la família van co-
mençar fa poc més d’un any quan 
el marit es va quedar a l’atur i van 
deixar de poder fer front als paga-
ments de la hipoteca. Ara ell i la 
Marta, de baixa maternal, amb dos 

fills i un tercer en camí marxen de 
lloguer, tot i que expliquen que els 
ha costat moltíssim trobar un pis 
on establir-se perquè figuren a la 
llista de morosos. Dimarts, s’afa-

nyaven a buidar la casa on han vis-
cut els últims sis anys i a deixar-ho 
tot net per poder ser fora al matí de 
dimecres i no veure com algú altre 
es quedava casa seva. 

eLs inquiLins deLs bAisxos deL número 9 deL cArrer proGrés buidAnt eL pis
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la torratxa

Sobre la 
indústria 
local

Sembla que és important el 
volum de negoci de l’hos-
taleria gracienca. Hi ha un 
gran nombre d’establiments, 
superior al de la majoria 
de districtes i l’ocupació 
és molt alta; això també 
es comprova en el nivell 
de preocupació del veïnat 
per les molèsties que se’n 
deriven. No costa pas deduir 
que l’hostaleria és una de 
les fonts de riquesa de la 
Vila. La majoria del personal 
que hi treballa i els mateixos 
propietaris, viuen al barri, 
per tant, realitzen aquí la 
seva despesa diària, i els 
seus proveïdors, com ara 
mercats, botigues, bode-
gues, també són graciencs. 
L’univers de serveis de tot 
tipus que envolta un esta-
bliment hostaler es troba 
en el seu entorn immediat. 
Potser ha arribat el moment 
de considerar la situació 
avantatjosament per tal 
d’evitar la situació delirant i 
el crònic deteriorament del 
comerç hostaler que es dóna 
en d’altres districtes de la 
ciutat. Si la nostra hostaleria 
tracta el públic com ho fan 
els cinemes, els teatres i els 
festivals graciencs (ofertes 
que la seva complementa), 
amb qualitat i respecte a 
la intel.ligència humana, 
oferint bons productes, bon 
servei, bona música, preu 
assequible i tracte cordial, 
tenim un valor afegit, doncs 
és el més difícil de trobar 
arreu. Si és així, podríem 
dir-ne un valor econòmic i 
cultural. 
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Mercè Montalà: “Asexuar i contenir el 
personatge de l’Àngela va ser un repte”
Diu que va néixer amb 
una vocació, un do. allà 
on anava, cantava i es-
cenificava els culebrots 
que s’inventava. als 15 
anys, va fer la primera 
actuació al Teatre alme-
ria, amb el quadre escè-
nic d’Hidroelèctrica, una 
de les poques maneres 
d’actuar llavors. Després, 
ràdio a Mollet i Santa co-
loma i també a MK3, des 
d’on va saltar al doblatge 
i el combinava amb col.
laboracions a la tele i el 
teatre. És considera una 
dona tot terreny i pensa 
que el més important és 
treballar. a l’octubre tor-
na al capitol, amb ‘L’habi-
tació de verònica’.

CLARA DARDER

On et trobes més a gust: com a 
actriu o fent doblatge? 
Sóc actriu. La nostra professió ha 
de tenir diferents camins per de-
senvolupar, has de saber moure’t. 
El doblatge em va salvar la vida 
per tirar la meva família endavant, 
però el teatre és la meva passió. 

Quines sensacions tens sobre 
un escenari? 
El públic és un sol cor i sents la 
seva palpitació, els teus sentits 
s’aguditzen al màxim i connectes 
amb l’energia de l’espectador, és 
absoluta màgia.

Per fer doblatge s’ha de tenir do-
ble personalitat o intel.ligència? 
(riu) Cal retentiva abans que me-
mòria, tot és qüestió de ritme. Un 
traductor i director de doblatge 
busquen les paraules per l’ajust la-
bial. Tu interpretes i no crees.

Dedicar-te al doblatge t’ha per-
mès anar tranquil·la pel carrer? 
L’anonimat està clar, però la vida 
de barri sempre m’ha agradat, les 
persones grans han donat molt 

Jordi mArcH

L’Actriu mercÈ montALà Amb LA sevA GossA fAustín

sentit a la meva feina: “Em feu 
molta companyia”, diuen. 

Com vas viure això de trencar el 
matrimoni més famós d’‘El cor’? 
Feina vaig tenir per no convertir-
me en la meuca de Catalunya. Va 
ser un repte, i vaig asexuar i con-
tenir l’Àngela, perquè no m’odies-
sin, eren massa anys de matrimoni 
entre en Peris i la Cinta.

Sortir a la sèrie va modificar la 
teva vida? 
La meva vida és tranquil·la, i ja ha-
via estat a Nissaga de poder, ja sabia 
què era. Surts 5 minuts i la reper-
cussió és brutal. Igual que quan ja 
no surts, desapareixes per a tothom. 
Això dóna aire a la professió.

Com a mare, volies que la Irene 
(Montalà) fos actriu? 

No volia que agafés la inèrcia dels 
seus pares, ni jo caure en l’error 
de projectar en ella els meus 
desitjos. Volia que decidís amb 
llibertat, i desenvolupés la seva 
intel·lectualitat. Als 16 va comen-
ça amb Poble Nou. Quan una neix 
amb estrella, aquesta et busca. 

Et fa preguntes com a mare o 
com a professional? 
Ella és més pragmàtica. Forma 
part d’una generació, que no està 
tan marcada per les prohibicions, 
ni la religió, i tenen un sarcasme 
que em fa riure molt, no tenen tan 
sentit de culpa. Moltes vegades li 
demano consell a la meva filla.

Heu treballat juntes?
No, però seria una experiència 
molt especial. Ja arribarà.

A sobre d’un escenari, ens queda 
per veure... 
... molts més recursos dels que hi 
ha ara, exceptuant el Nacional i 
al Lliure, que tenen uns recursos 
meravellosos, hi ha massa dife-
rència amb la resta de teatres. 

amb Gràcia...

Visc a Sant Lluís, entre Torrent 
de les Flors i Escorial. Tota Gràcia 
és passejable, començo pel carrer 
la Perla, Torrijos, creuo Travesse-
ra, vaig a la plaça de John Len-
non, pujo per Joan Blanques. El 
pa, al forn de Ramon i Cajal amb 
Torrent de les Flors, després vaig 
a comprar a la Paquita de la plaça 
Joanic, unes flors, i pujo per Esco-
rial per comprar el diari i acabar 
asseguda al Frankfurt. El menjar, 
a l’Abaceria i el peix a la peixateria 
d’en Joan de Torrent de les Flors. 
M’agraden les botigues de roba 

de dissenyadors joves del carrer 
Verdi, vaig als cinemes Verdi, o 
a sopar a Cal Boter. Comprem 
pastissos sense sucre, a Travessera 
entre Bailèn i Passeig Sant Joan. 

Un desig... m’agradaria veure 
una Gràcia més neta, que els que 
hi vivim la tractéssim amb més 
carinyo. Un desig per mi? Tenir 
la capacitat de seguir treien capes 
de ceba i que quan arribi el final, 
tingui el convenciment que sóc 
millor persona que quan vaig ar-
ribar aquí. 

Viure Gràcia


