
Gràcia estrenarà 
les plaques a Joan 
Perucho, Dolors 
Aleu i Francisca Rius 
el proper trimestre
Nomenclàtor avala la placa a 
Aute, amb espera de tres anys, i 
desestima el faristol a Triadú P2

Homenatge veïnal a 
Abel Paz, l'homenot 
llibertari de Verdi, 
en els 100 anys del 
seu naixement
 
Els seus biògrafs, veïns de Lesseps, 
impulsen un reconeixement i 
l'Ateneu l'inclou a les rutes P4

Les entitats del Coll 
recorren al Govern 
per aturar les obres 
d'enderroc dels 
estudis Balet i Blay 
 
Patrimoni nega el valor a la fi nca i el 
Districte només ofereix negociar els 
baixos per al centre del còmic P14

Sorpresa al santuari de Sant 
Josep de la Muntanya pel pla 
d'expropiació de l'Ajuntament 
Vint anys després de l'intent fallit de connectar Maignon i Mare de Déu de 
la Salut pels jardins privats, el canvi del PGM preveu un futur eix cívic obert

Albert Balanzà

La modifi cació del Pla General en l'àmbit de Gràcia se-
gueix aportant perles entre els centenars de pàgines 
de replantejament del model urbanístic de 1976 i, més 
enllà de les expropiacions calendaritzades a sis i dot-
ze anys (aplaudides com l'Illa Carolines o l'Illa de l'an-

tic teatre Principal o deplorades com la connexió Frígola-La 
Granja), hi ha en lletra més petita un àmbit de propostes de 
modifi cació de qualifi cacions urbanístiques que afecten el 
sistema viari bàsic i secundari. Tant al carrer Gran com a 
Travessera de Gràcia quedaran desafectats els queixals sor-
tints amb valor patrimonial, però hi ha un llistat afegit d'afec-
tacions que es proposen "mantenir, eliminar o reconsiderar". 

Segons el document de memòria de l'aprovació inicial del 
pla, a la pàgina 143 l'Ajuntament preveu "reconsiderar" l'in-
tent fallit de connexió viària entre Mare de Déu de la Salut i 
Maignon i que afecta els jardins del santuari de Sant Josep 
de la Muntanya; i diu reconsiderar perquè el projecte ja va 

tenir un primer round d'enfrontament entre la congregació 
de les Mares dels Desemparats i el consistori el 2001 que va 
mobilitzar el veïnat amb nou mil signatures i amb les mon-
ges arribant-se a manifestar a la plaça de la Vila. La qüestió 
va acabar als tribunals i la propietat va guanyar. 

Ara la reconsideració, que al santuari remarquen no te-
nir-ne notifi cació ofi cial, preveu fer la connexió amb "un 
eix cívic ambiental" que no es carregui els jardins privats i 
pistes esportives que hi ha entre Mare de Déu de la Salut i 
Maignon sinó que vol aprofi tar "petits vials existents" dins 
del santuari com l'entrada del Centre Residencial d'Acció 
Educativa (CRAE) per a joves tutelats. Pàgina 3

El nou pla proposa aprofi tar 
"petits vials existents" dins del 
santuari com l'entrada del CRAE

El camí d'entrada al CRAE, al santuari de Sant Josep. Foto: A.B.
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2 Política

Albert Balanzà

S e n'ha parlat en els úl-
tims dos anys però ha-
ver-hi data fi xada no s'ha 
concretat fi ns aquesta set-
mana: Gràcia accelerarà la 

col·locació de noves plaques dedica-
des a personalitats rellevants com 
Francisca Rius, Dolors Aleu i Joan 
Perucho en els propers tres mesos 
amb creu vermella ja al calendari.

El grup de treball, reunit aquest 
dilluns en última sessió abans de 
l'estiu, ha anat per feina i ha espe-
cifi cat que el primer acte es farà en 
honor a Rius en plena Festa Major, 
el 18 d'agost, a la façana de la casa 
del carrer Milà i Fontanals 29 on va 
viure aquesta dibuixant i escripto-
ra, autora d’un dietari durant la 
Guerra Civil a Barcelona i un dels 
personatges que el llibre Dones de 
pes ha rescatat de l'oblit. Una altra 
festa major, la de la Salut, tindrà 
com a acte central la col·locació 
de la placa a Dolors Aleu, a la tor-
ratxa del carrer Molist que encara 
destaca el cognom de la conside-
rada primera metgessa de l'Estat 
espanyol a la seva façana; la data 
en aquest cas serà a mitjans de se-
tembre. En tercer lloc, l'Any Joan 
Perucho, impulsat pel Govern el 
2020, té prevista l'acció pendent 
de la placa a la casa de l'escriptor 
per al proper 28 d'octubre.

La placa a Joan Sales, al mirador del Virolai, destrossada . Foto: Cedida

Gràcia estrenarà les 
plaques a Joan Perucho, 
Dolors Aleu i Francisca 
Rius el proper trimestre 
El grup de treball avala la placa a Aute, amb el matís municipal 
ara d'una espera de tres anys, i desestima el faristol a Triadú 

La reunió del grup de treball 
també ha avalat el reconeixement 
a Luis Eduardo Aute que la pla-
taforma cívica #auteplacarovira 
ha impulsat en els últims mesos i 
s'han posat sobre la taula diversos 
models d'homenatge com un faris-
tol a la plaça o una placa al carrer 
Massens -a la casa de la família pa-
terna- o a la plaça seguint l'estil re-
cordatori a Rodoreda a Diamant o 
a Schönberg a la Baixada de Briz. 
La consellera de Nomenclàtor, 
Àngels Tomàs, ha precisat que 
l'Ajuntament ha acceptat final-
ment no equiparar els noms de 
carrers a les plaques i que l'espe-
ra només serà de tres anys. També 
en el mateix punt de l'ordre del dia 
s'ha avalat la placa a l'escriptora, 
periodista i militant d'ERC, Rosa 
Maria Arquimbau. 

Polèmica amb Triadú. Una petita 
polèmica, d'altra banda, ha fet to-
par els responsables de l'Any Triadú 
i la ponència de Nomenclàtor de 
Barcelona, que ha desestimat la 
proposta de faristol a Rambla de 
Prat per duplicar el reconeixe-
ment que ja s'ha aprovat a Sarrià-
Sant Gervasi amb la placa a la casa 
on va viure a Riera de Cassoles 9. 
"Ens trobem davant la paradoxa 
que a Gràcia, el seu barri de tota la 
vida, no hi haurà cap referència en 
l'espai públic a Joan Triadú", han 
apuntat en una carta.• 

Breus

Badia tanca el 
cicle Passem 
Comptes de 
l'Ateneu Roig

El regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, tancarà aquest 
dimarts 20 a l'Ateneu 
Roig el cicle Passem 
Comptes que des del 
mes de març ha comptat 
amb representants de 
tots els grups municipals 
a l'hora de fer balanç 
de mig mandat. En 
aquesta última sessió, 
Badia posarà èmfasi en 
l'informe de govern que 
ja va exposar en el ple 
de la setmana passada i 
respondrà les preguntes 
dels socis i amics de 
l'Ateneu Roig. L'acte és 
a les 19h a Torrent d'en 
Vidalet 32. Més info: 
ateneu@roigcultura.cat

Esquerra es 
reuneix amb 
la Plataforma 
Places Gràcia
Avançant-se als dubtes del 
govern de BComú-PSC, 
el grup d'ERC a Gràcia 
s'ha reunit aquest dijous 
amb la Plataforma Places 
Gràcia per presentar les 
propostes d'augment 
d'agents, dispositiu de 
mediació amb els veïns i 
més inspecció a terrasses 
que aquesta setmana han 
presentat a la comissió de 
Presidència. 

Protesta per la vandalització de 
Joan Sales, Poble Romaní, Consol 
Casals i refugi del Diamant. La 
placa trencada al mirador, pintades 
a les rajoles dedicades al Gato 
Pérez a la plaça, guixades (amb 
rotulador lila) al nou mirador i 
cartells enganxats als badalots 
d'entrada a l'espai de memòria 
són episodis que han motivat 
que el grup de treball estigui 
elaborant un text de protesta. 

Encara amb un 29% de no sap/
no contesta, qui pateix més és ERC, 
que el 2019 es va quedar a una dèci-
ma de BComú (23,7%) i ara es que-
da en el 12,9% (20,9% a les eleccions 
al Parlament), i la CUP, per contra, 
agafa el camí ascendent amb un 

A.B.

Només és una enquesta 
municipal, amb posici-
onament espontani so-
bre la intenció de vot i 
en base a 62 respostes, 

però els registres resultants s'as-
semblen més -per aquest ordre- a 
una barreja de les últimes elecci-
ons al Parlament del febrer de 2021 
i de les últimes eleccions munici-
pals del maig 2019. 

El grup de Junts obté en l'estudi 
un 17,6% de suports com a primera 
força (també va situar-se en primer 
lloc a Gràcia en els comicis catalans 
de 2021 amb un 23,4% però tercer 
en els locals de 2019 amb un 13,01%) 
i deixa en segon lloc a BComú amb 
un 16,3%, que pateix cert desgast 
no respecte al Parlament (10,8%) 
sinó respecte a les municipals (pri-
mera força i un 23,8%). 

9,8%, el millor resultat de llarg que 
té a tota la ciutat (similar al 10,6% 
de les catalanes i el 6,1% de les lo-
cals). Al PSC li passa com a ERC, 
amb un 4,8% a l'enquesta (va ser 
tercera força el 2021 amb un 17,5% 
i quarta el 2019 amb un 12,8%) . • 

Carme Lleó, portaveu de Junts, en un moment de l'últim ple. Foto: Cedida

Junts lidera 
l'enquesta 
municipal en 
intenció de vot 
BComú pateix un cert desgast però 
agafa distància sobre ERC i la CUP se 
situa per sobre del PSC, si bé tres de 
cada deu votants no es posicionen

Foto: Cedida
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El vial inferior topa amb un magatzem i el superior, amb un mur. Foto: A.B.

Societat
El nou pla d'expropiació 
al santuari de Sant Josep 
de la Muntanya sorprèn 
la congregació de monges
El canvi del Pla General reconsidera l'afectació anterior i vol 
aprofi tar "vials existents" dins de la fi nca per fer un eix cívic

Albert Balanzà

L a vida al santuari de Sant 
Josep de la Muntanya trans-
corre de manera aparent-
ment tranquil·la, a tocar del 
brogit de Travessera de Dalt 

i aliena a la dinàmica dels turistes 
que pugen al Park Güell: la congre-
gació de Mares dels Desemparats, 
amb deu monges, gestiona no no-
més el dia a dia intern sinó les 
misses diàries i l'activitat de la 
seixantena de joves tutelats que 
s'allotgen al Centre Residencial 
d'Acció Educativa (CRAE). Hi ha 
sis llars del centre repartides per 
tota la fi nca i els joves hi fan vida 
normal: van a l'escola (al Rius, al 
Serrat i Bonastre), uns ara han 
anat d'excursió a Andorra...

Sense pressa però sense pau-
sa, doncs, la mare superiora, 
Mercedes Domínguez, atèn amb 
sorpresa la trucada d'aquest set-
manari quan se li detalla el nou 
pla d'expropiació parcial del san-
tuari que torna a brollar d'un 
dels projectes de l'Ajuntament, 
la modifi cació del Pla General en 
l'àmbit de Gràcia, encara en fase 
d'aprovació inicial.

El canvi del Pla General, revisió 
a gran escala del document marc 
de 1976 partint del nou catàleg de 
patrimoni de Gràcia, ja ha aixecat 
espurnes en alguns punts del nucli 
històric, sobretot en aquell paquet 

de connexió de viària entre Mare 
de Déu de la Salut i Maignon que 
trinxava pel mig els jardins de 
Sant Josep de la Muntanya. Nou 
mil signatures i una manifesta-
ció de monges en contra van im-
pulsar un procés que la congrega-
ció acabaria guanyant al cap dels 
anys als tribunals. 

La mare superiora Mercedes, 
amb quatre anys al càrrec, recor-
da vagament aquell procés que va 
afectar el mandat de les seves dues 
antecessores, les mares superiores 
Maria del carmen i Amparo. "Pel 
teu jardí ara hi volen fer passar vi-
anants i bicicletes? Pensàvem que 
tot allò ja s'havia tancat", diu.

El document ofi cial és molt clar: 
"Carrer de Maignon. Connexió 
amb l'avinguda del santuari 
de Sant Josep de la Muntanya. 
Reconsiderar el seu caràcter rodat 
i fer un eix cívic ambiental, aprofi -
tant petits vials existents del san-
tuarui sense afectar jardins que es-
tan protegits". El mapa assenyala 
l'entrada del CRAE i el camí intern 
que acaba o bé en uns magatzems 
o en un mur d'una altra fi nca que 
està calendaritzada, els jardins de 
Ca La Marquesa. La connexió amb 
Maignon no és fàcil perquè hi ha 
un fort desnivell. "Uns vuit metres 
d'altura en algun punt", diuen els 
treballadors del santuari. A banda 
que el futur eix cívic obert passaria 
pel mig de quatre de les sis llars de 
tutelats que hi ha al santuari. •

La nova connexió 
ha de guanyar un 
fort desnivell i 
passar pel mig de 
les llars de tutelats

d'expropiacions ja calendaritzades 
a sis i dotze anys, entre les quals hi 
ha el projecte per connectar el pas-
satge Frígola i el carrer La Granja 
i que l'Ajuntament ja admet inter-
nament que no aplicarà.

Però més desconeguda, i gens 
notifi cada, és aquella lletra peti-
ta referent a propostes de modi-
fi cació de qualifi cacions urbanís-
tiques que afecten el sistema viari 
bàsic i secundari. Tant al carrer 
Gran com a Travessera de Gràcia 
quedaran desafectats els quei-
xals sortints amb valor patrimo-
nial, però hi ha un llistat d'afecta-
cions que es proposen "mantenir, 

Breus

Can Carol suspèn 
els mercadets per 
les restriccions 
sanitàries noves
Els mercadets d'intercanvi 
de dissabte al matí a Can 
Carol, estrenats el 3 de 
juliol amb llibres i seguits 
el dia 10 amb joguines, 
s'han hagut d'aturar per 
les noves restriccions 
sanitàries. Aquest dissabte 
ja no hi haurà el de roba 
i el pròxim de tot s'hi 
val. Només quedarà, de 
moment, el de material 
escolar el 18 de setembre.

Arrels rebaixa a 
24 les persones 
que dormen al 
ras a Gràcia

Un nou recompte de la 
Fundació Arrels, fet el 
passat 10 de juny i un mes 
més tard del que va fer la 
Xarxa d’Atenció a Persones 
Sense Llar el 19 de maig, 
ha reduït de 65 a 24 el 
nombre de persones que 
dormen al ras a Gràcia, fet 
que situa el districte en el 
tercer lloc per la cua entre 
els deu districtes de la 
ciutat. Fonts d'Arrels han 
argumentat la davallada 
en el fet que l'acció més 
recent es va fer en un 
horari més tardà. "Hi ha 
zones de Barcelona en què 
a mitjanit encara hi ha 
persones sense llar que no 
s'han instal·lat al lloc on 
passaran la nit", han dit.

Foto: Cedida

sorament a través de Barcelona 
Activa i la revisió del pla d'usos a 
Travessera de Dalt o la pacifica-
ció de dissabtes a Travessera de 
Gràcia obtenen la millor nota, un 4 
o excel·lent. Amb un 3 o notable se 
situen els ajuts (autònoms o taxa 
d'ecombraries, per exemple) o les 
campanyes de comunicació (Nadal 
o Plàstic Zero). 

Més crítica és la valoració de les 
quatre mesures relatives a terras-
ses, amb un 1 o defi cient, o les tres 
accions relatives a reforçar l'enllu-
menat per Nadal o en altres dates, 
que reben un 0 o molt defi cient. En 

El comerç aprova ajuts i suspèn dinamització 
Un enquesta d'ERC a una cinquantena de comerciants avalua les 72 accions de la mesura municipal del passat octubre 

A. B.

El sector del comerç, inqui-
et en els últims mesos pels 
efectes de la situació pro-
longada de pandèmia, ha 
respost de manera desi-

gual en els àmbits d'actuació de 
la mesura de govern que el passat 
octubre va aprovar el districte de 
Gràcia amb un pla de 72 accions. 
Així es desprèn d'una enquesta 
que ha fet el grup municipal d'ERC 
amb un total de 48 respostes, en 
la qual les 16 iniciatives d'asses-

aquesta zona de suspensos també 
s'hi situen les accions de dinamit-
zació per a activitats de carrer, que 
obtenen un 0 o molt defi cient.

En un àmbit no qualifi cat s'em-
marquen encara un bon grapat 
de mesures que els comerciants 
enquestats han admès que des-
coneixien com canvis normatius 
o coordinació amb altres serveis 
municipals. També queden en el 
no sap no contesta les mesures de 
transformació digital com el mar-
ketplace o grups de treball entre 
les associacions de comerciants 
que no s'han constituït.•Comerços a la Travessera de Dalt a tocar de Mare de Déu del Coll. Foto: À.G.P.

eliminar o reconsiderar" i l'ex-
propiació parcial dels jardins de 
Sant Josep de la Muntanya entra 
en l'àmbit de "reconsiderar". Ara 
fa vint anys l'Ajuntament ja va fer 
un primer intent, amb la proposta 
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Breus

Creueta, Park 
Güell i Lesseps, 
zones de risc per 
mosquit tigre
L'Agència de Salut 
Pública de Barcelona ha 
identifi cat tres punts de 
risc per mosquit tigre al 
districte, concretament 
la plaça Lesseps, el Park 
Güell i el Parc de la 
Creueta del Coll, en el nou 
mapa de 81 punts que 
hi ha a tota la ciutat. Els 
punts es corresponen amb 
les àrees de concentració 
d'aquests mosquits i 
l’objectiu és identifi car 
els punts de cria per la 
possible transmissió de 
malalties importades.

Homenatge veïnal a Abel Paz, 
l'homenot llibertari de Verdi, en 
el centenari del seu naixement 
Casal i Ferrer, els seus biògrafs i veïns de Lesseps, impulsen un reconeixement 
el 12 d'agost: "potser apareixerà algun pasquí a la porta de Verdi 109" 

A. B.

Ja han passat dotze anys de 
la mort d'Abel Paz o Ricard 
Santana, dit Diego Camacho 
de naixement, que va morir 
un 13 d'abril a l'edat de 87 

anys. Tal com va publicar aquest 
setmanari (vegeu núm. 294), un 
amic que li portava els diaris i l'aju-
dava sovint, Mariano Maturana, va 
trobar-lo cap al migdia d'aquell dia 
al seu pis del carrer Verdi 109 quan 
acabava de tenir un atac de cor. 
Maturana mateix va explicar ales-
hores que Paz va ser traslladat de 
manera immediata a Sant Pau, on 
va entrar en coma i va morir poc 
després. El 16 d'abril les cendres de 
l'homenot llibertari s'envolaven a la 
platja de Montgat.

El mes que ve, el 12 d'agost, farà 
100 anys del naixement d'Abel Paz, 
i els seus biògrafs, Fernando Casal 
i María Antonia Ferrer, han volgut 
marcar la data amb un petit recor-
datori homenatge. "Potser aparei-
xerà algun pasquí enganxat a la 
porta de Verdi 109", explica Casal 
en conversa amb aquest setmanari. 

L'adreça de Verdi 109 té una for-
ta càrrega de memòria històrica, 
principalment perquè Abel Paz, al-
trament dit "senyor Camacho" per 
l'administradora de la fi nca, Anna 
Alié, tenia sempre gent a casa, assa-
java discursos i fi ns i tot preparava 
una ruta de l'anarquisme a Gràcia 
quan la mort el va sorprendre. Però 
Verdi 109, la Pensión Verdi per als 
amics llibertaris, encara va tenir 
una segona vida polèmica: al 3r 

Abel Paz. Foto: Cedida/Sofi a Moro

We Count surt 
a Ros de Olano 
per remarcar la 
contaminació

El projecte europeu 
We Count ha sortit al 
carrer aquest dijous 
en una jornada de 
sensibilització per 
mostrar nous resultats 
de l'impacte dels vehicles 
contaminants al carrer 
Ros de Olano, una de les 
vies que compta amb 
veïns col·laboratius com 
la plataforma Fumuts. 
En plafons explicatius, el 
projecte ha detallat les sis 
tones de CO2 en turismes 
i que el 84% de vehicles 
no respecten els límits de 
velocitat al carrer.

Foto: Cedida

1a -on hi va viure molts anys Paz 
abans de traslladar-se al Principal 
pels seus problemes de mobilio-
tat- hi vivien a principis de 2020 la 
Siham i la seva família, tres menors 
i dos adults, en un pis tutelat i ges-
tionat per Llar de Pau, l’obra social 
de la Companyia de les Filles de la 
Caritat. L'Ofi cina d'Habitatge va de-
nunciar "coaccions" als inquilins i 
Llar de Pau va adduir aleshores que 
les condicions de la família "han 
millorat i altres famílies esperen". 
A fi nals de febrer es va executar el 
desnonament i hi va haver mani-
festacions a la porta de la seu de 
Llar de Pau, al carrer Josep Jover 
de Vallcarca. •

L'Ateneu Llibertari inclou 
Verdi 109 en les seves rutes 
històriques. L'anomenada Pensión 
Verdi ja és un punt del recorregut 
que el grup de memòria de l'Ateneu 
inclou en les seves passejades 
periòdiques, l'última de les quals va 
ser el 5 de juny. Mariano Maturana, 
amic d'Abel Paz fi ns als darrers 
dies, va explicar el vincle dels 
Quixots amb la seu de l'ateneu 
el 1936 on ara hi ha el Cercle. 

C ent anys desprès de 
Kronstadt i 150 de La 
Commune de Paris, dues fi tes 
importants al calendari anar-
quista, recordem el centena-

ri del naixement de Diego Camacho 
Escámez, Abel Paz, com escriptor.

Nascut a Almeria un 12 d’agost 
de 1921, es va fer un home amb 15 
anys al mig de la revolució de 1936, a 
Barcelona. Amb els seus amics i com-
panys Federico Arcos, Liberto Sarrau, 
Germinal Gracia, Margarita Parés, 
Antonio Torralba, José Gonzálvez... va 
crear Los Quijotes del Ideal i la revis-
ta El Quijote, i varen estar presents al 
ateneu de les Joventuts Llibertàries 
al carrer Rebeldes, avui Magdalenes o 
santa Magdalena, al costat de la plaça 

Trilla. Quixots pel seu idealisme i ra-
dicals per la seva joventut, es van situ-
ar fi ns i tot contra els plantejaments 
ofi cials dels comitès anarquistes.

L’exili el va portar a França i als 
camps de presoners d’Argelers, Sant 
Cebrià, el Barcarès i Bram. Escapat, 
va viure situacions molt arriscades 
en una França ocupada pels alemanys 
i amb un govern col·laboracionista a 
Vichy. Juntament amb el seu amic i 
quixot Liberto Sarrau va entrar clan-
destinament a Espanya per la ruta 
que tants refugiats i guerrillers van 
seguir, com ara Walter Benjamin.

Detingut a Barcelona va romandre 
gairebé deu anys a les presons fran-
quistes com La Model de Barcelona, 
el Penal de Burgos, Salt, Sanatori pe-

nitenciari de Cuéllar,... fi ns que va tor-
nar a França com a refugiat.

Va viure a Dreux, on es va ca-
sar amb la seva companya Antonia 
Fontanillas Borràs, anarquista, fi lla i 
neta d’anarquistes, va néixer el seu fi ll 
Ariel, van marxar a Clermont-Ferrand 
i més tard, ell sol, a París. Ocupacions 
diverses, la vocació d’escriure, amors 
i desamors... van ocupar els seus anys 
fi ns a la mort del dictador el 1975.

Diego Camacho-Abel Paz va tor-
nar a Espanya, a Barcelona, el 1977 
amb la idea de fer la revolució que 
era pendent des de 1936-37. No ho 
va fer, però sí va escriure un munt 
de llibres, debats, xerrades... vivint a 
Gràcia, al carrer Verdi 109, casa co-
neguda pels seus amics i companys 
de fora com Pensión Verdi. Va mo-
rir el 2009. Havia nascut el 1921, l’any 
de Kronstadt, 50 anys desprès de La 
Commune de Paris. Et recordem. 
Ciao Diego.•

Opinió convidada

Abel Paz 1921-2021

Mª Antonia Ferrer i Fernando Casal, autors de 
'Geografía de Abel Paz' (Ed. Libertarias, 2019)Bars i Restaurants 

critiquen més 
multes per barrils 
i pas reduït a 525€
Després de denunciar fa 
quinze dies la pressió de 
la inspecció municipal 
amb sancions per taules 
afegides o plantes fora del 
reglament, l'Associació 
de Bars i Restaurants 
de Gràcia han criticat 
una nova onada de 
multes de 525 euros per 
barrils adosats a façana 
o reducció de pas dels 
vianants. 
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Albert Balanzà

Més de 200 nens i nenes 
ja han passat des del 
juny per la plaça del 
Diamant, que junta-
ment amb la del Sol, 

ofereix un any més el programa 
Juguem a les Places, però que de 
cara a la reentré del setembre pre-
para moltes novetats, la més des-
tacada de les quals és un joc de rol 
sobre memòria històrica al vol-
tant de la guerra civil, que va obli-
gar a la població a autoorganitzar-
se per construir refugis com els 
de la plaça del Diamant. "Serà un 
joc a l'estil War Games, on davant 
dels atacs de l'aviació italiana, els 
jugadors hauran de construir un 
refugi, hauran de saber quins avi-
ons ataquen o hauran de comu-
nicar-se amb la bateria antiaèria 
d'Horta per notifi car els atacs", 
explica Enric Albaladejo, direc-

tor de Buttonmaker, entitat que 
gestiona el programa Juguem a 
les Places a Diamant. 

La iniciativa s'ha engegat des-
prés de les converses amb el presi-
dent del Taller d'Història de Gràcia, 

Juguem a les Places i el Taller 
d'Història impulsen un joc sobre 
memòria del refugi de Diamant 
L'entitat que gestiona les activitats a la plaça, Buttonmaker, estrenarà la proposta nova 
al setembre, juntament amb un 'Qui és qui' amb famílies, veïns i botiguers de la plaça

Josep Maria Contel. "Recrearem 
personatges basats en la història 
del refugi com Pere Brasó o Joan 
Perucho", afegeix Albaladejo.

Seguint la premissa que les acti-
vitats lúdiques són activitats cultu-
rals que transmeten l'essència del 
lloc on es fan, el programa Juguem 
a les Places de la plaça del Diamant 
també està dinamitzant de cara al 
setembre un altre joc, un Qui és qui, 
que ja ha recopilat una quarente-
na de cares de famílies participants, 
veïns de la plaça i botiguers. 

L'èxit de la pesca de plàstic. Aquest 
divendres es tanca el programa 
Juguem a les Places fi ns al setem-
bre amb èxits com el clàssic fut-
nol botons però també el de la pes-
ca de plàstic per salvar els peixos. 
Enguany s'han extremat les mesu-
res Covid amb espais més diferen-
ciats. No s'ha registrat ni un cas po-
sitiu ni entre els monitors ni entre 
els participants. •

Juguem a les Places, en una de les carpes de la plaça del Diamant. Foto: Cedida

Breus

Joan Bussé, 
elegit nou 
president de 
l'Orfeò Gracienc

L'Orfeó Gracienc, 
l'entitat centenària 
del carrer Astúries, ha 
nomenat nou president 
Joan Bussé (dreta), 
fi ns ara vicepresident 
en substitució de 
Ramon Botet (segon 
per l'esquerra), que ha 
estat en el càrrec des 
del 2008. Bussé, cara 
visible de la secció local 
de l'Assemblea Nacional 
Catalana però també molt 
actiu en els últims anys a 
l'Orfeó, agafa les regnes 
del consell directiu de 
l'entitat mentre que Botet 
passarà a ser president 
del patronat de l'Orfeó. 
L'any que ve hi haurà 
eleccions.

Cedida
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Documents
Les campanes de la Virreina 
Fent recerca històrica i fi ns i tot una mica detectivesca, Josep Maria Contel i Guillem Roma han 
acabat fent tot un descobriment sobre el passat de la Vila, rebel·lant la trajectòria de les campanes 
del rellotge que es va instal·lar durant el darrer terç del segle divuit al Palau de la Virreina de Gràcia 
fi ns acabar al Maresme, al poble d'Alella. Pas a pas, els autors expliquen tots els camins que han 
recorregut fi ns ara, aportant documentació d'una història coneguda segur per a molts però que 
ha resultat tota una sorpresa per a ells. Fotografi es i textos: Josep M. Contel i Guillem Roma.

A questa història no és una primícia, hi ha 
moltes persones al país que la coneixen, 
malgrat tot nosaltres no en sabíem res. Tot 
va començar fa uns mesos quan l’activis-
ta cultural Amadeu Carbó, en una mena de 

juguesca, ens va fer arribar una fotografi a que ens 
va impactar. Era una imatge en blanc i negre d’una 
campana semiesfèrica amb la següent llegenda: “Es 
y mandó fabricar el Ex.º S. Virey D. Manuel de Amat y 
Junyent. Año de 1772. Joannes Espinosa fecit Lima”.

Estirant el fi l descobrirem que es tractava d’una 
de les tres campanes del rellotge que es va instal·lar 
durant el darrer terç del segle divuit al Palau de la 
Virreina de Gràcia. Residència d’estiueig de Manuel 
d’Amat i Junyent, conegut popularment com el Virrei 
Amat i la seva esposa Maria Francesca Fiveller de 
Clasquer i de Bru.

Unes campanes que van ser fosses el 1772, a Lima, 
per Joannes Espinosa. Enviades en vaixell arribaren 
al port de Barcelona el 1775, quan fi nalment es mun-
taren a la fi nca de Gràcia. Una informació que ha ar-
ribat fi ns a l’actualitat, gràcies a les diferents notes 
que va escriure el nebot del Virrei, Rafael d’Amat i de 
Cortada, el Baró de Maldà, el setembre de 1775, en el 
seu conegut dietari “Calaix de Sastre”.

Tornant a la juguesca, les diferents pistes ens van 
encaminar fi ns a l’Església de Sant Feliu de la pobla-
ció d’Alella, on amb el seu rellotge continuen donant 
les hores.

Però com van arribar a aquest petit poble de 
Maresme? La resposta cal anar a cercar-la al segle 
XIX, quan Josep Carreras d’Argerich, col·leccionista 
d’art i apoderat del Marqués de Castellvell (família 
Amat en aquell moment), va adquirir el 1835 la fi nca 
de la Virreina de Gràcia. Arran de la seva relació amb 

Alella com a propietari de 
la casa de Can Lleonart, 
ubicada a la mateixa po-
blació, l’any 1840, va do-
nar el rellotge i les cam-
panes a l’Església de Sant 
Feliu d’Alella, on s’instal·-
laren dalt del campanar, 
cosa que va facilitar que 
amb el seu so els veïns de 
la població conegueren 
els quarts i les hores.

Com esmentàvem les 
campanes encara hi són, 
funcionen i són un símbol del municipi. Una prova és 
l’escut del banderí de l’Agrupació Sardanista d’Alella, 
on es poden veure les tres campanes o el vi blanc “Les 
Campanes De Lima D.O. Alella”.

Amb tot això, recentment hem pogut viatjar fi ns a 
Alella a conèixer in situ el conjunt de campanes vin-
gudes de Lima. Un fet que assolirem després d’un 
petit periple a través de diferents tipologies d’esca-
les, bigues de fusta i passos difícils fi ns a arribar dalt 
del terrat del campanar, un espai fortifi cat durant 
la primera Guerra Carlina 1833-1840, on s’alcen una 
damunt de l’altre les tres campanes. Mentre els dife-
rents martells impacten en el metall marcant quarts 
i hores, procedirem a documentar-les posant un punt 
i a part del que en un futur poden donar del seu es-
tudi, sobretot pel que fa com a rellotge en el territo-
ri de Gràcia, on es pot considerar a primer rellotge 
col·lectiu.

Com a tall d’informació, si algú vol conèixer en di-
recte les campanes i l’església d’origen romànic, ho 
pot fer enviant un correu a: arxiu.alella@gmail.com.

Guillem Roma i Batlle. 
(Barcelona, 1980). Conseller 
d'ERC a Gràcia, de profes-
sió enginyer químic, i amb 
una llarga trajectòria en 
l'àmbit de la cultura popu-
lar, actualment és membre 
de la Comissió de Seguiment del 
Protocol Festiu de Barcelona des de 
2016, secretari de l’Associació Cultural 
Joan Amades des de 2018, secretari i 
músic de l’Associació Cultural l’Àliga de 
Gràcia des de 2018 i membre fundador 
dels Catifaires de Gràcia des de 2018. Es 
col·laborador als mitjans de comunica-
ció locals i conferenciant en simposis i 
fòrums sobre cultura popular.

Josep M. Contel. 
(Barcelona, 1952). Periodista 
i historiador. Autor dels lli-
bres Gràcia, temps de bombes, 
temps de refugis. El subsòl com a su-
pervivència (2008) i Gràcia desaparegu-
da (2017), i coautor de La Festa Major de 
Gràcia vista pels fotògrafs Ramírez (2011), 
L'Abans: Recull Gràfi c de Gràcia (1869-
1976) (2013), El campanar de Gràcia. 
Símbol i testimoni d'una vila (2015) o 
L'etern efímer. Gràcia, 200 anys de festa 
(2017). President del Taller d’Història i 
membre dels Trabucaires de Gràcia, en-
tre d’altres, és un activista incansable i 
ferm defensor de la cultura popular i de 
la divulgació de la història local. 

biografía
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Gràcies!

barcelona.cat/conviure                
#conviureBCN

Per fer que el teu gos no deixi rastre a Gràcia.

Per mantenir neta Gràcia.

Per gaudir sense soroll a Gràcia.
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Canvi a la banqueta del 
Bàsquet SaFa Claror, 
amb l'objectiu de la 
salvació el curs vinent
 

Dani Perdiguero agafa el relleu de Bernat Devant al sènior 
femení de Copa Catalunya, que incorpora dues jugadores

Àlex Gutiérrez Pascual

Mantenir la plantilla al 
màxim amb gent de 
la casa i aconseguir 
la salvació a la sego-
na temporada conse-

cutiva a Copa Catalunya. El sèni-
or femení del Bàsquet SaFa Claror 
prepara la nova temporada amb el 
canvi més important a la banque-
ta: el coordinador del club i tècnic 
Bernat Devant ha passat a dirigir 
el primer equip masculí, que dis-
puta la Primera Catalana, i l'entre-
nador Dani Perdiguero ha ocupat 
el seu lloc. El nou tècnic ha dirigit 
aquesta temporada el sènior fe-
mení del Bàsquet Draft Gramenet, 
que ha tancat la lliga regular en se-
gona posició dels cinc integrants 
del grup 4 de Copa Catalunya. La 
temporada anterior va ser al cap-
davant del primer equip femení de 
la UE Mataró, que aleshores va ca-
bar la lliga en vuitè lloc.

Pendent d'incorporar una juga-
dora més a l'equip, el sènior feme-
ní del Bàsquet SaFa Claror ja dona 
per tancada la plantilla de dotze 
integrants, amb la continuitat de 
la majoria components del con-
junt d'aquesta temporada i l'ar-
ribada de dos reforços. Es tracta 
de la base Judit Moya, que aquest 
curs ha jugat als Estats Units en 
categoria universitària, i la pivot 
Irene López, procedent del CB 
Grup Barna de Copa Catalunya. 

El SaFa Claror, en un partit d'aquesta temporada a casa. Foto: À.G.P.

Només les lesions han apartat al-
gunes jugadores per al nou curs.

El conjunt que ha passat a diri-
gir Dani Perdiguero confi a en mi-
llorar a la nova temporada el paper 
aconseguit en aquest curs atípic, 
marcat per la pandèmia i amb una 
lliga regular de només deu partits. 
L'equip taronja no va poder sumar 
cap victòria en la temporada de de-
but a la categoria. "Ja ens plante-
jàvem l'any per agafar experiència 
i voler ser competitives, i ho hem 
aconseguit en la majoria de par-
tits", assenyala Bernat Devant, co-
ordinador del Bàsquet SaFa Claror. 
Devant també desitja que la com-
petició de Copa Catalunya torni al 
format habitual, amb més partits 
i que compti la classifi cació, amb 
ascensos i descensos. "Esperem 
que puguem començar i puguem 
entrenar amb regularitat", explica 
Devant, en contrast amb les limi-
tacions per les sessions preparatò-
ries, els ajornaments de la compe-
tició i el canvi de format que s'ha 
viscut aquest curs condicionat per 
les mesures sanitàries.•

Dos reforços al primer equip 
masculí amb nou entrenador. 
Bernat Devant agafa el relleu de 
Ramon Grau al capdavant del 
sènior masculí, que disputarà 
una nova temporada a Primera 
Catalana. Ho farà amb dues 
incorporacions: la tornada a 
casa del veterà Roger Abelló, 
procedent del CB CIC, i Adrià 
Arquer, del CB Ramon Llull. El 
conjunt taronja va acabar tercer 
de la lliga regular al grup 7.

"Ens plantejàvem 
l'any per agafar 
experiència i voler 
ser competitives", 
afi rma Devant

Breus

La Matagalls 
Montserrat, amb 
l’espina bífi da i 
l’hidrocefàlia

El Club Excursionista 
de Gràcia, organitzador 
de la travessa Matagalls-
Montserrat, ha decidit 
destinar el donatiu de 
l’edició d’enguany a 
l’Associació Catalana 
d’Espina Bífi da i 
Hidrocefàlia. La cursa, que 
es disputarà el 18 i 19 de 
setembre, comptarà amb 
1.500 atletes i col·laborarà 
amb una entitat social 
que té com a objectiu 
fomentar l’autonomia de 
les persones amb aquesta 
malformació congènita 
mitjançant l’atenció 
personalitzada a les 
famílies.

Homenatge 
veterà de la UEC 
Gràcia a Macià 
Urdí pels 80 anys
La secció de veterans de 
la Unió Excursionista 
de Catalunya a Gràcia 
va homenatjar Macià 
Urdí, un dels impulsors 
de la travessa Gràcia-
Montserrat, expresident 
de la secció de Muntanya i 
organitzador de la Marxa 
Nocturna durant més de 
vint anys. Urdí va rebre 
divendres passat aquest 
reconeixement pel seu 
vuitantè aniversari durant 
el Sopar a la Fresca.

Cedida

À.G.P.

Pendent de tancar la incorpo-
ració d'un entrenador nou 
després de la marxa del 
tècnic Jaime Zúñiga (vegeu 
núm. 848), el primer equip 

masculí del Club Hoquei Claret 
continua amb la confi guració de la 
plantilla de cara a la nova tempo-
rada, que serà la tercera a Tercera 
Catalana. El conjunt es fi xa l'as-

cens a Segona Catalana com a 
objectiu i per això ha incorporat 
tres jugadors amb experiència 
en aquesta categoria superior. Es 
tracta d'Arnau Font i Bernat Sort, 
procedents de la secció d'hoquei 
patins del Barcino, que s'acaba de 
dissoldre al final de la tempora-
da, i Luca, de l'Hoquei Molins de 
Rei. També ha confi rmat les baixes 
d'Hèctor Tomàs i Oriol Cos, i està 
previst prescindir d'un altre juga-
dor. A més, una plaça a la planti-

lla del primer equip es reserva per 
a un jugador júnior o juvenil, per 
donar així la plantilla per tancada. 

El Claret vol deixar enrere la 
temporada, amb una segona fase 
de lliga amb enfrontaments a par-
tit únic i sense ascensos ni des-
censos. "Aquest any ha estat molt 
estrany", afi rma el capità del sè-
nior masculí i coordinador dels 
equips base, Bruno Moliner. El 
jugador admet que amb aquests 
canvis a meitat de curs "l'equip 

El primer equip de l'Hoquei Claret aspira a l'ascens a Segona Catalana. Foto: Cedida

es va desmotivar". Pel que fa als 
equips base, la preparació es con-
centra aquests dies en els anome-
nats entrenaments d'estiu, que 

són sessions voluntàries per tots 
els conjunts tret els infantils. La 
pretemporada arrencarà la dar-
rera setmana d'agost.•

L'Hoquei Claret, pendent de fi txar 
entrenador nou per al sènior masculí
El primer equip incorpora tres jugadors de Segona Catalana i 
fi xa l'ascens de Tercera com a objectiu per la nova temporada
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Breus

Un cadet del 'Cata', 
plata amb Espanya 
a l'Europeu 
de waterpolo

El waterpolo base del 
CN Catalunya continua 
recollint èxits en diferents 
competicions, després del 
segon lloc al Campionat de 
Catalunya infantil femení 
i el títol al d'Espanya 
d'aquesta categoria. El 
waterpolista del Catalunya 
Biel Gomila s'ha endut 
la plata amb la selecció 
espanyola al Campionat 
d'Europa cadet, disputat a 
Loulé, a Portugal. Després 
de guanyar els cinc partits 
d'aquest torneig, Espanya 
va caure diumenge passat 
a la fi nal contra Hongria 
(10-5). Gomila va ser 
l'autor d'un dels gols per 
al combinat estatal dirigit 
per Víctor González. 

Cedida

La Copa del Rei tornarà a Gràcia 
L’Europa va ser sotscampió d’Espanya el 1923 i va protagonitzar la gran sorpresa 
la temporada 1966-77 després d’eliminar el Real Zaragoza dels Cinc Magnífi cs

Albert Benet

A banda del debut a Segona 
RFEF, un dels al·licients 
de la temporada 2021-22 
és el retorn de l’Europa 
a la Copa del Rei després 

de 30 anys d’absència. La prime-
ra eliminatòria (partit únic) es ju-
garà l’1 de desembre i pot empa-
rellar l’Europa amb un equip de 
Primera. El Nou Sardenya acolli-
rà per primer cop partit del cam-
pionat d’Espanya absolut ja que la 
darrera participació gracienca al 
torneig del KO es remunta al 1991, 
encara al camp vell. En aquella 
ocasió, els europeistes van ser eli-
minats l’Andorra (1-0 i 2-0).

El pas dels europeistes per 
aquest competició compta amb 
una vintena de participacions des 
del debut el 1923, en què els Bordoy, 
Serra, Vidal, etc van assolir el sots-
campionat després de la fi nalíssima 
contra l’Athletic Club (1-0). Aquell 
èxit va permetre l’equip gracienc 
formar part del grup fundador de 
la lliga, el 1929: campions de copa 
(6), fi nalistes (3) i un darrer con-
junt sortit d’una eliminatòria. En la 
segona participació, els europeistes 

van clavar-li un 4-1 al Real Madrid, 
al Guinardó i van forçar un partit 
de desempat a Saragossa (8-1).

L’ascens a Segona del 1963 va 
permetre el retorn de l’Europa 
a la Copa (aleshores ja dita del 
Generalísimo). Destaca la sonada 
victòria contra el Reial Saragossa 
(0-1, 0-1) dels Cinco magníficos, 
en la temporada 1966-67 amb un 
Pàmpols pletòric i una nit màgica 
de tot l’equip a Mestalla (2-0), en el 
tercer partit.

La darrera proesa copera es va 
produir l’1 de novembre del 1977, 
quan l’equip entrenat per Josep 
Monfort, acabat de pujar de la 
Preferent, va plantar cara al CD 
Màlaga (3-3 i 5-0). I especialment 
emotiu va ser el derbi contra l’Es-
panyol (0-3 i 3-1) del curs 1884-85 
que es podria reviure enguany.•

Martí, renovat, i nou reforç a la 
defensa escapulada. Després dels 
fi txatges d'Ángel Chavarría(Loja), 
Guillem Corominas (Peralada), i 
Marc Esteban (Saragossa B), i la 
renovació del punta Vilamitjana, 
l’Europa ha tancat la continuïtat 
de l'extrem Albert Martí i el mig 
Uri, i la contractació del central 
Arnau Campeny, del Granollers.

El pas dels 
europeistes per la 
competició copera 
té una vintena de 
participacions

Els 12 amistosos de pretemporada

1r equip masculí
• Sabadell (4/08)

• Llagostera (7/08) 

• Espanyol B (14/08) 

• Vilassar Mar (15/08) 

• Vilafranca (21/08)

• Damm (22/08)

Conjunt femení
• Llevant (8/08)

• AEM Lleida (12 i 15/08) 

• Seagull (19/08) 

• Palautordera (22/08)

• Barça B (26/08)

de Gràcia

www.independent.cat

administracio@independent.cat

Campanya de suport a l’Independent de Gràcia

Et regalem un llibre a escollir

Sobrevivint a la pandèmia

Gràcia Desconeguda
Gràcia Festa Major

Pots obtenir el teu Bo presencialment a DBcoop (carrer 
de Sant Lluís, 11) o a l’Independent (Carrer Perla, 3), o a 
través d’una transferència o ingrés al compte
ES64 0081 0077 8700 0153 0362. Informa de l’ingrés 
amb el concepte “Campanya suport” al comprovant 
de l’ingrés. Ens el fas arribar per correu electrònic 
(administracio@independent.cat) i t’enviarem el llibre 
que triïs al teu domicili. Aquestes aportacions seran 
desgravades en la declaració de la renda de 2021.
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Cartes al director

El valor dels edifi cis o 
el valor de la història 
 
He seguit amb interès les notícies sobre 
Balet i Blai, els antics estudis cinemato-
gràfi cs del barri del Coll que tant se n'ha 
parlat els darrers mesos en aquestes pàgi-
nes (i també en altres mitjans locals), i he 
de confessar que estic indignat. Jo no sóc 
del Coll i fa temps que no visc a Gràcia però 
sempre serà la meva Vila. Considero que 
per defensar alguna cosa que creiem de va-
lor o d'interès general no cal que tingui una 
relació directa amb cadascú de nosaltres, 
sinó que defensi o representi uns valors 
que son afi ns a tu. És el cas de la proposta 
de convertir Balet i Blay en un centre d'in-
terpretació de l'animació i del còmic, un 
projecte que va molt més enllà del valor ar-
quitectònic de l'edifi ci, que, com és evident 
i no cal que cap expert ho certifi qui, no en 
té. Però en canvi, les possibles oportuni-
tats que ofereix un projecte similar, amb 
una projecció internacional i una oportu-
nitat per les generacions futures que po-
drien posar en valor i reconèixer la gran 
tasca de les persones que van pertànyer a 
Balet i Blay. Un projecte que s'agermana a 
la Bruguera, edifi ci que tampoc es va sal-
var, evidentment, perquè tingués cap valor 
arquitectònic sinó per tot el que represen-
tava. I és que ningú avui dia gosaria qüesti-
onar la seva importància cultural i de me-
mòria col·lectiva que simbolitza el centre 
cívic la Bruguera.
Potser ja és massa tard i l'edifi ci és a ter-
ra quan es publiqui aquesta tarda. Però 
he sentit la necessitat de sumar-me a to-
tes aquestes veus veïnals i professionals 
que volen que la seva memòria no només 
no desaparegui, sinó que tingui un futur 
digne. No estem parlant del Coll, estem 
parlant de quin model de ciutat i de país 
volem. 

Gabriel F.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Opinió

Avui aquest dependent parlarà de l'Independent, i de la 
transició en el responsable de Publicitat -sovint la nostra 
cara més coneguda- que estem fent. La Cristina Gispert s'ha 
deixat la pell i la salut en aquesta etapa de dura pandèmia i 

cedeix el testimoni al Ramon Ortiz. Qui no coneix a Gràcia en Ramon i 
totes les seves dèries: l'Europa, el carrer Progrés, els moviments soci-
als, la Penya, l'Espanyol... sempre tot cor i zero sectarisme. Li demanen 
-i us demanem- que ens ajudeu a surar, que el 2020 ha estat difícil i el 
2021 també ho està sent. Feu-li cas al Periko. Estem en bones mans.

El
depen-

dent

Editorial

Una nova 'mani' de monges?

A l'Independent en aquests 21 anys hem vist coses que no creuríeu: 
monges manifestant-se a la plaça de la Vila després d'haver recollit 
nou mil signatures contra el projecte de l'Ajuntament d'obrir un car-

ril de circulació per sobre i en paral·lel a la Travessera de Dalt. Eren temps 
que el disseny de les ciutats encara estava a mercè del vehicle contami-
nant i a motor i tots els carrers sense sortida que discorren a l'entorn de 
la semiautopista que és Mitre-Travessera havien de caure un a un i con-
nectar-se entre si perquè el trànsit tingués un fl ux millor.

Afortunadament hi ha un temps nou per al disseny de les ciutats però 
encara hi ha inquietud en els despatxos municipals per obrir d'una ma-
nera o altra aquests carrers (Maignon, Frígola, Sant Cugat, Antequera...), 
si bé la visió en el disseny urba-
nístic ha canviat i ara la preten-
sió d'obertura es justifi ca en el 
guany de eixos cívics per a via-
nants i bicicletes.

Però, ai las, hi ha gent que 
hi viu i hi ha equipaments en 
funcionament en aquests es-
pais afectats i aquesta setmana 
posem èmfasi en la pàgina 143 
de la memòria del canvi de Pla 
General, en el moment que recupera o millor dit, "reconsidera" aquell vell 
pla de connexió viària que l'any 2001 va revoltar la congregació de Mares 
dels Desemparats, que té cura del santuari de Sant Josep de la Muntanya. 
La reconsideració, amb la connexió antiga Maignon-Mare de Déu de la 
Salut com a impossible perquè les monges es van guanyar fa pocs anys als 
tribunals la protecció dels seus jardins, busca ara l'aprofi tament de vials 
interiors del santuari per obrir l'espai com a eix cívic i connectar l'avingu-
da Sant Josep de la Muntanya amb Maignon. És cert que l'esment al pro-
jecte, a diferència de les calendaritzades expropiacions de Frígola et altri, 
no té data, però no és seriós que hagi de ser un setmanari d'informació 
local com el nostre qui avisi les monges que tornen a sortir en els plans 
d'expropiació de l'Ajuntament.

No és seriós que un 
setmanari hagi d'avisar 
les monges que surten en 
els plans d'expropiació

Conxa Garcia

Tenim nova adjudicació d’un nom de 
dona per a un espai nou al barri de 
La Salut: Montserrat Riera. A pro-

posta de l’Associació de Veïns del Park 
Güell – La Salut – Sanllehy, va ser apro-
vada pel Nomenclàtor gracienc. L’espai 
està situat a prop de l’escola Turó del 
Cargol (abans Heidi), on la Montserrat 
Riera Moreno (Barcelona, 1954 – 2001) va 
desenvolupar durant 25 anys una tasca 
pedagògica important. S’hi incorpora el 
1971 com a mestra i més tard com a di-
rectora. Van posar en marxa una escola 
avançada per l’època. La seva línia peda-

gògica: ensenyament en català, educació 
activa, respecte per la natura, treball en 
equip, llibertat, educació artística. Una 
escola arrelada al barri, que du el nom de 
l’indret on està situada, i on el veïnat en-
cara recorda amb afecte la Montserrat. 
En estar a prop del Güell, l’escola l’in-
tegra com una eina pedagògica per a la 
descoberta de Gaudí i de la natura. Riera 
impulsa el projecte 'Gaudim Gaudí' que 
guanya un concurs cultural de l’Ajunta-
ment, tot aportant les descobertes fetes 
per infants i mestres per ser utilitzades 
en les visites guiades al Parc. L’escola és 
inclusiva i treballa i fomenta la coopera-
ció i la pau. Riera inicia la biblioteca del 
centre. Treballadora incansable, va ser 
Consellera d’educació de Gràcia.•

Montserrat Riera 

L'escola Turó del 
Cargol és inclusiva i 
treballa i fomenta la 
cooperació i la pau

Ull de 
dona

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Programa quinzenal.
6 Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per 
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis. 

Programació 
Ràdio Gràcia 2021

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres Dissabte o 
diumenge

16 a 17 h La tarda és nostra
Temps de 
Música i 

espectacle
Música i Geografi a Tobacco Road

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic

El Coll (5)
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17 a 18 h Espai Solidari (1) Música a Ràdio 
Gràcia Tobacco Road Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic El 
Coll (5) Las tardes a 

Gràcia (6)

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones 
(2)

Gràcia 
Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política (3) 
– Sota el Pont (4)

Música i 
Geografi a Gracienques (2)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (2) Sortides amb 
Gràcia

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat
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La 

setmana

Soledat

Clara Darder

Estem cada vegada més sols. A més 
tecnologia més facilitat per fer les 
coses però més increment d'hores 

darrere de pantalles que ens aïllen. Ens 
allunyen de les relacions humanes, ens 
desuneixen en el tacte i en l'estimació 
amb els nostres familiars i amics. Què 
dir de les persones que només conei-
xem a través d'aquests aparells. 

Incrementem la quantitat de gent 
amb qui interaccionem cada dia, però 
no els veiem físicament, ni els toquem, 
ni sentim les seves emocions. També es-
tem deixant de sentir les nostres. Cada 
vegada som menys inclinats a confi ar 

i sentir amb els qui estimem, tancant-
nos en la nostra única i exclusiva veritat. 
Amb aquests comportaments ens anem 
distanciant de la resta, provocant en el 
nostre pensament la idea d'exclusivitat, 
ja que no intercanviem amb ningú opini-
ons ni parers. 

Llavors apareixen persones (o perso-
natges) que fan declaracions aberrants, 
alhora que sexuals, envers altres per-
sones, en aquest cas dones, i es queden 
tan amples. Si li sumem la fama sense 
esforç, la inexperiència, la prepotència 
i per últim la joventut, tenim aquest yo-
utuber amb dosis d'ironies que s'ha ex-
tralimitat. El que em preocupa però, no 
és ell sinó els milions de seguidors que 
volen ser i pensar com ell. I que aquest 
fet i altres sentències que diu i fa perju-
diquin i manipulin a milions d'infants i 
joves en procés de formació. Adults que 
guieu, viviu i protegiu els vostres fi lls i 
fi lles d'aquest tipus de fets. Supervisem 
el que consumeixen a xarxes, mirem 
amb ells i elles els continguts de les se-
ves pantalles, amb assessorament i bon 
criteri podrem generar joves amb espe-
rit crític i capacitat de dir NO quan fà-
cilment poden ser agredits.•

Adults que guieu els 
vostres fi lls i fi lles, 
supervisem el que 
consumeixen a xarxes

Opinió convidada
Josep Callejón, president del Grup d'Estudis Coll-Vallcarca

De Teixidor a Texidó (i 3)

Teixir és unir. Els Texidó també van teixir, primer 
llibres i després continents, quan la Guerra Civil va 
fer reaparèixer una nova oportunitat a ultramar. I 
és que va ser a través dels llibres que la família dis-
persa originària de Vallcarca va mantenir els seus 

vincles i va desplegar pel món la creativitat i l'intercan-
vi d'idees. Emília, Alberto i Fernando, els tres fi lls grans 
de Ramon i Jacinta, havien nascut a Buenos Aires entre 
1912 i 1918, període en el qual els seus pares van obrir un 
taller d'enquadernació a la mateixa capital, per retornar 
novament a Catalunya a fi nals dels anys 20, reinstal·lant-se 
al barri de Vallcarca i deixant aquí el seu record inesbor-
rable. Naixerien llavors els seus germans Anastasi, Jordi 
i Ramon. Després de l'inici de la guerra, la passió catala-
nista i la inquietud política portarien a cadascú per ca-
mins diferents. Mentrestant els pares, els tres fi lls petits 
i l’Emília es van quedar a viure a Barcelona, els altres dos 
germans, mantenint tots els afectes, van sortir cap a Sud-
amèrica per sobreviure a l'exili.

Emília es va casar amb un altre Texidó, Andreu, dels 
quals varen néixer Jacinto, Maria Rosa i Andreu. Anys més 
tard, aquests dos últims es casarien amb membres de la 
família Bruguera, originària del mateix barri, generant un 
vincle entre famílies que els va unir per sempre i acompa-
nyant en l'activitat editorial per més de mig segle.

A l'altra banda de l'Atlàntic, Fernando a l’Argentina, i 
Alberto a Xile, van iniciar relacions en cada país on van esta-
blir, poc després, les representacions de l'Editorial Bruguera 

en els països de parla hispana, ampliant la divulgació de 
llibres i historietes que, abans de la televisió, van marcar a 
diverses generacions amb Corín Tellado, Marcial Lafuente 
Estefania, Silver Kane, Clarck Carrados, Enrique Martínez 
Fariñas, amb milers i milers de lectors diversos i distants.

Amb la desaparició de l'empresa a mitjans dels 80, els 
Texidó i els Bruguera han continuat conservant el llegat 
familiar basat en l'afectuós record del besavi i dels avis, al 
costat de desenes d'oncles, ties i cosins que han heretat, 
d'una forma o una altra, part d'aquest teixit, part d'aquest 
llibre que se segueix llegint i teixint.•

Amb la desaparició de l'empresa 
a mitjans dels 80, els Teixidó 
i els Bruguera han continuat 
conservant el llegat familiar 
basat en l'afectuós record del 
besavi i dels avis, al costat de 
desenes d'oncles, ties i cosins 
que han heretat, d'una forma o 
una altra, part d'aquest teixit
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el 

bloc

L'any més difícil 

Albert Balanzà

Diu, en una màxima periodística 
que ha fet fortuna en mi, l'amic i 
company de professió Lluís Bou 

que "sempre hi ha notícies". Així ho 
comprovem setmana rere setmana a 
L'Independent quan no hi ha ni un sol 
comunicat o nota de premsa ofi cial -ni 
el volem- però allà i aquí de la Vila sor-
geixen tota mena d'iniciatives i inquie-
tuds o els documents institucionals més 
amagats ens revelen nous plans urbanís-
tics o retocs interessants que impacta-
ran en el nostre dia a dia. Així ho hem 
comprovat també en els últims mesos, 
sobretot quan tot va semblar aturar-se 
amb l'esclat de la pandèmia i moltes pu-
blicacions de paper van abaixar els bra-
ços passant al digital o reduint pàgines. 

Nosaltres vam seguir com si res: teníem 
notícies, teníem una mínima publicitat i 
teníem prou punts de distribució per se-
guir presents al carrer.

Però no us amagaré que aquest 2020 
i aquestes decisions ens han passat fac-
tura i que ara toca remuntada: hem 
tret el talonari de bons de suport a 50 
euros a canvi dels llibres Gràcia Festa 
Major o Gràcia Desapareguda (donaci-
ons desgravables), estem buscant líni-
es de fi nançament noves, patejant com 
mai els carrers per omplir de publi l'es-
pecial Festa Major, estem preparant 
encartaments amb entitats que fan nú-
meros rodons i altres números espe-
cials. També, òbviament, necessitem 
ser més socis de l'Associació Cultural 
L'Independent i subscriptors de la pu-
blicació, per seguir sent més plurals i 
millors. Ens agrada sentir-nos acom-
panyats però ara us demanem un pas 
més: necessitem que ens ajudeu a qua-
drar comptes. Aquest agost farem 21 
anys, i aquí ningú no es rendeix. •

Us necessitem ara per 
quadrar comptes: aquest 
agost farem 21 anys i 
aquí ningú no es rendeix

Opinió convidada
Jordi Daura, portaveu del grup municipal de BCNxCanvi a Gràcia

Reconstruir Barcelona; 
governar bé! 

S i hi ha alguna cosa que ha evidenciat la pandèmia 
és que la ciutat no és pot governar des de l’activis-
me, i Barcelona porta massa temps duent a terme 
polítiques basant-se en ell. Avui, la gestió de la ciu-
tat està més pensada en tenir contents els votants 

dels partits de govern, que en combatre les múltiples cri-
sis que estem vivint fruit de la COVID-19. Tenim un go-
vern atrapat entre les polítiques que volen les seves bases 
i aquelles polítiques que li convenen a la ciutat, i ambdu-
es van en direccions diferents. No és pot reconstruir la 
ciutat sense tenir en compte a les grans empreses, sense 
potenciar la col•laboració publico-privada, sense reduir 
impostos i donar més incentius a aquells que generen ri-
quesa. Per tant, tenim un govern exercint les seves funci-
ons pensant en les properes eleccions i no en el que li con-
vé a la ciutat. 

Barcelona en aquests últims anys s’ha deteriorat, però 
aquest deteriorament no és només responsabilitat del go-
vern municipal amb les seves polítiques, des del meu punt 
de vista majoritàriament equivocades. L’impacte de la ges-
tió del govern de la Generalitat en aquests darrers anys, 
fruit del procés i les divisions internes entre els partits 
que l’integraven, ha contribuït notablement a la inestabi-
litat política, econòmica i divisió social. Durant aquests 
dos anys de mandat hem vist com molts debats supra-
municipals s’han traslladat de forma interessada a l’es-
fera municipal, tot projectant una molt mala imatge de 
Barcelona. Els aldarulls produïts per la sentència del pro-
cés o les violentes protestes contra l’empresonament de 
Pablo Hásel, en son un gran exemple.

En conseqüència, s’ha instal·lat un desànim col·lectiu. 
Un sentiment de resignació, atrapats en una dinàmica en 
que o estem governants per les esquerres o per l’indepen-
dentisme, tots dos blocs amb una elevada dosi de popu-
lisme. Mentre hi ha una Barcelona que clama per una re-
construcció econòmica i social de la ciutat, tenim unes 
majories polítiques pensant més en les properes eleccions 
que en el que li convé a Barcelona. Tot el contrari del que 
des de Barcelona pel Canvi hem fet des del nostre naixe-
ment: posar els interessos de la ciutat per davant dels del 
partit; el nostre vot a la investidura o els darrers pressu-
postos ho avalen, a pesar del cost polític que hem pogut 
patir. Sempre hem volgut posar els nostres vots a disposi-

ció de la ciutat: la taula de grans empreses per reconstruir 
Barcelona, la Reforma de les Rambles, facilitar l’activitat 
del sector de la restauració o el manteniment del fi nan-
çament a les escoles bressol privades, per posar alguns 
exemples, porten el segell del nostre grup. En defi nitiva, 
som un factor de moderació i responsabilitat en moments 
de grans dosis d’emoció i confrontació política, i amb una 
cultura del pacte molt més elevada i madura que molts al-
tres partits amb una major representació.

Cal reconstruir Barcelona, i reconstruir-la des del 
bon govern. Aquesta és una tasca que ens interpel•la 
a tots. Nosaltres estem disposats a construir majories 
que permetin canviar el rumb de la ciutat i posar de nou 
Barcelona en marxa. El futur està en les nostres mans. 
Des d’una societat civil organitzada serem capaços de fer 
una Barcelona diferent, una Barcelona millor.•

S'ha instal·lat un desànim 
col·lectiu, un sentiment de 
resignació, per unes majories 
polítiques que pensen més 
en les properes eleccions 

À.G.P.

www.independent.cat

administracio@independent.cat

FES-TE SOCI

de Gràcia

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

i gaudeix dels avantatges:
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Exposicions
Fins al 30 de juliol
Exposició Dispositius de resistència, una 
mostra que presenta els projectes de deu 
artistes d'àmbit nacional i internacio-
nal que han realitzat enguany el Màster 
de Producció i Recerca Artística a la 
Facultat de Belles Arts de la Universitat 
de Barcelona. Els artistes son Donny 
Ahumada Poblete, Salua Arconada, Adrià 
Gamero Casellas, Oscar Gartín, Felipe 
García Salazar, Andria Nicolaou, Romina 
Pezzia Proaño, Sergio Quiroga, Gabriel 
Tondreau i Ying Ye.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11)

Fills del Desert. Exposició fotogràfi ca so-
bre els anys d’agermanament del Districte 
de Gràcia amb la daira de Guelta del cam-
pament de refugiats saharauís d’Aiún. 
Aquesta mostra ofereix el punt de vista 
d’aquest agermanament a través dels in-
fants que venien cada estiu a Gràcia.
La Violeta (Maspons, 6) de dl a dv de 9 a 
13 i de 16 a 23 h, i ds i dg de 10 a 23h

Exposició Pacte del Temps. El Pacte del 
temps de Barcelona és una iniciativa de 
ciutat que aposta pel temps com un dret 
de ciutadania per a una organització del 
temps més saludable, igualitària i efi cient.
El dimarts 20 de juliol, a les 18 h, es farà 
una xerrada taller sobre els usos del 
temps a càrrec de Xavier Peralta, de la 
Secretaria tècnica del Pacte del Temps.
Centre Cívic la Sedeta (Sicílila, 321) 

Fins al 6 d’agost
Exposició: Mad Chimera World. Artist@s: 
Andrés Tena, Carles Congost, Claudia 
Dyboski, Friederike Hantel, Momu & 
No Es, Paco Chanivet i Pablo Durango. 
Instal·lacions, escultures, quadres, di-
buixos i vídeos inspirats en els quatre 
llibres de Mad Chimera Worls de Seishi 
Kishimoto i els llibres de Donna Haraway.
House Of Chappaz Basement (Ca l’Ale-
gre de Dalt 55), de dilluns a dijous de 15 a 
18.30h amb cita prèvia

Fins al 23 d'agost
Hiroshima-Nagasaki: els únics atacs atò-
mics de la història. Exposició de Lucas 
Vallecillos sobre els bombardejos atòmics 
i el seu impacte emocional.
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça de 
Lesseps, 20-22)

Fins al 31 d'octubre
Incert Equilibri. La primera casa de Gaudí 
acull una exposició comissariada per Sara 
Catalán amb obres de l'artista Txemy 
Basualto (Xile/Canàries, 1981), on trenca 
essencialment amb els seus llenguatges 
habituals i codis heretats de la seva for-
mació com a delineant artístic per qües-
tionar-se conceptes d’identifi cació, pa-
ternitat, pertinència, raça, ecologia, i tot 
partint de -i mantenint- la cerca de l’equi-
libri. La mostra també ofereix dues instal-
lacions del compositor Perdi Rominger i 
una instal·lació de la dissenyadora de pro-
ducte Itziar Luna. 
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Actes
Divendres 16 de juliol 
Taller: Contes de Festa Major. Cal inscrip-
ció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 17.30 h

Cinema a la fresca: Las aventuras 
de Priscilla reina del desierto (1994. 
Australia).
La Miranda (Av. Coll del Porell, 74), a les 
20 h 

Espectacle: Comedy Gold, amb David 
Arnau i Xavi Daura. 
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20h

Música: Sancocho Trío. Concert de melo-
dies caribenyes i colombianes
Soda Acústic (Carrer de les Guilleries, 6), 
a les 22h

Dissabte 17 de juliol
Música: The Mild Antics. Concert d'indie-
rock dels anys 60 i 70. 
La Sonora de Gràcia (Riera de San Miquel, 
59), a les 12h 

Espai d’Intercanvi Roba. Porta la roba 
que ja no facis servir i emporta’t el que 
necessites. Cal inscripció prèvia. 
Casal de Barri Can Carol (Cambrils, 28), 
d'11.30 a 13.30 h 

Espectacle: La setmana dels 7 dissabtes. 
Teatre musical infantil.
Sala Cincómonos (Roger de Llúria, 128), a 
les 19 h 

Espectacle: Sin Vergüenza: Magia y hu-
mor en femenino, de María José Alguacil. 
Sala Cincómonos (Roger de Llúria, 128), a 
les 21.30h

Espectacle: Los hijos. El club de los malos 
padres. 
Teatreneu (Terol, 26), a les 20.45 i les 
22.30h

Espectacle: El Misteri de Sherlock 
Holmes. Per a tots els públics. 
Jove Teatre Regina (Sèneca,22), a les 
17.30h

Espectacle: Les dones de Mozart. Festival 
Òpera amb Gràcia. 
Claustre Oratori Sant Felip Neri (Sol, 8), a 
lees 20 h

Diumenge 18 de juliol
Espectacle: Pinotxo amb titelles. 
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 12h 

Espectacle: El Misteri de Sherlock 
Holmes. Per a tots els públics. 
Jove Teatre Regina (Sèneca,22), a les 
17.30h 

Teatre: ClaraEva. Clara del Ruste. 
Codirecció: Jango Edwards.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 80), a 
les 20 h 

Dimarts 20 de juliol
Taller: EstàsON. Desafi ant la física. Taller 
digital de robòtica adreçat a infants de 6 
a 8 anys. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104) de 17.30 a 19h

Activa’t als parcs. Tots els dimarts i els 
dijous de juliol a setembre. Activitat de 
Tai Txi i Txi Kung del Programa Activa’t. 
Inscripció in situ.
Jardins del Mestre Balcells (Sant Salvador, 
49), a les 12 i a les 13h

Concert: Jo Jet i Maria Ribot. El duet de 
pop independent a guitarra i veu presenta 
un concert on l’estètica i el contingut se-
ran protagonistes. 
El Terrat d’Or, a les 20h

Dimecres 21 de juliol
Tallers de manualitats, jocs, teatre i ball 
adreçats a infants de 3 a 12 anys. 
Ateneu de Fabricació de Gràcia (Perill, 8), 
de les 9.30, 12.30 i de 15 a 16.30h 

Dijous 22 de juliol
Concert: Anna Andreu. La cantant de Sant 
Quirze del Vallès presenta el seu darrer 
projecte Els mals costums. 
El Terrat d’Or, consulteu lloc a @elterrat-
dor, a les 20h

Música: Above the tree. 
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 
20.15h

Música: Cicles Cantautores a la plaça.
Plaça de La Fontana, de 20 a 21.30h

Divendres 23 de juliol
Juguem a les places. Jocs de taula, futbol 
botons i jocs tradicionals per a tots els pú-
blics. Inscripció in situ.
Plaça del Diamant, de 17 a 20h

Entitats

Divendres 16 de juliol
Taller: Menú de temporada. 
Casal Can Carol (Cambrils, 26-28), de 
18.30 a 20.30h

Dissabte 17 de juliol
Teatre: L'Hostal de la Glòria. Adaptació 
dramàtica de poemes de Josep Maria de 
Sagarra. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les les 20h i 
diumenge 18 de juliol a les 18h

Dimarts 20 de juliol
Tertúlia: Passem Comptes: Dos anys de 
mandat municipal, on som i on anem? 
Amb Eloi Badia, regidor del Districte de 
Gràcia.
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
les 19h 

Fins al 20 de juliol
Esports: Els 10 Blaus virtuals. La cursa 
de Gràcia. Tria una de les dues rutes pro-
posades i fes la teva cursa independent 
de 5 o 10 kms 

Divendres 23 de juliol
La coral Cantiga de Lluïsos acomiada el 
curs amb un concert a l'Auditori.
L'Auditori de Barcelona (Lepant, 150), a 
les 20.30 h

Si 
voleu publi-

car els vostres ac-
tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

'Entre peus i mans', dansa per a tots 
els públics a l'Almeria Teatre
La proposta per a la propera setmana de l'Almeria Teatre és l'espectacle 'Entre 
peus i mans', una peça de Camut Junior per a tots els públics que la sala gracienca 
defi neix com "original, fresc i sorprenent, on pares, nens i avis gaudiran de l’energia 
i potència del claqué ballat damunt de grans tambors i la força i l’encisament 
de les percussions africanes". La música i la coreografi a són a càrrec de 
Lluís Méndez, Toni Español, Rafael Méndez, Guillem Alonso i Jordi 
Satorra. I l'equip d'artistes el conformen Maria Beltrán, Gaëtan 
Farnier, Estefanía Porqueras, Toni Español i David Egea. 
Del 22 al 25 de juliol a l'Almeria Teatre (Sant Lluís, 11), a les 17 i a les 19 h

Recomanem

Cedida

Amb el suport de
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La Memòria, Casa 
Anita i Le Nuvole 
surten al carrer 
per al Llibrestiu 

El Gremi de Llibreters ha 
organitzat aquest dijous 
la festa del llibre de l’estiu, 
després del segon Sant 
Jordi pandèmic. Més 
de cent llibreries de tot 
Catalunya s'han adherit a 
la iniciativa. A Gràcia, La 
Memòria va presentar a 
la Plaça de la Vila el llibre 
Girona, 1939: la porta de 
l’exili, la llibreria italiana 
Le Nuvole, un vespre de 
vermuts amb lectures a 
peu de carrer, i Casa Anita 
també va muntar parada 
amb signatures de Mercè 
Galí, Rocío Bonilla o Víctor 
Escandell (a la imatge).

El Festival Òpera 
amb Gràcia tanca 
amb l'espectacle 
'Don Pasquale'
Amb les entrades venudes 
per a 'Les Dones de 
Mozart', la companyia 
Krieger presenta el 25 de 
juliol 'Don Pasquale' al 
Festival Òpera amb Gràcia. 
La proposta exposa el seu 
espectacle estrella, una 
adaptació de Donizetti a 
quatre veus i piano amb 
Aurora Peña -guanyadora 
del Concurs de Cant de Les 
Corts- com a protagonista. 
La peça relata un embolic 
amorós on l’estima 
aconseguirà sobreposar-se 
als interessos econòmics 
i a totes les anades i 
vingudes dels enamorats. 

S.Manzanera

El CAT proposa un 
dia ibericofestiu 
amb tallers de 
cant i percussió
El CAT Tradicionàrius 
acollirà aquest divendres 
16 de juliol un taller 
de pandero quadrat 
a càrrec de Raquel 
Cruces i Eva López. La 
proposta ibericofestiva 
es completarà amb una 
jam dissabte 17 de juliol 
a les 9 de la nit al Bar del 
CAT. L'entrada lliure fi ns 
a completar l'aforament, 
que es reduït, així que cal 
fer reserva prèvia. 

Indignació del Coll per 
l'enderroc imminent 
de Balet i Blay i el 
desinterès de Patrimoni
Les entitats interpel·len a la Generalitat com a darrer recurs per 
aturar les obres i salvar el projecte d'un centre d'interpretació

Silvia Manzanera

L'anunci de Patrimoni so-
bre el nul valor arquitectò-
nic dels antics estudis cine-
matogràfi cs Balet i Blay i, en 
conseqüència, la proposta 

del Districte de buscar una alter-
nativa més endavant als baixos de 
l’edifi ci o en un altre espai han es-
tat el cop fi nal per al front d’enti-
tats i veïns que reclamen un centre 
d’interpretació del còmic i l’anima-
ció al lloc on es va rodar Garbancito 
de la Mancha, el primer llargme-
tratge de dibuixos animats de l’es-
tat espanyol. L’antic estudi, situat 
al carrer Mare de Déu del Coll, ha 
capitalitzat la lluita d’entitats com 

dies amb els portaveus de les en-
titats i, tot i que va assegurar que 
no aturarien les obres, va animar-
los a seguir defensant el projecte.

Així, mentre el miracle no arri-
ba, les entitats segueixen insistint 
en el "desastre" que representa 
aquest enderrocament i denunci-
en "la manca de visió de les admi-
nistracions i els polítics". "Podíem 
haver fet el millor centre d'inter-
pretació de l'animació i del còmic 
del món", apunta Josep Callejón, 
del Grup d'Estudis, "ens han de-
mostrat que la cultura i els polítics 
no es complementen". "No existeix 
cap alternativa, només salvar l'edi-
fi ci, que té un valor i una potencia-
litat de futur més enllà de l'arqui-
tectònic", clou Ruestes.•

Bastida a l'edifi ci de Balet i Blay que dona al carrer Cartago. Foto: Cedida

Els propietaris 
de l'edifi ci ja 
han avisat a les 
entitats que no 
aturaran les obres

Esperant la trucada del darrer 
minut. Després de donar per 
perduda la batalla del Museu del 
Còmic i la Il·lustració (exiliat a 
Sant Cugat i Terrassa), les entitats 
del Coll-Vallcarca han centrat les 
reivindicacions entorn la memòria 
i el patrimoni cultural del barri en 
salvar l'edifi ci de Balet i Blay. Sense 
el suport de Patrimoni ni Districte, 
han fet arribar directament la 
proposta a Cultura de la Generalitat 
esperant que passi un "miracle".

el Centre d’Estudis Coll-Vallcarca 
o la Federació de Barris de Gràcia 
que en les darreres setmanes, da-
vant l’imminent enderrocament de 
l’edifi ci (a hores d'ara amb l'interi-
or buit i una bastida exterior mun-
tada) havien intensifi cat les reuni-
ons amb Districte i la propietat, la 
família Marsans. Ara, l’última es-

perança, la Generalitat. “No ente-
nem la voluntat de no fer res quan 
es tracta de salvar una referència 
cultural i de valor per al país”, asse-
nyala Francesc Ruestes, portaveu 
de la Federació de Barris de Gràcia. 

Els moviments sobre el futur 
de l'edifi ci van començar fa més 
temps. De fet, l'espai portava cinc 
anys abandonat abans que els pro-
pietaris decidissin fer una promo-
ció d'habitatges. Amb data 28 de 
gener es va signar per part del regi-
dor Eloi Badia la llicència d'obres, 
amb un termini d'execució de 18 
mesos. De tota manera, la família 
propietària -la mateixa que va ce-
dir a l'Ajuntament l'edifi ci de l'Al-
berg Mare de Déu de Montserrat- 
va accedir a reunir-se ara fa uns 

un preu inferior. Els punts de ven-
da són la web del TRESC i la ta-
quilla de Cinemes Girona (Girona, 
175). Si es compren online hi ha el 
descompte del Bonus Cultura de 
l'Ajuntament de Barcelona que su-
posa una rebaixa afegida de 15€.

Per una altra banda i amb l’ob-
jectiu de convidar la gent a tornar 
a les sales, Cinemes Girona ha en-
carregat al jove cineasta Rubén 
Seca el curtmetratge Empremtes 
de llum, que ja s'està projectant 
aquests dies. Es tracta d’un fi lm 

Els 1.000 abonaments dels Girona 
La sala obre la tradicional campanya d'estiu per vendres entrades anuals a 65 euros

S.M.

L a tradició es remunta al 2013 
i ja és un clàssic del juliol de 
l'agenda cinèfi la: els abona-
ments dels Girona, que des 
del 9 de juliol i fi ns a fi nals 

del mes d'agost es poden adquirir 
a 65 euros. Durant tot l'any es po-
den adquirir al preu de 190€, però 
durant unes setmanes hi ha un 
número limitat d'abonaments, 
1000, que es poden adquirir amb 

que posa en valor l’experiència 
única d’anar al cinema. Aquesta 
iniciativa proposa rodar un curt 
cada any, dirigit sempre per un 
talent emergent. Rubén Seca 
(1991) va estudiar la Diplomatura 
de Direcció de Cine a l’Escola de 
Cinema de Barcelona (ECIB). Allà 
va realitzar una gran quantitat de 
curtmetratges com RAmén (2019), 
Finca Règia (2020) o Esculpiendo en 
la memoria (2018). Aquest últim va 
aconseguir més de 80 seleccions 
en festivals i 15 premis.•Projecció als Girona. Foto: Cesc Maymó
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'Expediente Warren', 
contorsionisme estèril

Joan Millaret Valls

Tercera entrega de la saga Expediente Warren ara 
titulada Expediente Warren: Obligado por el demo-
nio, dirigida per Michael Chaves, en què la pare-

lla d’investigadors paranormals Ed Warren (Patrick 
Wilson) i Lorraine Warren (Vera Formiga) assistei-
xen a un exorcisme a un nen de vuit anys als anys 80. 
L’esfereïdora cerimònia sembla haver estat un èxit 
quan el petit recupera el seu estat natural tot i que Ed 
pateix un atac al cor que el durà a l’hospital. 

Però, en realitat, el macabre esperit bestial es tras-
passarà del nen, David, al xicot de la seva germana, 
Arne (Ruairi O’Connor), una possessió infernal que 
portarà Arne a matar al seu propi germà a la gossera 

que porta en una esce-
na força dantesca que té 
lloc entre lladrucs i la po-
tent música rock que es-
colta l’assassinat. 

La imatge repetida 
dels posseïts pel dia-
ble en estat de convul-
sió i amb espasmes es-
devé com una metàfora 
del propi gènere. Cossos 
contorsionats com a pa-
radigma d’un gènere ple 
d'efectismes que es re-

cargola sobre si mateix, retorçant-se sobre els seus cli-
xés, incapaç de desbordar tots els estereotips: exorcis-
mes, capellans, satanisme, malediccions, invocacions, 
tremolors.

Film fantàstic i de terror que juga també de forma 
convencional amb els ressorts d’allò verídic a través 
de l’ús de vídeos i reportatges en premsa que li dona 
una aparença de fi lm inspirat en fets reals. Una pel-
lícula més sobre aquest format amb rèplica inclosa de 
l’icònic fotograma d’atmosfera gòtica del capellà da-
vant d’una casa sinistre envoltada per la boira del clàs-
sic L’exorcista (1973, William Friedkin). Una proposta 
que ni molesta ni apassiona.•

crítica de 
cinema

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Viuda negra. 15.55, 18.35, 21.15.
• Cruella. 18.40.
• El robo del siglo. 21.30.
• La mujer del espia. 16.10, 19.00.
•¡A todo tren! Destino Asturias. 

16.00, 17.00, 17.55.
• La Purga: Infi nita. 16:05 18:35 

21:30
• Fast & Furious 9. 15.55, 18.45, 

21.00.
• Las cosas que decimos, las co-

sas que hacemos. 21.35.
• Ama. 19.50, 22.00.
• Miss Marx. 21.45.
• Una canción irlandesa. 16.30, 

18.50, 21.10.
• Las apariencias. 19.05 i 21.25.

• Peter Rabbit 2: A la fuga. 16.00, 
17.00, 18.00 i 20.00.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Queridos camaradas. Dv id s, 

19.15 i 21.30. Dg i dc, 19.15. Dj, 
21.30. Dv, ds, dg, dc i dj, 17.00.

• 4 nois i allò. Dv, ds, dg, dc i dj, 
17.00.

• Al abordaje. Dc, 19.30. 
• La vida de los demás. Dv, dg i 

dc, 19.00.
• Sly (Iran. Casa Asia). Ds, 19.00.
• Un blues para Teheran. Dj, 

19.00.
• El teléfono del viento. Dv, 

21.30. Ds, 21.00.
• Las cosas que decimos, las co-

sas que hacemos. Dv, ds, dg, dc 
i dj, 17.00. Dv i ds, 19.15 i 21.30. 
Dj, 19.15 i 21.00. Dg, 19.15.

Verdi. Verdi, 32. 
• Una canción irlandesa. 18.00, 

20.00 i 22.00.
•¡A todo tren! Destino Asturias. 

18.00 i 20.30. 
• Viuda Negra. Dv, ds, dg, dl, dc i 

dj, 18.00, 19.45 i 21.45. Dm, 19.45 
i 21.45.

• Una joven prometedora. 22,15
• Miss Marx. 22,15
• Envidia sana. 18.00.
• Cruella. 20.00.
• Un lugar tranquilo 2. 22.30.
• Michelangelo (documental). 

Dm, 18.15.
• Peter Rabbit 2: a la fuga. Dv, dl, 

dm, dc i dj (català). 18.00 i 19.50. 
Ds i dg, 19.50

• Peter Rabbit 2 : a la fuga. Dv, 
dl, dm, dc i dj (castellà). 19.50. 
Ds i dg, 18.00

Verdi Park. Torrijos, 49
• Nomadland. 17.50.
• Las cosas que decimos, las co-

sas que hacemos. 19.55 (excep-
te dijous)

• La mujer del espia. 18.00, 20.15 
i 22.15.

• La mujer que escapó. 18.00 i 
22.30.

• Summer of Soul. 19.35.
• En un barrio de Nueva York. 

17.50 i 21.50. 
• Otra ronda. 20.30 (excepte di-

mecres)
• Mandíbulas. 22:35
• El Irlandés. 20.30 (només di-

mecres)
• Land of Mine. Bajo la arena. 

20.15 (només dijous) 

Teatre
Teatreneu. Terol, 26. Tel.
932 853 712.
• Improshow. Dv i ds, 19.00 i 
21.00. Dg, 19.30.
• Ramón LSD, canallas y prince-

sas. 20.00.
• [DES] Encuentros. Dv, 21.30.
• Magno, el mentalista. Dg, 

20.30.
• Agència matrimonial 7 

d'amor. Ds, 19.15. Dg, 19.00.

Jove Teatre Regina. Sèneca, 22 
932181512
• El misteri de Sherlock Holmes. 
Ds i dg, 17.30 h
• Escocía. Amb Txabi Franquesa. 
Ds, 21 h
• El Anticoach. Dv, 21 h 

el repor

La paleta d'emocions 
de Martín Puig

El músic gracienc presenta el seu primer 
projecte en solitari 'No sé si serà sufi cient'

Verónica Garcia

Angoixa, sobrepensament, 
apatia, conformitat i il-
lusió: són els sentiments 
que encapsula Martín 
Puig (Barcelona, 1994) 

en les sis cançons de la seva estre-
na en solitari, que presentarà a la 
tardor. Aquest dijous ha estrenat 
el single 'Llamps i trons' en un for-
mat íntim i reduït a la Sala Inusual 
Project. “El directe ara és més fred 
i costa més rebre el feedback del 
públic, però estic molt content de 
les oportunitats”, explica Puig. 

Els canvis són els protagonis-
tes del debut del gracienc, expres-
sats en sons electrònics suaus i 
amb alguna referència als anys 
noranta: “Parlo del temps que hi 
ha entre que vols fer una cosa i 
la fas de veritat. Pot ser un canvi 
d’etapa, de feina, de relacions”, re-
lata Puig, que d’alguna manera fa 
un tribut a la presa de decisions i 
al fet de saber obrir les portes al 
que encara no coneixem. 

El cantant, que es defi neix com 
a una persona intimista i fanàti-
ca de les coses senzilles, ha instal-
lat les seves cançons en l’estil del 
Bedroom pop, terme anglès per de-
fi nir la nova variant del pop adop-
tada, sobretot, per les generaci-
ons més joves. El pop de butxaca 
-l’adaptació del terme en català- 
no és res més que un estil musi-
cal on es crea des de la simplicitat, 
el que es coneix, el que es porta a 
sobre: “Comparo el bedroom pop 
amb un armari ple de roba, però 
del que només et poses les matei-
xes tres samarretes. No hi ha res 
més personal que crear des de la 
teva habitació”. Durant el darrer 
any, molts músics han posposat 

els seus projectes perquè econò-
micament no eren viables. Això 
no li passa per alt a l’artista, que 
malgrat ser conscient de les di-
ficultats sanitàries que hauria 
d'afrontar per portar el seu àlbum 
al directe, s’ha pres el procés com 
una catarsi personal. “La música 
va més enllà de voler-se enriquir. 
No haver-te de fi xar únicament en 
els diners et permet créixer i ma-

durar com a persona i com a artis-
ta”, apunta el músic. 

Martín Puig ha crescut a 
Gràcia, i des dels setze anys ha 
format part de projectes musi-
cals, abans acompanyat, ara en 
solitari. També recorda la impor-
tància de pensar en local i de cre-
ar xarxes multidisciplinàries per 
poder créixer. “A Gràcia hi ha un 
teixit molt ampli de suport, i de 
possibilitats. Moltes de les sales 
i els professionals de Barcelona 
són aquí”. Ell, que compagina la 
música amb la comunicació cul-
tural i el sentiment de barri, es 
traça la ruta a seguir en el camí 
que se li acaba d’obrir: “El meu 
projecte és personal, les meves 
cançons soc jo, no té cap sentit 
allunyar-se d’on vinc”. •

El cantant gracienc Martín Puig. Foto: Joan Francesc Espinoza Díaz

"No haver-te de 
fi xar únicament 
en els diners et 
permet créixer"

La imatge 
dels posseïts 
en estat de 
convulsions 
esdevé una 
metàfora 
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La torratxa

Orwell 

Valentina Baratti

 

S'ha reobert de nou el debat sobre la 
llibertat individual. Des d'aquest di-
lluns, el president francès Emmanuel 

Macron ha decretat obligatori l'ús del 
green pass –el que aquí anomenem certi-
fi cat de vacunació- per realitzar activitats 
d'oci: anar a restaurants, a hotels, teatres, 
cinemes o fi ns i tot en el transport. El ma-
teix dia que això es fa públic, 2 milions de 
francesos sol·liciten hora per vacunar-se. 
D'altres han protestat, mostrant el seu 
rebuig a la vacuna i a aquesta mesura que 
"limita la llibertat individual".

A Itàlia, des de la primera setmana de 
juliol ha aparegut la variant Delta. Una 
part de l'esfera política vol accelerar 
els ritmes de vacunació i adoptar noves 
mesures de seguretat; l'altra no perd el 
temps en qualifi car aquestes decisions 
com a polítiques orwel·lianes. Sempre te-

nint al cap sistemes antagònics, he recor-
dat la conversa que fa poc vaig tenir amb 
un company colombià. M'explicava, amb 
dolor, els episodis de violència policial i 
la violació dels drets dels ciutadans que 
omplen els carrers en contra del govern. 
Uns dies més tard, a la feina, una senyo-
ra de Bogotà, molt afectada pel que està 
passant al seu país, m'explica que darrere 
les protestes està Maduro, president de 
Veneçuela, subvencionant els manifes-
tants. Dos relats aparentment semblants, 
però que realment estan l'un en contra 
de l'altre. I és que la societat on vivim 
no ha estat mai tan polaritzada com ara. 
Tampoc mai havíem estat tan informats 
com ho estem avui dia. Tenim a prop una 
paret invisible construïda amb algorit-
mes que s'aixeca per separar-nos els uns 
dels altres amb relats que cadascú ajusta 
a les seves exigències emocionals.•

Ricard ValentíRicardPlaça Raspall

E l 30 de juliol de 1749 es va produir el que avui es co-
neix com La Gran Batuda, un altre intent d'exter-
mini del poble gitano i una altra data que queda 
marcada en la nostra memòria. Un episodi trist i 
lamentable de la història d'Espanya i encara avui si-

lenciat; un pla iniciat pel bisbe d'Oviedo, Vázquez Tablada, 
i executat després pel Marquès de la Ensenada amb el vis-
tiplau del rei Fernando VI. Per tal de portar a terme aquest 
pla, els ofi cials de cada ciutat tenien ordre de detenir les 
persones gitanes, separar els homes i les dones, i enviar-los 
a ells a treballs forçats, i a elles i als infants a les presons; 
les xifres parlen de 9.000 persones gitanes capturades, d’un 
total de 12.000 gitanos presents en aquell moment a les co-
rones de Castella i Aragó. El trasllat i l'allotjament van ser 
un caos, les condicions dels espais on els tenien tancats 
eren deplorables. De fet, els tancaments es van allargar fi ns 
al 1765 i durant tots aquests anys molts gitanos i gitanes 
van morir a causa de les condicions inhumanes de les pre-
sons i la duresa dels treballs forçats. 

La Gran Batuda és una altra de les dates del calendari 
de la nostra història que no podem oblidar perquè ens re-
corda el passat de persecució i intent d'extermini que ha 
patit el poble gitano. En aquest setmanari hem escrit en 
diferents ocasions sobre els esdeveniments que han estat 
clau per entendre el passat d'una comunitat que lluita per 
preservar la seva llengua i les seves tradicions. Òbviament 
hem parlat del 8 d'abril, Dia Internacional del Poble 

Gitano, del 5 de novembre, Dia de la Llengua Rromaní, 
també del 16 de maig en referència a la Resistència 
Romaní, quan aquell dia de 1944 els sis mil gitanos que es-
taven presoners a Zigeunerlager, situat a dins del camp de 
concentració d'Auschwitz-Birkenau, es van rebel·lar con-
tra els seus carceraris per evitar que els matessin. I hem 
recordat el 2 d'agost, la Nit del gitanos, quan en aquest 
mateix camp de concentració van morir a les càmeres de 
gas més de 3000 gitanos.

Enguany hem cregut oportú recordar La Gran Batuda, 
uns fets menys coneguts però igual de terribles, una histò-
ria que no pot seguir silenciada. Precisament perquè epi-
sodis com aquests no caiguin en l'oblit i en la tasca de pre-
servar la nostra memòria, el Consell Municipal del Poble 
Gitano de l'Ajuntament de Barcelona organitza el 30 de juli-
ol -com ho ha vingut fent anys anteriors- un acte al Convent 
de Sant Agustí, en el mateix indret on justament van estar 
empresonades 200 dones gitanes, per retre homenatge a to-
tes les víctimes.•

Homenatge als gitanos 
de la Gran Batuda

La plaça del Poble Romaní, un dels espais de la Vila que recorda i homenatja la Gràcia gitana. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

La societat on vivim 
no ha estat mai tan 
polaritzada ni tan 
informada com araEl Consell Municipal del Poble Gitano 

commemora aquest dia amb un 
acte al Convent de Sant Agustí


