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La foto

Hi ha una foto al bar Vinil, al 
tombant de la barra, allà on 
els grans dies es produeix el 
que en Quimi Portet diria un 
“embotellamiento de astros”, 
el racó on es posen els mú-
sics a conspirar. En dos sofàs 
seuen Jordi ‘Inspira’ Lanuza i 
Ricky Falkner. Vigilen el bar, 
però el bar és l’excusa. Qui 
més hi és, en persona, lògica-
ment, és en Jordi, l’amo. No 
conec ningú que no estimi el 
Jordi. No té mai un mal gest. 
Se’l veu carregat de bones 
vibracions. És un tio que 
vaig descobrir un dia amb 
la seva guitarra al Sidecar i 
que aquest any ha estat qui 
més he vist en directe. Sé que 
un dia tindrà una columna a 
l’Independent. I ell també ho 
sap, encara que no ens ho ha-
guem dit mai. En Jordi no n’és 
massa conscient encara, que 
ell no és només un músic que 
porta un bar; ell és el pacient 
teixidor de múltiples sectors 
musicals que fins ara no es 
miraven a la cara. Potser molt 
poca gent va a concerts de 
Raydibaum i Standstill i a 
veure junts als Lesbian, a la 
Makovski, al Raemon... Però 
el Jordi és el catalitzador que 
els uneix a tots a l’escenari. O 
a la barra. Mirem bé aquella 
foto, perquè en Ricky ja ha 
fet història, però en Jordi és 
el puto amo. 
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Què et sembla Que l’escola l’univers es Quedi en barracons tres anys més? entra a www.independent.cat/gracia i vota

francesc Xavier gonzález 
estudiant

clara ramírez
estudiant

Àlex Sagarra
professor de pintura

Javier López
montador de mobles 

...de canviar el nom al carrer i a l’IES Secretari Coloma?
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La Vila més contaminada de Barcelona

Gràcia té l’atmosfera més 
contaminada de Barcelona.
L’estació de mesura de la 
contaminació atmosfèrica 
situada a Gràcia, junt a la 
del Eixample en segon lloc, 
és la que ens dóna des de fa 
anys els nivells més alts de 
contaminació atmosfèrica 
per òxids de nitrogen (NO2). 
Nivells anuals que estan 
molt per sobre dels que la 
legislació de la Unió Europea 
permet.
La contaminació per òxids de 
nitrogen prové en les grans 
ciutats, fonamentalment, del 
trànsit dels cotxes, sobretot 
dels cotxes amb dièsel. És 
per aquest motiu que el Pla 
Nacional de Millora de la 
Qualitat de l’Aire aprovat el 
passat 4 de novembre creà la 
figura de les Zones Urbanes 
d’Atmosfera Protegida (ZU-
AP), en les quals els ajunta-
ments poden aplicar mesures 
especials de restricció de 
trànsit, segons l’emissió de 
contaminants 
i el tipus de 
combustible. 
Aquesta seria 
una actuació 
interessant 
sobretot als 
districtes amb 
molt trànsit, perquè compor-
taria una millora de la salut 
ciutadana. 
Sabem pel darrer informe 
La salut a Barcelona 2010 
elaborat per l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona, 
que les principals causes de 

Comissió de Salut / Associació Veïnal Vila de Gràcia

mort a Barcelona són: infart de 
miocardi, càncer de pulmó, ma-
lalties respiratòries i cerebro-
vasculars, totes elles amb 
factors determinants de con-
taminació atmosfèrica (a més 
del tabac). Darrerament s’ha 
donat a conèixer un estudi del 
Centre de Recerca en Epidemio-

logia Ambiental 
(CREAL) de la 
Generalitat 
de Catalunya, 
segons el qual 
a Barcelona en 
episodis d’ele-
vada contami-

nació atmosfèrica les morts 
augmenten un 6%. Davant 
d’aquesta situació, ens sorprèn 
les declaracions del regidor 
responsable de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Barcelona al 
diari La Vanguardia del dia 9 
de desembre en les quals deia 

que no pensa crear ZUAPs a 
Barcelona, que tenim una molt 
bona esperança de vida i tirant 
pilotes fora, demana un pla 
Renove a Madrid. Tot esperant 
aquest pla la nostra salut anirà 
empitjorant. En la mateixa línia 
de l’actual Conseller de Salut 
de la Generalitat quan afirma 
que la salut és 
un problema in-
dividual de cada 
persona.
És que aquest 
regidor s’atre-
veix a dubtar de 
les evidències 
científiques que relacionen di-
rectament contaminació i salut? 
Al.legant que a Barcelona hi ha 
una bona esperança de vida, 
que és veritat, pot ignorar les 
morts prematures, la cronicitat 
i la mala qualitat de vida que 
comporta la contaminació? 

Nosaltres volem millorar la 
qualitat de l’esperança de 
vida. Li recomanem, Sr. Re-
gidor, revisar la bibliografia 
continguda en l’Informe 2010 
El Medi Ambient i la Salut del 
Centre d’Anàlisi i Programes 
Sanitaris (www.caps.cat ) en 
la qual trobarà nombrosos 

estudis sobre 
contaminació 
i salut i així 
com bones 
pràctiques de 
millora de la 
contaminació 
de l’aire en 

altres països i la consegüent 
millora de la salut de la 
població. És per tot això que 
li demanem més sensibilitat i 
mesures per millorar la qua-
litat de l’aire que respirem i, 
per tant, de la nostra salut. 
[salut@avgracia.cat] 
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Un estudi diu que en 
episodis d’elevada 
contaminació les morts 
augmenten un 6%

És que el regidor 
s’atreveix a dubtar de 
la relació directa entre 
medi ambient i salut?

No m’importa gaire que el 
carrer Secretari Coloma es 
digui diferent, però en canvi em 
sembla bé que l’institut s’anome-
ni d’una altra manera perquè 
l’ensenyament vetlla pels valors 
democràtics i és normal que els 
professors se sentin incòmodes 
amb l’actual nom i les connotaci-
ons franquistes que té. 

No m’agrada que canviïn el 
nom perquè la gent ja està 
acostumada. La majoria de les 
persones desconeixen qui era 
Secretari Coloma i que té con-
notacions franquistes. Encara 
queden molts altres rastres de 
la dictadura i no els retiren. Són 
ganes de molestar. 

Em sembla bé que treguin tots 
els vestigis franquistes. Vaig 
llegir en un llibre que a Gràcia 
hi ha vies que s’havien dit de 
quatre maneres diverses en dos 
segles. Ara bé, a vegades hi ha 
carrers que els hi posen el nom 
de persones que han estat notò-
ries pels poderosos però no pas 
pel poble. 

Que canvïin els noms de les vies 
no està malament i molt menys 
si tenen relació amb el franquis-
me. Crec que els carrers haurien 
de portar el nom de persones 
catalanes. Abans la Plaça de 
Francesc Macià es deia de Calvo 
Sotelo i es va canviar, doncs el 
mateix hauria de passar amb el 
carrer de Secretari Coloma. 


