
Urbanisme presenta 
les zones verdes i la 
recollida pneumàtica 
de Vallcarca sense 
pressupost ni data 
 

Només la urbanització de Can 
Carol rep garanties amb vistes a 
la primavera-estiu del 2022 P4

Setmanari gratuït
Número 855. 23 de juliol de 2021

ISSN - 1695-4793

Jordi Cuixart, pregoner de 
la Festa Major de Gràcia 2021 
Fundació i Districte retoquen el pla de festa amb tancament a les 00.30h, 
barres només obertes si hi ha activitat cultural i àpats populars no permesos

Albert Balanzà

H
a estat 1.375 dies a la presó -la reclusió més llarga del 
col·lectiu de presos independentistes catalans, jun-
tament amb la de Jordi Sánchez- però Jordi Cuixart, 
el president d'Òmnium, mai no se n'ha anat dels 
carrers de Gràcia, on hi ha fet arrels en els últims 

anys al carrer Verdi arribant des de Santa Perpètua on va néi-
xer i des de Sabadell on va fer el primer nucli de complicitats i 
amics. Avui fa un mes que va sortir de Lledoners com a efecte 
dels indults i el pròxim 14 d'agost a les set de la tarda serà el 
pregoner de la Festa Major de Gràcia 2021. Així ho ha acordat 
el Districte i la Fundació Festa Major aquesta setmana en un 
dels serrells més importants que quedaven del programa que 
es desplegarà entre el 15 i el 21 d'agost.

L'elecció de Cuixart, en un any disputat no només per la 
tradició consolidada de prioritzar dones en el pregó sinó 
també per la campanya iniciada des de l'entorn de l'Europa 
a favor d'Àlex Capi Cano com a símbol de l'ascens a Segona, 
s'ha quadrat en els últims dies després d'un treball intens de 
setmanes a tres bandes entre Districte, Fundació i Òmnium 
per fer possible que l'embogida agenda de Cuixart com a 
dirigent independentista però també com a empresari hi 
permetés un espai. Pàgina 3

La Penya Barcino es 
perfi la guanyadora 
del concurs del 
camp de l'Àliga i 
l'Europa recorrerà
El club escapulat qüestiona la 
puntuació i l'oferta "temerària" 
elegida en el cànon de gestió P5

Verónica Pallini, de 
L'Autèntica: "Volem 
guanyar públic amb 
un cartell d'alta 
qualitat pedagògica"
 

El projecte hereu de Porta4, amb 15 
anys de trajectòria global, prepara 
el curs amb més teatre infantil P14

Òmnium
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Política

Albert Balanzà

Q
uatre mesos després de 
començar una nova ini-
ciativa de fiscalització 
de l'acció de govern i de 
l'oposició, el cicle Passem 

Comptes de l'Ateneu Roig s'ha tan-
cat aquest dimarts amb el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, que ha fet 
balanç dels dos primers anys de 
mandat posant èmfasi en patates 
calentes vigents com les expropi-
acions que es mantenen en el can-
vi de Pla General a Gràcia o les de-
mandes de transitorietat a favor 
de mantenir les terrasses amplia-
des (i sense sancions) que defen-
sen bars i restaurants.

Badia, que ha anat més enllà de 
l'impacte de la crisi sanitària per-
què "no va paralitzar la ciutat" i que 
considera irrepetible perquè ara 
"estem millor preparats", no ha de-
fugit la polèmica que s'ha generat 
al voltant de plans com la conne-
xió de Frígola amb La Granja o més 
recentment (vegeu L'Independent 
núm. 854) dels plans per aprofi-
tar públicament els vials interns 
del santuari de Sant Josep de la 
Muntanya. "Abans d'una aprova-
ció defi nitiva analitzarem cas per 
cas, crearem tesi i farem taules es-
pecífi ques", ha apuntat. 

Badia anuncia sessions 
específi ques per a espais 
afectats en el canvi del 
PGM abans que s'aprovi 
El regidor assegura que l'ampliació de terrasses en calçada 
es consolidarà i que s'ha multat només per denúncies veïnals 

consolidaran també com a mesu-
ra de recuperació econòmica per 
a bars i restaurants i ha sostingut 
que les multes que han irritat el 
sector a Gràcia per barrils o tau-
les afegides no autoritzades només 
s'han engegat "quan hi havia de-
núncia veïnal". 

Pocs dies després de les últimes 
agressions homòfobes que s'han 
produït a Gràcia i de la manifesta-
ció que va impulsar el Districte als 
Jardinets ara fa quinze dies, Badia 
ha confi at en els programes edu-
catius a les escoles que donin una 
visió plural de les condicions se-
xuals, a més de visibilitzar les víc-
times que pateixen atacs. En un 
altre àmbit, el sempre debatut i 
complex urbanisme de Vallcarca, 
el regidor ha admès que "està cos-
tant" d'assolir el consens sobre la 
Rambla Verda que s'ha plantejat 
en els últims mesos als grups mu-
nicipals. • 

Breus

La plataforma 
No al Vial Frígola 
rep el suport 
d'Artadi (Junts)

El veïnat del passatge 
Frígola contrari a la 
connexió amb el carrer 
La Granja 23, afectat 
pel canvi al PGM, ha 
rebut aquesta setmana 
el suport de la regidora 
i presidenta del grup 
municipal de JuntsxCat 
a l'Ajuntament, Elsa 
Artadi. La plataforma 
No al Vial de Frígola va 
mantenir dimarts passat 
una reunió amb Artadi i 
la portaveu de JuntsxCat 
al Districte, Carme Lleó, 
al passatge mateix.

Campanya del 
casal Tres Lliris 
contra una multa 
de 20.000 € ofi cial 

Militants i simpatitzants 
del casal popular Tres 
Lliris s'han manifestat 
aquest dijous a plaça de 
la Vila contra la sanció 
de 20.000 euros "per 
mantenir l'activitat 
política durant la 
pandèmia". L'episodi es 
produeix quan falten 
dos mesos perquè venci 
el contracte de cessió 
la prórroga del qual 
enfronta des de fa mesos 
el casal i el Districte.

Préssing veïnal per Balet i Blay 
al Govern a Madrid. La Federació 
de Barris de Gràcia va aprofi tar la 
coincidència professional d'un dels 
seus membres en un acte a Madrid 
amb la consellera de Cultura per 
demanar la mediació de l'executiu i 
salvar els estudis del barri del Coll. 

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, durant la sessió a l'Ateneu Roig. Foto: Cedida

A. B.

J
oana Juncà (Barcelona, 2002) 
és la nova portaveu de Jovent 
Republicà a Gràcia, després 

dels anys d'Emma Sarri, Alba 
Alsina i Gerard Goday. 

Què planteja la nova executiva? 
Venim d'un any dur, sobretot el jo-
vent, i hem de recuperar la moti-
vació i les ganes de fer coses, estar 

Joana Juncà, portaveu de 
Jovent Republicà a Gràcia
"Venim d'un any dur, sobretot el jovent, i hem de recuperar la 
motivació i estar presents als carrers", diu la nova cap local 

presents als carrers, l'activisme.

Des de quan militaves a Jovent? 
Què et fa fer el pas a portaveu? 
Vaig entrar als 16 anys i ara en tinc 
19. Crec que ens costa molt agafar 
responsabilitats i vaig pensar que 
em tocava després de dos anys 
com a secretaria d'organització. 
Creia que era el meu moment.

Us ha afectat com a organització 
aquesta pandèmia? 

Sí. Hem patit a nivell de mantenir 
els militants de Jovent. Així com a 
ERC a Gràcia li falta engruixir la 
franja de 35 a 50 anys, a nosaltres 
ens passa amb la de 14-18 anys.

Què impulseu en aquest sentit? 
Seguirem fent la campanya Jove, 
combativa, milita fi ns al setembre 
i tancarem al desembre amb un 
acte l'altra campanya que tenim, 
compartida amb les Joventuts 
Comunistes, No bec, no molestis.

Juncà, al davant, amb la resta de membres de la permanent de Gràcia. Foto: Cedida

No sol passar que dues organitza-
cions polítiques d'espectres dife-
rents facin accions juntes. 
Ho hem fet amb molta naturalitat, 
perquè coincidint als carrers és fà-
cil teixir vincles amb altres organit-

zacions. També hi teníem amistats 
amb les Joventuts Comunistes. Al 
cap i a la fi , totes dues organitzaci-
ons volem treballar pel bé de Gràcia 
i que la Vila sigui referència a la ciu-
tat pel que defensem.• 

"Cal combatre les 
actituds homòfobes 
amb programes 
educatius a les 
escoles", apunta 

Sobre l'estira i arronsa que hi ha 
en l'espai públic per les autoritza-
cions extra de terrasses, el regidor 

ha assegurat que sobretot les am-
pliacions que s'han fet a calçada, 
utilitzant places d'aparcament, es 

À.G.P.



L’Independent de Gràcia
23 de juliol de 2021

3

Societat

Jordi Cuixart serà el 
pregoner de la Festa 
Major de Gràcia 2021
La fi gura del president d'Òmnium supera per consens 
polític i social condicionants habituals de l'elecció com el 
valor afegit de les dones o campanyes més conjunturals

Breus

L'Espai Jove La 
Fontana estrena 
el mural en honor 
als gossos llebrers 

El pati interior de l'Espai 
Jove La Fontana ha 
estrenat aquesta setmana 
el nou mural, que aquest 
cop està dedicat als 
gossos llebrers, una raça 
que pateix nombroses 
maltractaments, i que és 
obra de l'artista Mireia 
Banchs i tres joves de la 
Fundació Joia. Aquest és 
el resultat del concurs 
per promoure l'art urbà 
que dóna el relleu a l'obra 
A las migrantes que l'any 
passat per aquestes dates 
va desplegar l'artista 
Carola Bagnato.

A.B.

Albert Balanzà

J
ordi Cuixart, president d'Òm-
nium i un dels dirigents inde-
pendentistes presos arran de 
la sentència del Procés que 
més dies ha passat privat de 

llibertat, serà el pregoner de la 

rà Festa Major. La informació d'ei-
xos troncals de la festa com el pla 
de seguretat s'ha anat coneixent a 
comptagotes i sempre amb plans 
alternatius sobre la taula. A tall 
d'exemple, els horaris de tanca-
ment ja han canviat tres vegades: 
la proposta inicial era 00.00 ho-
res, ara fa quinze dies la Fundació 
Festa Major va comunicar als car-
rers el límit de les 01.00 hores i 
ara, amb l'afectació del toc de 
queda, se situa a les 00.30 hores.

El model sui generis de Festa 
Major 2021, amb sostres elevats 
i figures que milloren el sostre 
simbòlic de l'any passat però sen-
se concurs de guarnits, amb con-
trol d'aforament i tancament del 
pas de vianants al carrer o plaça 
quan hi hagi una activitat musical 
i amb un màxim de tres activitats 
per dia a cada eix, s'ha seguit es-
molant aquesta setmana amb un 
nou comunicat intern: les barres 
de bar de les comissions de festes 
només estaran obertes quan hi 
hagi activitat cultural i els àpats 
populars a la via pública no esta-
ran permesos.•

manari, malgrat que el projecte 
de Norvet encara es promociona 
amb tota mena de detalls. "No hi 
haurà ni piscina ni jacuzzi sinó pi-
sos molt normals; Norvet ens ha 
deixat tirats", explica la mateixa 
font.

Villa Ysabel, entre el carrer 
Gran i Torrent de l'Olla a tocar 
de Lesseps, va néixer com a casa 
d'estiueig d'una família de la 
Barceloneta i la propietat no ha 
canviat en més d'un segle. Ara fa 
tres anys, però, la família va vo-
ler vendre i el fons Norvet, res-
ponsable d'altres grans reformes 

Villa Ysabel: adéu a Norvet i reforma familiar 
"No hi haurà ni piscina ni jacuzzi sinó pisos molt normals", diu la família, que explica els atacs patits per okupes

À.B.

E
l casalot del carrer Mau-
rici Serrahima Villa Ysa-
bel, que acaba d'engegar 
reformes, no acollirà pi-
sos de luxe fi nalment des-

prés que l'acord de la família pro-
pietària amb el fons immobiliari 
Norvet s'hagi trencat i la família 
hagi hagut d'assumir la reforma 
d'un edifi ci catalogat en solitari 
amb el recurs de vendre una part 
de la fi nca. Així ho han apuntat 
fonts de la propietat a aquest set-

a Gràcia com la de Can Dimoni al 
carrer Josep Torres, va dir el sí a 
l'operació de partir la propietat 
en quatre pisos que promociona-
ven al preu d'un milió euros. "Ens 
van fer pintades, ens van tirar ous 
i ens van okupar quan es van as-
sabentar de l'acord amb Norvet", 
explica la família.

Ara la reforma s'està fent sota 
les exigències de Patrimoni i la 
propietat subratlla que "no hi vo-
lem deixar de viure", però que no 
han tingut més remei que "vendre 
una part per poder pagar la refor-
ma que se'ns demana". •Lona i xarxa a la façana de Villa Ysabel, al carrer Maurici Serrahima. Foto: À.G.P.

Festa Major de Gràcia 2021 el prò-
xim 14 d'agost a les 19 hores a la 
plaça de la Vila. Així ho han acor-
dat aquesta setmana Fundació i 
Districte, amb el plàcet d'Òmnium, 
tancant un dels serrells més im-
portants que quedaven de la festa.

La proposta de Cuixart, que 
s'ha imposat a condicionants ha-

El president d'Òmnium, en un acte recent davant la seu de l'entitat. Foto: Òmnium

bituals en la tria del pregoner 
com el valor afegit que sigui una 
dona -l'últim home en solitari va 
ser l'expresident Ricard Estruc el 
2014- però també a campanyes lo-
cals com la que enguany ha pro-
mogut l'entorn de l'Europa a fa-
vor de la fi gura d'Àlex Capi Cano 
com a símbol de l'ascens a Segona 
RFEF, ha tingut com a principals 
punts a favor no només el fort pes 
que té el dirigent independentista 
com a referent de la societat civil 
sinó la seva presència habitual a 
activitats culturals i a la vida quo-
tidiana de Gràcia. 

També a nivell de la política lo-
cal la fi gura de Cuixart és la que 
ha generat un consens més ampli 
entre el govern de BComú-PSC a 
Gràcia i la majoria dels grups mu-
nicipals, amb alguna polèmica en 
relació a les pancartes a la balco-
nada de la seu del Districte però 
amb posicionaments habituals 
del regidor, Eloi Badia, a favor de 
la llibertat dels presos. Cuixart ha 
participat en repetides ocasions 
a través del telèfon des de la pre-
só de Lledoners o presencialment 
en un dels primers permisos que 
va tenir en règim de tercer grau 
en l'habitual concentració dels di-
lluns a la plaça de la Vila.

Festa Major assegurada. La tria 
de Cuixart com a pregoner acce-
lera defi nitivament la confi rmació 
que enguany, malgrat la incertesa 
creixent dels últims dies per l'últi-
ma onada de la pandèmia, hi hau-

Cremen vuit 
motos a la Salut 
i ennegreixen 
tota una façana

Un incendi originat en 
un contenidor va cremar 
dimecres al matí fi ns a 
vuit motos i ha deixat 
desperfectes pel fum i la 
calor del foc a la façana 
d'un edifi ci d'habitatges 
al carrer Mare de Déu del 
Coll, 60-64, a la Salut.

À.G.P.

Fundació i 
Districte retoquen 
el pla de festa 
amb tancament a 
les 00.30 hores
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A.B.

E
l projecte de nou pati de l'escola Pau Casals, 
en un redisseny més equilibrador per a altres 
usos no tan esportius i més respectuosos amb la 

igualtat de gèneres, ha començat a caminar en els úl-
tims dies amb l'aixecament de les llambordes de l'en-
torn de la pista central i seguirà amb l'anomenat gir 
de l'espai esportiu, de manera que es visualitzi una 
redistribució de les àrees diverses de jocs i esbarjo. 
El projecte, que va ser un dels vuit seleccionats en 
votació popular en els pressupostos participatius, no 
utilitza en aquesta primera fase d'obres els 450.000 
euros previstos en aquesta partida sinó que parteix 
de l'aportació parcial que en fa el Consorci d'Educa-
ció. Les obres completes es calcula que implicaran 
almenys dos estius. •

L'escola Pau Casals, 
elegida al pressupost 
participatiu, comença 
a arranjar el nou pati 
El Consorci assumeix la despesa 
de la primera fase de les obres

La Plataforma Places 
de Gràcia demana més 
sonòmetres i sancions

Urbanisme presenta les 
zones verdes i la recollida 
pneumàtica de Vallcarca 
sense pressupost ni data 
Només la urbanització de l'entorn de Can Carol rep garanties 
d'arranjament però amb vistes a la primavera-estiu del 2022

Cedida

L
a Plataforma Places de Gràcia s'ha reunit aquest 
dimecres amb el regidor, Eloi Badia, i represen-
tants de Mossos i Guàrdia Urbana, als quals els ha 

demanat més sonòmetres a les places que no en tenen 
(Raspall i Lennon, prioritàriament) i un reforç policial 
que actuï amb més força sancionadora per atenuar el 
nivell de decibels per sobre dels límits permesos per la 
Unió Europea. La reunió amb les vuit places principals 
del nucli històric (Diamant, Revolució, Sol, Lennon, 
Raspall, Romaní, Nord i Virreina) també ha servit per 
demanar un històric dels nivells de sonometria. •

alta que ja donen hores a noves 
sol·licituds per mitjan setembre.

"Moltes veïnes s'apropen per in-
formar-se i veure com poden col-
laborar. I fi ns i tot ens deixen roba 
a la nostra entrada quan som tan-
cats", explica Robert López, direc-

Àlex Gutiérrez Pascual

M
és de 450 famílies ate-
ses en situació de po-
bresa extrema (més 
de 1.200 persones) i 
vora 9.500 peces de 

primera mà lliurades. És el balanç 
dels primers quatre mesos de fun-
cionament del Banc de Roba del 
carrer Rabassa 39, gestionat per 
la Fundació AEMA. L'entitat soci-
al va activar aquest punt d'atenció 
i recollida d'articles de vestir per a 
famílies de quatre districtes de la 
ciutat, inclosa Gràcia, i des del mes 
de juny ha ampliat aquesta cober-
tura a les peticions dels Centres de 
Serveis Socials de tot Barcelona. 

El Banc de Roba també ha co-
mençat a oferir ajuda procedent 
dels punts d'atenció a persones 
sense llar o en situació d'exclusió 
residencial. La demanda és tan 

tor d'AEMA, que insisteix que el 
Banc de Roba proporciona peces 
de primer ús donades per empre-
ses. Tot i això, s'encarrega de vehi-
cular les altres donacions perquè 
"arribin també a la gent en alt risc 
de vulnerabilitat", indica López.•

El Banc de Roba de la Fundació AEMA, al carrer Rabassa 39. Foto: À.G.P.

El Banc de Roba 
atèn 450 famílies 
els primers 4 
mesos en actiu 
L'espai del carrer Rabassa dona prop de 
9.500 articles de primera mà a persones en 
pobresa extrema i comença a oferir ajuda 
a gent sense llar o en exclusió residencial

Albert Balanzà

L
a Taula d'Urbanisme de 
Vallcarca ha actualitzat 
aquest dimarts el llistat d'ac-
tuacions que s'han aprovat 
aquest 2021, l'anomenada 

Anella de Serveis amb la recollida 
pneumàtica el gener passat i l'ar-
ranjament de tres zones verdes 
com Can Carol, la pedrera i les es-
cales de les vinyes a fi nal de maig, 
amb la sorpresa que l'Institut 
Municipal d'Urbanisme no posa ara 
data ni pressupost compromès més 
enllà d'assegurar que prioritzarà 
la urbanització de l'entorn del nou 
centre cívic, que és una prioritat del 
Districte i que arrencaria sis mesos 
d'obres la pròxima primavera. 

A la reunió, encapçalada per la 
direcció de Serveis de Projectes i 
Obres i malgrat que les primeres 
informacions ofi cials fi xaven per 
aquest mateix any l'inici almenys 
de les tres zones verdes en un cro-
nograma unificat de vuit mesos, 
l'IMU va advertir que hi ha 400.000 
euros encara previstos d'aprovar 
per a l'entorn de Can Carol i que 
els solars de la pedrera -amb la 
seva gran escalinata que connecta-
rà amb Mare de Déu del Coll- i les 
escales de Farigola-Medes es vincu-
laran a l'obra prevista dels immo-
bles privats als mateixos solars.

A banda de l'absència de pres-
supost i data, un problema simi-
lar s'esdevé amb l'Anella de Serveis 
en relació en aquest cas amb les 
obres del futur col·lector: la xar-
xa de recollida penumàtica con-
nectada a la central de residus de 
Lesseps, que ja dóna servei a una 

L'entorn del casal Can Carol, entre Farigola, Cambrils i Calendau. Foto: À.G.P.

part de l'avinguda Vallcarca, pre-
veu aquest col·lector en les urba-
nitzacions dels carrers Farigola, 
Cambrils i Calendau. "Com que 
les obres del col·lector impliquen 
treballar en el subsòl, el projec-

te inclou la recollida pneumàtica, 
i lògicament es farà abans el col-
lector que obres en superfície", 
han apuntat fonts municipal en 
referència a la resta del projecte 
d'arranjament urbanístic. • 

Murs de memòria a Can Carol i 
festa major del 3 al 5 de setembre. 
El casal recull propostes per fer un 
grafi t d'homenatge al veïnat fi ns 
al 10 de setembre, amb el suport 
de l'ICUB. També el barri prepara 
la seva festa amb actuacions ja 
confi rmades de Big Dani Pérez i 
Albert Bello Quintet i el tribut a 
Extremoduro d'Albert Casanovas.
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Breus

Ronda de trobades 
de Lluïsos per 
desencallar la 
pista de bàsquet

Lluïsos de Gràcia ha 
engegat una ronda de 
trobades amb institucions 
per desencallar el procés 
de reforma de la pista 
bàsquet, que ja a l'abril 
va rebre el vist-i-plau del 
Districte i Urbanisme en 
el vessant tècnic de la 
proposta. L'entitat té com 
a objectiu ara l'impuls en 
la recerca de fi nançament, 
entre recursos propis, 
subvencions i ajuts. 
Després de reunir-se 
divendres passat amb el 
regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, que l'entitat valora 
positivament, es trobarà 
la segona setmana d'agost 
amb el cos tècnic del 
Districte i Urbanisme.

Tres triomfs pel 
Tennis La Salut al 
Campionat Sènior 
ITF de Barcelona
Els jugadors del Club 
Tennis La Salut Jaume 
Furió (categoria +85 
anys), Jose Luis Asensio 
(+75) i Jairo Velasco (+70) 
s'han endut el triomf al 
Campionat Internacional 
Sènior de Barcelona, 
disputat dissabte passat 
al Reial Club de Polo. 
En aquesta mateixa 
competició de la ITF, Luis 
Miguel Blanco (+65) ha 
quedat fi nalista.

La PB Barcino es perfi la 
guanyadora del concurs 
del camp de l'Àliga i 
l'Europa recorrerà
 

El club escapulat qüestiona la puntuació rebuda i l'oferta 
"temerària" de l'entitat de Sant Martí pel cànon de gestió

A. Benet/À. Gutiérrez Pascual

E
l proper 1 d'agost arrenca 
un nou període de gestió 
al camp de futbol munici-
pal de l'Àliga. En el procés 
per adjudicar la concessió 

d'aquesta instal·lació, actualment 
en obres per substituir la gespa 
artificial, la Penya Barcelonista 
Barcino es perfi la com a guanyado-
ra del concurs de gestió i agafar el 
relleu de la Fundació Marcet, per 
davant d'altres entitats esportives 
com el CE Tecnofutbol, vinculat a 
la mateixa Marcet, i el CE Europa, 
que en va perdre la gestió el 2017. 

la via de la graella d'activitats te-
nim molt més marge", va explicar 
Badia en una entrevista dilluns 
passat a Ràdio Gràcia.

L'Europa femení ja suma 22 ju-
gadores. Amb el nou tècnic Joan 
Bacardit al capdavant, l'equip fe-
mení escapulat ha tancat pràctica-
ment la plantilla per la nova tem-
porada. El conjunt té el bloc del 
curs passat (quinze renovacions 
i set baixes) i s'ha reforçat amb 
cinc fi txatges: Míriam (Terrassa), 
Esther (Riudoms), Anna Bové 
(Sabadell), Codi (Sant Gabriel) i 
Fati (Espanyol B). Coral i Carla 
s'incorporen del juvenil.•

En aquest concurs, l'obertura del 
sobre C d'ofertes del cànon anual 
va tenir lloc el 8 de juliol passat, se-
gons consta a la web de contracta-
ció pública de la Generalitat. 

La Penya Barcino, club que ges-
tiona els camps de futbol muni-
cipals de Menorca, Sant Martí de 
Provençals i Maresme, és l'entitat 
que ha proposat l'oferta més alta 
pel cànon de gestió i la més ben po-
sicionada "amb els punts a la mà", 
segons indica la consellera d'Es-
ports del Districte, Mercè Saltor. 

Aquest fet ha provocat la reac-
ció crítica de l'Europa, que qüestio-
na l'oferta "temerària" de Barcino, 
per superar el límit estipulat en la 

normativa del plec de condicions 
respecte a les altres propostes, i la 
puntuació per activitats proposa-
des. "Si trobem algun aspecte que 
no és correcte i és factible fer un 
recurs, evidentment que el farem", 
assegura el president de l'Europa, 
Víctor Martínez. El club també 
està en desacord amb el còmput 
d'horaris que li correspon. "En cap 
cas podem perdre hores d'entrena-
ment", afi rma Martínez.

En resposta a aquestes queixes, 
el regidor de Gràcia, Eloi Badia, ha 
fet referència a la fi gura de l'usu-
ari preferent de l'equipament, en 
aquest cas l'Europa, a l'hora de 
comptar amb més horaris. "Per 

Obrers a l'Àliga amb els aspersors remullant el terreny, aquest dijous. Foto: À.G.P.

À.G.P.

E
l Gràcia Gimnàstic Club 
(GGC) no podrà fi nalment 
participar aquest cap de 
setmana a la final de la 
Lliga Ibèrica d'artística, en 

què havia de defensar la primera 
posició de la Divisió C d'una com-
petició estatal que es disputarà a 
les instal·lacions del Club Wolf de 
Terrassa. Una de les gimnastes de 

l'equip participant està confi nada 
perquè ha donat positiu per coro-
navirus i la resta de gimnastes han 
de seguir el protocol en aquests ca-
sos. "Ens ho hem agafat amb fi lo-
sofia, un altre any serà", lamen-
ta la directora tècnica del Gràcia 
Gimnàstic. A la tercera fase de lli-
ga, al març del 2020, el conjunt gra-
cienc va quedar per davant de CG 
Vila-real i CA Benicàssim. 

Aquesta competició ve prece-
dida del Campionat de Catalunya 

de gimnàstica artística celebrat a 
Vic el 10 i 11 de juliol passats, en 
què la gimnasta de La Salle Gràcia 
Lucía Gómez es va endur la plata 
en la categoria absoluta i l'or en 
Via Olímpica júnior. També de La 
Salle, Alma Furchi va aconseguir el 
campionat en VO1 i Uma Cerni el 
de VO4. En VO1, Alexia Martí, del 
Gràcia Gimnàstic, va aconseguir 
la quarta posició. Carla Garcia, 
també d'aquest club, va aconse-
guir la plata en VO2. En VO3, Ania 

Lucía Gómez (La Salle), campiona de Catalunya júnior de Via Olímpica. Foto: Cedida

Fernández (Salle) va acabar sego-
na i Naira Toledano (GGC) tercera. 
Per equips, el conjunt de VO3 de La 
Salle va aconseguir el primer lloc 

al podi i el del Gràcia Gimnàstic 
el segon. L'entitat de la plaça del 
Nord va sumar dos tercers llocs 
per equips en VO2, 4 i 8.•

El Gràcia Gimnàstic, sense la fi nal de la 
Lliga Ibèrica per un positiu de Covid
Podis al Campionat de Catalunya d'artística per aquest club i La 
Salle, que assoleix la plata en categoria absoluta amb Lucía Gómez

Cedida

Serrells a l'Europa masculí. L’equip 
de Vilajoana tornarà dilluns 26 als 
entrenaments per començar una 
pretemporada de sis setmanes i 
preparar el debut al camp del CD 
Terol, diumenge 5/09. La plantilla és 
a punt de tancar-se un cop feta púbica 
la setena incorporació, David Troya 
(20 anys), porter català del Numància 
B. Miki Poveda renovarà si arriba 
recuperat de la lesió. Varona ha causat 
baixa i Fode podria ser-ho també.
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Principals punts de distribució
La Violeta, Centre Artesà Tradicionàrius, Centre Cívic La Sedeta, Punt verd Tabuenca, Finques Perramon, Gèneres de Punt Serdà,

Graneria Sala, Mobles Caceres, Llibreria Maite, Graneria Bonavista, Forn Romà, Forn Miralles, Muebles San Ramos,

Joguines Estella Alpina, Jacaranda Plantes i Flors, Farmàcia Lesseps.....

També pots descarregar-te l’independent
en pdf des del nostre web: www.independent.cat
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 1    Hotel 1882  –  c. Còrsega, 482

 2    Farmàcia Elisa Carrera  –  c. Verdi, 132

 3    Farmàcia Lesseps  –  Pça. Lesseps, 11

 4    Farmàcia Vallcarca  –  Av. Vallcarca, 252 

 5    Farmàcia M. Barau - G. Tribó  –  Rb.  Mercedes, 26

 6    Farmàcia Sardar  –   c.  Valldoreix, 14

 7    Llibreria Ona  –  c. Gran de Gràcia, 217 

 8    Mobles San Ramos  –  Av. Vallcarca, 60

 9    La casa dels contes  –  c. Ramón i Cajal, 35 

10   Forn de la Rabassa – c. Rabassa, 5

11   Forn de San Tirs  –  c.  Verdi, 54

12   Pastisseria Ideal  –  Gran de Gràcia, 207

13   El Cambio Lógico  –  Travessera de Gràcia, 129

14   El rebost d’Orient –  Milà i Fontanals, 64

15   Rebost Solidari  – c. Reig i Bonet, 12

16   La Miranda  –  Av. del Coll del Portell, 74 

17   Comissaria Guàrdia Urbana

18   Mossos d'Esquadra

19   Mercat Llibertat  –  Pl. de la Llibertat, 27

20   Mercat de l'Estrella  –  c. Pi i Maragall, 73

21   Mercat de l’Abaceria  –  Pg. de Sant Joan

22   Mercat de Lesseps  –  c. Verdi, 200

23   CAP Sanllehí

24   CAP Larrard 

25   CAP Cibeles

26  Biblioteca Vila de Gràcia  –  Torrent de l’Olla, 104 

27  Ajuntament de Gràcia

28   Associació Cultural l’Independent de Gràcia

29   DBcoop, sccl - GPL, sccl  –  c. Sant Lluís, 11
25
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editorial

Respirar 
El darrer informe de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona (ASPB) 
posa en evidència el que ja és un fet 
assumit per tothom: que a menys 
trànsit motoritzat tenim unes ciutats 
amb una millor qualitat de l’aire i, 
per tant, millor salut. Els números 
de l’informe també són força escla-
ridors: la reducció permanent cap 
als nivells de pol.lució de l’any passat 
representaria 300 casos anuals menys 
d’asma infantil (19%) i uns 50 casos 
menys de càncer de pulmó (5%). Les 
restriccions a la mobilitat imposa-
des per la pandèmia van provocar 
un descens evident dels nivells de 
contaminació i va deixar ben clar, 
també com a recordatori per a la 
ciutadania, que les persones hem de 
tornar a recuperar les ciutats. I tot i 
així, amb aquesta forta reducció de 
la contaminació registrada el 2020, 
encara no s’ha complert la reco-
manació de l’OMS pel que fa a la 
mitjana anual de partícules tòxiques 
o els nivells de diòxid de carboni. 
L’Ajuntament insisteix, doncs, en que 
s’ha d’afavorir la proximitat en els 
desplaçaments quotidians, el tele-
treball i el transport públic. Per això 
mateix, s’han de dissenyar polítiques 
socials i econòmiques que permetin 
aquestes mesures per encaminar-nos 
cap a un model de ciutat on l’aire que 
respirem no ens faci caure malalts. 
L’informe també assenyala que s’han 
de potenciar les zones de baixes 
emissions i la pacifi cació. A Gràcia 
d’això en tenim molts exemples, i per 
això quan veïnat i comerç demana la 
pacifi cació d’un tram de Travessera 
de Gràcia amb aquests arguments, 
poc més s’ha de contestar. Només 
posar-s’hi a la feina. I complir amb 
allò que es predica.

La moda sostenible suma 
projectes al Coll-Vallcarca

Barcelona + Sostenible ha lliurat aquest mes els premis 
a les organitzacions de la xarxa que lideren les 10 bones 
pràctiques en sostenibilitat, escollides d’entre més d’una 
setantena. Cada iniciativa es correspon a un objectiu 
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i 

treballen temàtiques com el verd urbà, el consum respon-
sable, l’economia social i solidària o la qualitat ambiental. 
Enguany s’ha reconegut a més l’adaptació a la crisi sanitària 
i econòmica de les propostes. Totes les iniciatives es poden 
consultar a la plataforma Decidim Barcelona.

Neix Big Blue, una empresa tèxtil amb criteris ambientals i socials
B+S

Les bones idees per canviar el món



[2] [el tema del mes]

més sostenible

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
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 Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

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

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès
Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
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 Barri
Plaça Gal.la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

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

Punt Verd de Vallcarca
Av. Vallcarca, 71. 
Horari: De dilluns a dissabtes excepte festius, 
de 9 a 14 h i de 16.30 h a 19.30 

Aula Ambiental Bosc Turull 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Dos dissabtes al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Serveis d’interès
B+S

Poblenou, un fons cooperatiu 
per fer front a l’emergència 
social i sanitària, comunitats ali-
mentàries de consum local du-

rant el confi nament o la creació 
d’una comissió de sostenibilitat 
a l’escola són alguns exemples 
de les iniciatives premiades. 
Cada una d’elles correspon a 
un dels 10 objectius del Com-
promís Ciutadà per la Soste-
nibilitat 2012-2022, el full de 
ruta de la Xarxa Barcelona + 
Sostenible. La deliberació i tria 
de les bones pràctiques ha estat 

coneguda per la seva activitat 
a l’aula que busca a través de 
mapes i cartografies estudiar 
com és sostenible el seu barri 

pel que fa a mobilitat, reciclat-
ge, espais verds o migracions.
L’aplicació desenvolupada per 
Ramboll Iberica per ajudar les 
empreses a preparar i donar 
suport al personal que torna a 
l’ofi cina reduint el risc d’infecció 
per la covid-19 també ha estat 
seleccionada, així com el servei 
mòbil d’autoreparació per apren-

B+S reconeix 10 iniciatives com a 
bones pràctiques en sostenibilitat
Barcelona + Sosteni-
ble ha lliurat aquest 
mes els premis a les 
organitzacions de la 
xarxa que lideren les 
10 bones pràctiques 
en sostenibilitat, es-
collides d’entre més 
d’una setantena. Cada 
iniciativa es correspon 
a un objectiu del Com-
promís Ciutadà per la 
Sostenibilitat 2012-
2022 i treballen temàti-
ques com el verd urbà, 
el consum responsa-
ble, l’economia social 
i solidària o la qualitat 
ambiental.

Un total de 10 iniciatives han 
estat seleccionades com a bo-
nes pràctiques en sostenibilitat 
a Barcelona. Sota el nom de 
“Bones idees per canviar el 
món”, aquestes propostes han 
estat escollides d’entre més 
de 70 que han presentat les 
entitats que formen part de la 
xarxa Barcelona + Sostenible. 
Degut a la situació de crisi sa-
nitària del 2020, enguany s’han 
escollit amb especial interès les 
actuacions relacionades amb la 
declaració del Consell Ciutadà 
per la Sostenibilitat “Alcem-nos 
per una reactivació ecològica, 
social i econòmica justa”. Una 
bicicletada pels espais verds del 

Les organitzacions que han 
estat seleccionades son:
• El Rusc Que Diu Sí!
• Escola Decroly de 
Barcelona

• Escola Diputació
• Hand Made Theatre
• Institut de Ciència i 
Tecnología Ambientals 
(ICTA)

• Laboratori de Justícia 
Ambiental y Sostenibilitat 
de Barcelona (BCNUEJ)

• Coopolis, Coop57, 
La Pera, Opcions 
Cooperativa, XES i més.

• Ramboll Iberia
• Rezero
• Solidança
• Sweet BCN Youth Hostel 
i JAM Hostel Barcelona

• Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)
Les iniciatives premiades 

de totes aquestes entitats en 
poden descobrir en l’espai 
que ha creat Barcelona + 
Sostenible al seu web (www.
barcelona.cat/barcelonasos-
tenible/ca/barcelona-soste-
nible/tags/page/bones-idees-
per-canviar-el-mon-2020)

Llistat dels 
projectes 

més votats
Barcelona + Sostenible

Foto de família de les persones representants de les entitats seleccionades

a càrrec de la Comissió Perma-
nent del Consell Ciutadà per 
la Sostenibilitat, presidida pel 
regidor d’Emergència Climàtica 
i Transició Ecològica, Eloi Badia, 
qui va regalar a cada una de les 
organitzacions el llibre “Retrats 
de la Barcelona comunitària”, un 
retrat de les iniciatives d’acció 
comunitària a la ciutat; i un 
punt de llibre que elaborat a 
l’Ateneu de Fabricació de La Fà-
brica del Sol (foto de portada).
Un dels objectius, la biodiver-
sitat, el cobreix una bicicletada 
pels nous espais verds del 
Poblenou que proposa l’UAB, 
l’Institut de Ciència i Tecno-
logia Ambientals i el Labora-
tori de Justícia Ambiental de 
Barcelona. L’Escola Diputació, 
per la seva banda, ha estat re-

Les inicitives tindran un 
espai assenyalat dins 
l’informe d’indicadors 
de Sostenibilitat 2020

Reparatruck, premiat, 
és un servei mòbil 

d’autoreparació 
d’aparells electrònics 

dre a arreglar aparells electrònic 
o bicicletes de Reparatruck i 
Didaltruck, servei mòbil per 
ensenyar arranjaments de roba.
Aquestes iniciatives també tin-
dran un espai assenyalat dins 
l’Informe d’Indicadors de Sos-
tenibilitat de Barcelona 2020, 
una publicació que des de fa 9 
anys dona visibilitat a les accions 
sostenibles que s’impulsen a la 
ciutat. 
La Xarxa Barcelona + Sostenible 
agrupa més de 1.700 organit-
zacions compromeses amb la 
sostenibilitat ambiental i social.

Acte de lliurament del premi a les organitzacions que lideren les bones pràctiques

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesbarcelona + sostenible

SM/Redacció
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La campanya impulsada per 
Rezero #Salut De Plàstic és una 
de les deu iniciatives seleccio-
nades enguany per Barcelona 
+ Sostenible com una de les 
bones pràctiques en sostenibili-
tat, emmarcada en l’objectiu de 
Qualitat ambiental i salut. 
La campanya, segons explica 
una de les responsables al vídeo 
divulgatiu de l’acció, pretén visu-
alitzar l’impacte que té el model 
de consum actual i en especial 
la plastificació dels aliments 
sobre la salut de les persones. 
Per això, l’entitat va demanar a 
una vintena de líders d’opinió 
de Catalunya i Balears que els 
hi deixés analitzar una mostra 
de la seva orina per detectar la 
presència de bisfenols i ftalats 

Rezero alerta dels efectes 
de la plastificació dels 
aliments sobre la salut

derivats d’aquests envasats dels 
aliments. En aquestes analítiques 
que van realitzar a l’Institut No-
ruec de Salut Pública, el 100% 
de la mostra va donar positiu; 
hi ha una mitjana d’unes vint 
substàncies derivades del plàstic 
que es consumeix cada dia. Per 
aquesta organització, la majoria 
de la ciutadania no és conscient 
que hi ha determinats contami-
nants que afecten la pròpia salut, 
sovint desconeguts i que deriven 
de l’envasat dels aliments. 
La campanya també ha volgut 
evidenciar que la problemàtica 
de l’excés de la generació de 
residus no està lligada només 
al malbaratament d’una gran 
quantitat de recursos naturals, 
sinó que afecta directament a la 
salut de la ciutadania i pot ser 
un risc per col.lectius vulnera-
bles com ara els infants o les 
embarassades. 

La directiva europea
El 3 de juliol va entrar en vigor 
algunes de les mesures més re-
llevants de la Directiva europea 
de Plàstics d’un sol ús aprovada 
el 2019, com ara la prohibició 
de productes de plàstic d’un sol 
ús com ara plats, gots, bastonets 
higiènics, canyetes de begudes, 
gots i envasos d’aliments de 
porexpan i tots els productes 
fets de plàstic oxodegradable. En 
el cas de l’Estat espanyol, la llei, 
que acaba d’entrar al Congrés, 
es podria aprovar a fi nals d’any 
o principis de 2022. Per a Rezero, 
“molt tard”. 

Imatge d’un cartell fet per Rezero amb motiu del 3 de juliol, Dia Internacional Lliure de bosses de plàstic

Rezero

À.G.P.

L’entitat Rezero va es-
tablir ara fa tres anys 
el 3 de juliol com a Dia 
internacional lliure de 
bosses de plàstic, com 
a símbol del plàstic 
d’un sol ús. Aquest any, 
l’entitat celebra l’entra-
da en vigor de la Direc-
tiva Europea de Plàstics 
d’un sol ús, però critica 
la poca ambició de l’Es-
tat espanyol. Barcelona 
+ Sostenible ha selec-
cionat una de les seves 
iniciatives. 

Per a Rezero, el plàstic representa malbaratament de recursos i perjudici per a la salut

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sostenible

Silvia Manzanera

La campanya és una de les ‘10 idees per canviar el món’

Rezero

Espais d’intercanvi a Can Carol
Els dissabtes de juliol i setembre, el casal de barri de Can Carol 
disposa d’un espai per intercanviar llibres o roba que ja no s’utilit-
zen però poden servir a una altra persona. L’acció és per a totes 
les edats i l’entrada és oberta fi ns a omplir l’aforament. Després 
dels llibres, les joguines, la roba i el material escolar, aquest dissabte 
24 de juliol “tot s’hi val”. D’11.30 a 13.30 h.



[4] [per darrere]

“Cal canviar la mentalitat a l’hora de 
comprar roba; es tracta d’una inversió” 

 Com i per què neix el projecte? 
Algú de vosaltres havia treballat 
en el món de la moda convenci-
onal abans? 
 2M serveis neix durant el confi nament 
amb l’ànim de poder fer roba laboral, 
 esportiva i uniformes,  i Big Blue neix una 
mica més tard,  amb processos similars 
però variant una mica els objectius. Jo ja 
havia treballat abans amb tèxtil,  però no 
amb aquest tipus de materials: ara treba-
llem principalment amb plàstics reciclats 
i altres teixits sostenibles.

 Encara són viables aquests tipus 
de projectes?
 De fet,  encara ho estem acabant de 
perfi lar tot plegat. Hi posem moltes 
ganes,  i poc a poc comencem a tenir 
més comandes.

 I el nom Big Blue?
 Big Blue és una adaptació del terme deep 
blue,  que fa referència als grans taurons. 
Entenem Big Blue com si fos la força 
dels taurons sortint de l’aigua,  traient 

Big Blue és el darrer projecte 
de la Marta i el Marc, veïns 
del Coll i creadors de 2M Ser-
veis, una empresa de produc-
ció tèxtil sostenible. Aquesta 
vegada van acompanyats 
de Javier Cabestany, tècnic 
tèxtil, i de nous materials de 
producció que ajuden a fer el 
procés de creació més soste-
nible i més respectuós amb el 
medi ambient. Recentment 
han fet una xerrada sobre 
aquest tema al centre cívic el 
Coll - La Bruguera.

Marta Barriendos i Marc Cabistañ al taller de 2M Serveis

Verónica Garcia

Cedida

els plàstics que ens ofeguen. i que ens 
contaminen. Volíem tenir present això,  ja 
que són els materials amb els que teixim 
les nostres peces. 

 Una iniciativa així pot arribar 
a plantar cara a la indústria del 
fast fashion? 
 Perquè en sigui capaç hem de canviar les 
nostres mentalitats a l’hora de comprar 
roba,  hem de pensar-ho no com una 
despesa,  sinó com una inversió. S’ha de 
tenir en compte que darrere d’aquest 
tipus de projectes hi ha molts principis 
ètics i morals,  i que per tant les despeses 
són més elevades.

 Quadrar comptes ha de ser com-
plex...
 Si la gent no està disposada a pagar un 
preu just per les peces de roba,  la indús-
tria tèxtil seguirà sent igual de perjudicial. 
Hem de donar un oportunitat als nous 
projectes. 

 Quins han de ser els criteris que 
ha de tenir una peça de roba per 
considerar-se sostenible? 
 El món tèxtil és molt contaminant,  però 
hi ha bones praxis que podem aplicar. El 
teixit sostenible hauria de ser reciclat o 
orgànic,  com alguns cotons,  la mà d’obra 
ha de ser justa i amb un sou decent. 
Nosaltres considerem molt important 
l’espai de treball. Si és un lloc sense fi -
nestres,  per exemple,  per mi no el vull,  i 
per tant tampoc pels meus treballadors. 

 Creieu que la roba sostenible és 
accessible per a tothom? Com us 
plantegeu aquest aspecte?

 La volem fer accessible per a tothom 
perquè és com entenem que ha de ser 
aquest negoci. Ho farem patint molt, 
 però l’acostarem a tothom retallant altres 
despeses o trobant espais on fer tallers i 
poder cobrir forats. 

 Quina relació teniu amb la resta 
de negocis del barri? 
 Molt bona,  de fet soc la presidenta de 
l’associació de comerços del Coll -Coll 
Amunt. Potser no tenim punts en co-
mú amb els altres comerços,  però és 
important tenir suports a prop. Des de 
Coll Amunt hem aconseguit reivindicar 
els comerços de barri en campanyes 
publicitàries,  i això ens omple d’orgull. 

 I mantenir l’estabilitat durant el 
confi nament,  va ser fàcil? 
 No ho és,  però els comerços del barri van 
ser empàtics. De les primeres comandes 
durant el confi nament ens la va fer una 
farmàcia del barri,  ens encarregava mas-
caretes amb regularitat. Aquests detalls 
són d’agrair. 

 Teniu relació amb altres propos-
tes compromeses amb el medi 
ambient? 
 És essencial vetllar pel benestar del medi 
ambient. A partir de l’octubre organit-
zarem sortides al mar i la muntanya per 
fer neteja de plàstics i deixalles,  i després 
fer-los servir per produir roba. 

 És viable produir a Barcelona 
ciutat?
 Estar a Barcelona avui en dia és com-
plex. La xarxa de contactes i de clients 
és aquí,  però sovint no surten els 
números i contemples marxar a la pe-
rifèria. Al fi nal ens hi quedem,  estrets i 
reorganitzats,  però aquí.

“Si hi ha condicions de treball que 

no vull per a mi, tampoc les vull 

pels meus treballadors. Considerem 

molt important l’espai de treball”

“La xarxa de contactes i de 

clients és aquí, però sovint no 

surten els números i contemples 

marxar a la perifèria” 
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El MUHBA ha estrenat aquesta setmana una mostra sobre 
Barcelona & Futbol i la presència de l'Europa ha fet que s'hi 
abraonin els afeccionats escapulats...i ja han trobat dos er-
rors al llibret. Un: la foto de portada correspon a un partit 

jugat l'agost de 1917 entre l'Europa i una selecció de Barcelona amb la 
Sagrada Família al fons; l'error rau en el fet que la Diputació té datada 
la imatge el 1915. Dos: a la pàgina 21 hi ha una foto aèria del camp del 
Guinardó (conegut com el dels Quartels) que explica uns fets sobre un al-
tre camp escapulat, el de Providència.

El
depen-

dent

Cartes al director

Sobre els Bruguera 
i els Teixidor 
 
Sobre l'article que la passada setma-
na va publicar en aquestes pàgines 
Josep Callejón, del Centre d'Estudis Coll 
- Vallcarca, m'agradaria afegir alguns 
apunts. Els Bruguera eren prolífi cs, i els 
Teixidor no menys bons 'montatores'; aquí 
i Amèrica n'hi ha proves de la seva fertili-
tat. Els primers, un imperi venerat edito-
rial. Els altres, bossistes. No pas del puja i 
baixa de la borsa, no, la proliferació de la 
bossa de paper. Jo vaig compartir TVE la 
Primera el 1965 al mateix replà, ell al 1er 2a 
i nosaltres al 1er 1a. Unes potes metàliques 
amb rodes ens permetien compartir la 2 en 
rodatge. Això sí, es deia fer barri i compar-
tir. Viva la memòria viscuda. I al Súper 2, 
a menjar com senyors per quatre rals, vull 
dir, pessetones anyorades.

Joseph FP Pérez Panellas 
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Opinió

Editorial

Festa Major en llibertat

L
a Festa Major de Gràcia sempre ha estat símbol de llibertat, i en-
guany ha triat el millor pregoner possible amb Jordi Cuixart, pre-
sident d'Òmnium, dirigent independentista, referent social i so-

bretot veí habitual de l'activitat cultural i la vida quotidiana de la Vila. 
Ha estat 1.375 dies tancat a presó per una condemna a nou anys per 
sedició, aturada actualment pels indults, però Cuixart -i la seva com-
panya, Txell Bonet-, no han deixat mai de viure i de ser presents als 
carrers de Gràcia. Tothom els ha vist fent la seva vida: empenyent el 
cotxet del fi ll petit per Torrent de l'Olla, comprant al carrer Astúries, 
entrant als cinemes Verdi... 
Indefugiblement identifi cat 
com a líder polític sense par-
tit, Cuixart s'ha guanyat l'ho-
nor de representar la Festa 
Major en llibertat.

L'històric de la festa s'ha 
associat a aquest concepte: 
els historiadors de la celebra-
ció símbol de Gràcia recorden 
la de l'any 1935 com l'última 
en llibertat, l'esclat de la recuperació de la democràcia va fer néixer 
múltiples expressions de la festa no encorsetada amb festes alterna-
tives encapçalades pels sectors llibertaris i culturals i després pels 
moviments okupes i socials. La Festa Major de Gràcia possiblement 
és l'última que, malgrat la intensa planifi cació que hi ha al darrera, 
sempre conserva aquell punt de llibertat incontrolable que li atorga la 
base eminentment popular i de pes encara prou autogestionat per la 
xarxa de veïns.

Ara que la llibertat es veu desdibuixada per les limitacions d'un 
toc de queda al qual mai la societat s'hi hauria d'acostumar, la tria de 
Cuixart és el crit més clar.•

Ara que la llibertat es 
veu desdibuixada pels 
tocs de queda, la tria de 
Cuixart és el crit més clar

Lola Capdevila

É
s el terme que s’utilitza quan una per-
sona estereotipa o prejutja a una al-
tra persona per la seva edat. Segons 

l’OMS és la tercera causa de discriminació 
i desigualtat al món després del racisme 
i el masclisme. També trobaríem exem-
ples d’edatisme a la nostra Vila. Aplicada 
als joves quan se’ls rebutja, per les seves 
idees. Moltes persones desqualifi ca el jo-
vent tot establint paràmetres amb una 
societat (la de la seva pròpia joventut) que 
ja no existeix. També en pateixen les per-
sones grans. Tot i que potser de manera 
més silenciada és present en molts àmbits 

de la seva vida i se suma a altres eixos de 
desigualtats: els estereotips, sentiments 
com la por a envellir, l’infantilisme amb 
què es tracta moltes vegades a les perso-
nes grans, com si l’edat determinés certa 
incapacitat per comprendre i tenir opinió 
pròpia. Em pregunto per què a les perso-
nes grans els és tan difícil formar part ac-
tiva i ser escoltada per la societat. Encara 
és més complicat en el cas de ser dona i 
gran. Només per aquestes característi-
ques, en podríem afegir d’altres, et pots 
tornar socialment invisible. Cal obrir els 
ulls davant de qualsevol discriminació i a 
no posar al mateix sac totes les persones 
d’un mateix grup d’edat. Ni les joves, ni 
les grans. Totes tenim dret a participar i 
compartir, tinguem els anys que tinguem, 
la vida amb plena llibertat.•

L'edatisme

Totes tenim dret a 
compartir la vida amb 
plena llibertat, tinguem 
els anys que tinguem

Ull de 
dona
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Opinió

F
a 987 dies que les veïnes ens vam mobilitzar 
per aturar la destrossa de patrimoni natural i 
arquitectònic que estava patint una fi nca his-
tòrica de la Vila. Fa 32 mesos i mig que cele-
brem assemblees obertes a tothom, reunions, 

ciutadanes i polítiques, per a seguir defensant i rei-
vindicant la cura i l’ús d’aquest oasi al cor de Gràcia. 
Fa 2 anys i tres quarts que gent de tota mena, amb 
idees i sensibilitats diverses, compartim, debatem, 
discutim i aprenem, junts, en pro del bé comú. Son 
moltes hores i energia invertides organitzant acti-
vitats culturals i d’interès popular, una programa-
ció rica, diversa, oberta, heterogènia i inclusiva, tant 
dins de l’espai en els 3 mesos que va estar obert, com 
a l’altre costat del mur, al carrer... I així estem. (Des)
esperant. Marcint-nos com el jardí de l’Alzina, amb 
la confi ança i la il•lusió posades en un futur que sem-
bla no arribar mai. 

Fa ja 2 anys i mig que ens van fer fora de l’espai 
sota l’amenaça d’un precinte judicial, i uns quants 
mesos que, des del Consistori, essent ja les fi nques 
de propietat pública, se’ns va prometre l’obertura de 
l’espai condicionat per a l’accés del veïnat. Al llarg de 
tot aquest temps hem fet mans i mànigues per man-
tenir el ritme burocràtic, hem respectat i confi at en 
els seus processos, i ens hem constituït en associa-
ció per facilitar qualsevol tràmit legal. Hem (re)cla-
mat un calendari en ferm, ofi cial i per escrit, pel que 
fa a l’obertura del jardí i a les moltes fases del pro-
jecte, de les quals volem formar part... I així estem. 
(Des)esperant. Amb la paciència esgotant-se per mo-

ments, davant la incoherència d’un govern que, igual 
que canvia de criteri pel que fa als m² construïbles 
s’omple la boca amb iniciatives com aquesta, mentre 
ens té desinformats. I al carrer. 

L'ajuntament té a les mans la possibilitat de fer 
el projecte pilot en construcció autogestionada en 
un espai pensat i dinamitzat amb la gent del barri. 
L’oportunitat de dissenyar un espai de vida a la ciu-
tat, des del diàleg i l'autoorganització. Un referent de 
transformació, social i mediambiental. Per a totes. No 
volem un jardí ideat en una despatx o per tècnics de 
Parcs i jardins sobre el paper, a distància, desconnec-
tat de les persones i de la natura. Volem estar involu-
crades en el procés de disseny, tenint en compte els 
múltiples usos, actuals i en el futur, quan es conver-
teixi en un punt de trobada fl exible que pugui aco-
llir tota mena d’activitats, sostenibles i respectuoses, 

organitzades per les veïnes. I volem començar amb 
xerrades sobre el manteniment del verd urbà, les es-
pècies autòctones, permacultura, sobirania alimentà-
ria, etc., donant eines per crear aquest espai des de la 
base, obert i orgànic, amb, per i dins de la comunitat. 

El que espera, desespera, diuen. Certament. I així 
estem. Però quedar-nos de braços plegats no és una 
opció. No ho va ser llavors, tampoc ara. 

Seguim. Ens ajudeu? Gràcies.•

Opinió convidada

Salvem l'Alzina

El verd que (des)espera

No volem un jardí ideat en 
un despatx o per tècnics de 
Parcs i jardins sobre el paper, 
a distància, desconnectat de 
les persones i de la natura. 
Volem estar involucrades 
en el procés de disseny

I 
diuen, els i les que en saben, que és en els moments 
difícils quan es troben els amics/gues de debò, 
aquells/es que malgrat les circumstàncies se sap que 
són el teu costat, des del silenci, des de la distancia si 
cal. Aquest passat 2020, any I de la pandèmia, no ha 

estat gens fàcil per a tota la familia que, d’una manera 
o altre, fa/fem que l’Independent de Gràcia sigui una 
realitat cada divendres. L’aposta de continuar infor-
mant, tot i el confi nament imposat, està resultant d’un 
preu massa elevat que, a hores d’ara, ignorem si el po-
drem assumir. La lluita per continuar sent una publi-
cació lliure i de referència al districte de Gràcia i més 
enllà de les seves fronteres, sense cap més subvenció 
que la que ens toca per llei, sense cap mena de favor 
econòmic institucional, tot i que som premsa en català, 
tot i que el projecte de l’Independent.TV és un projec-
te tangible que neix amb la mateixa vocació de servir 
el país des de la llengua catalana, tot i els més de 20 
anys de vida, és molt dura. Els nostres valors periodís-
tics i de país sembla ser que no són sufi cients com per 
mantenir el vaixell en l’únic rumb possible, el de ser-
vir els nostres lectors/es la millor informació des del 
rigor i des de la pluralitat que, per exemple, des de les 
Tribunes es pot llegir cada setmana.

És a tots i totes vosaltres els que sabeu que un es-
crit a l’Independent de Gràcia és una eina de lluita 
per fer-se escoltar a qui m’adreço. Perquè és a vosal-
tres a qui us necessitem bàsicament, encara que si-
gui perquè la vostra opinió no quedi apagada perquè 
no sabeu on podeu fer-vos escoltar. Vivim en temps 
d’incerteses, incerteses que de fet ens toca viure els 
de sempre, perquè així ho ha decidit un règim que, 
entre altres, viu de la submissió i la por de tots nosal-

tres, mani qui mani. Per tant, si no volem que aques-
tes incerteses ens acabin de trinxar la poca llibertat 
que encara tenim, és l’hora que ens doneu un cop de 
mà, de la mateixa manera que quan ens l’heu dema-
nat nosaltres us l’hem donat. 

És l’hora que feu confi ança al setmanari, que aju-
deu a tirar endavant aquesta realitat de més de 20 
anys d’història. La força d’una comunitat mai ha es-
tat vençuda per cap poder polític i social que només 
l’interessa crear estructures comunicatives que no 
els molestin. És l’hora, si us va bé i estimeu la possi-
bilitat de poder seguir comptant amb l’Independent 
que qui pugui es faci soci del projecte, tot i els temps 
difícils.

Si una lliçó podem extreure d’aquest any I de pan-
dèmia és que, d’una manera o altre, ens obliga i obli-
garà a canviar les nostres maneres de fer. Deixar de 
ser la merma d’aquest món per començar a ser al-
guna cosa que mes i millor del que hem estat fi ns 
ara. Ens ho devem i els hi ho debem els nostres avis 
i àvies que van tirar el país endavant, des del silenci 
i des de l’opressió, després d’una Guerra Incivil amb 
una duríssima postguerra i una II Guerra Mundial i 
que ho van afrontar perquè nosaltres avui puguem 
dir que encara som vius. No és una quimera, ni tant 
sols cants de sirena, és la puta realitat. Si l’Indepen-
dent mor per inanició econòmica, Gràcia, la Vila i 
el Districte hauran perdut una font de llibertat, i un 
dels pocs mitjans que encara creu en donar la parau-
la els que la necesiten i que el periodisme és alguna 
cosa més que servir el poder per servir-se. Si l’Inde-
pendent de Gràcia desapereix ells, els del règim i si 
cal règims que tant incomodem, hauran guanyat. Si 
l’Independent de Gràcia mor, una porció de la nostra 
llibertat també morirà. Ara més que mai, no podem 
fallar, no podem fallar-nos.•

Opinió convidada

Jordi Margarit

No podem fallar-nos, no 
podem fallar al setmanari 

À.G.P.

Cedida
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Agenda

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)

Exposició: La realitat millor imaginada.
Deu artistes exposen la seva percepció so-
bre la imaginació 
Espai [b] (Torrent de l’Olla, 158)

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 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

Espectacle d'stand-up: David Arnau / Xavi 
Daura.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20 h

Dissabte 24 de juliol
Espectacle: Guateque, de Magia Kids. 
Espectacle de màgia, música i balls per a 
tots els públics. 
Teatreneu (Terol, 26), a les 17 h

Concert: Solo Piano, de Luis de Arquer. 
Clàssics de Chopin, Beethoven i obres prò-
pies i cloenda al jardí.
El Teatre més Petit del Món (Encarnació, 
25), a les 19.30h 

Música: Tardeo electrònic amb MBODJ.
La Muriel (Verntallat, 30), a les 17h

Moda: La Kera Fashion Show, un esdeve-
niment de moda alternativa que va ser 
creat per donar espai a les dissenyadores 
de roba que no tenen plataforma i es mo-
uen per un circuit alternatiu. Organitzat 
per La Kera Catalana. Entrada gratuïta 
amb inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a partir de les 17h

Concert: Miguel Trias de Bes.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20 h

Concert: Un bálsamo al corazón.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 80), a 
les 20 h

Concert: Gatzara Guartet (afro jazz, gna-
wa).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h

Diumenge 25 de juliol
Música: Vermut electrònic amb BB Cream
La Muriel (Verntallat, 30), a les 12 h

Espectacle de dansa: Entre peus i mans. 
Camut Band.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 17h

Espectacle: Don Pasquale al Festival 
Òpera amb Gràcia.
Claustre de l’Oratori de Sant Felip Neri de 
Gràcia (Carrer del Sol, 8), a les 20 h 

Concert: Pormedio Ofer Ronen Trío.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 80), a 
les 20 h

Dimarts 27 de juliol
Club de lectura. L’últim dimarts del mes
Gratuït amb inscripció prèvia.
Casal de Barri Can Carol (Cambrils, 28), 
de 18 a 19.30 h

Tallers digitals: EstàsON. Desafi ant la físi-
ca (6 a 8 anys). Edat: 6-8 anys. Cal inscrip-
ció prèvia. Places limitades.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Dimecres 28 de juliol
Narració oral: Como agua para chocolate 
(Li Morenita, Colòmbia).
La casa dels contes, a les 20h

Dijous 29 de juliol
Espectacle: Can you do this? Improvisació 
de dansa. Projecte dirigit per Paul Guenot 
que proposa un joc d’imitació amb els in-
tèrpets. Taquilla inversa amb inscripció 
prèvia.
Can Carol (Cambrils, 28), a les 19 h

Espectacle: Beatriu. Una obra sobre les 
oportunitats d’Occident des dels ulls de 
dos joves africans. 
Teatre Badabadoc (Quevedo, 36), a les 20 h

Dissabte 31 de juliol
Lol Daylong: 12 hores d'stand-up. 
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), de 12 a 24 h

Dijous 5 d'agost
Taller infantil: Sashiko. Brodat decora-
tiu i per sargir forats. A càrrec de Susagna 
Navó. No cal saber cosir, es farà a mà. Els 
participants han de portar roba tipus texà 
o loneta (peces que es vulguin reformar) 
i retalls de roba de cotó estampada o llisa. 
Agulles de cosir (millor de brodar, de forat 
gran), agulles de cap, fi ls de brodar, tisores 
i didal. Edat recomanada: a partir d'11 anys 
acompanyats d'un adult. Activitat amb ins-
cripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20), 
a les 11 h

Entitats

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

Dilluns 16 d'agost 
La Biblioteca va de Festa Major. Amb 
Roger Casadellà. Edat: +4 anys. Cal ins-
cripció prèvia a partir del 2 d'agost. 
Places limitades. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Dimarts 17 d'agost
La biblioteca va de festa. Taller: Robot 
al rescat. Amb Explorium. Edat: +6 
anys. Cal inscripció prèvia a partir del 2 
d'agost. Places limitades.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30 h

Dimecres 18 d'agost 
La biblioteca va de festa! 100% Estiu.
Taller: Fem un ninot de drap. Amb 
Susagna Navó. Edat: +7 anys acompa-
nyats d'un adult. Accés fi ns a que es com-
pleti l’aforament de l’activitat. Places li-
mitades.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Fins al 10 de setembre
Projecte artístic per a la memòria his-
tòrica de Vallcarca. Es poden enviar les 
propostes a gestio.cancarol@gmail.com

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Cedida

Amb el suport de

'Hiroshima-Nagasaki: els únics atacs atòmics 
de la història', nova mostra a la Jaume Fuster
Exposició fotogràfi ca al voltant dels bombardejos atòmics d'Hiroshima i Nagasaki, a 
càrrec del fotoperiodista Lucas Vallecillos. Aquests bombardejos, els únics nuclears 
fi ns ara i que van representar el tancament de la II Guerra Mundial, es van produir 
el 6 i 9 d'agost de 1945 respectivament. L'exposició mostra l’horror de 70.000 
persones a Hiroshima i de 40.000 persones a Nagasaki mortes instantàniament a les 
quals s’han d’afegir les morts a conseqüència de diversos tipus de càncers i altres 
patologies. Un motiu per refl exionar com el sense sentit d’una guerra arrasa amb la 
població civil no només en el sentit físic sinó també emocional. 
Fins al 24 d'agost a la biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps, 20-22)

Recomanem
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GTS enllesteix el 
proper LEM i la 
celebració dels 25 
anys de l'entitat

Gràcia Territori Sonor, 
que va ajornar l'any 
passat la 25a edició del 
Festival LEM al 2021 i 
va celebrar una versió 
reduïda del dispositiu, 
enllesteix aquests dies la 
programació d'enguany, 
que coincideix amb els 25 
anys de l'entitat. Tot i que 
encara no ha trascendit 
cap nom del cartell perquè 
encara estan enllestint la 
programació, la direcció 
de GTS sí ha confi rmat 
que enguany hi haurà 
LEM, però amb un format 
reduït semblant al de l'any 
passat, un OFF LEM que va 
oferir deu actuacions.

'El passeig de 
Robert Walser', 
teatre mòbil a 
Casa SEAT
La programació cultural 
de Casa SEAT proposa 'El 
paseo de Robert Walser', 
un projecte escènic del 
dramaturg Marc Caellas 
i l'actor Esteban Feune 
de Colombi, una obra de 
teatre l'escenari del qual 
es pot recorre a peu entre 
el hub de mobilitat i els 
carrers de la ciutat el 22, 27 
i 29 de juliol. L'espectacle 
convida al públic a formar 
part d'una representació 
diferent a cada passi. 

Ernest Abentin / GTS

Verónica Pallini: 
"Volem guanyar públic 
amb un cartell d'alta 
qualitat pedagògica"
El projecte de Porta4, renascut com a L'autèntica, celebra 15 
anys i afronta el curs amb més teatre infantil i projectes nous

Silvia Manzanera

N
ascuda del projecte 
Porta4, que va comen-
çar a fer les seves passes 
ara fa 15 anys de la mà 
de l’actriu i antropòloga 

Verónica Pallini. Tot just abans de 
la crisi sanitària, l'autèntica va fer 
el gir defi nitiu dos anys després del 
trasllat al carrer Martí per tal de 
consolidar l’aposta pel públic in-
fantil, reforçar l’escola de teatre 
i cinema i impulsar la producció 
pròpia. Després d'un curs difícil, 
l'equip segueix treballant sobre 
aquests eixos per encetar la nova 
temporada amb projectes nous. 

Crisis econòmiques, un canvi de 
seu, una pandèmia i 15 anys de 
projecte. Quin és el secret?
El secret és estar a Catalunya, a 
més de cuidar-nos i que ens cui-
din, i molt esforç, sobretot. Si saps 
gestionar i el servei que ofereix és 
bo, el percentatge de triomf és alt.

Com heu viscut els efectes de la 
crisi sanitària?
Ha estat molt difícil. Sobretot els 
mesos amb més restriccions, per-
què era molt complicat mante-
nir les classes online i només vam 
poder quedar-nos amb el 60% de 
l’alumnat. Crec que el llenguatge 
virtual al teatre no se sosté a llarg 

termini. Em sembla que la gent 
també s’estava cansant.

Com van quedar les reivindicaci-
ons de les escoles de teatre?
No hem aconseguit gaire. L’àmbit 
de l’escola està desangelada per-
què hi ha criteris que no ens unei-
xen, les diferències no ens sumen 
i llavors és molt complicat interlo-
cutar amb l’administració. No vam 
ser escoltats. De totes formes em 
sento més part del projecte teatral.

De tota manera, la part de forma-
ció és clau a L’autèntica, oi?

La impulsora i ànima de L'autèntica, Verónica Pallini. Foto: Cedida

Sí, seguim amb una formació molt 
poderosa per a infants i joves i una 
formació professional que obrim 
cada tres anys (és com una delica-
tessen). Tenim formació especia-
litzada i un súper equip docent.

Quins són els principals eixos de 
L’autèntica?
Arranquem fent una aposta for-
ta per les produccions pròpies. 
La darrera ha estat la instal·lació 
audiovisual per a infants ‘Oh, uh, 
ah, ei! Terra, Aire, Foc, Aigua’, i el 
proper 30 d’agost estrenem un re-
corregut auditiu per diferents pla-

ces de Gràcia, una proposta en col-
laboració amb el Taller d’Història. 
A fi nals d’any també tenim un pro-
jecte potent de teatre documental.

L’aposta pel teatre infantil és un 
dels eixos del projecte. Quins són 
els criteris a l’hora de programar?
Sí, totalment, és una aposta for-
ta perquè no hi ha gaire oferta de 
teatre infantil a la ciutat com la 
nostra, i per això volem guanyar 
públic obrint-ho a més persones. 
Sobretot volem que hi hagi molta 
qualitat pedagògica. S’ha de cuidar 
el públic infantil amb un llenguat-
ge molt treballat. Les companyies 
de teatre per a bebès i infants fan 
treballs molt fi ns.

Amb el trasllat a prop de plaça del 
Nord, volíeu també apropar-vos a 
d'altres entitats i fer xarxa amb 
l'entorn. Ho heu fet?
Amb la pandèmia ha estat més 
complicat però estem en diàleg 
constant amb Lluïsos de Gràcia, 
i també amb La Salle. Tenim una 
relació estreta i cordial amb el co-
merç. Gràcia també facilita molt la 
col·laboració. 

Previsió per la nova temporada?
Centrar-nos en les tres potes del 
projecte: l'escola, les noves pro-
duccions i la programació a la pe-
tita infància. I seguir amb il·lusió. 
Perquè el sector no para.•

S.M.

L
a dotzena edició del Màgicus, 
Festival de Màgia Jove de 
Barcelona, ha obert les ins-
cripcions al Concurs de jo-
ves mags fi ns als 31 de juliol. 

Aquest any el certamen presenta 
una gran novetat amb la incorpo-
ració d’una separació per categori-
es: d’una banda la màgia d’escena 
i de l’altra una nova categoria de 
màgia de prop. El concurs del fes-
tival, el principal objectiu del qual 

és promocionar la màgia jove, ha 
anat agafant més protagonisme 
en cada edició. Enguany es dividi-
rà en dos dies per poder separar 
les categories i el divendres 12 de 
novembre tindrà lloc la Màgia de 
prop i dissabte 13 el de Màgia d’es-
cena. Qualsevol mag d’entre 14 i 25 
anys hi pot participar i el jurat, for-
mat per professionals de la màgia 
i del teatre i membres de l’organit-
zació, seran els encarregats de va-
lorar la tècnica, l’originalitat i la 
posada en escena. Fins al dia 31 de 
juliol s’han de fer arribar un vídeo, 

un breu currículum i tots els ar-
xius que es puguin adjuntar al cor-
reu festivalmagicus@lluisosdegra-
cia.cat. A fi nal d’agost el Comitè de 
Selecció farà pública la llista dels 
seleccionats.

Després de l’èxit dels darrers 
anys, el festival repetirà l’experi-
ència de comptar amb un coach 
que durant l’assaig previ als con-
cursos, ajudarà als participants a 
millorar petits detalls de la posada 
en escena. El jurat format per per-
sones expertes i referents de la mà-
gia serà l’encarregat de fer la seva 

La promoció de joves mags, principal objectiu del Màgicus. Foto: Cedida

valoració i premiar les millors actu-
acions de cada categoria. Hi haurà 
dos premis, un per la categoria de 
Màgia de prop, i altre per la catego-
ria de Màgia d’Escena. El diumen-
ge dia 14 és el dia en què es faran 

els tallers de màgia per principi-
ants i la Masterclass per joves mags 
amb més de nivell. També hi haurà 
Màgia als mercats i es podran veure 
els conills als aparadors màgics de 
l’Eix Comercial.•

El Màgicus'21 es reformula en dues 
categories: màgia de prop i d'escena

El festival de Lluïsos prepara la dotzena edició amb un canvi de 
format; la Gala de Màgia serà més curta i el mateix dia del concurs
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Antoni Campañà i el cotxe

Ramón Casalé Soler

H 
i ha hagut tres exposicions al mateix temps del 
fotògraf Antoni Campañà (1906-1989), com són 
La guerra infi nita. Antoni Campañà (1906-1989) al 

MNAC; L’endemà de la retirada, al Museu Memorial de 
l’Exili (MUME) de La Jonquera, i Campañà. L’estètica 
de la modernitat, a Casa SEAT. Aquest últim espai, ubi-
cat al passeig de Gràcia, 109, fa poc que va obrir les 
portes. Està situat davant dels jardinets de Gràcia, 
cantonada amb l’avinguda Diagonal, un punt neuràl-
gic de la ciutat. Entre les diferents activitats que es de-
senvolupen, les exposicions ocupen un lloc destacat.

A Antoni Campañà se’l coneix sobretot per les seves 
fotografi es de la Guerra Civil, on va arribar a fer cinc 
mil negatius que va guardar en dues capses verme-
lles que estaven amagades, però tres dècades després 
de la seva mort es van poder recuperar en un garatge 
de Sant Cugat. L'exposició de Casa SEAT mostra foto-
grafi es realitzades durant el període 1925-1975, on el 
públic trobarà l’evolució del cotxe al nostre país, és a 
dir, l’adveniment de la modernitat mecànica. En total 
s’exhibeixen unes dues-centes fotografi es, de les quals 
només una quarantena estan impreses, ja que la resta 
es poden veure mitjançant audiovisuals. Els comissa-

ris són Arnau González, 
Toni Monné –net del fo-
tògraf- i Plàcid García-
Planas, que també han 
comissariat l’exposició 
del MNAC. 

El fet de que 
Campañà fos amic, a 
més de mantenir una re-
lació professional, amb 
l’enginyer militar i fotò-
graf José Ortíz Echagüe, 
va servir perquè pugués 
fer infi nitat d’imatges 

del món del motor, ja que Ortíz Echagüe va ser el pri-
mer director de la Seat, l’any 1950, i el que va incidir 
que Campañà fos el fotògraf ofi cial de la marca. 

Per tant, Campañà va radiografi ar els anys del “de-
sarrollismo”, des del famós 600 fi ns el 1500, o el que 
és el mateix, fotografi a el temps, ja que pot “immor-
talitzar la velocitat i dotar el camí d’estètica”, fent un 
recorregut per les diferents etapes i transformaci-
ons que han tingut les marques Seat, i que a través 
d’aquesta exposició podem visualitzar perfectament.
Les imatges que s’exposen serveixen per adonar-se de 
la importància que la fàbrica SEAT va tenir a la Zona 
Franca dins del teixit industrial de la ciutat, i que 
Campañà sap mostrar-les com si fossin belles i estèti-
ques, per això “és un obrer de la fotografi a (...), els cot-
xes formen part del seu retrat d’aquella societat”.•

crítica 
d'art

Se'l coneix 
sobretot per 
fotografi ar la 
Guerra Civil; 
hi ha cinc mil 
negatius

entrevista

La música sona als 
terrats de Gràcia

La Clàudia i l'Adriana han 0rganitzat als terrats de la Vila 
més d'una desena de concerts en els darrers dos mesos 

Verónica Garcia

E
l Terrat d’Or és un projec-
te que neix entre parets 
gracienques durant el 
confi nament amb el pro-
pòsit de ser un nou espai 

de concerts. Es materialitza poc 
després que la vida torni als car-
rers i, sobretot, als terrats.

Per què neix El Terrat d’Or?
Naixem perquè durant el con-
fi nament ens preguntàvem què 
farien els nostres amics músics 
quan tot tornés a agafar ritme. 
On anaven a fer els bolos? Vam 
començar a fer concerts al terrat 
comunitari del nostre bloc per-
què poguessin actuar, i va funci-
onar molt bé. 

Com van anar els primers con-
certs?
Érem molt pocs però era bonic 
perquè tot era de proximitat. Els 
sucs eren de Cal Valls, les cerve-
ses de la Rosa de Foc, i amb el que 
guanyàvem de la venta d’entrades 
pagàvem les artistes.

I decidiu continuar amb el pro-
jecte.
Sí, poc després de començar ens 
van contactar des de La Muriel 
per si volíem fer-hi un cicle de 
concerts. Vam ajuntar iniciati-
ves fi ns que va arribar la segona 
onada, que ho va posposar fins 
a aquest maig. Tot i això, el for-
mat ens ha jugat a favor perquè 
les restriccions pel Covid pràcti-
cament no ens afecten. 

Per què és tan especial aquesta 
intimitat?
De vegades quan vas a concerts 

més multitudinaris no connec-
tes gens amb el cantant perquè 
no sents que estigui cantant-te a 
tu. Nosaltres valorem molt la in-
teracció entre l’artista i el públic, 
és la màgia del projecte. A més, 
l’adreça és secreta i això ho fa més 
especial encara. 

Clar, això no passa en ambients 
més' mainstream'…
Exacte. A sales com la Barts, per 
exemple, no hi ha la màgia que un 
cantant toqui per només trenta 
persones. Nosaltres hem recollit 
els nostres interessos i n’hem fet 
un projecte. El fet que sigui a l’ai-
re lliure ho fa més diferent. Pot 
venir el mateix artista més d’un 
cop, però no serà el mateix con-
cert, perquè no farà el mateix 
temps, per exemple. 

Només contempleu la disciplina 
musical?
No, de fet hem tingut dues ex-

posicions al Terrat. Vam tenir la 
Gala Pont, i ara en tenim una de 
la Jana Abril. Uns amics ens van 
ajudar a idear-la perquè es pogu-
és muntar i desmuntar cada dia. 

Heu creat comunitat?
Completament. I és bonic, per-
què ve gent coneguda, desco-
neguda, venen músics i artistes 
d’altres disciplines i creen siner-
gies entre ells. És una manera 
molt orgànica de conèixer-se i 
de crear una xarxa cultural. 

I aquesta xarxa cultural trans-
cendeix Gràcia?
Creiem que Gràcia és un lloc es-
pecial. Ningú se sorprèn amb 
aquestes iniciatives, no són pro-
jectes puntuals. També és veri-
tat que ara mateix som pràctica-
ment el centre de la ciutat, molta 
gent es coneix i constantment hi 
passen coses. Això sempre t’ho 
fa fàcil.•

Concert de Júlia Pigali a El Terrat d'Or. Foto: Ivar Teunisen

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
Space Jam. 16:00, 18:30 i 21:00. Dc 

16:05,18:40 i 21:15
• Viuda negra. 15:55,18:35 i 21:15
• Cruella. 18:40
• La mujer del espia. 16:10
•¡A todo tren! Destino Asturias 

.16:00 i 18:00
• La Purga: Infi nita. 19:45 i 21:30
• Fast & Furious 9 15:55, 18:45 i 

20:55 
• Ama. 21:55
• Una canción irlandesa. 21:00
• Las apariencias. 16:05 i 18:30 
• El cover. 20:00
• Peter Rabbit 2: A la fuga. 

15:55,17:55
• Misterio en Saint-Tropez. 15:55 

19:55 21:50
• El viaje de sus vidas 16:30 18:50 

21:40

Cinemes Girona. Girona, 177
• Queridos camaradas. V.O.Subt.

Cast. 20:00 (de dc a dg)
• Las apariencias. Català 17:00 (de 

dc a dg) 
• Las apariencias. V.O.Subt.Cast 

21:00 (dv i ds) 
• Dos. Castellà 17:00 18:30 20:00 

22:10 (dv), 17:00 18:30 22:10 (dj i 
dss), 17:00 18:30 20:00 (dg), 17:00 
18:30 (dc)

• Dance with me. V.O.Subt.Cast 
19:00 (ds)

• Summer of Soul. V.O.Subt.Cast 
20:00 (dj)

• Un blues para Teheran.V.O.Subt.
Cast 21:00 (dj)

• La mujer que se escapó. 
V.O.Subt.Cat 17:00 (de dc a dg)

• La mujer que se escapó. 
V.O.Subt.Cast 18:30 (dc, dj, dv, 
dg)

•¡Al abordaje! V.O.Subt.Cast 19:00, 
21:30 (dj, dv, dss)

•¡Al abordaje! V.O.Subt.Cast 19:00 
(dc i diumenge)

Verdi. Verdi, 32. 
• Space Jam 2: Nuevas leyendas. 

20:10 22:00 18:00 (català) 18:00 
(castellà)

• Una canción irlandesa. 18:00 
20:00 22:20

• La mujer que escapó. 20:00
• Viuda Negra .19:45 21:35 
•¡A todo tren! Destino Asturias 

18:00 (castellà)
• Miss Marx. 22:15
• Envidia sana. 18:00 
• Cruella. 20:00
• Un lugar tranquilo 2. 22:30
• Raphael Lord of the Arts. 18:15

• Diplomacia. 20:15
• Peter Rabbit 2: A la fuga. 18:00 

(castellà - excepte dc)

Verdi Park. Torrijos, 49
• Nomadland. 18:00 
• Otra ronda. 20:05 (excepte dc)
• La mujer del espía. 18:00 20:15 

22:15
• Dos. 20:40 22:30 
• El viaje de sus vidas. 18:00 22:10
• Summer of Soul. 20:10 
• Una joven prometedora. 22:25 
• En un barrio de Nueva York. 

18:00 
• Una villa en la Toscana. 20:15 

(dc)

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 
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Pantalles

Jesús Sánchez
@ciutatsatelite
 

L
a pandèmia ha estat un factor deci-
siu per consolidar el model actual 
de teletreball que moltes empreses 

i administracions –motivades per dife-
rents raons- estan implantant a les seves 
organitzacions. És evident que moltes 
professions, allunyades ja dels models 
de producció fabril, semblen haver estar 
concebudes per permetre la feina des de 
casa. No em pertoca fi car-me en un jardí 
i analitzar els pros i els contres d’aquest 
model. Però sí voldria aturar-me en re-
fl exionar sobre una qüestió tan domès-
tica com simbòlica dels nostres temps. I 
és la dedicació de molts teletreballadors 
a estar davant d’una pantalla, primer, per 
motius de feina i després com a eina per 
l’oci o les relacions socials. En el passat, 
qui no s’ha sentit interpel·lat quan hom 
deia que passava més temps amb com-
panys de feina que amb la seva família? 
O qui dels boomers aquí presents no ha 
sentit dir dels seus pares que ja estava bé 
de fer petar la xerrada al carrer o fer pun-
tades a la pilota i que vinga nano puja a 
casa a fer els deures de l’escola?

El carrer o les xerrades de cafè de la 
feina han estat (i continuaran sent però 
de forma diferent) un pegament social 
d’una forma de la que potser no érem 
massa conscients fi ns que molts hem ha-
gut d’orientar el temps, l’espai i les eines 
laborals cap a l’àmbit domèstic i amb un 
nou agent com és la pantalla.

Les pantalles són els nous vells com-
panys de feina. És un intermediari alfa 
que ens domina i ara passem més hores 
amb les pantalles que amb la família i 
les puntades de pilota ja no es fan al car-
rer sinó a les pantalles i fem el cafè da-
vant una pantalla.

És clar que la societat ha canviat de 
pantalla però convindria potser que po-
sem de tant en tant la pantalla en negre 
perquè no se’ns quedi la ment en blanc, 
vagi a ser que –parafrasejant el micro-
relat d’Augusto Monterroso– quan vaig 
despertar, la pantalla encara estava allà. 
Pantalles.•

Òscar MejíasGraciencs a la contra

T
ot i ser fi lla de Sarrià, la Mima Sant va venir a 
Gràcia el 1972. I, malgrat que ara ja no hi viu, el bar-
ri la va marcar tant que mai ha deixat de tenir-hi 
una connexió. Va ser al 2005 quan, juntament amb 
altra gent, la Mima funda Amics d’ak ben, una en-

titat sense ànim de lucre que es dedica a donar suport a 
ak benn de Dakar. Ak benn és una entitat creada l’any 1995 
pels germans de Taizé (Kër Taizé) al barri de Grand Yoff de 
d'aquesta ciutat senegalesa. 

Ens trobem davant d’un cas curiós, ja que primer neix 
l’Association ak benn a Dakar i, més endavant, neix la con-
trapart, els Amics d’ak benn. “En el nostre cas és el Sud qui 
ajuda al Nord, és el Sud que té les iniciatives i fa el treball 
important”, comenta la Mima. L’aportació d’Amics d’ak benn 
a la iniciativa de Dakar és la d’ajudes a través de materials, 
venent l’artesania i amb altres maneres que es puguin sug-
gerir, o amb l’adhesió com a associats, per a alguns amb do-
natius puntuals o regulars.

Llavors, quina és la tasca d’ak benn a Dakar? Es tracta 
d’una associació que miren pel futur de la gent de la zona: 
dones, joves i infants són els que hi acudeixen per desco-
brir, construir i crear lligams. I la Mima està molt orgullosa 
del camí recorregut. “S’arriba fi ns aquí amb molt de treball. 
Per això no ens agrada parlar de voluntaris sinó de compro-
mís. Compromís dels responsables, joves, dones i infants del 
barri de Grand Yoff i aquí a Catalunya de les persones que 
creuen en la tasca que hem assumit i que, tot i ser volunta-

ris tots, ens hi dediquem amb professionalitat”. És així com 
han arribat a construir tota mena d’iniciatives, basades en 
els seus mercats, botigues, de tu a tu, on hi venen l’artesania 
que fan a ak benn. I no només això, sinó que també organit-
zen esdeveniments diversos com trobades, xerrades o expo-
sicions. I, particularment, la Mima hi aporta el seu granet 

de sorra “col·laborant sobretot amb el que sé fer millor, com 
és dibuixar, opinar sobre els seus dissenys i donant un cop 
de mà a les dones i als infants i, per descomptat, als anima-
dors”. Davant de la pregunta de com animaria la gent a col-
laborar, la Mima insta a “interessar-se per tot, pel món on es 
viu, per les nostres respectives cultures i el seu entorn, pel 
treball ben fet, la tècnica, l’art. És també una invitació a do-
nar més, a donar-se generosament. Així, de mica en mica, 
els infants, els adolescents, més tard joves, les dones esdeve-
nen els autèntics protagonistes del projecte”.•

Taller de costura adreçat a dones organitzat per l'entitat Ak benn a Dakar (Senegal). Foto: Cedida

Els autèntics protagonistes 

La tasca d'akk benn a Dakar és mirar 
pel futur de la gent de la zona: dones, 
joves i infants hi acudeixen per 
descobrir, construir i crear lligams
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