
L'Hospital de 
l'Es_I!eran~a i 
restaencies locals 
tornen a registrar 
nous casos Covid 
Els treballadors del centre 
públic critiquen el tancament de 
dues plantes en ple rebrot P3 

Setmanari gratult 
Número 810. 24 de juliol de 2020 

L'Ajuntament 
autoritza ampliar 
les terrasses només 
als bars de Diamant, 
Nord i Joanic 
El Districte resol favora blement 
un 30% de les 88 peticions 
avaluades (de 232 totals) P4 

El pavelló Josep 
Comellas sortira a 
concurs públic i no 
hi haurala gestió 
directa anunciada 
També sortiran a concurs 
el poliesportiu del Coll i 
el Can1p de l'Áliga P7 

de Gracia 

M~a enrere a Festa .Major: 
nomes sostres guarntts 1 
totes les activitats virtuals 
Fundació i Districte demanen al Procicat que permeti celebrar la festa "en un 
format digital", a més del pregó a porta tancada, traques i concurs de balcons 

El sostre de Ciudad Real, en el guarnit de :zos.g. Foto: JM Contel 

Albert Balanza 

L
a Festa Major de Gracia 2020 definitivament sera una 
de les més estranyes deis últims anys, i així es constata 
a partir del nou acord al qua! han anibat la Funda ció 
Festa Major i el Districte de Gracia per demanar al 
Procicat que permeti una celebració presencial de mf

nims amb els sostres guarnits coma únic element definidor 
i caracterfstic i amb la detivació de totes les activitats a un 
entorn virtual. ·un pla per readaptar-nos novament", apunta 
el comunicat que ahir es va transmetre als carrers. 

Després del protocol discutit i aprovat entre maig ijuny 
(vegeu núm. 8oo, 803 i 807), que preveiaja aquesta redefinició 
de la Festa Major cap a una programa redu'it sense els grans 
guarnits, controls d'accesos i de distancies i només amb tres 
escenaris amb reserva previa, la resolució de la Generalitat 
del17 de julio! amb mesures especials per a la contenció del 
brotepidemic ha obligat aquesta setmana els organitzadors a 
fer marxa enrere. "La situació ha empigorat", apunta el text, 

sobretot amb dos elements de la resolució del Govern que 
torpedinen directament el model de Festa Major de Gracia: 
la prohibició explicita de totes les activitats extraordinaries 
i de caracter temporal de ti pus cultural i la crida a evitar el 
consum d'aliments i begudes a la vía pública perqué impe
deix complir l'obligació de dur mascareta. 

En aquest nou context de recomanació governamental i 
de la necessitat de fer una sol·licitud d'una Festa Major dife
rent, Fundació i Districte expliquen que elevaran una propos
ta "que permeti celebrar la Festa Major en un format digital" 
en el qua! s'hi mirara d' encaixar el guarnit deis sos tres com 
a simbolic, elllan~ment de les traques d'inici i final de fes
ta, el concurs de balcons (no el de carrers, queja es va des
cartar enguany) i la retransmissió del pregó a porta tancada. 

Ara com ara, quan falten tres setmanes pera Festa Major, 
la Fundació ja s'ha concentrat a definir (i enregistrar) la 
programació virtual que es preveía presencial a les places 
Joanic i Dones del36, i només veu marge per recuperar a 
última hora alguna activitat interna de les comissions de 
carrers. Pa¡ina 3 i editorial 
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Els dilluns pels 
presos tomen a 
ser virtuals pero 
veins s'ho salten 

Una cinquantena de 
ve'ins s'han manifestat 
aquest dilluns girant al 
voltant del campanar 
de pla~a de la Vila en 
solidaritat amb els presos 
independeentistes, 
malgrat que la plataforma 
G raciaLlibertat, 
organitzadora de l'acte 
periOdic de cada dilluns, 
havia tornat a les 
convocatories virtuals 
com a resultat de les 
noves mesures decretades 
pel Govern per fer front a 
la nova escalada en la crisi 
sanitaria. Aquest grup ja 
ha apuntat que dilluns 
que ve hi tornaran. 

Es publiquen 
dos llibres de la 
nova col·lecció de 
l'Ateneu llibertari 
L'anomenada no-editorial 
de l'Ateneu Llibertari, 
les edicions Malcrías 
d'Agracia, ha anunciat 
aquesta setmana que 
surten a la venda les dues 
prime res referencies de 
la seva collecció, Qui fou 
Josep Maria de Sucre Grau, 
de Manel Aisa, Tragué una 
luna de hierro, de Lu Zhili. 

Po ítica 
El Districte planifica els 
plens de tot l'any atnb 
la incógnita de tornar 
al ntCtode telentatic 
Hi haura sessions el14 d'octubre i el 2 de desembre~} no sera 
fins al setembre que es decidira si hi ha consells de oarri 

Albert Balanza 

E 
1 curs polític s'ha acabat 
abruptament de nou a 
Gracia amb el ple de ciu
tat d'aquest divendres com 
a única va!vula d'acció per 

a l'oposició i amb el govern em
brancat principalment en la de
cisió d'establir la justa mesura a 
la Festa Major. És per aixo que des 
del Districteja es mira al calendari 
del setembre, en el qual no només 
es reprendra el debat del Pla d'Ac
ció (PAD) per tancar-lo a !'octubre 
sinó que s'ha d'avaluar el moment 
de la crisi sanitaria per recuperar 
els consells de barri amb els veins, 
que no es convoquen des de prin
cípis de mar~. 

Amb aquests condicionants, no 
obstant aixó, la represa des del 
Districte es veu si més no calen
daritzable pel que fa als plens en
tre octubre i desembre. "A veure 
si podem fer-los presencials o se
guim online", apunten fonts mu
nicipals. Seguint el reg}ament d'un 
pie cada dos mesos, Gracia ha fixat 
dates per al14 d'octubre i peral 
2 de desembre, i de moment una 
única audiencia pública prevista 
peralto de novembre. Totales sis 
de la tarda. 

El calendari fins a final d'any 
també implica altres organismes 

BCNxCanvi porta el SOS de La 
Violeta al pie de ciutat. Després 
que totes les entitats de la Violeta 
publiquessin la setmana un SOS 
en forma d' article en aquest 
setmanari, BCNxCanvi, el grup 
de Manuel Valls, es va reunir 
divendres amb alguns dels seus 
responsables i portara el e as al ple. 

com el Consell Ciutada, just abans 
dels dos plens i el mateix dia; ior
gans preparatoris com les comis
sions consultives o les juntes de 
portaveus. 

No sera fins al setembre, se
gons han explicat les mateixes 
fonts municipals, que s'avaluara 
el calendari més especffic de co
missions i consells de barri; els 
primers s'han recuperat parcial
ment aquestes setmanes pero els 
segons no es convoquen des del12 
de mar~, quan es va suspendre el 
de Vallcarca. e 

Desallotjament parcial a Ca )'Espina 
Mossos d'Esquadra executa una ordre judicial sobre els baixos comercials que tenia data o berta des de man; 

A. B. 

A
gents dels Mossos d'Esqua
dra han desallotjat aquest di
mecres al matf i per ordre del 

jutjat d'instrucció número 25 de 
Barcelona els baixos i el pati de Ca 
!'Espina, l'immoble okupatdes del 
passat 4 de gener i que s'ha con
vertí ten un nou si m bol deis movi
ments socials de Gracia, continua
dor de la línia específica engegada 
amb Ca La Trava, a Travessera de 
Gracia, i Ka La Kastanya, a Torrent 
de les Flors. 

Els fets s'han succeit cap a les 

vuit del matí, quan el desplega
ment policial s'ha fet present a 
l'entorn de l'estació de metro de 
Fontana i els propietaris, la famf
lia Fradera, han accedit a l'espai 
a peu de carrer de l'edifici amb 
el suport deis Mossos. Els movi
ments socials han protestat pe! 
que han considerat un "desallot
jament il·legal i sense previ avfs". 
"Ens han amputat brutalment 
una partviva del nostre projecte, 
el CSO", diuen. 

L'ordre de desallotjament d'a
questa pe~a, desvinculada del pro
cés de petició de desallotjament 
de la resta de l'edifici i del procés 

penal que també s'ha vist aquest 
dilluns i que la propietat ha in
terpretat com ·un mer tramit", es
tava aprovada des del passat mes 
de mar~ amb data oberta. Segons 
consta a la sentencia, "l'immediat 
desallo~ament del local comerci
al" i "l'immediat lliurament de la 
possessió a la propietat" s'havia de 
fer en horaris diiírns. 

La sentencia també especifica 
que la propietat havia de facilitar 
els mitjans per evitar una nova 
okupació i també instava Mossos 
a identificar els okupants pre
sents en el moment del desallot
jament. e 



Societat 
La Festa Major 2020 
sera finabnent virtual i 
antb els sostres guarnits 
cotn a únics eletnents 
El programa,ja limitat a Joanic i Dones del36, s'emetra gravat i 
al pregó només hi haura 10 persones a la saia d'actes del Districte 

Albert Balanza 

LJ 
Fundació Festa Majm· i el 

Districte han redefinit a cor
ecuita aquesta setmana tota 
a feinada que havien proto
olitzat en plena pandemia 

i que es va tancar en el document 
discutit i aprovat entre maig 1 juny, 
el qua! es caracteritzavaja per uns 
guarnits de mfnirns -només un sos
tre simbolic de 20 mett·es per cai'
rer- i per una reducció d'activitats a 
només tres places amb reserva pre
via, control d 'accessos i distancies i 
el pregó a porta tancada. 

"La situació ha empitjorat, ida
vant de les noves mesures pre
sentades considerem necessari 
treballar per readaptar-nos nova
ment", s'apunta en un comunicat 
de dues pagines cosignat pels dos 
organitzadors. Amb aquest nou 
context marcat per la resolució 
de la Generalitat del17 de julio!, 
perla qua! s'adopten mesures es
pecials per a la contenció del brot 
pandemic a Barcelona, Fundació 1 
Distticte elevaran al Procicat una 
proposta reformulada de Festa 
Major que es caracteritzara per 
una celebració "en un format digi
tal" i amb els sastres guarnits com 
a elements de mfnims histories ca
racterfstics de les festes de Gracia. 

La programació, que abans ja 
es limitava fins ara a les places de 

El carrer Berga, guamit, en tedició de :to.l9, en un momentdetranqui~itat. Foto: J MC 

Joanic i de Dones del36 i que en
cara preveía actes interns a nivells 
de comissions de carrers, araja es 
preveu totalment virtual ija s'est:a 
enregistrant aquests di es per eme
tre's entre elts i el21 d'agost. Fonts 
de l'organització han apuntat que 
hl haura actuacions musicals, tite
lles, havaneres o dansa. 

El document, no obstantaixo, as
pira a encabir visualment a peu de 
carrer almenys les traques d'inici i 
final de festa i el concurs de balcons 
guarnits. No hi haura, en tot cas, ni 
escenarisals carrers i places ni !'ha
bitual concurs de carrers guarnits, 
i el pregó del14 d'agost -que abans 
del17 de julio! havia recuperat la 

L'Esperan~ té casos Covid 
de nou perO no obre plantes 
Residencies com Regina tornen a ai:llar una planta per 
almenys un e as sospitós i hi suspen les activitats grupals 

A. B. 

E 1 brot pandemic a Barcelona, 
amb Gracia com un deis dis
trictes amb els registres més 

baixos, esta repercutint de nou en 
!'Hospital de l'Esperan~a amb ca
sos que els treballadors conside
ren de moment "aillats" i que no 
preveuen !'obertura específica de 
les plantes d'emergencia que es 

van activar entre el g de mar~ i el 
28 de maig. L'Esperan~a, vincula
da al Pare Salut Mar, ha registt·atal
guns casos que no ingressen especí
ficament per Covid i és ara per ara 
!'Hospital del Mar, amb una planta, 
qui esta centralitzantla nova casu
ística a la ciutat. 

La situació a l'Esperan~a. en tot 
cas, és limitada en la resposta per 
la manca de personal que ara esta 
de vacances i de certa impossi bili-

tat de reobrir plantes per aquest 
mateix motiu. Els treballadors 
han criticat que, en aquest con
text de rebrot, s'hagin tancat dues 
plantes (la segona i la sisena i es 
tanquin 40 llits de les plantes ter
cera i quarta. 

En l'ambit del brot pandemic, 
també les residencies tornen a ser 
noticia d'una manera molt inicial 
per la detecció d'almenys un cas 
sospitós a DomusVi Regina del cm·-

La petició al 
Procicat preven 
també concurs de 
balcons i traques 
d'inici i fi de festa 

idea de fer-se a pla~a de la Vila- es 
fara a la sala d'actes del Districte 
amb l'accés restringita les deu per
sones que ara permet la recomana
ció del Govern, incloses les tres pre
goneres, !'anestesista Elvira Bisbe, 
la doctora Xenia Sist i la infermera 
Maite Fabregat. 

Davant la pregunta del possible 
canvi de situació a millor en els 
di es que falten perque comend la 
Festa Major, l'organització no hi 
veu més marge que el de recuperar 
alguns actes de germanor de les 
comissions de carrers. El vi u de
bat entre les comissions de carrers 
que participen a la Festa Major 
segueix i seguira aquests dies, fi
nalment amb dos carrers deis 24 
totals que han decidit no fer fes
ta (Pla~a Rovira i Placeta Sant 
Miquel) i un tercer que només 
preveía fer un sopar intern i pen
jar alguna banderola (Progrés). Els 
altt·es 21 subscriuran en major o 
menor mesura la idea del sostre 
guarnit i la festa virtual. e 

rer M are de Dé u del Col!, a tocar de 
Lesseps, on un possible cas ja infor
mat als familiars de tots els paci
ents ha obligat a amar una planta 
i a suspendre-hi les activitats gru
pals. En la resta de l'equipament 
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La Ten-eta, punt 
de trobada deis 
valencians, tanca 
pel preu dellloguer 
La Terreta, l'emblematic 
bar de la Travessia 
Sant Antoni i punt de 
trobada cultural de 
valencians i de tota 
mena de simpatitzants 
en la causa dels Palsos 
Catalans, tanca aquest 
31 de juliol. Fonts dels 
treballadors han explicat 
que "l'especulació 
immobiliaria" i el 
desacord amb el 
propietari del local és la 
causa que sis contractats. 
cinc dels quals velns, "ens 
quedem a l'atur i perdem 
l'oportunitat de mantenir 
l'establiment en man(a". 
Des del dilluns 27 al 
divendres 31 de juliol hi 
haura ofertes especials 
per finalitzar els estocs. 

El carril bici 
de Via Augusta 
supera a la fi la 
inspecció tecnica 

El carril bici de Via 
Augusta ha passat aquest 
dimecres la inspecció 
tecnica i esdevé operatiu 
quasi un mes després 
dels treballs, queja es van 
deseplegar amb dos mesos 
de retard. La plataforma 
Bici Augusta havia 
protestat en els últims 
di es perles tanques 
encara no retirades. 

se segueix fent vida normal, si bé 
les recomanacions del Govern han 
obligat a suspendre les visites ffsi
ques i s'han tornat a activar les vi
deotrucades durant tres dies a la 
setmana en horari de tarda. e 
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El Rebost Solidari 
trenca la primera 
guardiola posada 
a la nova Abaceria 

MtRCAT 
ABACERIA 
COolTRAl 

La xarxa del Rebost 
Solidari ha quantificat en 
205 euros l'aportació de la 
guardiola que han instaHat 
al mercat de l'Abaceria 
i que es reposara per 
comprar principalment 
aliments frescos. El 
Rebost, que obrira el seu 
local de Reig i Bonet 12 fins 
al7 d'agost tots els dimarts 
i dijous (10-2oh), dimecres 
(16-2oh) i divendres (to
t8h), esta vinculat al 
mercat de Lesseps coma 
magatzem central pero va 
ampliant collaboracions. 

El sensellar de 
Ramon y Cajal 
trobapisa 
Ciutat Meridiana 
L'Alfonso, el sensellar 
que en els últims anys 
s'havia autoconstrwt 
un habitatge precari als 
baixos del carrer Ramon 
y Cajal14, ha tornat al 
barri aquests dies i al seu 
antic espai per protestar 
davant dels seus antics 
velos. "Vau aconseguir 
fer-me fora, pero ja tinc 
pis a Ciutat Meridiana", 
els ha retret ensenyant 
visiblement les claus del 
seu nou pis. 

La Federació de 
Barris de Gracia 
explora idees amb 
l'entitat ISGlobal 
La Federació de Barris 
de Gracia, la plataforma 
impulsada per les 
associacions de ve"ins dels 
barris del nord, segueix 
ampliant contactes per 
defensar una alternativa 
"verda i social" a la 
proposta de l'Ajuntament 
de fer habitatge públic 
en punts de discordia. 
L'últim moviment ha 
estat una primera reunió 
amb el responsable de 
Planificació Urbana de 
l'Institut de Salut Global, 
Mark J. Nieuwenhuijsen 
per explorar idees que es 
concretaran al setembre. 

Societat 
L'Ajuntament autoritza 
l'ampliació de terrasses 
només als bars de 
Diamant, Nord i Joanic 
El Districte resol favorablement un 30% de les 88 peticions avaluades 
(de 232), amb propostes denegades a Vila i a Sol per l'elevat soroll 
i a Revol ució, Virreina i Rovira per manca de distancia 

A. B. 

L
a lentitud administrativa 
de l'Ajuntament a l'hora de 
resoldre les peticions dels 
bars per ampliar les ter
t·asses com a mesura per 

compensar la pérdua d'espai in
terior sense superar el maxim de 
taules habituals s'ha comen~at a 
resoldre amb una majoria amplia 
de denegacions: com a exemple, 
en l'area de les places de Gracia, 
només les que tenen una menor 
superficie global ocupada com 
Diamant, Nord i Joanic han acon
seguit l'autorització. 

Val a dir que la resposta arriba 
tardo en tot cas només tindra una 
utilitat en cas de tornar a fases an
teriors de la crisi sanitaria perque 
ara mateix, en !'actual nova nor
malitat amb recomanacions, les 
terrasses exteriors ja ten en les tau
les que sempre havien tingut: sisa 
pla~a del Sol, deu a Rovira, dotze a 
Virreina, seta Revolució ... 

Pero, en tot cas, en la lfnia de les 
poques esperances que tenien els 
propietaris dels bars davant de la 
iniciativa de l'Ajuntament, només 
aquests tres casos de Diamant, 
Nord i Joanic podran gaudir d'una 
suma de quatre taules afegides -les 
que van demanar- en cas de tornar 
a haver de retallat· el desplegament 
habitual. El Districte ha resolt fa
vorablement un 30% de les 88 pe
ticions avaluades d'un total de 232. 

·-Agents de la Guardia Urbana, entrant a I'Heliogabal dissabte passat . Foto: C.G. 

Tensió a Raspall i a 1 'Heliogabal amb 
la Guardia Urbana. La policía local 
s'ha empleat amb cert zel administratiu 
almenys en dos casos en els últims dies: 
a Raspall va clausurar la terrassa del bar 
de la pla~a, en el primer dia de posar-
la a la vista del silenci administra ti u. 
A l'Helio els agents van aturar el 
segon passi del concert de Sandré. 

Les soHicituds de pla~a de la ment que són zones acústiques 
Vila i de pla~a del Sol, que havien amb regim especial "amb una 
demanat majoritariament dues elevada contamínació acústica". 
taules més en e as d'haver de re- Les soHicituds de pla~a Revolució, 
duir al so% les respectives vuit Virreina i Rovira. amb set, dotze 
i sis, s'han denegat sota l'argu- i deu quan estan a ple funciona-

Tancats per error del vigilant, uns vems surten trencant el canda u 

"Que algú tingui una segona clau 
aels jardins Mestre Balcells!" 

Albett Balanza 

U n díumenge de juliol al ves
pre, com cada día, els ve·ins 
amb gos de la zona de la pla

~a del Nord s'acosten als jardins 
del Mestre Balcells per passejar 
i petar la xerrada. No és un día 
com qualsevol altre perque, sense 
voler, el vigilant que obre i tanca 
els pares avui s'ha despistat i no 
s'ha adonat que hi ha gent a la 
zona d'esbatjo dels animals. 

Poc després de les nou comen
~a el maldecap: un primer vef se 
n'adona que no pot sortir perque 
els dos accessos estan tancats 
i barrats. "Jo els vaig veure cap 
a les 22.30 hores quanja havien 
trucat a la Guardia Urbana, als 
Bombers i a Pares i Jardins, i nin· 
gú va venir", explica el periodista 
i veí Vicen~ Sanclemente. 

La primera solució, ja a la de
sesperada, va ser el voluntarisme 
d'un vef que va portar una escala 
de casa, pero els gossos grans no 

hi havia manera que saltessin ni a 
coll dels seus amos. El rellotge se
guia corrent i tot feia pensar que 
aquella nit no se sopava. 

"En no rebre respostes, hi va 
haver molta impoténcia; cree 
que s'ha de reivindicar que algú 
del districte tingui una segona 
clau: algú del grup de whatsapp 
del pi pican, algú de la junta de 
l'Associació de Velns i Ve"ines de 
Pla~a del Nord i Rodalies·, afegeix 
Sanclemente, també vinculat a la 
plataforma de velns de la pla~a. 

Veins deis jardins 
Menéndez Pelayo 
i de pla~a del 
Nord denuncien 
botellot i soroll 

ment, s'han denegat en la petició 
generica de quatre més en cas 
d'estar al so% "per incompatibi
lítatd'usos de l'espai públic", ésa 
dít·, perque no es pot mantenir la 
distancia entre taules per !'exis
tencia de zones d'estada, jocs in
fantils o passos de vianants, 

Amb aquest escenari de les pla
ces com a punt de retrobada tam
bé hi ha hagut un rebrot de les ha
bituals tensions estivals a la pla~a 
del Nordi un nou brot, llargament 
preanunciat pels veins, als nous 
jardíns de Menéndez y Pelayo, a 
tocar de Travessera. En el primer 
cas, l'AW Pla~a del Nord i Rodalia 
ha denunciat que díssabte passat 
va trucar a la Guardia Urbana "a 
les dues, a les 3.30 i a les 6, quan 
encara durava la festa". En el se
gon cas, després del llarg debat 
que va for~ar el2018 afer una con
suta sobre el tancament dels jar
dins (aprovat pels veins i deses
timat pel Districte), els dirigents 
d'aquella protesta han comen~ata 
penjar fotos de les primeres nits de 
"botellot, xerinola i pinta des". • 

Les hores van anar passant 
sense solució administrativa: a 
tocar de mítjanit, la mesura ja va 
ser expeditiva i es va trencar el 
candau. e 



Societat 
Casa Fuster fixa l'1. de 
setembre la reobertura 
amb vermuts exclusius 
L'Hotel1882 supera els primers quinze dies de retorn amb un 
20% d'ocupació i la recuperació de 18 treballadors de l'ERTO 

Albert Balanza 

E 
ls establiments hotelers de 
Gracia estan aplicant es
trategies dlverses per su
perar la crisi sanitaria que 
els va dur a tancar el pas

sat man;: Casa Fustet~ finalment, 
ha fL'<at l'1 de setembre coma re
obertura oficial i l'Hotelt882 ha 
superat els prlmers quinze dies de 
retorn des del3 de juliol que es tan 
oberts encara amb la incertesa del 
que queda d'estiu. 

La casa monument deis Jardl
nets ha preferlt mirar a mig tet·
mini, a l'espera que s'aclareixin els 
dubtes actuals de la crisi sanitaria, 
i llan<;a un missatge de captacló 
del públic local amb l'oferta d'un 
nou vermutexclusiu "fetper Casa 
Fuster, tenlnt les millors vistes del 
Passeig de Gracia a la nostra ter
rassa". També a partir d'aquest 1 
de setembre, l'establiment ha ca
lendarltzat la reestrena del Panot 
Restaurant de Marc Ribas i el re
torn deis concerts dejazz deis di
jous i les tardes de classica del prl
mer diumenge de cada mes. 

Més cap al Camp d'en Grassot, 
l'Hotel1882, que s'ha mantingut 
actiu internament acolllnt un to
tal de 23 professionals sanitaris 
en les setmanes més dures de la 
pandemia, s'ha reactivat amb un 
20% d'ocupació i la recupera ció de 
18 n·eballadors que estaven en si
tuació d'ERTO. • Anavem molt bé 
i vam arribar a un 30% de previ
sió, pero amb la noticia deis re
brots ha tornat a haver-hi algu
nes canceHacions·, apunta Anna 
Gastan, gerent. 

Tant Casa Fuster com !'Hotel 
1882 han subratllat els passos que 
es tan seguint per certificar-se com 
a establiment segur: els primers a 
n·avés de la campanya Be Safe i 

Casa Vicens, primer museu de 
la ciutat a obtenir el certificat 
Safe Tourism. La casa museu del 
carrer de les Carolines ha certificat 
el se u protocol de seguretat 
sanitaria amb el reconeixement 
del segell Safe Tourism en materia 
de seguretat, prevenció i higiene 
que atorga l'ICTE_ L'espai, reobert 
des del día 8, s'equipara a altres 
es país reconeguts com el Zoo 
de Barcelona o el Museu de les 
Ciencies i l'Hemisferic de Valencia. 

els segons a través del segell Safe acabar de remodelar i reformar 
Tourism. Casa Fuster també esta el desembre de 2019. "Són aparta
fent campanya alternativa d'allot- ments nous, i també compleixen 
jamentals apartaments que té ato- tots els protocols sanitaris", expli
car de l'establiment, al número 128 ca Amparo Palacín, international 
del Passeig de Gracia, que es van sales manager de Casa Fustet: e 

(¡) BUGADERIA LAUNDRY Vols 
arribar HORARI 

RENTADORA • 
D'OBERTURA 
TOTS ELS DIES "" 4,00€ -. 3,50€* 07.00 - 22.00 H ames Acceptem 

TARGETA DE CREDIT gent? RENTADORA • ASSECADORA 
5,00€ - 4,50€* 

RENTADORA • Anuncia't a 

7,00€ - 5,60€* ' 
* Amb targeta prepagament, 620 949 695 692 601263 sabó i suavitzant inclosos cf lndústria 23 

pubilcll3t@mdep€'ndent c.at 
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La FEACC, afí als 
moviments socials, 
única aspirant a la 
gestió de Can Carol 
L'obertura dels sobres A i B 
se supera sense cap esmena 

A. B. 

E
ls tramits pera l'atorgament de la gestió cívica 
de l'equipament de Can Caro!, a tocar del carrer 
Farigola de Vallcarca, s'encaren cap a la recta final 

ambla confirmació aquesta setmana que només s'ha 
presentat un projecte, el de la Federació d'Entitats 
Amigues de Can Caro! i Consolat (FEACC), afi als mo
viments socials del barri i integrat per l'Observatori 
de Vallcarca, Jj\ssoclació de Veins Som Barri, l'Associa
ció ECOS-Antic Forn, Ateneu de Vallcarca i l'Assoclació 
de Festes Alternatives de Vallcarca. La setmana passa
daja es va procedir a !'obertura del sobre A sense que 
es presentés cap esmena i aquest dimecres l'obertura 
del sobre B amb la presentació del projecte també ha 
tirat endavant. El projecte segueix la lfnia de model 
cívic queja s'aplica en aln·es espais de la ciutat com 
l'Ateneu l'Harmonia de Sant Andreu i ha comptat amb 
l'assessoramentde Torre Jussana i Casa Orlandai pe! 
que fa als apartats legals i administratius i mecanis
mes de governan<;a. L'Ajuntamentja va autoritzar a 
!'abril una despesa de 105.000 euros en concepte de 
subvenció maxima a l'adjudicatari final, que es cobri
ran amb els pressupostos públics de 2020 i 2021. Ara la 
comissió de valoració elevara un informe a la comissió 
de govern de ciutat perque s'adjudiqui la gestió. e 

Els ve1ns de Maignon 
rebran un informe dels 
nous pisos al carrer 
El Districte rebat les queixes per 
l'aval a construir a maxima al<;ada 

No hi va haver acord la setmana passada entre el 
Districte i els veins organitzats del carrer Maignon, 
que al mar<; van presentar un recurs administra-
tiu d'al<;ada contra la permissivitatde l'Ajuntament 
perque les noves promoclons al caner es puguin 
construir a m:lxima al<;ada (sense contemplar la re
alitat d'un carrer on no s'ha aplicat el Pla General 
que el preveía més ample). El Districte almenys s'ha 
compromes a lliurar un informe als velns sobre les 
noves promocions de maignon, on hi ha hagut al
menys dues concessions de llicencies ija han aterrat 
promocions de luxe com la que prepara l'arquitecte 
Carlos Ferrater. e 
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El CT La Salut obre 
les inscripcions 
deis cursos de 
tennis i padel 

CEuro a mira el futur: 
ntés a ció, eleccions 
preNadal i renovacions 
Els escapulats, un cop esva1t el somni de l'ascens, veuen com 
Jordi Cano marxa a Segona Bija hi ha tres incorporacions 

El Club Tennis La Salut ha 
obert les inscripcíons als 
cursos de tennis í padel 
que comen~aran a priori el 
d.la 1 de setembre. L'escola 
de tennis esta dividida 
per nivells i pensada per 
a tates les edats, els més 
petíts tenen l'opció del 
Kids Tennis, una adaptació 
de l'esport. L'escola de 
padel és per a nens i 
nenes a partir deis 8 anys. 
L'objectiu és treballar els 
moviments, cops basics, i 
situacíons reals a través de 
jocs i activitats adaptarles 
en funció del nivell. 

Albert Vilardaga El club fara públic el calendari elec
toral el dia de l'assemblea ordina
ria que ten en previst que sigui cap 
a finals de novembre quan es dis· 
posi de l'auditoria corresponent a 
la temporada 19j2o. L'actual presi· 
dent va comunicar en acabar el par
tit que la seva in ten ció és arribar a 
les vacances de Nadal ambles elec
cions celebrades. 

El CN Catalunya 
manté o berta la 
piscina exterior 
i els vestidors 
Els gímnasos de Gracia 
estan tancats després 
de la mesura presa per 
la Generalitat, pero el 
CN Catalunya ha pogut 
mantenír la piscina 
exterior o berta i també els 
vestidors en un horari de 
8 del matí a g de la nit. Els 
diferents centres esportíus 
estan treballant per seguir 
reivindiquen que són 
centres de salut. i no d'oci. 

N 
o va poder ser, l'Europa va 
caure contra el Terrassa 
per 1 a o i es va quedar 
sense el desitjat ascens a 
Segona B, pero el playoff 

ha fet revifar el sentiment escapu
lat i el club afronta el futur amb op
timisme gracies a l'empenta d'una 
afició que sembla la més nombro
sa i fidel dels últims anys. El suport 
mostrat per molts comer~os i en ti· 
tats durant les setmanes previes, i 
sobretot de l'afició, quan desenes de 
persones van estar animant l'equip 
sorollosament tant en la sortida de 
l'equip cap a Badalona, coma la tor· 
nada, que tot i la derrota van voler 
agrair a l'equip l'esfor~ fet alllarg 
de la temporada. Una mostra de su
port i fidelitat que va sorprendre la 
primera plantilla i que va fer emoci
onar al capita Cano quan es va do
nar les g¡·acies a l'afició. El club vi u 
amb iHusió l'empenta demostrada 
pels aficionats i n·eballara per se
guir augmentant el nombre d'assis· 
tents al Nou Sardenya la próxima 
temporada. 

Enrie Beltran ( GGC), becat pel 
CAR. El Centre d 'Alt Rendiment 
de Catalunya, situat a Sant Cugat, 
ha decidit otorgar una beca al 
gimnasta del Gracia Gimnastic 
Club, Enrie Beltran, que el 
permetra poder entrenar amb 

El tercer tema important és la 
confecció de la plantilla perla tem
porada vinent. El primer renovat 
és el tecnic, David Vilajoana, que 
afrontara la tercera temporada al 
capdavant del primer equip esca
pulat. La principal baixa és la del 
pitxitxi, Jordi Cano, que tot i re
bre una proposta de renovació per 
part del club ha decidit acceptar 
una proposta per jugar a Segona 
B. Les altt·es baixes anunciada són 
la del porter Uri Vives, que després 
de gaudir de poques oportunitats 
buscara un nou repte, i la del da
vanter Joel Jorquera, que vol fer el 
salta una categoría superior. 

Les primeres incorporacions 
són les del davanter Miki Poveda, 
provinent del Girona B, i els mig
campistes Gerard Nolla, de l'Hor
ta, i Pau López, del Cerdanyola. 
Aquest últim és format al futbol 
base escapulat. El proxim a anun
ciar-se pot ser el porter Sergio 
Fernández, que aquesta tempo
rada ha defensat la samarreta del 
Granollers, tot i que el club encara 
no ho ha fet oficial. • 

La 2020j2021 també sera una 
temporada electoral. En acabar el 
partit contra el Terrassa, el presi· 
dent, Víctor Martínez, va confirmar 
que es presentara a la reelecció i 
per tant, juntament amb el candi· 
dat David Prats optaran a presidir 
l'Europa els proxims quatre anys. 

les millors condicions possibles 
per tal de seguir evolucionant 

Opinió convidada 
Albert Benet, periodista 

i poder desenvolupar el millar 
possible les seves habilitats en el 
món de la gimnastica artística. 

Confinats a la 3a divisió 

B adalona no sera El Pinós modern. La derro
ta contra el Terrassa {1-0) ha esvait el som
ni d'un Europa que romandra confinat a la 

3a divisió fins que ell mateix no trobi la vacuna 
de l'ascens. Un gollleig i gairebé involuntari de 
l'exescapulat Poves va ser suficient pera tombar 
un equip carregat d'iHusions, coratge i bon joc 
{a estones) pero mancat de definició i efectivitat. 
L'equip va tornar a palesar que li manca un 9 con
tundent. Sense fer cap gol no pots guanyar pas. I 
qui no hi estigui d'acord, que presentí un recurs 
al TC. La resta són excuses i para u les d'autocom · 
plaen~a, que a mi no m'ajuden a pal·liar el disgust 
perno haver arribat a la final. 

Pero no tothom compartía el meu optimis· 
me moderat. La vigília del matx, un dels pocs 
europeistes que va presenciar l'ascens del Pinós 
{1994) em va dir que les possibilitat de derrotar 
el Terrassa eren del33,3 %. La prohibició d'en-

trar al camp va impedir que aquest europeista de 
soca-rel fosal municipal badaloní pera compro
var el resultat del seu catcul matematic. 

És sabut que al recinte no hi van poder entrar 
ni socis ni abonats de cap deis dos clubs. Aquesta 
prohibició va convertir l'estadi de Montigala en 
una bassa d'oli. També per a1s arbitres. Res a 
veure ambla por escenica i l'anticatalanisme de 
Socuéllamos i Jerez de los Caballeros. El sílenci 
ambiental només el van trencar elsjugadors su
plents i els no convocats, que no van parar de re
clamar amb crits algunes decisions del coHegiat. 
Coberts amb la mascareta i emparats pel fet de 
ser darrere la banqueta, els jugadors van esdeve
nir els únics «hooligans)> de la gradería. En con
dicions normals, més d'un hauria acabat expul· 
sat pero l'arbitre i els seus assistents va fer-se els 
sords per a no aturar encara més el rellotge {cinc 
canvis per equip i dues pauses d'hidratació). 

Pel que fa als directius {tots amb el «morrió)) 
posat), els de l'Europa van mantenir una conduc
ta més moderada que els terrassencs, més apassi · 
onats i nerviosos. 

I com a música de fons, se sentien els co
mentaris dels corresponsals radiofonics. Els de 
RAC 1. i Catalunya Radio van informar del bon 
joc deis europeistes, amb una certa sorpresa. Si 
haguessin vingut més al Sardenya, com fan els 
companys de Radio Marca Barcelona, haurien 
descobert que hi ha vida més enlla d'en Messi. 
Paradoxalment, en aquest play off un deis mi· 
1jans més propers al futbol de 3a, Beteve, s'ha vist 
clarament bandejat pels clubs i la federació tota 
vegada que no va poder emetre les semifinals en 
directe. I, el més trist de tot, des del meu punt de 
vista, ha estat l'absencia de Radio Gracia, que 26 
anys enrere va narrar l'históric ascens contra el 
CFPinoso. e 
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Neix 1Gracia comer~~ no u 
projecte de suport en xarxa 
La Unió de Botiguers de T ravessera Case Antic impulsa una app 

L'alternativa per un any sen se 'Vacan ces en pau' 
Aquest estiu hagués estat el vinte any consecutiu que 
Gracia amb el Sahara acull infants sahrauís per passar les 
vacances a Catalunya en un programa social i solidan que 
funciona des deis anys 80 i que ha arribat a tenir fins a 900 
infants en un estiu. Enguany, pero, la crisi sanitaria no ho 

permet i les entitats ¡a han trobat les alternatives perseguir 
recordant el conflicte que es viu al Sahara i alhora donar 
resposta a !'emergencia alimentaria als camps de refugiats 
col·laborant amb la Mitja Uuna Roja Sahrauí. 1 Gracia amb 
el Sahara s'hi suma. 

editorial 

Solldarls 
Els efectes de la crisi sanitaria són di
versos i amb conseqüencies diferents 
segons l'ambitque s'analitza.Més enlla 
deis perjudicis a l'entom economlc 
més proper, els efectes fora de les 
nostres fronteres també ens toquen 
de prop. Gracia amb el Sahara,l'asso
ciació que va néixer a la Vila el 2001 
amb motiu de l'organització de les 
primeresVacances en pau al districte, 
ho sap prou bé aquests dies. Enguany 
no han pogut rebre els infants que ve
nen per fugir durant uns mesos de les 
pessimes condicions que pateixen al 
desert. Per aixo,la Federació d' Asso
ciacions Catalanes Amigues del Poble 
Sahrauí (ACAPS) ha volgut donar 
resposta a !'emergencia alimentaria 
als camps de refugiats col iaborant 
amb la Mitja Uuna Roja Sahrauí per 
tal de garantir l'alimentació als cam
paments a l'estiu.AIIa hi viuen més de 
175.000 persones des de fa més de 
40 anys. La pandemia ha aturat molts 
del projectes de cooperació interna
cional així que el confinament per a 
la població sahrauí s'ha intensificat La 
campanya de Goteo, que en aquests 
moments ha superat els 4.000 euros 
pero l'optim s'ha fixat en 10.580, 
estará activa dues setmanes més per 
tal d'aconseguir l'objectiu marcat Des 
d'ACAPS s'han organitzat per col
laborar amb l'organització que opera 
als campaments perque cap famnla es 
quedi sense aliments. Segons l'enti
tat. amb una aportació de 20 euros 
es pot garantir l'alimentació d'una 
famdia de cinc membres durant una 
setmana. No hi ha infants sahrauís 
enguany a la Vila, pero l'associació 
que treballa per canviar la seva rea
litat s'ha mobilitzat perque la resta de 
ve'ins i ve'ines no oblidem que encara 
hi ha molta feina per fer. 

= Griciesalsuportde:==================================================== 
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més sostenlbles 

Les entitats substitueixen ~vacan ces 
en pau' per accions di rectes als camps 
El programa de Vacan
ces en pau, que funcio
na des de mitjans deis 
80 a Catalunya i a Gra
cia des del 2001, s'ha 
sus pes pero les entitats 
que hi treballen ja han 
trobat alternativa per 
no oblidar un contlicte 
que pateixen milers 
de sahrauís que viuen 
al desert, i alhora do
nar resposta a !'emer
gencia alimentaria als 
camps de refugiats 
amb una campanya a 
Goteo. Gracia amb el 
Sahara hi dona suport. 

Silvia Manzanera 

Montse Corredoira, respon
sable del programa Vacances 
en pau a Gracia, participa al 
projecte des de l'any 20 1 O amb 
l'acollida del Kauri. Després van 
tenir a la seva germana Raja, i 
els últims estius havia acollit a la 
Mimi, que aquest any s'ha que
dat sense venir. "Estem tristos, 
perque cada estiu amb el Pau, 
el meu fill, esperem que vinguin 
per passar 1' estiu amb nosaltres, 
són una alegria molt gran", ex
plica la Montse. Enguany, amb la 

suspensió del programa a causa 
de la situació sanitaria actual, 
Gracia amb el Sahara ha deci
dit participar en les iniciatives 
i projectes que s'han impulsat 

Gracia amb el Sahara 
s'ha sumat a la 

campanya per garantir 
l'alimentació als camps 

per donar resposta al fet que 
enguany e ls infants s'hagin 
quedat al desert. Així, des del 
moment en que es va suspendre 
el projecte, la Delegació del 

Front Polisario a Catalunya es 
va preparar un projecte alter
natiu per fer activitats als camps 
de refugiats amb els infants, i per 
fer-ne difusió a Catalunya, hi ha 
prevista aquest cap de setmana 
del 25 i 26 de julio! una iniciativa 
per penjar banderes sahrauís als 
balcons per recordar als infants 
que aquest estiu no han pogut 
venir. "Les associacions que 
donem suport al poble sahrauí 
tenim l'objectiu de difondre la 
injustícia que pateixen, tant els 
milers de refugiats que viuen 
als camps de Tinduf, com la 
població sahrauí que viu als 
territoris ocupats pel regne 

1 
Serveis d'interes 

1 

Punt Verd de Collserola 
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt- Plat;a 
Alfons 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 Barrl 
Pla~a GaJ·Ia Placídia 
Horarl: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 1 O 
a 13.30 i de 16.30 a 1 0.30, i dg 1 festius, tancat. 

Punt Verd Tabuenca 
C. Guilleries, 24 
Horarl: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00,idsde lOa 13.30. 
Telefon: 93 218 30 97 

Aula Ambiental Base Turull 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona 
Telefon: 93 213 39 45 
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h 
Dimecres matí de 1 1.00 a 14.30h 
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h 
Dos dissabtes al mes de 10 a 14h 
Difusió de les activltats també per Facebook 
iTwitter 
www.boscturull.cat 

Escales + sostenlbles 
La Fabrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, I.Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles] 

del Marroc, patint vulneracions 
constants deis seus drets més 
basics", assegura Albert Giralt, 
president de Gracia amb el Sa
hara.Aquesta entitat, premiVila 
de Gracia 2016 a títol col iectiu 
pels 15 anys de Vacan ces en pau, 
també donen suport al projecte 
impulsat per la Federa ció d' As
sociacions Catalanes Amigues 
del Poble Sahrauí (ACAPS), que 
pretén donar resposta a !'emer
gencia alimentaria als camps de 
refugiats col ·laborant amb la 
Mitja U una Roja Sahrauí.Aquest 
projecte té com a objectiu ga
rantir l'alimentació als camps 
de refugiats durant els mesos 
d'estiu, a través de la campanya 
engegada a Goteo (goteo.cc/ 
alimentspelsahara). 

CAMPANYA 
D'AJUDA 

ALPOBLE 
SAHRAUÍ 

20 
garantinis 
alimentació 

E ~a una familia 
... ~una setmana 

COL·LABORA 

Estius 
solidaris en 

família 
Amb motiu del ISe aniver
sari de Gracia amb el S3.hara, 
1' entitat -creada el 200 1 per 
participar al programa Va
canees en pau- va organitzar 
una exposició on explicava la 
trajectória de 1' associació, ai
xí com la situació i estat del 
conflicte. El primer any del 
programa només van venir a 
la Vi la quatre infants, el 2009 
van arribar a ser 13, i en els 
darrers anys quatre anys 
han vingut uns 1 O infants 
cada estiu. Al llarg de tots 
aquests estius els infants han 
participat i gaudit els mesos 
de juliol a diferents casals; 
van comen9ar al Patronat 
Domenech, després al Rei
na Violant, als Llui'sos 1 els 
últims al CEM Claror Sarde
nya. Les revisions mediques 
s'han fet, des del 2006, al 
CAP Larrard i a I'Esperan9a. 
Quan els infants arriben al 
país, s'organitza una rebuda 
institucional que al districte 
s'ha fet els darrers anys a la 
pla~ de la Vila, també amb la 
participació d'altres entitats, 
i que representa un moment 
de visibilitat i vei'natge. en 
aquest sentit, Montse Cor
redoira, responsable del 
programa Vacances en pau 
a Gracia, apunta: "Esperem 
que l'any que ve els puguem 
tornar a tenir per aquí, la 
festa que muntem per la re
cepció deis infants sera molt 
especial". L'entitat torna a 
recordar que el conflicte del 
Sahara només es podra re
soldre amb un referendum 
d' autodeterminació". 

Cedida 
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L4 i [per darrere] [de Verd] 

Els comerciants creen una 1app' per 
impulsar el comer~ de proximitat 
La Unió de Botiguers de la 
Travessera de Gracia Case 
Antic ha creat un nou pro
jecte amb l'objectiu de donar 
suporta! petitcomer~ perta! 
de pal·liar el cop que la crisi 
sanitaria ha causat social
ment i economicament. Amb 
una cinquantena de comer
~os vinculats a l'associació, i 
també d'altres de l'entorn, la 
iniciativa pretén sumar mer
cats i botigues del districte 
en una aplicació que ja s'ha 
desenvolupat i que permetra 
ampliar els canals de venda. 
A l'agost ja estar a disponible 
la web de Gracia comer~. 

Silvia Manzanera 

Gracia Comer<; és la darrera iniciativa 
del comer <; del districte per donar un 
nou impuls a la xarxa de botigues de 
proximitat, també castigada per la crisi 
sanitaria. Després de mesos amb la per
siana abaixada, alguns establiments no 
han pogut tornar a obrir i els que ho han 
fet també pateixen per la incertesa del 
moment. "Durant el confinament se'ns 
va ocórrer que havíem de tirar endavant 
alguna acció si volíem mantenir l'activi
tat", explica David Rodríguez, president 
de la Unió de Botiguers de Travessera 
de Gracia Case Antic. 

Després de veure com tancaven alguns 
comert;os de 1' entorn, com ara la Plana 
de Vi e, Amapola o la Casa del Cine, els 
membres de l'associació van decidir 
posar en marxa un projecte que servís 
per incentivar les vendes de les botigues 
sense intermediaris i ajudar el comer<; 

Un logotip de disseny local 
La darrera iniciativa creada pels co
merciants de Gracia és una aplicació 
mobil que pretén donar un nou impuls 
al comer<; de proximitat del districte. 
La creació dellogotip i el disseny de la 
marca és de Menage Design. un estudi 
situat a la Travessera i que des de 2006 
desenvolupen marques, tot i que el 
negoci familiar va coment;ar molt més 
abans, el 1870, i ha anat passant de ge
neració en generació fins que Francesc 
Ribot va decidir continuar fa catorze 
anys pero atorgant al pro¡ecte una 
perspectiva diferent. Els comerciants 
celebren aquesta col ·laboració. 

~.Gracia 
~Comer~ 
El u~u t.:urncrc de f!flllun'Ulal. 

de Gracia i alhora oferir un bon posicio
nament professional. Segons Rodríguez. 
moltes petites botigues no tenen cap 
infraestructura per vendre online, així 
que Gracia Comer<; permetra als clients a 
través d'una app. comprar o fer consultes 
deis productes directament a la botiga. 
"Aquesta aplicació permet fer videocon
ferencies o fer comandes per whatsapp" 
afegeix el botiguer de Travessera. Així, 
cada establiment que s'apunti al projecte 
tindra una fitxa amb totes les dades i 
les diferents opcions de venda. També 
han signat un conveni amb un servei de 
paquetería amb el qual per tres o quatre 
euros es pot fer l'enviament. 

El projecte té !'ambició de sumar tots 
els comert;os i botigues de proximitat 
del districte i també esta obert als mer
cats. De moment, ja s'han apuntat els 50 
associats de T ravessera Case Antic, a més 
d'altres botigues de plat;a de la Vi la i de 
1' entorn. Segons els seus responsables, el 
projecte s'ha ti rat endavant sense anim 
de lucre només amb la pretensió de 
servir de plataforma d'impuls i suport 
al comer<; de proximitat. "La tarifa és 
molt baixa, d'un 30 euros anuals per 
tal d'assumir els costos informatics i de 
manteniment", explica David Rodríguez. 
"perque necessitem més que mai trobar 
fórmules que ens permetin mantenir els 
nostres projectes". Rodríguez també 
troba necessari fer aquest projecte de 
forma col iectiva i animar així els comer
ciants perque facin xarxa. "Necessitem 
que la gent s'animi, i ja que no hem tro
bat suport per part de l'administració, 
no ens queda un a ltre que moure'ns 
nosaltres". 

Aquests dies s'estci acabant d'enllestir 
tot els detalls tecnics perque tot estigui 
a punt per !'estrena de la pagina web el 
mes d'agost. També hi ha prevista una 
campanya de comunicació i promoció 
de la iniciativa,amb la participació i com
plicitat de diferents persones vinculades 
a la Yila. "Encara no podem revelar els 
detalls pero sí que direm que sera sona
da, almenys la nostra intenció és fer una 
campanya que arribi a tot e l districte", 
apunta David Rodríguez. 

=Graciesalsuportde:==================================================== 

Necessites un taxi? 

dbcogp 
Soludons Gráñques J 

c. Sant Lluís, 11 • 08012Vila de Gracia 
93 242 01 99 • db@dbcoop.cat 

www.dbcoop.cat 

TRUCA'NS! 

93 3581111 
93 357 77 55 

GENERES DE PUNT , 

SER DA 
Casa fundada l'any 1951 

Travessera de Gracia, 148 - 1 50 · 08012 Barcelona 

93 217 93 34 



Esports 
El pavelló Josep Comellas . ' . sorttra a concurs 1 no 
hi haura gestió directa 
La proposta és que l'execució del nou contracte comenci el 
novembre d'aquest any i duri fins el desembre de 2021 

A. V. 

A 
la Funda ció Marcet se li 
ha acabat el contracte i la 
prorroga concedida per 
la gestió del pavelló Josep 
Comellas. La primera in

tenció del Districte i de diferents 
clubs era que la instaHació pas
sés a tenir una gestió directa (ve
geu L'Independent número 754), 
pero finalment han reculat i han 
decidit treure'l a concurs públic, 
pero canviant les bases de !'ante
rior per tal que no tingui tant pes 
el vessant economic. La proposta 
del Districte és que l'execució del 
nou contracte comencí el novem
bre d'aquest mateix any, duri fins 
al desembre de 2021, i si les dues 
parts estan interessades, es pugui 
allargar dotze mesos més. 

El nou gestor de la instaHació 
haura de tenir en compte que 
l'ús del Josep Comellas en hora-

l!i 
de Gracia 

ri de matins i fins a dos quatts de 
cinc de la tarda estara reservat a 
l'IES Vila de Gracia, l'Escola Josep 
Maria Jujol, i I'Escola Patronat 
Domenech. El mar~ de 2019 es 
va constituir el consell rector de 
l'equipament, que compta amb 
un reglament de funcionament 

FES-TE SOCI 

intern. També es creara una co
missió tecnica de gestió i una de 
seguiment que vetllaran pel bon ús 
de la instaHació. 

Aviat també sortira a concurs 
la gestió del Poliesportiu de la 
Creueta del Coll i la del Camp de 
l'Aliga. e 

ependent 
i gaudeix deis avantatges: 

l'independent a la bústia de casa teva setmanalment 

Veu directa a les assemblees 

DESCOMPTES i promocions en entitats culturals 

Socis menors de 30 anys o majors de 60, 
50% de descompte en la quota trimestral 

' deGrada 
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El Safa Claror 
confirma l'ascens 
a Copa Catalunya 
Elcadetfenaeníjugara 
a preferent, la naaxinaa 
categoria del basquet ca tala 

AY. 

E
ra un secreta veus, i era qüestió de dies que la 
Federació Catalana de Basquet confirmés l'as
cens del senior femenf del Safa Claror a Copa 

Catalunya, la maxima categoría del basquet catala. 
Les taronges tornaran a categoría que van perdre fa 
tres temporades i d'aquesta manera es converteixen 
en l'equip femenf de Gracia que disputa una categoría 
més alta. Per tancar l'equip, les taronges han incorpo
rat a Ariel Gómez, procedent del Joventut de Badalona 
i quejuga a la posició d'aler. El cadet femenf, que en
trena el Marc Vilar, jugara la próxima temporada a la 
categoría preferent, la maxima de Catalunya, després 
de 13 anys d'absencia d'equips del Safa. e 
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® 
Editorial 

La Festa Majar més estranya 

N omés queden tres setmanes pera la Festa Major 2020, que des que 
va esclatar la crisi sanitariaja es preveía coma diferent i com a 
excepcional, sempre i quan es pogués celebrar. 1 en aixo hi han fi

cat la banya, amb un replanteig gairebé total fins a aquesta setmana la 
Fundació Festa Major i el Districte. Finalment el protocolllargament 
debatut, criticat, esmenat i aprovat entre maig i juny, que restringía el 
guarnit a un sostre simbOlic i que limitava les activitats a tres places 
amb control d'accessos i distancies, s'ha hagut de refer de dalt a baix 
després de la resolució de la 
Generalitat del17 dejuliol 
que obliga a noves mesures 
per frenar el brot epid~mic 
recent. La Festa Major 2020, 
en el millor deis casos, tin
dra aquests sastres guarnits, 
i totes les activitats seran vir
tuals. En el millor deis casos, 
perqué l'últim redisseny de 
festa no deixa de ser una peti-

El Procicat analitzara 
si és perillós que els 
passavolants s'aturin a 
mirar un sastre guarnit 

ció al Procicat, que ha d'analitzar un per un múltiples escenaris i casuís
tiques alllarg de Catalunya i que haura de valorar si és molt o poc peri
llós pera la pandémia que uns quants passavolants que vinguin a Gracia 
són un element de contagi si s'aturen més o menys estona mirant un 
sostre guarnit. 

Sera una Festa Major estranya, sens dubte, amb un pregó només ac
cessible a deu persones (in el oses les tres pregone res), i sera estrany 
sentir el silenci d'activitats entre el1.5 i el21 d'agost, aquell silenci que 
a Gracia només se sent !'última setmana d'agost, després de les nits de 
lluna plena i deis somnis d'envelat. Sera una Festa Major irrepetible -o 
aixo espere m- perqué la barreja de generacions, cultures, visitants i ve
ins al voltant d'una celebració de base popular amb carrers guarnits és 
el que ens fa graciencs. 1 no podriem suportar que l'any que ve aquesta 
anormalitat es tornés a repetir. 

Opinió 
Cartes al director 

Agra'iment per uns 
articles tan bonics 
Un altre article preciós! "La lli~ó", a La 
Torratxa de L'lndependent del2.7 de juliol. 
Ara m'adono que us he escrit tres vegades 
per felicitar-vos per un article que m'ha 
impressionat, i totes tres vegades eren de 
I'Ernest Cahué, el primer del gener 202.8 

(ups! es veu que no llegelxo el vostre diari 
gaire regularment ... ). ts que és tot bo: el 
tema, el fons i la sensibilitat, per descomp
tat; pero també el ritme, l'estil periodís
tic, la manera d'obrir i tancar, elllenguat
ge. 1 no és que jo hi entengui, pero trobo 
que són articles, curts peró magistrals, que 
"enganxen" des de la primera frase! 
Una vega da més el felicito per ten ir aquest 
coi.Jaborador i a ellli agraeixo uns articles 
tanbonics! 
M. Merce Argüelles 

Santa Maria de 
Poblet, propietat de 
I'Estat espanyol 
A !'escoltar ah ir a tv3, dia de la visita deis 
reis, que l'esmentat monestir no és de la 
nostra propietat, i davant la meva sorpre
sa, he buscat, i segons el BOE n. 263, de el 
30 octubre 202.7, se cita que el 2.933' donya 
AGC ', havia donat aquest bé a l'estat. 
Sóc un analfabet legal, i plantejo uns 
dubtes: Qui va ser A.G.C?, Com és que 
en un BOE de l'202.7 se citen només les si
gles? , Com és que a l'esmentar una llei 
de 2.953, al BOE de l'2017 faci referencia a 
la Generalitat de Catalunya? pero, el més 
greu, com és que 30 dies després del nostre 
referendum, el govern del registrador de la 
propietat Rajoy es 'va adonar' que hi havia 
un error registra! de 2.953, i ho van arre
glar per treure'ns l'usdefruit (la nua pro
pietat, com diuen).l al desembre d'aquest 
any, el mateix ministre l. Méndez Vigo, pel 
2.55, ens va treure també les obres d'art 
de Sixena. Com és que es va parlar tant 
d'aquestes obres i amb prou feines res de 
Poblet? Esta el Govern de la Generalitat 
querellant-per retrocedir aquest espoli? 
Arnadeu Palliser Cifuentes 

Dormir a casa 

Lola Capdevila 

M 
és de mil dies a la presó per defen
sar drets fonamentals i el com
promís polític amb la ciutadania 

que els va votar. Un castig que tan1bé 
compleixen exiliad es i exiliats. A totes 
els hi van prendre la llibertat per raons 
ideologiques i politiques. Qui i com els hi 
retomaran aquests anys robats? Aquest 
darrer cap de setmana hem vist com per 
primera vegada després de tres anys po
di en anar a dormir a casaseva, ambla 
fa.mflia. Pero no ens enganyem i com di u 
la consellera Bassa, "el tercer grau no és 
llibertat. Un respir per dormir a casa els 
caps de setmana i prou. La resta entre 

Veient el panorama 
que tenim, és difícil 
entreveure com 
acabara tot plegat 

murs i barrots". La majoria de població 
d'aquest país ha estat cent dies confina
da a casa. Cree que aixo ens pot perme
tre entendre més bé el que significa estar 
tancats, tot i que les nos tres condicions 
han sigut incomparablement millors. 

Veient el panorama que tenim amb 
una sanitat, una societat i una economía 
que n·ontollen, és difícil entreveure com 
acabara tot plegat. Diuen que cal rebaixar 
la sociali tzació. La deis joves, la dels que 
han d'anar a treballar, la dels immigrants 
que no ten en on rentar-se les mans, la de 
les persones que malviuen amuntegades 
en habitacions o pisos petits per falta de 
recursos ... Vivim dies molt complicats 
per a tothom, siguem sincers! • 

.,. ~amic " ·: · ' 
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Programació 
Radio Gracia 2020 

1 Programo quinz.enol. lo setmano que no n'hi ha es repeteix l'anteñor. 
2 Programes quinzenols. lo setmono que no es fa es repeteix l'onterio r-. 
3 l a T eriúlia Politico es fo codo 15 d ies. El colenclori de tertúltes polítiques es 

concreto tenint en compte si hi ha Plenori o AudiimOo Público. 

A Programo quinzenol. Es combtno omb Jo Tertúlio Po lítico. 

° Continuoció del Pl-enori i de I'Avdiencio Público quon s' emeten en directe . 

lmprirnelx: lnduzraf Offset, S.A. B.sao exempl11n. 
DipOsit legal: 1-]z •• ul-oo. SoHicitat control PGD Amb la 
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Espoi Solidan ' 

19 a lnfogrocia Esports 
19 .30 h 

20 a lnfogréicia 
21 h 

El bon menja r 
de Grocia 

• 

Pop Go 
The Beolles 

Groá enques2 

Tal ni cap 

Tertúlia Político 3 

Sota el pon! • 

Sorlides amb Gréicia 
nProperament" 

T ealrí de Bulxaco 

Mús1ca i Geografia 

T emps de Música, 
T emps d 'Espedacle 

G racienques 2 

lnfogrocia esports 



Opinió 
Opinió convidada 
Olio! Hosta, expresident de Lluisos de Gracia 

Posa un arbre a la teva lluita 

L 
a lluita veinal, tan necessaria. sovint es presenta 
amb argumentacions populistes una mica agafades 
pels pels. La raó de la reivindícació es vesteix, per 
donar pes a la proposta, de idees que amb el temps i 
amb el bocajorella van esdevenint el pilar central de 

la lluita. Sense tergiversar el motiu principal de la reivindi· 
cació la nodreixen de crosses que algunes vegades agafen 
un protagonisme exagerat. Aquest fet. ens disu·eu del fons 
real del problema i algunes vega des ens perdem pel cami. 

M'agrada recordar el cas del Deutsche Bank, emble
ma tic edifici a la cantonada de Passeig de Gracia amb 
Diagonal, digueu -me pesat si voleu, dones n 'he parlat en 
alu·es ocasions. 

Avui mig inaugurat i conegut com a Casa Seat, die mig 
inaugura t. dones encara queda per acabar el guix més im
portant de l'immoble. Aquest edifici de la ma deis seus 
promotors volia ser un hotel, la llu ita vei·nal ho va impedir. 
Aixi dones, esdevindra un edifici d'apartaments de luxe in
accessible pels veins i les ve in es de l'entorn. També ho era 
ambla proposta de !'hotel de cinc estrelles o més, pero al
menys podía donar feina a mol tes persones, i en el mateix 
paquet el promotor adquiría i regalava a la ciutat. entre 
altres coses, l'edifici conegut com a taller Masriera del car
rer Bailen de Barcelona per tal poder-hi fer un equipament 
pels veins i les veines de l'eixample i alhora, a canvi de su
perficie edificable, donava una quantitat significativa de 
díners per tal que l'ajuntament pogués reformar el Taller 
i adequar-lo als usos que el barrí desitgés. Tot aixó no va 
passar. estic parlant de l'entorn de l'any 2014. 

Fa unes setmanes l'ajuntament presentava la adquisició 
d'aquest edifici (Taller Masriera), pagat amb una permuta 
d'un solar municipal, com un gran pas. Ara caldra seguir 
gastant dinero patrimoni públic per reconvertir aquest 
nou i necessari equipament a l'ús que els agents culturals i 
veinals desitgin tal com explica el propi ajuntament. 

En resum, la reivindicació veinal i la poca cintura muni
cipal ha aconseguit perdre llocs de treball, perdre un solar 
municipal i gastar diners o patrimoni públic en una com
pra i futura reforma queja estava pagada. Els promotors 
de !'hotel, ara apartaments, han fet i faran el seu negoci 
exactament igual. 1 nosaltres, els veins i les ve'ines, a favor 
o en contra, ho hem vist passar. 

El cas de Can Vallmitjana al carrer di\stúries i l'interior 
d'illa cree que ha estat a punt de caure en aquets parany. 
El tot o res en una negociació no funciona, sovint cal cedír 
per guanyar. 

Cal que les lluites vemals 
segueixin i que lj\juntament i 
ve'ins s'asseguin a negociar 

En el cas Vallmitjana estic segur que la reivindica ció po
pular ha guanyat, malgrat verbalitzin i expressin un sen
timent de derrota o d'imposició, pero també penso que ho 
ha fet l'ajuntament. Aquesta vegada tinc la sensació que 
s'ha fet bé i com les nits electorals tothom pot esdevenir 
guanyador. 

Qui ha tingut el paper de cmssa en aquest casi que, per 
poc, no ha esdevingut el moti u plincipal d'aquestajugada 
ha estat un plataner (Piatanus X hispanica, cree?) que vi u 
a !'interior de l'illa darrera del Taller Vallmitjana. Aquest 
pipa de pedra ha estat el millor aliat en aquesta lluita per 
part deis ve'ins i les veines com ho va ser, pero en aque-
lla lluita com a protagonista principal, l'alzina del carrer 
Encarnació. 

En fi. cal que les lluites veinals segueixin i que l'ajun. 
tament i veins s'asseguin a negociar, intentant entendre 
i acollir des de les dues posicions i si un arbre, que és un 
esser vi u que tots apreciem, ajuda i facilita que aixo passi, 
molt millor. Posar un arbre a la nostra lluita funciona! e 

Fins aviat 

Albert Vilardaga 
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H auran estat 152 números, practica
ment tres anys i mig formant part 
de l'equip de I.:Independent, pero 

tanco una etapa, passa un tren que em 
portara una mica lluny, que no sé si tor
nara a passar i em ve de gust agafar-lo. 
Recordo el primer café amb li\lbert al 
Salambó, jo esta va nerviós, coneixia el dí
ari perque l'havia vista casa i em va sor
tir la possibilitat de treballar-hi ... no vaig 
dubtar-ho ni un instant! Cada moment del 
viatge ha valgut la pena, perque ningú pot 
qüestionar la independencia i professio
nalitat de I.:Independent, perque he pogut 
treballar amb una absoluta llibet'tat, per
que a hores dedicades no ens guanya nin
gú, pero sobretot perque a la motxilla que 
m'emporto només hi caben agraiments. 

Marxo, pero alla on 
sigui ho faré amb 
la samarreta de 
VIndependentposada 

No sé si seré capa<;: d'expressar l'agra
iment que sento per tota la gent que for
ma Clndepe, perque no sóc massa bo 
amb aquestes coses, pero els dí es que 
em falten per aquí, intentaré que ho sa
piguen. Pero els del día a día mereixen 
una menció especial: Al Bala, perque de
mostra que allo que díu ell de "sempre 
hi ha noticies'' s'ho aplica a foc, fins i tot 
aquests últims mesos quan el món estava 
parat, i perque si entre setmana veieu un 
local amb llum al carrer Perla a les nou 
de la nit i no és un bar, acostuma a ser 
ell donant-li al teclat. A la Sflvia, per fer
m'ho tot tan facil des que vaig entrar per 
la porta, i sempre amb un somriure. Al 
Sergi, per compartir humor i els vespres 
llargs de díjous, i a la Cristina, perque a 
vegades m'atabala, pero m'ha aguantat 
els dívendres a les set del m a tí que sovint 
no és faciL Tots ells han fet que treballar 
a Elndepe sigui la millor feina que he tin
gut mai; veurem que presenta el futur. 
Marxo, pero alla on sigui ho faré ambla 
samaneta de tlndependent posada. e 
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Casa Seat recorda 
Amy Winehouse 
amb un concert 
del seu guitarrista 

La web de Casa Seat 
ha acollit un concert 
en streaming de Robin 
Banerjee, gllitarrista 
original d'Amy Winehouse, 
com a homenatge a la 
celebre cantant en el 
nove aniversari de la seva 
mort. Juntament ambla 
cantant de jazz Sandra 
Cooper i el pianista Raúl 
Navarro, el gllitarrista 
interpreta en aquesta 
actuació les can~ons de 
Winehouse amb qlli va 
tocar fins el2007. El trio 
també presenta algunes 
can~ons del seu darrer 
projecte, Single MaMa 
Project, on exploren les 
reivindicacions per l'exit 
de la dona i la maternitat 
a través de la música. 
L'enlla~ esta disponible a 
www.casaseat. 

Ajornat el cicle 
Barcelona 
Districte Cultural 
previst al Coll 
Els concerts programats 
dins del cicle Barcelona 
Districte Cultural que 
havien de tenir lloc al 
centre cívic el Coll - La 
Bruguera s'han ajornat al 
setembre. En principi, el 
17 de setembre Nuri total 
presentara Bitxos Raros, 
i divendres 18 sera el torn 
d'Anna Colom "Cayana". 

Cu tura 
El Jove Regina finalitza 
els tallers creatius per 
a infants i es prepara 
per obrir al setentbre 
Tancats des del mar~, la sala només ha pogut oferir aquesta 
activitat creada fa cinc anys per descobrir el teatre des de dins 

El Jove Regina treballa aquests dies ambla sala tan cada al públic. Foto: S.M 

Silvia Manzanera 

L 
'única activitat que el Jove 
Teatre Regina ha pogut fer 
des que van tornar a aixe
car la persiana després de 
tres mesos de tancament 

ha estat el taller crea ti u, una ini
ciativa impulsada perla sala del 
carrer S~neca fa cinc anys per 
mostrar els infants com són "les 
entranyes del teatre". Ara, ambla 
porta tancada de nou per al pú
blic, el Regina prepara la tem
porada vinent tot esperant que 
puguin tornar a programar al se
tembre. De fet,ja tenen data i obra 
enllestida: El misteri de Houdini, 

dissabte 19 de setembre; una bar
reja de magia, scaperoomi teatre. 

Els darrers mesos no han es
tat gens facils. "Si el teatre ja esta 
estigmatitzat, imagina el teatre 
infantil i familiar, amb tot el de
bat sobre quins són els coHectius 
de més risc", explica Mariona 
Campos, directora del Regina. "El 
teatre familiar ha patit molt", clou 
l'actriu i responsable de la sala gra
cienca. Per aixo, des d'un primer 
moment treballen perqu~ l'espai 
compleixi totes les normatives i 
el públic s'hi sentí segur. A més 
d'aquest protocol de prevenció, el 
nou sistema de venda d'entrades 
grupal incorpot·a el bloqueig de les 
bu taques properes per garantir la 

Narració, magia i música al 
pati de la Casa deis Contes. La 
programació cultural ha seguit 
activa tot i les restriccions i 
alguns espais, com la Casa dels 
Cantes, mantenen aquests dies el 
cartell del cap de setmana, amb 
funció aquest divendres de con tes 
prohibits amb 'El sexe no benei:t', 
amb Albert Estengre. I dissabte 25 
de juliol, espectacle familiar amb 
'La biblioteca Magica de Matilda'. 
La reserva és obligatoria, així 
com la mascareta i la distancia. 

distancia. "Nosaltres hem fet tots tivar de nou l'equip: "en una set
els deures, i molt ben fets, pet· aixo mana han de preparar una obra de 
defensem que la cultura és segu- teatre i el divendres fan !'estrena, 
ra", afegeix Campos. Pera la direc- vi u en el procés complet, escena
tora del Regina, "el desprestigia e- grafia, iHuminació, d'aquf poden 
tual deis espais culturals és molt sorgir futurs actors o no, pero és 
fort perqu~ estas obligant a tan- una manera de crear públic", ex
car-los pero en canvi els bars no· . plica Campos. Per a la tornada al 
Tot i que durant el confinament setembre, el Regina esta enlles
l'equip del Regina va aprofitar per tint aquests di es la nova tempo
seguir en contacte amb especta- rada, que obrira amb el Misteri de 
dors i clients a través de propos- Houdini en part perqué el format 
tes per fera casa, Mariona Campos de l'espectacle (amb grups redu
confessa que "no estaven prepa- its) també garanteix el compli
rats pel teletreball". Aixf dones, ment de totes les mesures de se
tornar a la sala de teatre perdura guretat. "Ha estat complicat pero 
terme els tallers creatius va reac- seguirem", conclou Campos. e 

Basia Bulat, en directe a l'octubre al CAT 
'Are you in lave?', l'esperat disc de la cantant canadenca, en una actuació organitzada per Cooncert 

S.M. 

B 
asia Bulat visitara Gracia el 
proper 17 d'octubre per pre
sentar el seu nou disc Are :yo u 

in !ove?, nascut del viatge de l'in
t~rpret canadenca al desert de 
Mojave. I ho fara al Centre Artesa 
Tradicionarius en una actuació or
ganitzada per Cooncert, després 
que desenes de persones dema
nessin veure en directe a la can
tanta través d'aquesta plataforma 
de concerts sota demanda. 

En tornar a Montreal després 
de l'estada al desert -punt d'orf
gen del darrer pt·ojecte musci
al de Bulat-, passarien nou me
sos més abans que estigués Uesta 
per escoltar de nou la seva propia 
veu i "acceptar el passat, el pre
sent i intentar estar oberta al fu
tur·. Gravatjuntamentamb laseva 
banda, composat amb Meg Remy 
de U. S Girls i amb Jim James de 
My Morning Jacket al capdavant 
de la producció, el disc de Bulat és 
un treball sobre la compassió i ins
pirat per cantautors com Minnie 

Ripperton, Emmylou Harris, Dolly 
Parton o Silvio Rodríguez. Les en
trades ja es tan a la venda a la web. 

Per ara, a causa de la incerte
sa provocada perla crisi sanitaria 
que afecta directament al sector 
cultural pel que fa a la programa
ció d'actuacions en viu, el CAT no
més té aquest concert programat 
de cara a la tardor. De tota mane
ra, el Tradicionariusja va anunci
ar en el seu dia que alguns del con
certs del festival cancelats al mar~, 
s'ajornaven al novembre, pero en
cara no hi ha res confirmat. e 



Cu tura 

El dia delllibre i de 
la rosa més distant 

El Sant Jordi d'estiu es vi u a Gracia amb diferents intensitats; 
llibreries que fan la jornada de 'sempre', presidents de la Generalitat 

que compren a la pla<;a de la Vila o llibres amb signatura previa 

S.M. 

R ebatejat coma Sant Jordi 
d'estiu o com el Día del 
Llibre i la Rosa, aquest 23 de 

julio! ha estat una jornada parti
culat; tan estranya i diferent com 
són ara els dies des del passat 
mes de mar~ L'esfor~ per man
tenir una de les tradicions més 
esperades de l'any no s'ha viscut 
ambla mateixa dedicació ni in
tensitat per part deis propis pro
tagonistes. Cadascú ha fet el que 
ha considerat més oportú davant 
d'una situació excepcional. No és 
Sant Jordi, combé recorden els 
amics de Taifa (queja no fan "la 
broma de quina santa és, que la 
fa tothom"), sinó un intent per 
celebrar el retrobament deis lec
tors amb els llibres a les !libreri
es i a les parades al catTer, segons 
han insistit des de la Cambra del 
Llibre de Catalunya. Pero amb 
la contradicció d'evitar concen
trar gent i socialitzar el minim 
imprescindible i alhora donar su
portal sector delllibre, a Gracia, 
algunes llibreries han preferit 
considerar la jornada "normal" i 
d'altres s'han apuntat a la inicia
tiva, pero amb algunes reserves i 
seguint, per suposat, totes les re
comanacions habituals. 

A la llibreria Casa Anita van 
decidir que com era "un xic di
ficil mantenir les distancies a 
l'interior de la botiga", van pre
ferir treure dues taules grans al 
carrer totjust davant la llibre
ria. A la tarda es van instaHar a 
la parada de la placeta de Sant 
Mi que!, dedicada a iHustració, 
amb la companyia de la Carme 
Solé Vendrell, la Patricia Geis, la 
Merce Galf i el Gustavo Roldan 
Devetach. Enguany, la popu-

Casa Anita fa 
finalment una 
versió reduida 
de la Trobada 
d'll·lustradors 

lar Trobada d'IHustradors a Pla 
Salmeron no ha pogut ser i s'ha 
viscut una versió alternativa. 
Pero almenys, hi han estat. Com 
també ho ha fet la llibreria Ona, 
que després d'anuHar les signa
tures que tenien planifica des a 
l'espai la Bookeria de Pau Claris, 
algunes autores i autors s'han 
passat perla llibreria els dies 
previs per deixar signats i dedi
cats exemplars del seus llibres; 
és el cas de Jordi Borras ('La for
~a de la gent', Julia Guillamon 
('Les cuques') o Carla Gracia 

('Set dies de Gracia'). Aquests 
dos últirns escriptors sf que han 
estat presents, a la Memoria, 
igual que Rafel Nadal. 

També tenia firmes planifi
cades Maite Libros, pero es van 
haver de cancel-lar i la histórica 
llibreria de GaHa Placfdia ha ce
lebrat la jornada sense parade
ta exterior. Per la seva banda, la 
Pla~a de la Vila presentava un 
ambient ben diferent a les ante
riors cites de Sant Jordi; només 
la parada de la Memoria coma 
testimoni de la classica jornada 
que no ha tingut res de classica 
pero sf d'anecdotica: el presi
dent Quim Torra ha comprat un 
!libre i una servidora no ha po
gut resistir-se'n, i ara és més fe
li~ que ahir amb el 'Cuaderno de 
vacaciones' de Blackie Books, un 
classic de l'estiu. Altres llibreries 
han viscut el dia com ahir i pre
tenen fer-ho igual dema (Cap i 
Cua, Atzavara o Haiku). e 
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Faula moderna sobre la 
gentilesa humana 

Joan Millaret Valls 

La reputada cineasta danesa Lone Scherfig -res
ponsable de films tan reconeguts com Italiano 
para principiantes (2001), Wilbur se quiere suicidar 

(2002) o Una Educación (2oog)- fa el salt internacional 
amb la coproducció canadenca-europea La amabili
dad de los extraños on la cineasta debuta en solitari en 
l'escriptura del guió. Film inaugural del6ge Festival 
Internacional de Cinema de Berlin 2019, La amabi
lidad de los extraños arrenca amb un breu proleg en 
que una marejove, Clara (Zoe Kazan), se'n va de casa 
amb els seus dos fills, abandonant el marit de malina
da. A partir d'aquest moment tota la trama es situara 
a Nova York i retrobem els fugitius que es busquen la 
vida com poden per Manhattan, mancats de recursos i 
sense un sostre on aixoplugar-se, mentre es revela que 
escapen deis maltractaments que el pare, agent de po
licia, infligeix als seus fills. 

La vida en la indigencia de Clara i els seus dos na
nos s'incrustara en un format d'histories creuades 
i repartiment coral en que es copsa el bategar de la 
ciutat a través de la vida diaria de diferents perso
natges excentrics i pintorescos. D'una banda, una 
solitaria infermera d'm·gencies d'hospital, Alice 
(Andrea Risoboroug), que també porta, com pot, un 
segon treball, una terapia de grup de suport. Altres 
personatges que conformen aquest mosaic huma són 
una desferra humana, Jeff (Caleb Landry Jones), que 
no té manera de conservar cap treball; o un advocat 
fracassat (Jay Baruchel) i el seu arnic ex-presidiari, 
Marc (Tahar Rahim). 

La amabilidad de los extraños intenta fer un re
trat de la pobresa, la solitud, la fragilitat humana o 
la dura supervivencia a la gran urb. ~s una mosta de 
cinema benintencionat que reposa sobre el motiu de 
les segones oportunitats amb un ale d'esperan~a i de 
futur. Un canta la solidaritat i la fraternitat humana 
de la bona gent que li dona un aire de comedia social 
capriana. Un plantejament que l'apropa, pero, a l'es
til de les faules i el con tes. I és que, alcapdavall, no 
deixa de ser una comedia blanca, amable, tova, feta 
entre cotó fluix. 

Es tracta d'un cinema de l'abra~ada, de la compas
sió, focalitzat en la gentilesa humana. En aquesta cine
ma d'autoajuda, un restaurant rus, regentat per Marc, 
esdevindra una especie d'epicentre, un punt de troba
da, que servira perque tots els personatges puguin tro
bar el seu encaix i redre~ar les seves malmeses vides. 
En aquest film d'extens repartiment destaca especial
ment el treball interpretatiu de l'actriu Zoe Kazan, qui 
abra~a un ample registre dramatic. També sobresur
ten les maneres despreocupades, cfniques i elegants 
del propietari del local rus, Timofey (Bill Nihgby), per
fecte en el seu paper de secundari cómic. e 

Estrena a plataformes de cinema Filmin.es, Filmin.cat, 
Movistar+, Rakuten, Vodafone i iTunes. 



12 L'Independent de Gracia 
24 de juliol de 2020 ' independent 

de Gracia 

TALLEM ELS REBROTS! 
, 

EL VIRUS ENCARA ES VIU. 
NO ENS PODEM RELAXAR. 

-- EXTREMEU LES MESURES DE PREVENCIÓ --

POSA'T LA 
MASCARETA 

(¡--~\ RESPECTA 
~ j LA DISTANCIA 

--~ 
~ - , / RENTA'T 
~ LESMANS 

6 

"' 

1, SOBRETOT, PROTEGIU LES PERSONES DE RISC. 

Si et trabes malament o tens símptomes de la COVID-19, 
truca rapidament al 061 Salut Respon. Tria /Salut. 

/Salut llfR Generalitat "'5 Milions 
1111 de Catalunya '' de futurs 


