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Quaranta-dos grups musicals 
són els protagonistes de la no-
va Coordinadora de Músics de 
Gràcia, que es presenta aquest 
cap de setmana amb diferents 
activitats i un concert a la plaça 
del Sol. La nova plataforma es 
marca l’objectiu de recuperar el 
carrer per a la música.
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Els músics 
de Gràcia es 
coordinen

sumari

10
bàsquet
Els Lluïsos es juga-
ran el descens amb 
cinc equips més

 

suplement
De VeRD
Depana se suma 
a la dinamització 
del Bosc Turull 

ISSN - 1695-4793

na posició d’Esquerra i la caigu-
da en picat del PSC, que fins al 
2011 ha governat quasi ininter-
rompudament el districte, fins a 
la cinquena posició. Esquerra ha 
dibuixat una U completa entre 
les eleccions de 2006 i les de diu-

Xavi Tedó

Les eleccions al Parlament del 
25N han deixat a Gràcia la petja-
da d’una forta sotragada en l’or-
dre de representació dels partits, 
tenint en compte no la primera 
força habitual en aquests comi-
cis, CiU, sinó l’escalada a la sego-

menge passat amb un retorn als 
resultats a Gràcia de l’època Ca-
rod, que ara a més es veuen pre-
miats per l’ascens de la cinquena 
a la segona plaça. 

Pàgina 5

eleccions Parlament ‘12
vots %

Ciu 22.762 34,8%

eRC 10.916 16,7%

PsC 5.161 7,9%

PP 6.534 10,0%

ICV-euiA 8.082 12,3%

C’s 3.852 5,9%

CuP 4.123 6,3%

total 65.442 74,4%

Abstenció 22.489 25,6%

CiU es manté primera a Gràcia i ERC 
reneix però el PSC s’enfonsa del tot
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adreceu les vosTres carTes, amb un màXim 
de 15 línies, indicanT el vosTre nom, 
adreça, Telèfon i dni a: L’Independent
c/ la perla, 31 baiXos - 08012 bcn
o bé a independent@debarris.com. 
També les podeu fer arribar a Través del 
nosTre porTal www.independent.cat/gracia

editorial ull de donacartes al director

Gràcia és una Vila eminentment d’atracció cultural: la primera 
relació que té un visitant és una pel.lícula als Verdi, una obra 
de teatre al Lliure o un concert a la Festa Major o a l’Heliogàbal. 
L’oferta, afortunadament, no s’acaba aquí. Que cadascú li posi 
els cognoms que vulgui a la relació que estableix amb Gràcia 
i que fa construir la condició dels graciencs d’esperit. Per això 
sobta tant que, per exemple, la música sigui tant poc present 
al carrer. De res ha servit el pla de la música que ara fa sis anys 
es va aprovar i que va donar peu a una bona guia de recursos 
que ara només es pot consultar actualitzada a internet. De res 
ha servit que el Tradicionàrius o Gràcia Territori Sonor portin 

anys picant pedra amb llargues 
i bones programacions. Res. La 
lluita dels veïns que volen viure 
al centre de la ciutat com si 
visquessin a Collserola ha gua-
nyat i no hi ha manera de pujar 
mínimament els decibels perquè 
al nostre caminar i a les nostres 

places els acompanyi una sintonia, sigui o no sigui estrident, 
que sempre hi ha una música per a cada moment.
Quaranta-dos grups musicals han decidit que s’ha de recuperar 
el carrer a Gràcia i que, davant del control asfixiant d’una lega-
litat que no és per a totes les activitats igual, s’ha de recuperar 
la música al carrer. Aquest dissabte es presenta en societat la 
Coordinadora de Músics de Gràcia en la culminació d’un procés 
que ha durat mesos i que l’Independent de Gràcia ha contribuït a 
difondre. Els músics de Gràcia, i els que no ho són i que conei-

xen també les dificultats d’accés 
que presenten algunes sales 
locals (fins i tot de titularitat 
municipal, com l’Espai Jove La 
Fontana, que va ser venut com 
el nou Transformadors), s’han 
posat un somriure als llavis, 
malgrat pertànyer a una de les 

professions més castigades per la crisi, i s’han unit en aquesta 
coordinadora idealista i autogestionada. Els treballadors del ram 
de la música volen treballar i volen portar la música a les sales i 
al carrer, i això sembla que cada vegada és més difícil, a Gràcia i 
a Barcelona. L’autoorganització dels músics hauria de ser aplau-
dida per tothom. Perquè no n’hi ha prou amb pagar els ridículs 
preus que ja s’estan cobrant per les entrades d’alguns concerts 
de petit format. Perquè segur que els músics aspiren a viure 
dignament com qualsevol altre treballador. Perquè almenys l’ad-
ministració hauria de posar-ho més fàcil. I els veïns, també.

Dades per a la reflexió (font: 
Ajuntament de Barcelona): 
les dones són el 52,45% de 
la població. Han augmentat 
les dones que viuen soles 
(15% el 2011) i el nombre de 
dones grans és 3,5 vegades 
més gran que el d’homes.
Les llars monomarentals han 
crescut notablement en la 
franja de 45 a 64 anys. Majo-
ritàriament, la responsabilitat 
de les tasques familiars i 
domèstiques és femenina. En 
el 52,5% dels casos la mare 
és qui té cura dels menors, 
en el 39% es fa conjuntament 
i només un 3% els pares. 
Quant a les persones grans, 
en el 47,7% dels casos és 
una dona l’encarregada de 
tenir-ne cura, i el 9,7% un 
home. La mare té cura de 
les persones discapacitades 
en un 60,5% dels casos, 
conjuntament en un 20,7% i 
el pare un 7%. L’escletxa sa-
larial entre dones i homes ha 
augmentat a Catalunya. Les 
dones reben salaris inferiors, 
fins i tot per la mateixa feina. 
Això té relació amb les condi-
cions laborals precàries que 
envolten els llocs de treball 
ocupats per dones: temps 
parcial i temporalitat. Hi ha 
hagut un important augment 
de dones amb estudis univer-
sitaris, sobrepassant els seus 
coetanis masculins. Una de 
cada quatre barcelonines ha 
patit al llarg de la seva vida 
una agressió masclista. 

Dones de 
barcelona

Que torni la música al carrer
Conxa Garcia

Davant del control 
asfixiant d’una 
legalitat desigual, la 
música és necessària

La jornada electoral va tenir molts 
confidencials: des dels ‘observadors’ 
homes de negre del PP expulsats de La 
salle i de l’escola Pau Casals per extrali-
mitar-se en les seves funcions, fins als líders 
veïnals amb carnet sociata que van triar per 
primer cop un altre partit o es van abstenir. el que ha 
quedat palès, i així es va posar de manifest en la junta 
de portaveus celebrada dimecres, és que s’ha de reorga-
nitzar l’espai dels col.legis electorals: a l’espai Jove La 
Fontana les meses estan apinyades, al Jujol estan ben 
amples. el Districte, de moment, en pren nota. 

el dependent

L’administració ha de 
posar més facilitats 
als músics i nosaltres, 
els veïns, també 

D’ençà de la crisis, els 
desnonaments s’han 
multiplicat per cinc, i a 
l’Estat espanyol se’n fan 
una mitjana de 517 al 
dia! En aquest marc, el 
Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) encarrega 
a 6 magistrats un informe 
amb mesures per agilitzar 
els processos civils. En 
l’annex d’aquest informe 
els magistrats aborden el 
tema dels desnonaments 
i estipulen 18 mesures 
concretes per canviar-ne el 

com s’haurien de tractar judici-
alment. El contingut de l’informe 
es filtra a la premsa, i la ciuta-
dania rep amb esperança que 
els jutges comencin a cedir a 
la pressió popular que reclama 
solucions. Però el 24 d’octubre, 
el mateix CGPJ es desmarca de 
l’informe i no assumeixen ni 
volen debatre el seu contingut. 
El 8 de novembre, l’advocada ge-
neral del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea, Juliane Kokott, 
fa públic un dictamen sobre 
un cas d’un ciutadà expulsat 
de l’habitatge per impagament 
d’una hipoteca amb Catalunya-
Caixa. En el dictamen denuncia 
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que la normativa espanyola 
de desnonaments vulnera la 
normativa comunitària perquè 
no garanteix una protecció 
eficaç dels consumidors davant 
possibles clàusules contractu-
als abusives en les hipoteques. 
Davant de tots aquest casos, 
la dació en pagament, que la 
Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca (PAH) ha aconseguit que 
sigui coneguda, és el mínim que 
s’hauria de contemplar, sempre 
entenent-la retroactivament, 
però caldria anar molt mes enllà 
amb les dues altres mesures 
que la PAH exigeix: la moratòria 
dels desnonaments en els casos 
d’habitatge habitual i posar els 
pisos buits dels bancs en règim 
de lloguer social. Si això no es 
fa urgentment, haurem de ser 
coherents i demanar la modifi-
cació de la Constitució per tal 
d’esborrar el dret a un habitatge 
digne que s’hi contempla.

Jordi Oriola Folch
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què en penseu...Textos i fotos: Xavi Tedó

el bloc

Love is  
in the air

Carme Chacón, Albert Rive-
ra o Alicia Sánchez Camac-
ho llançant còctels molotov 
a diversos punts de la Vila. 
No es tracta de l’última 
portada d’El jueves sinó 
dels cartells que es poden 
veure enganxats a carrers 
com Tordera, Montseny o 
La perla. Uns grafits que no 
són originals sinó que volen 
ser la versió més nostrada 
de Love is in the air, l’en-
caputxat en blanc i negre 
i en posició de llançar un 
ram de flors com si fos un 
còctel molotov que esdevé 
l’obra més emblemàtica de 
Banksy, el grafiter britànic 
famós per la seva crítica 
social i reconegut com a 
icona anticapitalista. El mis-
teri que embolcalla aquest 
artista, que mai ha revelat 
la seva identitat, envolta 
també l’autoria i l’objectiu 
d’aquesta acció que va apa-
rèixer en plena campanya 
electoral. Vol ser una crítica 
a la classe política? Una 
sàtira per retratar els res-
ponsables reals d’incendiar 
l’estat del benestar? Una 
reflexió sobre la farsa del 
sistema democràtic actual? 
La lectura a tot plegat està 
només en els ulls de qui la 
vulgui interpretar. 

C
arin

a Bellver

tribuna

salvem el jardí d’encarnació: aprofitem l’oportunitat

Gràcia té una superfície 
de 3,3m2 de verd urbà per 
cada habitant, mentre que a 
Barcelona és de 6,8m2. Només 
l’Eixample, on els edificis són 
més grans i més alts, té una 
ràtio inferior. L’OMS recomana 
que aquesta xifra es trobi en-
tre 10 i 15m2 per habitant. Cal 
un treball seriós i decidit per 
corregir aquest dèficit. 
Els darrers mesos s’ha viscut 
una lluita veïnal per salvar el 
jardí del convent de les Mon-
ges Missioneres del Santíssim 
Sagrament d’Encarnació. Ha 
estat una lluita en inferioritat 
de condicions, com n’hi ha 
hagut tantes que no han reei-
xit en les darreres dècades de 
ferotge construcció i destruc-
ció. Els veïns poca cosa han 
pogut fer enfront dels forts 
interessos econòmics d’una 
propietat i d’uns promotors als 
quals només els interessava el 
rendiment econòmic. El jardí 
tampoc no disposava de cap 
figura legal de protecció, ni en 
el seu conjunt ni tampoc els 
elements vegetals que conte-

Àlex March i Raurell, enginyer tècnic agrícola i llicenciat en ciències ambientals

nia. L’edifici es va enderrocar i 
bona part del jardí s’ha malmès. 
Però el que no van poder aturar 
els veïns ho ha aturat la crisi. 
Llegeixo que la immobiliària es 
retira del projecte. Malaurada-
ment l’enderroc va començar i 
ara corre el risc de ser un espai 
abandonat i marginal per uns 
quants anys. És el moment 
d’aturar-se i fer una reflexió, 
la que necessàriament hauria 
hagut de ser prèvia, per part 
de tots, Ajuntament, propietat, 
promotors i també per què no, el 
teixit social de la Vila. Potser és 
una oportunitat per replantejar-
ho, per veure les possibilitats de 
l’espai i del que queda del jardí. 
Pot contribuir a minimitzar les 
mancances en zones verdes de 
la? Estic convençut que sí. 
Al concurs de les 16 portes de 
Collserola, convocat pel propi 
ajuntament, el jurat va distingir 
amb una menció el projecte 
anomenat Portes Obertes redac-
tat per un equip del qual vaig 
poder formar part. Aquest no 
feia altra cosa que proposar la 
recuperació per a la ciutadania 

d’espais “perduts” i en procés 
de degradació, com el nostre 
jardí, integrant-los en un teixit 
urbanístic i social sostenible per 
baixar el verd de Collserola cap 
a l’interior de la ciutat. Classifica-
va aquests espais com a espais 
verds d’escala veïnal, que poden 
servir als ciutadans de la zona 
per cobrir necessitats quotidia-
nes de reunió, relació i esbarjo. 
Es plantejaven diferents estra-
tègies de gestió per reactivar el 
teixit. Es proposava incorporar la 
participació ciutadana real dins 
dels processos ciutadans. La 

implicació en les dinàmiques 
de barri i veïnals. Es tracta 
d’incorporar els veïns no com 
a simples usuaris sinó com 
a agent actiu, com a ciutadà 
participant. Fins i tot, amb 
una adequada entesa entre les 
parts, es poden portar a terme 
experiències de custòdia urba-
na, on els propietaris cedeixen 
l’ús de l’espai per un nombre 
determinat d’anys, sense re-
nunciar a una part o la totalitat 
dels seus drets, l’administració 
l’incorpora a les zones verdes 
públiques i, per què no, els ve-
ïns (o una associació o una en-
titat social...) adquireixen unes 
responsabilitats de construcció 
i manteniment de l’espai. Cal 
valentia i voluntat de totes les 
parts, però en temps de crisi 
haurem d’adoptar solucions 
innovadores. Ens hi atrevim?
I de forma immediata cal ac-
tuar amb controls preventius 
contra el morrut de les pal-
meres. Ja hem deixat perdre 
un gran nombre de palmeres, 
moltes de gran valor ornamen-
tal i patrimonial. 

Em penso que no, no hi ha equip 
per pujar a Segona B. Ens falta 
el Cebri, que era el jugador que 
feia gols i amb la seva lesió, es-
tic convençut que l’equip baixarà 
el seu rendiment. 

Ángel Rubio
jubilat

Javier Peñas
sector alimentari

Antonio Gustems
jubilat

Gerard Aroca
jubilat

Altres anys hem tingut un bon 
equip i mai hem aconseguit 
pujar de categoria. Tant de 
bo ho aconseguim aquest any. 
Estem jugant bé i hem de ser 
optimistes. 

Això és el que voldríem, però 
és difícil. Potser estem millor 
del que pensàvem a principi 
de temporada. Tenim un 40% 
d’opcions de ser a la promo-
ció d’ascens. Per Gràcia seria 
molt important tenir l’Europa a 
Segona B. 

Si juguem com el dia del Sant-
boià podríem ser a la promoció 
d’ascens a 2B. L’equip està 
jugant bé i si seguim en aquesta 
línia podem entrar a la promo-
ció, però cal mantenir el nivell. 

... que l’Europa pugui jugar la promoció d’ascens?

laia coll
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L’Independent no es fa responsabLe nI té per què compartIr Les opInIons expressades a La seccIó d’opInIó d’aquest setmanarI

amics de l’independent
Aquest és l’espai Amics 
de l’Independent de Grà-
cia, que hem creat per 
totes aquelles persones 
que vulguin donar-nos 
suport econòmic per tal 
d’assegurar el futur de 
la publicació. A totes 
elles, moltes gràcies.

Josefa Maymo Villach
Donatiu: 50 euros

taller d’Història de Gràcia
Donatiu: 100 euros

teresa Abad i Manel Fort
Donatiu: 50 euros
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Política

Gràcia tindrà almenys quatre diputats al Parlament, entre ERC, ICV-EUiA i CUP

Les eleccions al Parlament 
de diumenge no passaran 
a la història de Gràcia 
pel guanyador, Ciu, que 
ha mantingut resultats 
respecte el 2010, sinó per 
la sorprenent redistribu-
ció en l’ordre de forces. 
esquerra, ara insòlita 
segona força al districte, 
es beneficia de l’especta-
cular ensorrada del PsC, 
que pateix com mai en 
unes eleccions que no li 
van bé però en un territori 
que municipalment quasi 
sempre ha governat. 

ALBERT BALANzÀ

Esquerra ha dibuixat una U com-
pleta entre les eleccions de 2006 
i les de diumenge passat amb un 
retorn als resultats a Gràcia de 
l’època Carod, que ara a més es 
veuen premiats per l’ascens de la 
cinquena a la segona plaça. Els 
republicans no assoleixen els vints 
per cents d’aquell cicle, en què la 
CUP no es presentava, però s’in-
tercanvia els papers amb el tot-
poderós PSC de Gràcia, que cau 
fins a posicions inimaginables per 
a un partit que havia governat el 
Districte quasi de manera ininter-
rompuda fins al 2011. 
Més enllà de les valoracions sa-
tisfactòries de convergents i re-
publicans, el focus de l’anàlisi de 
resultats es troba precisament, i 
de manera exclusiva, en el PSC. 
L’executiva es va reunir dilluns i a 
l’assemblea de dijous el primer se-
cretari, Guillem Espriu, no tenia 
previst posar el càrrec a disposició 

alberT balanzà

imaTGe del col.leGi elecToral de l’escola JuJol diumenGe a la Tarda

CiU guanya repetint resultats mentre 
Esquerra es dispara i el PSC s’estimba

eleccions al parlament 2012
25N

de la miliància. “Seria un acte d’ir-
responsabilitat i no aportaria res”, 
ha explicat Espriu a l’Independent. 
De fet, l’assemblea d’aquest dijous 
ha estat conduïda per la membre 
de l’executiva i candidata número 
15, Laia Bonet, que s’ha quedat a 
les portes d’assolir l’escó (a menys 
que la presumpta trama de cor-
rupció a Sabadell obligui Mont-
serrat Capdevila a renunciar).

Companyon plegarà al ple

A l’espera d’aquest detall, Gràcia, 
en tot cas, tindrà fins a quatre di-
putats locals al Parlament: Eva Pi-
quer, que anava al número 7 de les 
llistes d’ERC com a independent; 
Dolors Camats i David Compa-
nyon, números 2 i 9 a les llistes 
d’ICV-EUiA, un de cada partit; i 
David Fernández, cap de llista de 
la CUP, una altra de les sorpreses 
de les eleccions. Companyon ha 
comunicat a l’agrupació d’EUiA 
que no seguirà com a conseller de 
Gràcia. El seu últim ple serà el 4 
de desembre, que es farà a la Vio-
leta per obres al Districte. 

reportatge

El ‘goiherri’ de la CUP 
Els ‘nous’ independentistes van treure més del 10% a sis taules

A Gràcia alguns mitjans 
van descobrir diumen-
ge que es vota com a la 
Catalunya interior, on 
la CuP és un partit ben 
assentat. sis taules del 
nucli històric expliquen 
per què els ‘nous’ inde-
pendentistes han supe-
rat el PsC al barri.

Un 6,3% i 4.123 vots per co-
mençar. Aquesta va ser la carta de 
presentació de l’efecte David Fer-
nández al barri que l’ha vist créi-
xer com a alumne de l’IES Vila de 
Gràcia i com a dirigent de l’ateneu 
independentista La Torna o de la 
Coordinadora Antirepressiva de 
Gràcia. La mitjana és aquesta, pe-
rò la punta de resultats es va do-

nar al nucli històric amb un 8,1% 
i 2.111 vots (el PSC un 7,3% i 
1.895 vots, per exemple). Tal com 
reflecteixen els mapes de les 1.061 
seccions censals en què està re-
partit el districte, hi ha sis taules 
de la Vila que són les principals 
responsables d’aquest resultat. En 
aquestes sis taules, la CUP va treu-
re més d’un 10% dels vots. Potser 

laia coll

fernández, cap de llisTa de la cup

per això la nit electoral va acabar 
a La Torna amb puros havans i el 
cant de Grandola Vila Morena. 

Albert Balanzà

Parlament 2006 Parlament 2010 Parlament 2012

vots % vots % vots %

Ciu 19.105 32,2% 22.899 39,1% 22.762 34,8%

eRC 9.270 15,6% 4.998 8,5% 10.916 16,7%

PsC 11.289 19,0% 8.117 13,9% 5.161 7,9%

PP 5.607 9,5% 5.633 9,6% 6.534 10,0%

ICV-euiA 9.093 15,3% 6.604 11,3% 8.082 12,3%

C’s 2.049 3,5% 1.781 3,0% 3.852 5,9%

CuP – – – – 4.123 6,3%

total 59.262 65,1% 58,501 66,2% 65.442 74,4%

Abstenció 31.816 34,9% 29.856 33,8% 22.489 25,6%

Vallcarca i Penitents
vots %

3.086 36,2
1.169 13,7
696 8,2

1.061 12,5
912 10,7
648 7,6
389 4,6

el Coll
vots %

984 27
554 15,2
467 12,8
450 12,3
487 13,4
276 7,6
160 4,4

La salut
vots %

2.753 37
1.143 15,4
525 7,1
847 11,4
855 11,5
487 6,5
409 5,5

Vila de Gràcia
vots %

8.703 33,5
4.738 18,3
1.895 7,3
2.162 8,3
3.487 13,4
1.265 4,9
2.111 8,1

Camp Grassot-Gràcia nova
vots %

7.236 36,4
3.312 16,7
1.578 7,9
2.014 10,1
2.341 11,8
1.176 5,9
1.054 5,3

la comparativa de resultats

els resultats per barris
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S’habilitarà el sender forestal de darrere de l’escola Montseny i l’IES Bosch i Gimpera

el pla d’intervenció in-
tegral del barri del Coll 
desplegarà una nova fase 
el primer trimestre de 
2013 amb l’arranjament 
d’un tram de 100 metres, 
entre l’escola Montseny i 
l’Ies bosch i Gimpera i el 
Park Güell, dins del pro-
jecte Ronda Verda Portell. 
Amb les obres es pretén 
acabar amb alguns dels 
problemes de brutícia i 
incivisme que pateixen 
aquestes escoles, i millo-
rar un camí que, tot i no 
ser el camí escolar prin-
cipal, pot servir d’accés 
alternatiu amb un vial 
més segur pels infants. 

SILVIA MANzANERA

L’Ajuntament posarà en mar-
xa durant el primer trimestre de 
l’any vinent una nova fase de la 
creació del corredor verd entre el 
passeig Turull i el carrer Uruguai a 
la vessant oriental del Park Güell, 
el projecte Ronda Verda, segons 
va informar al consell de barri di-
lluns. Es tracta d’un tram de 100 
metres, just a tocar dels equipa-
ments escolars Montseny i IES 
Bosch i Gimpera, que pateixen 
les conseqüències de l’incivisme. 
“Un dels problemes que tenim 
als camins de l’entorn de l’escola 
és la brutícia, sobre tot després del 
botellot que es fa molts caps de 
setmana”, explica Pilar Bestrué, 
directora del CEIP Montseny. 
Precisament aquest centre de pri-

Xavi Tedó

el camí foresTal siTuaT darrera de les escoles a Tocar del park Güell

mària va realitzar fa uns mesos una 
campanya contra l’incivisme que 
practiquen els amos dels gossos als 
camins d’accés de l’escola. Així, el 
projecte presentat pel Districte ha 
estat ben rebut pels col·legis pel 
que representa de millora no no-
més pels alumnes del centre sinó 
pels usuaris del parc i veïns del 
barri. “Sí que hem comentat que 
es tingui en compte que la pintu-
ra del mobiliari sigui antigrafits”, 
afegeix la Pilar. El Districte ja ha 
licitat una tercera part de les obres 
corresponents a aquest sender, que 
tindrà espai d’esbarjo i d’estada, 
on es col·locarà una zona de sauló, 
bancs, il·luminació i papereres. 

L’any passat el barri del Coll va 
dur a terme una campanya per 
conscienciar els veïns perquè re-
collissin les merdes dels gossos, 
una ofensiva que va comptar 
amb la participació de l’escola 
Montseny, l’alumnat de la qual 
pateix aquest problema a les vi-
es d’accés. Amb l’arranjament 
de la via forestal situada al dar-

rere del centre de primària i del 
Bosch i Gimpera s’espera avan-
çar en la solució de la proble-
màtica, en una setmana on una 
piulada del tècnic de barri ha 
tornat a recordar que les mer-
des de gos han estat la primera 
queixa en les darreres enquestes 
sobre quins són els principals 
problemes que pateixen al Coll.

Ofensiva contra l’incivisme 
dels amos de gossos

Gràcia inicia les obres de la Ronda 
Verda a prop del bosc del Park Güell

A.B. 

La comissió de joves del Coll, 
l’Esplai Sant Jordi, el Grup Fo-
togràfic Fotres, l’Agrupament 
Escolta Jaume I, la colla de dia-
bles La Malèfica i l’Assemblea de 
Festes Alternatives de Vallcarca 
han començat a treballar en la 
preparació de la festa major d’es-
tiu amb més temps del que és ha-
bitual per la celebració del desè 
aniversari de la part jove de la 
festa i amb l’objectiu que el Dis-

tricte autoritzi excepcionalment 
una ampliació d’horaris durant 
dos dies de caps de setmana fins a 
les quatre del matí.
Les set entitats, que faran exten-
siva la proposta a l’Associació de 
Veïns Coll-Vallcarca i que també 
estan negociant amb el conseller 
Xavier Filloll, argumenten la se-
va proposta en la nova dimensió 
de la festa que té com a escenari 
principal el parc de la Creueta del 
Coll. Enguany, en aquest recinte, 
els organitzadors volen fer una 

El desè aniversari inclourà barraques al parc de la Creueta

programació més participativa 
i seguir el disseny de barraques 
d’entitats que es fa a molts pobles 
de la Catalunya interior. “Sem-
pre ens hem adequat als matei-
xos horaris que la Festa Major de 
Gràcia, que són vuit dies, i ara, 
com que és el desè aniversari i el 
recinte es troba lluny d’on viuen 
els veïns, demanem aquesta am-
pliació durant dos dies”, apunta 
un dels portaveus de la comissió 
de festes, Carles Rica. La festa es 
fa cada any a mitjans de juny. 

Set entitats del Coll volen acabar la 
festa major de l’estiu a les 4 del matí

breus
El Coll-Vallcarca 
recull joguines 
per Nadal

L’entitat Aroloki Club impulsa 
a partir d’aquest dilluns, amb el 
suport de diverses entitats i as-
sociacions del barri del Coll-Va-
llcarca, una campanya de recolli-
da de joguines. Les joguines, que 
han de ser noves i no bèl·liques, 
es poden lliurar al Centre Cívic 
El Coll des del 3 de desembre i 
fins el 4 de gener. 

queixes al Coll per la reserva d’aparcament en un 
passatge particular. El consell de barri del Coll ha recollit 
la queixa veïnal per la reserva d’aparcament que els amos de les 
cases del passatge Casablancas han fet amb pivots mòbils. La zona, 
a tocar del parc de la Creueta, és un campi qui pugui de vehicles 
que volen evitar l’àrea verda, però el Districte argumenta que el 
carrer és privat. 

alberT balanzà

Canvis al 
mesurador de 
contaminació 
de Gràcia 

A. B.

La secretaria de Medi Ambient 
del departament de Territori i 
Sostenibilitat, responsable de 
la Xarxa de Vigilància i Previ-
sió de la Contaminació Atmos-
fèrica, ha procedit a canviar el 
malmès contenidor de l’estació 
mesuradora de Gràcia-Sant 
Gervasi, ubicada a la plaça Gal-
la Placídia, la que recull les pit-
jors dades de contaminació de 
Barcelona. Fa dos diumenges es 
va substituir la carcassa i aques-
ta setmana dos operaris han 
comprovat que els aparells me-
suradors, que són els mateixos, 
no hagin sofert cap alteració. 
Fonts del departament apunten 
que la remodelació de la plaça 
podria fer variar la ubicació pe-
rò que no hi ha res previst. 
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Gràcia atrau nova inversió 
en productes ecològics 

editorial

Districte i Depana signen un conveni per Turull

Bones notícies

L’organització ecologista Depana i el Districte de Gràcia 
acaben de signar un conveni a través del qual es dinamitzarà 
el Bosc Turull, fent un pas endavant per l’educació ambiental, 
posant èmfasi en els tallers i activitats pensades per a escoles 
i instituts. També faran propostes dirigides a veïns, esplais o 

agrupaments escolta. Es tracta de fer rentable l’equipament 
i fer partícips als veïns del barri d’aquest espai amb un elevat 
valor natural i patrimonial. Així mateix Depana guanyarà un 
lloc on tenir un viver per poder reforestar zones de Collse-
rola o d’altres llocs que ho necessitin. 

Eco-Lògic, especialitzada en fruita i verdura, s’instal.la a Llibertat

La setmana passada L’Independent 
es feia ressò del robatori de material 
audiovisual que havia tingut lloc a 
l’equipament del Bosc Turull. Una de 
les persones vinculades al projecte 
lamentava el fet de que els mitjans 
de comunicació acostumen a parlar 
de fets “negatius” i deixen de banda 
les bones notícies, com l’activitat 
que dues biòlogues estaven portant 
a terme el passat dijous a les instal.
lacions del Coll emmarcades en 
l’Agenda 21 Escolar. Sense entrar a 
debatre els criteris que s’utilitzen 
per decidir què és notícia o no, ningú 
no pot negar que aquestes pàgines 
estan sempre obertes a recollir 
tota aquella informació relacionada 
amb la difusió de temes ambientals, 
a propostes que contribueixen a 
millorar el medi ambient i assegurar 
el futur d’aquest planeta, sempre 
amb un punt de vista local amb pro-
jecció global. N’és un bon exemple 
l’aportació que fan els companys de 
l’Agenda 21 Escolar. Precisament el 
De Verd d’aquesta setmana explica 
diversos fets relacionats amb el 
Bosc Turull. Un d’ells és el conveni 
que han signat l’organització Depana 
i el Districte de Gràcia. Un conveni 
que contribueix a la difusió i conei-
xement d’aquest entorn privilegiat 
que tenim a tocar de casa. Com 
passa en d’altres àmbits, sense el 
coneixement no pot venir el respec-
te i l’estimació. És clar que l’esforç 
que fan una part de l’administració 
i entitats ecologistes, en aquest cas 
Depana, ha d’estar recolzat per l’in-
terès i la implicació de la ciutadania. 
Tots estem en el mateix bàndol. 
Aprofitem les bones notícies.

Laia Coll
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més sostenible

Depana se suma al projecte del 
Bosc Turull amb tallers educatius
L’organització ecologista De-
pana i el Districte de Gràcia 
acaben de signar un conveni 
a través del qual es dinamit-
zarà el Bosc Turull, fent un 
pas endavant per l’educació 
ambiental, posant èmfasi en 
els tallers i activitats pensa-
des per a escoles i instituts. Es 
tracta de fer rentable aquest 
espai i fer partícips als veïns 
del barri d’aquest espai amb 
un elevat valor natural i pa-
trimonial. 

Silvia Manzanera

Depana i el Districte han signat un 
conveni perquè l’associació ecologista 
amb seu a Gràcia organitzi diverses 
activitats a l’equipament del Bosc Turull 
i alhora pugui cobrir la necessitat de 
tenir un viver per poder desenvolupar 
la tasca d’acció forestal.  Per una banda, 
la mesura contribueix a intensificar 
l’educació ambiental entre els alumnes 
-els tallers estan dirigits a escoles i ins-
tituts de la ciutat- i a treure rendiment 
a un equipament d’un alt valor natural.  
Tenir un bosc a tocar de casa s’ha 
d’aprofitar bé; és l’oportunitat pel 
veïnat de gaudir d’un espai verd i 
aprendre els beneficis de l’entorn així 
com aprofundir en els coneixements 
de flora i fauna de la zona. “Estem molt 
contens”, reconeix Olatz Muniozguren, 
membre de Depana, “perquè a més dels 
tallers que oferim i l’oportunitat de 
donar-nos a conèixer al barri, podem 
cobrir la necessitat que teníem de fer 
un viver per poder reforestar zones 

Diverses entitats, associacions i 
cooperatives de la Vila han organ-
tizat del 3 al 15 de desembre una 
setmana de consum crític, tot just 
ara que comença la campanya de 
Nada. El programa que proposen 
és el següent: 
Dilluns 3. Assaig obert amb el 
COR DESACORD. Ateneu Rosa 
de Foc (Robi, 5). a les 19 h
Dilluns 10. Cants al carrer amb el 
COR DESACORD, a les 19 h
Dimarts 11. Taller de regals crí-
tics: mandales, moneders reciclats. 
Ateneu Rosa de Foc, a les 17 h
Papers per embolicar amb gràcia 
peluxos amb guants i mitjons de-
saparellats, a les 18 h
Jornada de portes obertes Xarxa 
d’aliments al Banc expropiat de 
Travessera de Gràcia, a les 19.30 h
Dimecres 12. Can Piella expli-
carà el seu projecte.  Aldarull-La 
Llibertària  (Torrent de l’Olla, 7)
Portes obertes de COOPERATI-
VES i visita guiada
Dijous 13. Xerrada ‘Societat de 
consum i pobresa, a càrrec d’Al-
bert Sales. Aldarull-La Llibertària, 
a les 19 h
Divendres 14. Recollida d’ali-
ments pel dinar del mercat de 
dissabte, a partir de les 17h. 
Kafeta probeta, sobre la cultura 
lliure, creative commons...  Soparet 
i concert! Ateneu Rosa de Foc, a 
les 19 h
Dissabte 15. 
39è MERCAT D’INTERCANVI. 
13 h: presentació de projectes de 
consum crític, Xaingra, El plat de 
Gràcia, Grups de Treball Xarxa 
Aliments, Grup de Treball Habitatge 
Assemblea de la Vila de Gràcia. 
15 h: dinar popular organitzat per 
La Olla Mòbil, El Plat de Gràcia, 
Xarxa d’aliments. 
15.30 h: Teatre de carrer amb l’es-
pectacle VBenes amb Enginyeria 
sense fronteres. 

Setmana de 
consum crític

de Collserola o altres llocs, i per això 
necessitem tenir planters”.  Així, una de 
les funcions de l’organització ecologista 
és buscar glans de roure, sureda i alzina 
a la zona a replantar, fer un planter i 
quan han crescut uns 20 centímetres 
es retornen a la zona escollida. “Es 
tracta de respectar el màxim el cicle 
natural.   És clar que intervens perquè 
la supervivència dels arbres sigui més 
alta però intentes no alterar massa el 
procés”, afegeix Olatz. Depana també 
està ara ultimant una guia on detallaran 

totes les activitats que oferiran al Bosc 
Turull. Per una altra banda, l’escola 
Montseny, a tocar del Park Güell, ha 
organitzat per aquest divendres 30 de 
novembre una jornada “sostenible”, 
dins del projecte de pati obert escolar, 
amb la que participaran les famílies i els 
alumnes  d’aquest centre de primària 
per dinamitzar l’hort escolar que tenen 
a l’equipament de Turull. El col.legi ha 
programat diversos tallers i activitats 
en una jornada oberta al barri a partir 
de les 16.30 h.

Vista del barri des de l’equipament de Turull

Laia Coll
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Cedida

Primera sessió de La Caixa del Temps, la setmana passada al Bosc Turull

Us agradaria formar 
part d’un nou grup 
de treball per iniciar 
recerques amb l’alum-
nat? Us interessen ide-
es per estimular l’es-
tudi i el debat sobre la 
biodiversitat i el canvi 
climàtic? 
Així s’anunciava la primera tro-
bada per centres educatius de 
l’entorn del Park Güell, convo-
cada la setmana passada des de 
la coordinació de l’A21E amb la 
voluntat d’aglutinar i coordinar 
els projectes d’educació am-
biental entorn de la nova aula 
ambiental del Bosc de Turull. El 
propòsit és impulsar un grup de 
treball per descobrir i posar en 
pràctica alguns recursos educa-
tius, tant de la pròpia aula, com 

Agenda 21 escolar

els que puguin oferir i posar a 
disposició de les escoles algunes 
entitats.
Així, en aquesta primera sessió 
es va presentar La Caixa del 
Temps: migració i canvi climà-

tic, una maleta pedagògica cre-
ada per Nusos S.C.C.L. i SEO/
BirdLife per estudiar el canvi 
climàtic a través de la fenologia 
de la flora i la fauna (ocells). 
Partint de l’observació de la 

Nou grup de treball 
d’educació ambiental 

natura i del joc, la maleta pretén 
capacitar l’alumnat per aportar 
dades a la comunitat científica, 
a través de plataformes i xarxes 
socials, per analitzar i evidenciar 
com afecta el canvi climàtic als 
organismes del nostre entorn. 
Al llarg de la sessió, les per-
sones assistents (una dotzena 
entre professorat, tècniques 
d’equipaments i programes, i 
voluntàries d’entitats) vam po-
der realitzar breument les acti-
vitats proposades i argumentar 
amb les autores els continguts i 
possibles activitats d’observació 

i recerca del bosc per fer amb 
l’alumnat de primària i ESO 
(flora i fauna, evolució de l’eco-
sistema...). En la mateixa sessió, 
dues persones voluntàries de 
DEPANA ens van comentar 
breument els tallers que oferei-
xen a les escoles i instituts per 
desenvolupar al bosc de Turull 
en el marc del conveni signat 
amb el Districte de Gràcia. 
Totes aquestes propostes ens 
semblen molt engrescadores 
i útils per ajudar aquest nucli 
impulsor a treballar en xarxa i 
al territori.

Cedida

Un altre moment durant la sessió a Turull
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“Estem lluny d’Europa tot i que Gràcia 
té més sensibilitat pels productes ‘eco’”

Per què heu decidit arriscar-vos 
amb una proposta comercial 
com aquesta?
Perquè creiem que hi ha un buit Tot i 
que al barri hi ha moltes botigues que 
ofereixen producte ecològic no hi ha cap 
només especialitzada en producte fresc, 
fruita i verdura.

D’on provenen els vostres pro-
ductes?
De moment estem treballant amb una 

Estan convençuts de que 
l’alimentació ecològica té 
futur. Per això Hans Grote i 
Pere Millán s’han instal.lat 
des de fa tres setmanes a la 
plaça Llibertat amb una bo-
tiga especialitzada en fruita 
i verdura ecològica. Reconei-
xen que la Vila té potencial 
per aquest tipus de projecte. 

Hans Grote i Pere Millán a Eco-Lògic, la botiga que tenen a plaça Llibertat

cooperativa de consum catalana, Hortec, 
que té productors de tota Catalunya, i 
els productes que no poden conrear, el 
compren sota certificat ecològic. És a dir, 
que al mateix temps fan de proveïdor 
d’alguns fruits, com ara la pinya o el 
kiwi. Ens porten el producte tres cops 
a la setmana, amb la qual cosa garantim 
que siguin fresques. Són aliments que 

Silvia Manzanera

no porten cap conservant ni han estat 
tractats amb químics, per tant, la seva 
rotació ha de ser més alta.

Per què aposteu pel producte 
ecològic? El preu no és un con-
dicionant?
Perquè considerem que és molt més 
bo i més sa. El Hans era consumidor 

ecològic des de feia anys, però jo no. 
I fins i tot a casa ho estem notant; tot 
té molt més gust. A l’hora d’escollir els 
productes tenim en compte que siguin 
de temporada i de zones properes. I la 
resposta és molt bona, molt positiva per 
part dels clients perquè veuen que els 
productes són de molt bona qualitat.

Però sí que són més cars.
És lògic que el preu d’un aliment ecolò-
gic sigui més elevat perquè la producció 
és més limitada. El conreu convencional 
triplica la producció perquè utilitza 
pesticides i químics, no és malbarata la 
collita en cas de plaga; en l’ecològic sí. 
Tot i que això repercuteix en el preu 
final intentem ajustar el màxim.

I per què Gràcia?
Perquè creiem que hi ha molt potencial 
i més sensibilitat cap a l’alimentació eco-
lògica. Encara no arriba als nivells d’altres 
països europeus, com ara Alemanya, i 
sobre tot falta molta consciència medi-
ambiental i coneixements sobre agricul-
tura ecològica. És prou significatiu que 
Espanya és el primer país exportador 
però dels últims en consumir els seus 
productes ecològics. És una tendència 
que hem d’anar canviant poc a poc.

Laia Coll
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recomanem

El refugi indi, de Pau Miró, a la Beckett. Aquesta setma-
na s’ha presentat la darrera estrena de la Beckett, una peça 
escrita i dirigida per Pau Miró, amb Isaac Alcayde, Marta Os-
só, Joan Solé, Jordi Llovet, Andrea Trepat i Peter Vives Histò-
ries joves, de 6 personatges, que entrecreuades avancen al 
llarg de les 4 estacions de l’any, amb la ciutat de fons.

Dimecres 12 de desembre
Sala Beckett (Alegre de Dalt, 55), a les 21.30 h

ricardo salas

ció del llibre de poesia Cien-
tíficas d’Assumpció Forcada. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Tor-
rent de l’Olla, 101), a les 19 h 

Novembre Vaca. 12a Mostra 
de creadores escèniques: Te-
atre laSal.
Centre de Creació La Caldera 
(Torrent d’en Vidalet, 43), a les 
20.30 h

Cante, toque y baile del segle 
XXI. Espectalce amb Miguel 
del Toleo (bailaor), Miguel 
de la Tolea (cantaor) i Oli-
ver Haldon (guitarrista).
Flamenco Barcelona (Progrés, 
38), a les 21 h

Espectacle: Eres el mejor, 
Cienfuegos.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), 
a les 21 h

Concert: Midnight Zombie 
Alligator.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 
321), a les 22 h

Concert: Serraller i Bando-
ler.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 
22 h

Concert: Doctor Fargo.
Cara B (Torrent de les Flors, 
36), a les 22 h

Cabaret poètic: Yolanda 
Barneda & Tonina Ferrer.
L’Astrolabi (Martínez de la Ro-
sa, 14), a les 22 h

 Dissabte 1 de desembre
Espectacle Bohèmia’s: Un 
conte de Nadal. Versió 
d’Ivan Andrade, amb direcció 
de Cristina Raventós i música 
de Clara Peya.
nunArt Gràcia (Sol, 8), 20 h

Concert: Marc Sambola i 
Marc Vilavella: L’animal 
de porto a dins.
nunArt Gràcia (Oratori Sant Fe-
lip Neri, Sol, 8), a les 21 h

Concert: Trobada de Hip 
Hop: Kapy + Drako.
Espai Jove La Fontana (Gran de 
Gràcia, 190), a le 21 h

Final del DMJ al Casal de 
Joves del Coll. Concert final 
amb votació del públic: Ran-
dom + Mogrodus + el grup 
més votat a l’enquesta de Fa-
cebook.
Casal de Joves del Coll (c/ Du-
ran i Borrell, 24), a les 21 h

Espectacle: 88 infinits, a càr-
rec d’Arnau Vilardebò.
Ruqueria Querubí (Perla, 11), a 
les 22 h

 Diumenge 2 de desembre
Itinerari històric: Gràcia la 
construcció de refugis. Or-
ganitza Taller d’Història-Cen-
tre d’Estudis. Cal inscripció 
prèvia.
Punt de trobada: Còrsega/Bai-
len (Església de Corpus), a les 
11 h

Sac de rondalles. Orelles fre-
des, contes amb caliu. A càr-
rec de Maite zamora. A partir 
de 3 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Les-
seps, 20-22), a les 12 h

Espectacle: 88 infinits, a càr-
rec d’Arnau Vilardebò.
Ruqueria Querubí (Perla, 11), a 
les 18 h

 Dilluns 3 de desembre
Xerrada: Presentació de Mr. 
Gwyn, d’Alessandro Baric-
co. Amb Pau Vidal 

Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Les-
seps, 20), a les 19 h

Dansa: Nit de propostes - 
Plataforma CRIM.
Centre de Creació La Caldera 
(Torrent d’en Vidalet, 43), a les 
20.30 h

Concert: Crooked Fingers 
+ Maria Rodés & The New 
Raemon.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), 
a les 22 h

 Dimarts 4 de desembre
Presentació de la darrera no-
vel.la de Paco Gonzalo Prinet-
ti, Thomas Münzer.
Biblioteca Vila de Gràcia (Tor-
rent de l’Olla, 101), a les 19 h

Concert: Crooked Fingers 
+ Maria Rodés & The New 

eXPOsICIONs

 Fins el 30 de novembre 
Exposició de les obres pre-
sentades al concurs su-
perherois, dins del cicle de 
fantasia i ciència ficció del 
Coll, Coll Fantasy 2012.
Centre Cívic El Coll - La Bru-
guera (Aldea, 15)

 Fins el 5 de desembre
Exposició col.lectiva (im)
possibilities. Amb la parti-
cipació de Frankie Malone, 
Sarah Rapuano, Monique 
Richards, Marina Rubio, Ke-
vin Harrison, Jordi Piulachs, 
Morten Christoffersen i Pa-
blo Danielle Vic.
Untitled BCN (Topazi, 14)

 Fins el 10 de desembre
Selecció de les obres pre-
sentades al concurs de fo-
tografia Gràcia Solidària. 
Cloenda i lliurament de pre-
mis, el 10 de desembre a 
les 20 h.
Sala d’exposicions del Districte 
(Plaça de la Vila) 

 Fins el 31 de juliol
Exposició fotogràfica Una 
vila al cinema. Repàs en 
60 imatges del rodatge el 
1981 del film La plaça del 
diamant, dirigit per Fran-
cesc Betriu. Una experièn-
cia en la qual es va impli-
car una bona part de gra-
ciencs. 
Bar del Teatre Lliure (c. Mont-
seny, 47)

ACtes

 Dv 30 de novembre
El Consell de Dones de Grà-
cia us convida a la presenta-

Raemon.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 
80), a les 22 h

 Dimecres 5 de desembre
Lletra petita. Contes a la mà: 
Contes monstruosos, a 
càrrec de l’Alícia González. 
De 2 a 4 anys. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Tor-
rent de l’Olla, 101), a les 18 h

Teatre: Quebec-Barcelona, 
de Mercè Sarrias. Amb Nor-
mand Bissonnette, Eva Dai-
gle, Alma Alonso i V. Álvaro.
Sala Beckett (Alegre de Dalt, 
55), a les 21.30 h

 Dijous 6 de desembre
Teatre: La casa de los sie-
te balcones.
Centre Moral (Ros de Olano, 
9), a les 18 h

la cartellera
CINeMes

bOsque MuLtICINeMes. Rambla del 
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Astérix y Obélix al servicio de su 

majestad. Dv i ds, 16.00, 19.00, 
22.00 i 00.40. Dg, dl i dm, 16.00, 
19.00 i 22.00.

• El capital. Dv i ds, 16.05, 19.05, 
22.05 i 00.40. Dg, dl i dm, 16.05, 
19.05 i 22.05.

• Skyfall 007. Dv i ds, 16.00, 19.00, 
22.00 i 00.40. Dg, dl i dm, 16.00, 
19.00 i 22.00.

• Hotel Transilvania. Dv, dl i dm, 
16.15. Ds i dg, 16.15 i 18.15.

• Fin. Dv, 18.15, 20.15, 22.15 i 00.45. 
Ds, 20.15, 22.15 i 00.45. Dg, 20.15 i 
22.15. Dl i dm, 18.15, 20.15 i 22.15.

• Golpe de efecto. Dv i ds, 16.15, 
19.15, 22.15 i 00.40. Dg, dl i dm, 
16.15, 19.15 i 22.15.

• El origen de los guardianes. Dv, dl 
i dm, 16.00 i 18.00. Ds i dg, 16.00, 

18.00 i 20.00.
• Argo. Dv, 20.00, 22.20 i 0.45. Ds, 

22.20 i 00.45. Dg, 22.20. Dl i dm, 
20.00 i 22.20.

• Lo imposible. Dv, ds, dg, dl i dm, 
16.00 i 19.00.

• La vida de Pi. Dv i ds, 22.00 i 00.40. 
Dg, dl i dm, 22.00.

• La saga Crepúsculo: Amanecer 
Parte 2. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00 
i 00.40. Dg, dl i dm, 16.00, 19.00 i 
22.00.

• La vida de Pi (3D). Dv i ds, 16.10, 
19.10, 22.10 i 00.45. Dg, dl i dm, 
16.10, 19.10 i 22.10.

CINeMes GIRONA. Girona, 175
• Ice Age 4. Ds i dg, 16.00.
• La artista y la modelo. Dv, 17.10. Ds 

i dg, 18.10. 
• La parte de los Ángeles. Dv, 19.30 i 

22.00. Ds i dg, 20.10 i 22.10.
• Les aventures de Sammy. Ds i dg, 

16.00.

• Hasta la vista. Dv, 17.00, 19.15 i 
22.00. Ds i dg, 18.00, 20.15 i 22.15.

• Fènix 11.23. Dv, 17.30, 19.30 i 21.30. 
Ds i dg, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00..

LAuReN GRàCIA. Carrer Bailén, 205.
• sala 1: La vida de Pi. 16.20, 19.20 i 

22.10.
• sala 2: La saga Crepúsculo. Ama-

necer 2 parte. 16.00, 18.15, 20.30 i 
22.45.

• sala 3: L’origen dels guardians. 
16.30, 18.30, 20.30 i 22.30.

• sala 4: Lo imposible. 16.45, 19.30. 
Skyfall 007. 22.00.

VeRDI HD. Carrer Verdi, 32 
• sala 1: La vida de Pi. 16.30, 19.30 i 

22.00. 
• sala 2: El nombre. 15.50, 18.00 i 

20.10 i 22.20.
• sala 3: Holy Motors. 15.45, 18.00, 

20.15 i 22.45.
• sala 4: En la casa. 16.00, 18.05, 

20.15 i 22.20.
• sala 5: César debe morir. 15.50, 

17.30, 19.10, 20.50 i 22.30.

VeRDI PARk. Torrijos, 49. 
• sala A: La parte de los Ángeles. 

16.00, 18.00, 20.10 i 22.10.  
• sala b: Hasta la vista. 19.30 i 22.00.
• sala C: El capital. 16.45, 19.40 i 

22.00.
• sala D: Skyfall. 16.15, 19.00 i 21.45.

• Verdi Kids. Amics per sempre. 16.00 
i 17.45. Dg i festius, 11.30.

teAtRes

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

21h. El Club de la Magia 2 dc22h i 
ds 20.30h. Peyu: Tinc un amic que... 
dv 20h. Animales: Juanra Bonet dv 
i ds 22h. Blancaneus i Campaneta 
en Acció (infantil) ds 17h. Todo es 

Mentira o no ds 19h. Los Martinez 
ds 23.30h. Club de la Magia Junior 
(infantil) dg 12h. Alvaro Carmona 
dg 19h. • sala del mig. Club de la 
Magia Junior (infantil) dg 17.15h 

• sala Xavier Fàbregas. Impro-Show 
dj 21h ds 22h i dg 19 h. 7º Campe-
onato Impro Fighters div 21h i 
23.30h. El Club de la Magia Junior 
(infantil) ds 18.30h. Blancaneus i 
campaneta en acció (infantil) dg 
17h Impro Horror Show ds 23.30. 

sALA beCkett. Alegre de Dalt, 55
• Quebec-Barcelona, de Mercè Sarrias. 

Fins el 9/12
• Curs d’escriptura teatral: Tot pot ser 

drama o com acostar la mà al foc, 
amb Paco zarzoso. Del 10/12 al 20/12.

ALMeRIA teAtRe. Sant Lluís, 64
• Trau, de Guillem Albà. De dimecres a 

dissabte a les 20 h. Dg a les 17h
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Cultura
La Coordinadora de Músics de Gràcia 
vol retornar de nou la música al carrer

breus

Durant quatre intenses hores, 
la galeria Lina Valero ofereix la 
possibilitat de conèixer l’obra 
de Mar Aguilera Vaqués amb la 
mostra Senzilles Aquarel·les, pe-
ces que pinta en viu quan està 
viatjant com observadora inter-
nacional. Aquest dissabte a les 
19 h al carrer Vallfogona. 

Tast de l’obra de 
Mar Aguilera a la 
sala Lina Valero

El projecte es presenta aquest dissabte amb diferents actes i un concert a la plaça del Sol

un any després de cons-
tituir-se, la Coordinado-
ra de Músics de Gràcia 
(CMG), que va néixer sota 
l’impuls de la Plataforma 
d’entitats Juvenils de 
Gràcia, es presenta en 
societat aquest dissabte 
amb una jam session i 
una mostra de colles de 
cultura popular a la plaça 
de la Virreina i un concert 
posterior a la plaça del 
sol. L’objectiu, recuperar 
el carrer en constatar 
que la música ha quedat 
darrerament relegada 
a espais tancats amb la 
proliferació de diferents 
locals que ofereixen actu-
acions en directe. 

XAVI TEDó

La Coordinadora compta actual-
ment amb 42 grups inscrits, amb 
estils que van del folk al hip-hop, 
i neix amb la finalitat de perme-
tre que els mateixos músics gesti-
onin l’activitat musical del barri, 
sense intermediaris. La CMG 
engega la seva activitat aquest 
dissabte amb l’actuació de La 
Magna Método + Rase, Rumb Al 
Bar i The Singermornings, tots 
tres participants en el projecte, a 
les deu de la nit a la plaça del Sol. 
Dani Vàzquez, membre de la co-
ordinadora, explica que es tracta 
d’una “actuació per presentar-
nos al veïnat, recuperant el carrer 
i prenent part de manera activa 
en el teixit associatiu de la Vila”. 
La CMG busca crear xarxa entre 

rumb al bar és un dels Grups que forma parT de la coordinadora de músics de Gràcia

arXiu

els diferents grups de música de 
Gràcia per combatre les neces-
sitats que tenen com ara trobar 
llocs on poder assajar. Vàzquez 
fa una crida a totes les bandes 
que encara no formen part de 
la coordinadora a sumar-s’hi per 
“intercanviar coneixements inde-
pendentment de quin sigui el seu 
estil”. La CMG espera que l’acte 
del dissabte posi les bases per re-
tornar la música al carrer durant 
el proper any i que el Districte 
no posi pals a les rodes a l’hora 
de fer-ho possible. Crear una 
agenda estable de concerts a l’aire 
lliure és el leit-motive d’una co-
ordinadora que es resigna a tocar 
en espais tancats. 

Quaranta músics de tretze con-
junts musicals de Gràcia han 
participat al projecte Tocant 
Per Gràcia, un arranjament 
en diversos estils de la cançó 
“Qualsevol Nit Pot Sortir El 
Sol” de Jaume Sisa amb el qual 
la Coordinadora de Músics de 
Gràcia (CMG) es presenta en 
societat. Rumb Al Bar, Mar-
ta Trujillo, Arrels de Gràcia o 

Banda Patilla són alguns dels 
grups que apareixen al vídeo 
que ja es pot veure al youtube 
i que s’ha rodat en diferents 
emplaçaments de la Vila. Els 
arranjaments els ha escrit la 
coordinadora en diversos estils, 
concretament ska, rumba, rock 
dur, txaranga, funky i reggae 
per mostrar la diversitat musi-
cal existent a Gràcia. 

La coordinadora es presenta 
versionant un clàssic de Sisa

S.M.

El nou espectacle de la compa-
nyia de Guillem Albà, Trau, es-
trenat el passat 31 d’octubre a 
l’Almeria Teatre prorroga les se-
ves funcions fins el 16 de desem-
bre. El muntatge estava previst 
que acabés aquest diumenge però 
s’allargarà durant dues setmanes 
més degut a la bona acollida que 
està tenint per part del públic. A 
Trau hi trobem el propi Guillem 

Albà i l’actor-manipulador Blai 
Rodríguez (recentment reco-
negut pel seu treball d’actor als 
programes de televisió Crackòvia 
i Polònia). Albà ja tenia ganes de 
nous projectes i canvis respecte 
els seus dos anteriors muntatges 
(Sketchofrenia i Flirt) i per això 
s’ha immers en un espectacle de 
creació on el valor el tenen la his-
tòria, la imatge, els objectes, els 
titelles i l’humor visual. A Trau el 
text és quasi inexistent i es crea 

tot un món visual, particular i 
personal mitjançant volums esce-
nogràfics i titelles, que serveixen 
el gruix del conflicte i la relació 
entre els personatges.
Per una altra banda, el teatre del 
carrer Sant Lluís acollirà aquest 
dissabte el festival contra la gana, 
a partir de les 12 h, amb diverses 
actuacions. Per entrar cal portar 
aliments (no frescos), que s’en-
tregaran a Càritas per repartir a 
persones necessitades del barri. 

La sala acull dissabte una gala per a recollir aliments per Càritas

L’Almeria Teatre prorroga ‘Trau’, 
el nou espectacle de Guillem Albà

Sidonie i 
Crooked 
Fingers, a 
l’Heliogàbal

REDACCIó

L’Heliogàbal segueix progra-
mant doble sessió de grans 
referents de l’escena musical 
amb una versió de nit per a 
dissabte i una altra de vermut 
per al migdia de diumenge 
dels Sidonie, que presentaran 
en un format més reduït els te-
mes del seu últim ‘Fluido Gar-
cía’. Just l’endemà i dimarts, 
un habitual de la sala, The 
New Raemon, acompanyat de 
Maria Rodés, serà el teloner de 
luxe de la banda de Carolina 
del Nord Crooked Fingers, 
que alhora és un dels referents 
musicals de Seattle de l’exlíder 
de Madee. Els nord-americans 
presentaran els temes de Bre-
aks in the Armor. El pròxim 
16 i 17 de gener els doblets 
musicals de l’Helio seguiran 
amb La Brigada. 

Presentació del nou disc dels Amics de la bressola. 
1,2,3 pica Bressola! és el nom del nou CD que els Amics de la Bressola 
han presentat aquesta setmana i es podrà sentir en directe el dimecres 
5 de desembre, a la Sala Arteria Paral·lel, un concert que els seus 
impulsors estan difonent també a Gràcia. El músic Marc Serrats ha 
estat al capdavant de la producció i amb Xerramequ Tiquismis i Joan 
Garriga, Txarango, Mine! Joan Colomo i Laia Vaqué participaran al 
concert, amb un grup de 50 nens de les escoles de la Bressola. 

cedida
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Esports

Els graciencs tornen a perdre amb la pitjor anotació (39 punts) dels darrers anys

A l’equador del campio-
nat, els Lluïsos ja saben 
quins seran els seus 
oponents a l’hora d’evi-
tar el descens a Copa 
Catalunya. el València 
bàsquet Club, l’stadium 
Casablanca, el Wifibale-
ares Mallorca, el Grano-
llers i el Olivar seran els 
rivals amb qui hauràn de 
lluitar els graciencs per 
donar la sorpresa i se-
guir una temporada més 
a la lliga ebA. 

XAVI TEDó

No serà una empresa fàcil. Des-
prés d’onze jornades, l’equip 
entrenat per Carles Rofes és el 
penúltim classificat del grup C 
de la lliga EBA amb només dues 
victòries. Tot i que fa dues jorna-

cedida 

els lluïsos volen seGuir un any més a eba

Els Lluïsos es jugaran seguir a EBA en 
una aferrissada lluita amb cinc equips

des, els graciencs van derrotar a 
Llars Mundet a un rival directe, 
el WifiBaleares Mallorca, aquest 
cap de setmana han tornat a la 
crua realitat amb una dolorosa 
derrota contra un altre candidat 
al descens, El Olivar. El pitjor, 
però, va ser la imatge que va do-
nar l’equip. I és que els de la plaça 
del Nord només van ser capaços 
d’anotar 39 punts, la pitjor ano-
tació dels darrers anys. Els de la 
plaça del Nord van presentar una 
defensa molt dura i van provocar 
múltiples errors del filial del CAI 
Saragossa, comandat per l’exju-
gador del Madrid Pep Cargol, fet 
que va provocar que cap dels dos 
conjunts sumés més de 25 punts 
al final de la primera part. Els 
graciencs van aguantar fins al ter-
cer quart, però a la represa, l’en-
cert de Marcos Portalez, que va 
anotar disset punts, va permetre 

als aragonesos distanciar-se fins 
al 53 a 39 final. Després d’aques-
ta derrota, els Lluïsos queden a 
una victòria de l’Stadium Casa-
blanca, i a dues, del WifiBalea-
res Mallorca i el CB Granollers. 

El Olivar s’allunya i ja és a tres 
victòries dels graciencs. Amb tot, 
l’equip confia a sumar victòri-
es en els propers partits per no 
quedar despenjats de la lluita per 
mantenir-se a EBA. 

El pitxitxi del 
Castelldefels 
és el recanvi 
de Cebri

X.T

La greu lesió patida per Cebri, 
que es perdrà el que resta de 
temporada, ara fa dues jorna-
des al Nou Sardenya contra el 
Santboià ha obligat l’Europa a 
buscar un recanvi per la punta 
d’atac. El jugador escollit ha es-
tat el pitxitxi del Castelldefels, 
curiosament el proper rival dels 
escapulats, Óscar Muñoz. Dels 
nou gols que porta en lliga el 
Castelldefels, cinc són obra de 
Muñoz, un alt i corpulent da-
vanter -el perfil que es necessi-
tava cobrir- que porta rendint a 
gran nivell les darreres tempo-
rades a Tecera. No debades, el 
davanter nascut a Montornès 
del del Vallès fa 25 anys, va fer 
onze dianes l’any passat a les fi-
les del Vic. 
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la torratxa

Decadència 
i fatiga

Esgotat fins l’extenuació 
per unes eleccions tan 
tenses com sabudament 
inútils, torno a casa amb 
la mateixa vella frustració 
a les espatlles; és la meva 
fidel companya política 
des dels temps en que ens 
van fer combregar amb les 
rodes de molí de la transi-
ció. La decadència seguirà 
marcant les nostres passes 
personals i col.lectives 
fins el lent esllanguiment 
definitiu. El carrer és ple 
de gent caiguda, que ja no 
pot més. Els llums s’apa-
guen i l’albada és fangosa. 
Una pàtina de pols cendrós 
recobreix edificis, vehicles 
i persones: la mediocritat 
deixa pas a la indecència, 
i una noia jove ofereix el 
seu cos nu als vianants 
que se la miren indiferents 
i segueixen el seu deam-
bular erràtic. Les ordes de 
vàndals s’han apoderat de 
l’existència i imposen el 
seu toc de queda mental.
És el present un mur que 
ens cau al damunt, una ve-
lla fàbrica abandonada que 
ara és territori de pidolaires 
violents. No hi ha llei ni 
policia, els bons salvatges 
han estat abandonats a la 
dissort i s’han tornat antro-
pòfags. 
N’hi ha que proposen 
incendiar la ciutat, d’altres 
vaguen renegant al vent. 
La majoria dormen per no 
viure. Els filòsofs ho saben 
i han corregut a refugiar-se 
sota les faldilles de la Cort. 
Mentre, a palau, dèspotes 
de tots colors brinden per 
l‘èxit del litigi. 

R
afael V

allb
o
n
a

Arc     i trau

No tinc una relació gaire es-
treta amb la perfecció. Vull dir 
que faig una beixamel i sovint 
em surt amb grumolls, poso 
una estanteria a la casa nova i 
queda torta. No content amb 
això, en dono la culpa al terra 
o a les parets i, si l’estanteria 
és de fusta, dic que “la fusta és 
viva”, que s’ha deformat cansa-
da d’aguantar cintes VHS de 
l’NBA narra-
des pel Montes 
i el Daimiel. 
I amago el ni-
vell a un calaix 
quan ningú 
mira. El rigor, 
l’exactitud, no 
són els meus temes. És diferent 
per a en Miquel, perquè ell és 
traductor i, és clar, necessita 
trobar la paraula exacta per po-
der seguir vivint. Per no parlar 
de la seva voluntat i curiositat 
per conèixer el funcionament 
de les coses. D’acord, la per-
fecció i jo no coincidim gaire, 
però això no vol dir que no la 

La segona 
troballa de l’etapa 
esmorzar a Gràcia 
és La Pubilla, 
davant del mercat 
de la Llibertat. Un 
lloc on destaca 
per sobre de tot 
el menjar: aquest 
dia, ous ferrats 
amb patates i 
rovellons i terrina 
de peus de porc 
amb fesolets. I 
és clar, pa amb 
tomàquet. I vi. 
Han tastat la 
perfecció.

No fa gaire més de dos anys que 
vaig entrar a esmorzar a La Pubi-
lla per primer cop. Feia poc que 
l’havien tornat a obrir després de 
la renovació. La textura, el gust, 
l’olor i l’amor del cruixent de 
peus i morro em tornen al cap 
de manera recurrent des d’aquell 
moment. En-
trem amb l’Ar-
tur al local: 
ben il.luminat, 
agradable i cà-
lid sense emba-
far, net i polit 
sense resultar 
asèptic. Seiem en un racó que 
domina el menjador. Les taules 
arraconades són fortins, ubicaci-
ons privilegiades, espais segurs. 
Protegits, demanem vi negre. No 
es pot esmorzar segons què amb 
cap altre líquid. Hem de triar el 
menjar, només se m’acuden pa-
raules gregues: drama, tragèdia, 
catàstrofe. Ho vull tot. Hi ha 
unes truites meravelloses. I em-
botits. Però ens decantem pels 
plats generosos i calòrics. Encara 

Miquel Cabal Guarro i Artur Estrada

reconegui quan la veig: dos prés-
secs a l’estiu, una cançó de Ga-
laxie 500 o En los árboles d’ El 
Último de la Fila, un esmorzar 
de forquilla a La Pubilla. Han 
tingut el bon gust de mantenir 
l’estructura i el nom originals i la 
vista per restaurar les bigues de 
fusta. La decoració és inexistent, 
ni sostres falsos ni enganyatalls, 
el protagonisme per als ous fer-

rats amb pata-
tes i rovellons. 
Quan arriben 
els plats, ob-
servo al.lucinat 
que la terrina de 
peus de porc va 
sobre un llit de 

matrimoni de fesolets: és ales-
hores quan decideixo compartir 
els plats amb en Miquel i la resta 
de la meva vida amb la gent de 
La Pubilla. A l’hora de dinar no 
sempre hi ha lloc, s’ha de trucar, 
no desespereu ni us enfadeu, en-
cara que ja se sap: l’èxit pot fer 
rabiar perquè, com la perfecció, 
és inaccessible. 

és d’hora i volem passar un bon 
dia: ous ferrats amb patates i 
rovellons per a l’Artur, terrina 
cruixent de peus i morro amb 
fesolets per a mi (hi insisteixo). 
Quan tenim els plats al davant, 
decidim partir-nos-ho tot. En 
aquest santuari de la delícia 

sempre vols els 
plats dels altres. 
A més a més del 
teu. Enriquim 
la comanda 
amb una mi-
ca de pa amb 
tomàquet. És 

esplèndid: torradet, ben sucat, 
daurat d’oli. La terrina és in-
superable, gràcies. Però és que 
els rovellons són bocins de so-
tabosc. I tenen la mida perfecta 
d’un botó d’abric de pubilla. 
Falta el cafè americà: és just 
com m’agrada. Ara que els que 
han enfonsat el món fan anun-
cis parlant de seny, penso que 
el més assenyat que podríem 
fer tots és venir a esmorzar a La 
Pubilla cada dia de la vida. 

el bar la pubilla, a plaça de la lliberTaT

laia coll

gràcia indiependent

Protegits, demanem 
vi negre. No es pot 

esmorzar segons què 
amb cap altre líquid

L’èxit pot fer 
rabiar perquè, com 

la perfecció, és 
inaccessible


