
La L9 es mou per extreure 
aquest estiu les peces de la 
tuneladora aturada a Lesseps
Les estacions pendents del tram central, deu anys després de la frenada, obren 
un pòrtic grua al Guinardó i continuen marcades en el calendari 2026-2029

L'Europa mira cap 
a l'Àliga i el Carmel 
per l'afectació del 
canvi de gespa al 
Nou Sardenya
L'Ajuntament rebutja la petició 
d'avançar les obres perquè no 
afectin l'inici de temporada P7

Golem's i Torralba, 
principals premis 
d'honor Vila de 
Gràcia 2021
L'escultora Patrícia Cancelo, premi 
solidaritat Covid, i l'activista Jordi 
Baldrich a títol pòstum s'afegeixen 
als guardons Documents P6

Enrica Tifatino 
(Artemisabcn): 
"Només entenc 
l'art com a eina 
de canvi social"
 
Premi Vila de Gràcia 2020, l'artista 
subratlla l'acció comunitària en 
plena Setmana de la Dansa P11

Treballs previs de la L9 a la Ronda Guinardó a tocar de l'Hospital de Sant Pau, aquest dijous. Foto: À.G.P.

Albert Balanzà

Corria l'any 2010 quan el debat entre els barris del 
nord i del sud de Gràcia passava si fer primer la L9 
o reformar la Travessera de Dalt i es va optar per 
la segona opció per la lentitud de la primera. Però 
l'any següent va esclatar tot, en plena crisi econòmi-

ca: al març tot eren celebracions perquè la tuneladora entra-
va a Gràcia i enfilava cap a l'estació anomenada Muntanya 
i al maig tot es va aturar, i lògicament es va reformar la 
Travessera i es va tapar Lesseps amb un urbanisme que no 
s'entenia si no es veia a sota l'estació de la L9 (el pali quadrat 
té l'alçada corresponent a la fondària). Han passat més de 
deu anys i alguna cosa es torna a moure: aquests dies s'està 
muntant un pòrtic grua al Guinardó per on sortiran aquest 
estiu les peces de la tuneladora de Lesseps. La màquina, in-
utilitzable segons fonts del departament de Territori, s'ha 
d'extreure a trossos i les estacions del tram central mante-
nen l'últim calendari fixat per obrir entre 2026 i 2029. Pàgina 3

Setmanari gratuït
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Breus

Nomenclàtor eleva 
a ciutat la placeta 
dedicada al Coll al 
pessebrista Pinyol

El ple de dimecres que ve 
elevarà a la ponència de 
Nomenclàtor de ciutat 
un paquet de propostes 
del grup de treball local, 
entre les quals destaca 
com a novetat una placeta 
dedicada al pessebrista 
Agustí Pinyol al barri del 
Coll, a tocar del carrer 
Castellterçol. Aquesta era 
una reivindicació històrica 
del Grup d'Estudis. També 
hi haurà la proposta del 
vial Josefina Torrents Illa 
(a tocar del CN Catalunya), 
el jardí de l'Alzina i el dels 
Arabescos i el passatge 
Manuel Cros, a tocar del 
Nou Sardenya. 

Homenatge de 
Rosa de Foc i 
Agita't al poeta 
àcrata Lizano 
Una vintena de recitadors 
es congreguen divendres 
(19h) a l'Ateneu Rosa de 
Foc en un homenatge al 
poeta àcrata Jesús Lizano, 
mebre actiu de l'Ateneu 
Llibertari de Gràcia del 
carrer Perill als anys 80. 
A banda del micro obert, 
s'exposaran objectes de 
Lizano com el titella o una 
disfressa de bisbe, claus en 
els seus happenings locals. 

Albert Balanzà

El procés i negociació en-
tre el Districte i el Casal 
Popular Tres Lliris per a la 
renovació de l'acord de ces-
sió d'ús de l'excomissaria, 

que va caducar el passat 22 de se-
tembre entre amenaces de precin-
te d'uns i recursos administratius 
dels altres i que no es va tancar 
amb èxit fins a principis d'abril, 
ha rebut un toc d'atenció per part 
de la Comissió de Garantia del Dret 
d'Accés a la Informació Pública 
(GAIP), l'organ independent ele-
git pel Parlament.

L'ens públic ha donat aquest 23 
de març la raó a un veí que denun-
ciava l'opacitat del Districte a l'ho-
ra de facilitar tota la informació 
del procés de negociació almenys 
en dos àmbits de peticions: d'una 
banda, el veí posava de manifest 
que no li constava cap resolució ni 
anunci de procés públic i que tam-
poc li havia estat facilitat cap docu-
ment de seguiment del projecte ni 
cap memòria de l'Associació Joves 
de Gràcia (ara El Jovent de Gràcia).

La GAIP va donar per bones les 
explicacions municipals en el sen-
tit que no hi va haver procés pú-
blic perquè la cessió d'ús "es va fer 
efectiva com a resultat del projecte 

El casal popular Tres Lliris, al carrer Nil fabra amb Torrent de l'Olla. Foto: À.G.P.

Transparència obliga el 
Districte a aportar tota 
la informació sobre la 
cessió d'ús de Tres Lliris
L'òrgan independent dóna la raó a un veí que denunciava 
l'opacitat del Districte en el procés de prórroga de l'acord

realitzat i presentat al Districte pel 
Casal Tres Lliris" i que s'han fet re-
unions de seguiment i s'han recla-
mat les memòries. 

Però en un recurs estimat a la 
veu veïnal la GAIP no avala l'ar-
gument del Districte en el sentit 
que no s'han facilitat més docu-
ments perquè estaven "en anota-
cions internes" que no conforma-
ven "cap expedient administratiu 
amb rellevància pública" i qualifi-
ca aquest apunt com a "excuses in-
concretes". L'estimació del recurs 
també estipula que el veí té dret 
a saber si el Districte va complir 
amb el control del contracte, en-
cara que Tres Lliris aportés final-
ment a principis de 2020 la memò-
ria d'activitats que no havia fet en 
els dos anys anteriors. Només tan-
gencialment la demanda entra en 
les queixes veïnals sobre molèsties 
i els expedients oberts contra l'en-
titat juvenil.

L'Ajuntament, diu la 
resolució, ha actuat 
donant "excuses 
inconcretes" al 
demandant

El repor

A. B.

Tornen aquests dies les 
fosses comunes als te-
lenotícies que parlen 
d'Ucraïna, i hi ha un 
fil conductor que por-

ta als Balcans, i més enrere a la 
Guerra Civil espanyola, i a l'Ate-
neu de Fabricació set entitats del 
Salvador i Catalunya aixequen el 
dit sobre el cas del país centre-
americà. "Un dia van començar 

a arribar sacs", explica l'investi-
gador Carlos Cañas, un dels seus 
primers records de petit, amb 
son pare treballant al cementiri i 
fent fotos amb polaroid per aju-
dar a identificar cossos. Ara que 
viu a Barcelona, no perd de vista 
l'esforç de recuperació de la me-
mòria que des del 2019 estan fent 
periodistes com Lilian Angélica 
Martínez al Diario de Hoy: un 
projecte per ubicar les massa-
cres, sobretot entre 1980 i 1991. A 
Mozote, per exemple, l'exèrcit va 

executar 978 persones sospito-
ses de simpatitzar amb l'FMLN. 
Quasi tot el poble.

Cañas argumenta per què val 
la pena fer aquest esforç de lo-
calitzar l'horror. "Hem de poder 
perdonar però sobre una base 
concreta, no sobre l'aire". A la 
guerra del Salvador en 12 anys 
hi ha llistades 28.000 víctimes 
però els càlculs de desapareguts 
s'eleven als 80.000, sense comp-
tar morts similars des de 1966. 
"Ja hi havia assassinats [de su-

posats terroristes] i encara no 
existia la guerrilla", apunta. 

La recuperació d'aquesta 
trista història (només va sor-
tir El Salvador als informatius 

d'aquí quan les bales van matar 
el capellà d'origen basc Ignacio 
Ellacuria) és tema de tota una 
setmana d'actes, també a la 
Casa Amèrica, que culminaran 
dissabte a l'Ateneu del carrer 
Perill amb el documental de 
Jordi Oriola Rompiendo silencios. 
La experiència de Villa El Rosario 
amb la participació de dos dels 
protagonistes del documental 
i dels fets de Villa El Rosario, 
Francisco Mena Sandoval, ex-
capità de l’exèrcit del Salvador 
i excomandant de la guerrilla 
salvadorenca del FMLN i Evelyn 
Romero, directora de la Red ciu-
dadana de mujeres de Morazán.

Ho deia Eduard Balsebre, ex-
conseller tècnic del Districte i 
implicat a l'ONG Huacal, "si això 
no s'explica, no existeix". I per a 
molts, és un descobriment.

L'Ateneu de Fabricació acull unes jornades sobre El Salvador 

"Si no s'explica, no existeix"

El Salvador, present a l'Ateneu. Foto: A.B.

Els consellers Calàbria i Lacasta 
avancen en les 'opos'. La borsa 
de treball de l'Ajuntament es pot 
engruixir des d'aquesta setmana 
amb la consellera tècnica de BComú 
(amb un 54,66) i el portaveu del 
grup municipal del PSC (76,50), que 
han superat la primera fase d'un 
procés polèmic pel fet de ser obert 
a càrrecs de confiança. El regidor, 
Eloi Badia, es va retirar finalment.

À.G.P.
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Interior del Rebost Solidari, al carrer Reig i Bonet. Foto: Laura Rodríguez Blanco

un 7% a l'alimentació i un 8% a al-
tres qüestions.

Quadura explica que aquesta 
distribució dels ajuts només nota 
un cert canvi d'escenari en el cas 
de l'alimentació, "on sí que es veu 
que hem passat el moment més 
crític", si bé l'estabilització de les 
xifres encara es mouen en uns ba-
rems que se situen en un valor tri-
ple a la situació anterior a la crisi 
sanitària, que de retruc va signifi-
car una nova crisi econòmica per 
a molta gent.

Serveis Socials gasta la meitat a reallotjar
Només en els ajuts per a l'alimentació es nota un cert canvi d'escenari menys crític que en plena pandèmia

A.B

L'escenari de postpandèmia 
que s'està dibuixant en els 
últims mesos no baixa dels 
500-600 casos atesos als tres 
centres de serveis socials de 

Gràcia que s'han registrat des de 
fa dos anys i la despesa municipal 
en ajuts s'eleva encara als 80.000 
euros, la meitat dels quals es de-
diquen al reallotjament de per-
sones. Un exemple: l'incendi del 

passat febrer a l'Hotel Coronado 
de Nou de la Rambla va tenir en-
tre els ferits una persona reallotja-
da de Gràcia. 

Aquest és l'escenari de l'infor-
me d'emergència social i sanità-
ria que es presentarà dimarts 4 
de maig al ple del districte i que 
aquest dilluns ha avançat el conse-
ller Yusef Quadura en comissions 
consultives. La resta dels ajuts, se-
gons les xifres oficials, es dediquen 
en un 35% a l'habitatge (ajuts a pa-
gar lloguer i al manteniment), en 

Breus

El local de l'antic 
Mobles San Ramos 
a Vallcarca obrirà 
com a forn de pa
L'avinguda de Vallcarca 
sumarà a partir de mitjan 
maig un forn de pa més 
a la llista d'establiments 
d'aquest eix que aspira 
a convertir-se en rambla 
verda. Ho farà al local 
del que va ser durant 57 
anys i fins al desembre de 
l'any passat Mobles San 
Ramos, a la cantonada 
amb la Baixada de la 
Glòria. El propietari nou 
de l'establiment, Josep 
Catafal, amb un forn de pa 
justament als baixos de la 
cantonada del davant, té 
en marxa aquests dies les 
obres de remodelació que 
culminaran en l'obertura.

Bombers al 
campanar de 
plaça de la Vila 
per un curtcircuit

Una dotació dels Bombers 
de Barcelona va intervenir 
la nit de dimarts a 
dimecres al campanar 
de la plaça de la Vila per 
un foc elèctric que no va 
provocar cap afectació a 
l'estructura del símbol de 
Gràcia més enllà de cridar 
l'atenció per l'actuació 
del cos d'emergències. 
L'incident va obligar a 
desplegar una escala fins 
al primer nivell de la torre 
civil però la cosa no va 
anar a més gravetat. 

Cedida

La Línia 9 es mou per 
extreure aquest estiu pel 
Guinardó la tuneladora 
aturada a plaça Lesseps
Territori reprèn més de deu anys després els treballs en el tram 
central del nou metro a Gràcia però manté el calendari 2026-2029 

Albert Balanzà

L a Línia 9 del Metro, l'ambi-
ciós projecte de connexió 
en transport públic publi-
citat com la línia més llarga 
d'Europa (i que ha acabat 

sent la més cara per les diferents 
aturades), ha deixat de ser una en-
telèquia aquests dies a la vista dels 
veïns del Guinardó i el subsòl de 
Gràcia es remourà sobretot aquest 
estiu per extreure les peces de la 
tuneladora aturada ara fa més de 
deu anys, el maig de 2011.

In illo tempore, no feia ni dos 
mesos que la tuneladora havia en-
trat a Lesseps i enfilava el camí de 
l'estació de Muntanya i d'allà cap 
a l'estació de Sanllehy, però la crisi 
econòmica i la presa de decisions 
del Govern van frenar en sec el pro-
jecte. La tuneladora, lògicament, en 
deu anys ha quedat del tot inutilit-
zable, segons expliquen fonts del 
departament de Territori, i sortirà 
a trossos pel pòrtic grua que ja s'ha 
instal·lat al Guinardó. Ara ja s'estan 
traient "elements auxiliars".

Tornen les obres de la L9 però 
es mantenen els calendaris últims 
que detallen que el tram central 
amb les estacions que falten no 
estarà fet almenys fins al període 
2026-2029. L'obra que falta es farà 
amb la tuneladora que està treba-
llant des de fa un any a Sarrià-Sant 
Gervasi i que ara es troba a l'alça-
da del carrer Manuel Girona. La fei-
na de la tuneladora de Lesseps, en 

L'estació de Lesseps 
està executada 
en un 92% i la de 
Sanllehy un 42%; la 
de Muntanya, 0% 

tot cas, no haurà estat en va per-
què els informes d'Infraestructures 
Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) 
de març de 2022 detallen que l'exe-
cució de les estacions ja es va com-
pletar en un 92% a Lesseps i en un 
42% a Sanllehy. De fetm la reurba-
nització de Lesseps ja es va fer en 
consonància a aquesta nova esta-
ció, amb l'exemple del pali disse-
nyat per Viaplana que fa la matei-
xa alçada que la fondària a la qual 
es troba l'estació. El fanalet vermell 
(o groc, segons els plànols), és l'es-
tació de Muntanya, que no està ni 
començada i que segueix generant 
molts dubtes de futur.

Oficialment des del febrer de 
2022 però amb el gruix per encarar 
a l'estiu, els treballs de retirada de 
la tuneladora de Lesseps a través 
del Guinardó s'allargaran un any, 
fins a l'abril de 2023. Aquest tram 
de Gràcia, en qualsevol cas, no es 
troba en la fase de Sarrià o Mandri 
on ja hi ha ordenades microvola-
dures i inspeccions d'edificis per a 
aquest 2022. El calendari d'estrena 
apunta cap al període 2026-2029 
com una probabilitat realista.

El pòrtic grua per la L9 a tocar de l'Hospital de Sant Pau. Foto: À.G.P.

Veïns de la Salut insisteixen pel bus 
116. L'AV Park Güell-La Salut-Sanllehy 
s'ha reunit aquest dilluns amb TMB 
per demanar més freqüència de pas 
i més combois en cap de setmana i 
un reforç de pas també en horaris 
escolar entre setmana. El popular 
'busito' només funciona fins a les 
9 en dissabtes (cada 30 minuts) i 
diumenges (cada 50 minuts), tot i 
ser el més utilitzat de la ciutat.
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Xavier Alcalde

E l dijous 26 de juliol de 
1956 la parròquia de Sant 
Joan de Gràcia, a la pla-
ça de la Virreina, acollí 
una cerimònia ben es-

pecial: el casament entre el ciu-
tadà francès Jacques Hibon i la 
catalana Marta Garcia. Oficià 
la cerimònia el sacerdot Josep 
Casanovas. L’acte tingué lloc en 
el context del dissetè congrés es-
panyol d’esperanto i hi assistiren 
molts dels 600 congressistes, que 
deixaren l’església petita. Per ter-

cer cop, la ciutat era l’escenari 
escollit pel prestigiós esdeveni-
ment (inaugurat al Saló de Cent), 
després de la primera edició 
de 1920 i la darrera d’abans del 
franquisme, el 1936. 

Cal dir que el pare Casanovas 
era un veterà esperantista, molt 
actiu a la diòcesi de Girona, i ha-
via tingut un paper rellevant en 
l’acolliment a Catalunya de 211 
infants austríacs després de la 
Primera Guerra Mundial, en co-
ordinació amb els esperantistes 
de la regió d’Estíria. Era un dels 
sacerdots que s’encarregaven de 
les eucaristies a les trobades d’es-

peranto. I, evidentment, hi feia 
servir la llengua internacional. 

Per la seva banda, els dos ena-
morats s’havien conegut també 
com a esperantistes i, en absèn-
cia d’una llengua comuna, l’es-
peranto esdevingué de forma 
natural l’idioma de la parella, 
com passava habitualment a les 
llars internacionals formades 
d’aquesta manera. Ella era la se-
cretària del grup Stelo de Paco, 
el principal grup esperantista de 
Gràcia en aquells anys. Situat al 
carrer Terol 26, era també la seu 
de la Cooperativa de Teixidors 
a Mà (ara Teatreneu). El 2017 la 

biblioteca Jaume Fuster aco-
llí l’exposició Barcelona coopera. 
La Cooperativa de Teixidors a Mà, 
1876-2004, on s’explicava també 
la importància que hi havia tin-
gut el grup Stelo de Paco. 

Davant la impossibilitat de 
reactivar els grups d’esperanto 
obrers i/o catalanistes, els espe-
rantistes catalans no tenien més 
opció que formar part d’asso-
ciacions políticament neutrals. 
Tanmateix, el moviment espe-
rantista durant el franquisme 
suposà un oasi de cooperació en-
tre persones amb ideologies opo-
sades, especialment davant l'erm 
associatiu que caracteritzava 
l’Espanya de la postguerra.

Tornant al casament, conclo-
em amb les paraules del but-
lletí de la Federació Espanyola 
d’Esperanto: “Enmig d’una pluja 
d’arròs i una explosió de foto-
grafies, va sonar, com a prome-
sa pacifista, les amades notes de 
La Espero. Tothom va felicitar 
la nova parella esperantista fins 
que l’automòbil els va allunyar 
de les interminables encaixades 
de mans i els llargs petons”. 

El repor

L'esperanto a Gràcia (V): la vida social durant la postguerra

El casament més esperantista

Escales de l'església de Sant Joan. À.G.P.

A.B.

E l ple de Gràcia informarà favorablement amb tota 
probabilitat aquest dimecres vinent el pla especi-
al del futur mercat de l'Abaceria amb l'objectiu de 

validar tots els usos que conviuran en l'espai, des de 
l'intrínsec espai de les parades d'alimentació fins als es-
pais per a entitats o per a l'Ajuntament mateix a la nova 
planta soterrània tercera. El que no es mou des de ge-
ner de 2021 és l'estructura de ferro que ja es va anunci-
ar en el projecte executiu del desembre passat que ani-
ria a terra pel mal estat del ferro i del qual se'n farà una 
rèplica. Fonts municipals han explicat que no hi ha data 
per a la retirada de l'estructura sinó que la previsió és 
adequar aquesta obra prèvia sobrevinguda a les dates 
fixades entre d'estiu de 2022 a Nadal de 2024. 

L'Abaceria aprova 
el pla especial però 
l'estructura no té 
data de retirada 
El tràmit al ple autoritza la 
ubicació de tots els usos que 
conviuran en el futur mercat

El Park Güell 
programa rutes sobre 
els orígens i Gràcia

E l Museu d'Història de Barcelona ha programat 
aquest maig quatre xerrades sobre els orígens 
històrics del Park Güell i l'entorn antigament 

burgés de Gràcia. El Park Güell i l'aigua, el recinte en 
relació amb Barcelona, Gràcia 1900 i Gaudí són els 
temes de les passejades. Les entrades estan disponi-
bles al web del MUHBA al preu de dos euros.

À.G.P.

Societat
Veïns de Baixada de la 
Glòria es mobilitzen 
perquè la reforma 
sigui més accessible
La reivindicació adverteix que el projecte no estalvia els més de 200 
esglaons que ara hi ha amb les escales mecàniques sense funcionar

Albert Balanzà

La Baixada de la Glòria (o pu-
jada, segons com es miri) fa 
vertigen encara, i més quan 
s'han conegut en els últims 
mesos els terminis de la re-

modelació (inici execució octu-
bre 2022 i finalització maig 2024). 
Però un cop conegudes les dates 
d'una remodelació que s'espera 
mentre la majoria de trams d'es-
cales mecàniques no funcionen, 
els veïns s'han mobilitzat amb 
uns primers cartells públics que 
posen de manifest un aspecte im-
portant: el com.

Sobre la base que hi ha 59 esca-
les entre Coll del Portell i Sostres, 
96 entre Sostres i Verdi i 68 entre 
Mare de Déu del Coll i avinguda 
de Vallcarca, i que les fotografi-
es de gent gran esllomant-se pu-
jant i baixant parlen per si soles, 
la nova plataforma veïnal adver-
teix que el nou projecte de l'Ajun-
tament no estalviarà aquests més 
de 200 esglaons i que en cap ren-
der dels que s'han mostrat es té 
en compte l'accessibilitat que ara 
es demana a qualsevol projecte 
públic.

El Districte, en converses infor-
mals, assegura que el projecte que 
es va mostrar el febrer de 2021 no 
és definitiu i que és susceptible de 
retocs, i sobre el terreny hi ha ha-
gut alguna inspecció per part de 
l'Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat. Però els veïns 

Gent gran a les escales de Baixada de la Glòria; les mecàniques no van. Foto: Cedida

contraposen aquesta versió ofici-
al al fet que la clau de la reforma 
no està en l'augment d'espais de 
descans o en l'augment del verd 

sinó en una preocupació més pro-
funda per donar resposta a l'ac-
cessibilitat. 

Les mobilitzacions dels veïns 
no s'han quedat només en aquests 
primers cartells sinó que s'han 
recollit unes 200 signatures amb 
paradetes muntades a l'avinguda 
Vallcarca. Mentrestant, aquests 
dies s'han fet treballs d'asfaltat-
ge als trams de la Baixada de la 
Glòria on no hi ha escales mecàni-
ques, just a tocar de la promoció 
de pisos on abans hi havia la casa 
okupada Kasa Nostra.

El Districte apunta 
que el projecte es 
pot retocar, mentre 
l'IMPD també 
hi diu la seva
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Documents
Golem's i Torralba, principals 
premis Vila de Gràcia 2021 
Els premis Vila de Gràcia 2021 han guardonat aquest dijous Josep Antoni Torralba i la sala Golem's (antic 
Teatre Almeria) en les categories principals de premi d'honor individual i col·lectiu; el jurat ha premiat la 
dedicació incansable del president de la Federació de Colles de Sant Medir en el teixit social local i també 
la nova etapa de l'espai escènic. Altres premiats han estat la Verdinada de Lluïsos, la professora d'educació 
física de l'institut La Sedeta Pilar Salinas, la beca Mike Lane dels Castellers, la botiga San Ramos tancada 
recentment, el Consorci de Normalització Lingüística, Toni Mañané i Ferran Pons pel llibre dels 150 anys 
de Festa Major al carrer Llibertat, el director de Ràdio Gràcia, Carles Salat, l'escultora Patrícia Cancelo 
(premi solidaritat Covid) i un reconeixement pòstum a l'activista del Coll Jordi Baldrich. Fotos: Cedides

1. Foto de família amb 
els premiats. 2. Josep A. 
Torralba, president de 
Sant Medir, premi d'Honor 
individual. 3. Víctor Álvaro, 
impulsor del Golem's, 
premi d'Honor col·lectiu. 
4. Els Castellers de la Vila, 
premiats per la Beca Mike 
Lane. 5. Lídia Alberich, 
del CNL Grácia, premi a la 
divulgació de la llengua 
catalana. 6. Maria Ángeles 
Ramos, de Muebles San 
Ramos, amb el guardó al 
projecte comercial. 7. Pilar 
Salinas Vert, professora 
d'Educació física a l'INS La 
Sedeta, millor iniciativa 
pedagògica. 8. Recollint 
la Menció especial a 
títol pòstum per a Jordi 
Baldrich, fundador del 
Grup d'Estudis del Coll-
Vallcarca. 9. Rafael 
Giménez amb el premi per 
a la Verdinada de Lluïsos. 
10. Carles Salat, de Ràdio 
Gràcia, premi a la millor 
actuació comunicativa. 
11. L'escultura Patricia 
Cancelo, premi excepcional 
a la solidaritat en el context 
de la covid- 19. 12. Toni 
Mañané i Ferran Pons, 
reconeguts pel seu 'Carrer 
Llibertat 150 anys de 
guarnit'
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El voluntariat ambiental, 
eix de la Primavera Verda

La complicitat de l’Aula Turull amb el Coll



[2]

Serveis d’interès

‘Mans verdes per un planeta viu i 
sostenible’, lema del cicle del Coll 
La Primavera Verda del 

Coll, un cicle impulsat 

pel centre cívic el 2006 

centrarà enguany la 

programació en l’acció 

ciutadana, donant a 

conèixer diferents col-

lectius i entitats que, 

des del treball volun-

tari, busquen un món 

més just. Arrenca el 5 

de maig amb una taula 

rodona amb l’Aula Tu-

rull, DEPANA, Xarxa de 

Voluntariat Ambiental i 

Lluïsos de Gràcia.

Els principals 
actes de la 
Primavera

Edició pre pandèmia de la Festa Verda al Parc de la Creueta, que enguany recupera el seu format tradicional i sense restriccions

La Festa Verda 
-enguany sense 

resitriccions- és una 
dels actes més esperats

Silvia Manzanera

La Festa Verda d’enguany també tindrà tallers i activitats familiars 

Enguany no hi haurà 
exposició d’inauguració 

però sí taula rodona 
sobre voluntariat



[3]

Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012 CasaVicenscasavicens casa_vicens

Vine a gaudir del ‘Spring Vicens’, 
la visita més deliciosa! 
Reserva les teves entrades al millor preu a www.casavicens.org

Drets Humans i canvi 
climàtic a l’Escola Virolai
La Setmana UNESCO 

que celebra cada any 

l’escola Virolai ha per-

mès a l’alumnat portar 

a terme diferents activi-

tats entorn la pau, la so-

lidaritat i la defensa dels 

Drets Humans, i tractar 

temes com la justícia i el 

cicle de l’aigua.

Lluïsos se suma a la jornada 
del Clean Up Day el cap de 
setmana del 6 al 8 de maig

Alumnat de l’Escola Virolai durant la Setmana UNESCO



[4]

Turull suma complicitats amb el Coll i 
amplia el cartell de la Primavera Verda
La relació entre l’Aula Ambi-

ental del Bosc Turull i el centre 

cívic del Coll ve de lluny però 

enguany totes dues entitats 

han fet una passa en ferm 

amb la Primavera Verda, co-

organitzant activitats i posant 

de relleu la importància de su-

mar idees i recursos en l’àmbit 

de l’educació ambiental. Així, 

a la proposta pròpia que l’Aula 

fa amb l’arribada de la nova 

estació, se suma la celebració 

del cicle que enguany té com a 

eix principal el voluntariat am-

biental. Tot plegat un conjunt 

de propostes per connectar 

amb la natura. 

L’Aula Ambiental del Bosc Turull intensifi ca aquests dies l’activitat

S.M.

La primavera a Turull és un moment ideal per observar la fl ora i fauna de l’entorn 
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Podis per a Gràcia 
Gimnàstic Club i 
La Salle abans de 
la Lliga Iberdrola

Trenta gimnastes 
del Gràcia Gimnàstic 
disputaran dissabte 
30 a Salt la 2a fase de 
la Copa Catalunya de 
gimnàstica artística 
masculina (promoció, 
base i via olímpica). En 
femenina, els equips del 
carrer Molist van tancar 
la competició a Terrassa 
amb un primer lloc en 
VO3 (foto), per davant 
de La Salle (segones). Els 
conjunts del Nord van ser 
primers en VO4 i tercers 
en VO7. El Gràcia va fer 
dos podis individuals. La 
Salle quatre, abans de la 
2a jornada regular de la 
Lliga Iberdrola (7 i 8/05).

La Matagalls 
Montserrat i la 
Gràcia Montserrat 
obren inscripcions
El Club Excursionista 
de Gràcia ha obert 
les inscripcions de la 
Matagalls Montserrat 
del Centenari, que es 
disputarà el 17 i 18 de 
setembre. La cursa de 
resistència té dues llistes 
que es tancaran el 19 de 
juny. De la seva banda, 
la Unió Excursionista 
de Catalunya a Gràcia 
organitza la travessa 
Gràcia Montserrat pel 
18 i 19 de juny, amb la 
possibilitat d'apuntar-s'hi 
a partir del 5 de maig.

Cedida

El Catalunya fa 
socis d'Honor 
els regidors 
Badia i Escudé
Després de l'acord amb 
l'Ajuntament per eixugar 
el deute econòmic i 
resoldre el contracte de 
gestió de les instal·lacions 
de Can Toda, el Catalunya 
ha proposat a l'assemblea 
celebrada aquest dijous fer 
socis d'Honor el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, i el 
d'Esports, David Escudé.

Àlex Gutiérrez Pascual

E ncara no s'ha acabat la 
temporada 2021/2022 i 
l'Europa ja es troba im-
mers en els maldecaps de 
la propera. L'entitat esca-

pulada ha començat a sospesar al-
ternatives al Nou Sardenya men-
tre el camp estigui en obres per 
la substitució de la gespa artifici-
al (agost i setembre). I mira cap a 
instal·lacions municipals properes, 
com la de l'Àliga, de la qual és usu-
ària habitual, o la del Carmel, amb 
la superfície també renovada. Les 
altres opcions passen pels camps 
de l'Horta i la Teixonera. Aquesta 
recerca queda condicionada pel fet 
que onze terrenys de joc, a més del 
Nou Sardenya, estaran en obres 
precisament aquest estiu.

La petició a l'Institut Barcelona 
Esports (IBE) d'avançar aquesta 
actuació al 18 de juliol perquè tin-
gui una afectació menor en la pre-
temporada i el curs 2022/23 (vegeu 
L'independent núm. 884) ha rebut 
la negativa per part de la institu-
ció municipal. Una proposta des-
cartada a la darrera comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports de 
l'Ajuntament i ratificada en una re-
unió aquest dimecres entre club, 
Districte i IBE. 

La corporació municipal argu-
menta que no es pot alterar el ca-
lendari establert del mateix procés 
d'adjudicació, previst pel juliol. "Es 

L'Europa mira cap a 
l'Àliga i el Carmel per 
l'afectació del canvi de 
gespa al Nou Sardenya
L'Ajuntament descarta la petició d'avançar les obres però 
es compromet a "ajudar a buscar opcions", segons el club

van plantejar dos lots de licitació 
per evitar l'actuació en el mateix 
període de temps i amb el risc que 
comporta", va indicar el regidor 
d'Esports, David Escudé, en aques-
ta comissió del 19 d'abril. "Hem es-
tat jugant a una espècie de puzle 
tècnic per intentar poder arribar a 
tots els camps i que afecti el mínim 
possible a l'activitat de temporada 
i pretemporada", va afegir. 

El club escapulat entén els ar-
guments però això no resol la re-
cerca necessària d'alternatives un 
cop comenci el curs i la pretempo-
rada futbolística, prevista per fi-
nals d'agost en el cas dels primers 
equips. "Ens preocupa el mes de 
setembre", assegura el president 
de l'Europa, Víctor Martínez, que 
ha tret un compromís del Districte 
i l'IBE per "ajudar a buscar opci-
ons". La ronda de contactes ha 
començat amb dirigents de la CD 
Carmel i la PB Barcino, gestora del 
camp de futbol de l'Àliga. La idea 
del desplaçament algunes jorna-
des dels equips de l'Europa com a 
local agafa forma.

El primer equip masculí visita 
l'Andratx. Després d'un empat 
meritori a Formentera (0-0), els 
de Gerard Albadalejo tornen a 
viatjar a les Balears per enfrontar-
se a un rival directe (tres punts 
més que els escapulats) en la lluita 
contra el descens (diumenge 1, 
12h). El femení ha tancat la lliga de 
l'ascens i el títol amb una golejada 
al Saragossa B (1-4) i divendres 6 
(19h) tindran recepció al Districte.

"Ens preocupa el 
mes de setembre", 
explica el president 
de l'entitat, 
Víctor Martínez

El canvi de la gespa del Nou Sardenya, previst per l'agost i setembre. Foto: À.G.P.

reforma pendent de la pista com a 
repte, l'entrenadora Laura Rafegas 
ha passat a presidir la nova direc-
tiva del club de la plaça del Nord. 
La junta també està formada pels 
exjugadors Ferran Morris (vi-
cepresident i tresorer) i Montse 
Martí (Intendència i delegada 
de pista), els entrenadors Carles 
Rofes (Direcció esportiva) i Víctor 
Valderrabano (Relació escoles), 
Miquel Lope (Recursos i Pista), 
Glòria Grumaches (Llicències, 
ACIDH i Entitat) i Jaume Lope 
(Famílies i Delegats).

SaFa Claror, salvació aconseguida 
La reforma de la pista, objectiu de la nova presidenta de Bàsquet Lluïsos, Laura Rafegas

À. Gutiérrez Pascual

L 'equip sènior del SaFa Cla-
ror continuarà la tempora-
da vinent (i ja en seran tres) 
a la Copa Catalunya feme-
nina. El conjunt que entre-

na Dani Perdiguero ha ratificat la 
salvació a la categoria una jorna-
da abans de finalitzar el playoff 
de permanència, després d'impo-
sar-se amb claredat al Valls (85-
64). "Conec les jugadores, sé que 
són un deu i són treballadores", 

SaFa Claror lluint samarreta. Foto: Cedida

assegura Perdiguero, que tenia 
"confiança plena" en la plantilla 
per aconseguir l'objectiu. Amb la 
victòria a l'Esportiu Claror que ha 

certificat seguir a Copa, va arribar 
l'esclat de festa entre una graderia 
plena i les jugadores taronja, que 
van tenir un reconeixement espe-
cial per a la jugadora Carla Muñoz, 
lesionada de llarga durada. "Sense 
poder estar a la pista ha estat un 
bon reforç", destaca el tècnic sobre 
Muñoz, autora del disseny amb un 
trencaclosques de les samarretes 
que han lluït plantilla i cos tècnic. 

Junta nova a Bàsquet Lluïsos. Amb 
només una candidatura presenta-
da durant el procés electoral i la 
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Cartes al director

Berlín, la seva 
llum i cultura 
 
Durant aquells dies de fi nals de l’hivern, 
Berlin es veia i sentia, com una ciutat con-
valescent, sortint lentament d’una altra 
hecatombe. En aquest cas, la de la pandè-
mia, la del covid 19 i la seva variant òmi-
cron. Tot i així, no necessitava bufanda, 
el cel estava sense núvols, i la lluna cap al 
vespre era quasi plena. Alguns dels ber-
linesos més curiosos i creatius feien cua 
davant del Friedrichstadt Palast, que ja 
tornava a brillar amb llumetes de neó. Es 
celebrava la Berlinale 2022. Els berlinesos 
mantenien la seva amabilitat, i el seu som-
riure als llavis. El festival tenia lloc, en dife-
rents indrets, no massa allunyats uns dels 
altres, i no gaire lluny d’on l’any 1933, a la 
Bebelplatz es van cremar libres, tot just a 
la zona sud d'Unter den Linden.

Felicitats des d’aquestes línies a Carla 
Simón per 'Alcarràs', guanyadora de l’Ós 
d’or, i portar a les pantalles internacionals, 
un producte autòcton de la terra, i l’especí-
fi ca problemàtica d’una família de la page-
sia catalana. També destacar la feina feta 
per altres dones del món del cinema, com 
la realitzadora i directora francesa Claire 
Denis, i a la millor interpretació com a pro-
tagonista, l’actriu alemanya d’origen turc, 
Meltem Kaptan. Les dues amb un Ós de 
plata. I igualment amb premi Ós de plata, a 
la millor interpretació de repartiment per 
a la Laura Basuki, i al millor guió de Laila 
Stieler, entre altres premis importants.

La primavera a Berlin es sentia a prop, 
com si després de la convalescència, do-
nes la benvinguda als millors festivals de 
cinema, que tindrien lloc arreu d’Europa, 
durant tot l’any, per fi , de manera pre-
sencial: com el festival de Cannes (mes de 
maig). Festival de cinema de Locarno (mes 
d’agost). Festival internacional de cine-
ma de Venècia (agost, setembre). Festival 
internacional de cinema de Sant Sebastià 
(setembre). Festival internacional de cine-
ma fantàstic de Sitges (Octubre), i altres.

Sortint de Berlín, a primera hora del 
matí, els rajos solars travessaven la porta 
de Brandenburg. Sota un cel blau i net, la 
llum de la creativitat cinematogràfi ca, co-
mençava a expandir-se arreu del món. 
Montse Carranza 

Opinió

Les banderoles de benvinguda a Gràcia que hi ha al Pla de 
Salmeron no són ni han estat mai un prodigi d'actualitza-
ció frenètica per part del Districte. Però hem d'admetre que 

aquesta sí que no la vam veure venir: la setmana passada encara hi ha-
via penjats els cavallets i els caramels del cartell guanyador de la festa de 
Sant Medir. ja feia un mes llarg que havia passat la diada, però allà esta-
ven les banderoles criant pols. El recanvi ha arribat per unes banderoles 
del Tradicionàrius... quan el festival de música tradicional ja s'ha acabat. 
Ho diuen ben clar les dates dels cartells. Fins al 8 d'abril. Els responsables 
del manteniment i actualització de l'espai, en tot cas, al seu rotllo. Ja fri-
sem per saber quina serà la propera banderola... Festa Major 2021?

El
depen-

dent

Editorial

La L9 es torna a moure 
al ventre de Lesseps

Com si els algoritmes detectessin la conversa d'aquest dilluns en-
tre un periodista i una dirigent veïnal de la Salut, les corrents 
subterrànies de la ciutat, a Travessera de Dalt, s'han començat a 

remoure i encara ho faran amb més força aquest estiu per extreure 
a trossos les peces de la tuneladora de la L9 que va aturar-se allà un 
maig de 2011. Han passat més de deu anys d'aquella excitació que va 
suposar l'inici de les obres de la nova línia de metro a Lesseps i dels 
debats encesos sobre la ubicació de l'estació de Muntanya. Sona ridí-
cul a aquestes alçades aquell 
altre debat sobre la conveni-
ència d'acabar la L9 a Lesseps 
o remodelar la Travessera de 
Dalt; fi nalment va guanyar 
la segona opció per golejada.
Malgrat tot, hi ha moviments, 
deu anys després. La vella tu-
neladora NFM sortirà pel pòr-
tic grua que s'ha instal·lat a la 
part de dalt de l'Hospital de 
Sant Pau i serà tot un espectacle veure aparèixer les peces del macro-
giny inutilitzable. Quan va ser útil, aquest no va fer una feina en va: 
l'estació de Lesseps de la L9 està executada en un 92% i la de Sanllehy 
en un 42%; la de Muntanya, però, no ha ni començat.L'entrada en fun-
cionament de la nova línia de metro, com tot en aquesta ciutat pel que 
fa a infraestructures i grans transformacions, no serà d'avui per demà 
perquè el calendari ofi cial més optimista parla del 2026-2029. Però sig-
nifi carà, quan arribi, el gran canvi en la mobilitat que fa dècades que 
s'espera a Gràcia, i vés per on que no arribi aquesta reforma abans 
que la del pla Vallcarca o la del mercat de l'Abaceria.

Vés per on que el nou 
metro no es posi en 
marxa abans que el pla 
Vallcarca o l'Abaceria
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Amb la 
col·laboració:

Lola Capdevila 

Zero Espais Foscos a Gràcia és una 
proposta que es va debatre en el 
Consell de Dones fa uns quants me-

sos i la pandèmia no va deixar fer fi ns ara. 
Aquest abril han començat les Marxes 
Exploratòries, que recorrent el barri amb 
un grup de dones veïnes, per tal de de-
tectar i analitzar quins elements físics i 
socials condicionen la seva percepció de 
seguretat. El primer recorregut s’ha fet 
a la Vila i seguiran els altres barris fi ns a 
acabar a principis de maig amb una valo-
ració global i esperem una solució mate-
rial i efectiva. Hi ha pressupost, fermesa 

i compromís per fer-ho. D’aquest primer 
recorregut, les participants destaquen 
quins són els principals elements d’in-
seguretat. La il·luminació defi cient, les 
voreres estretes amb cotxes aparcats al 
costat, els solars, les entrades amples 
de pàrquings on no es pot veure si hi 
ha algú amagat, serien alguns elements 
d’inseguretat. Per altra banda, es detec-
ta alguns carrers amb bona visibilitat, 
sense voreres ni espais d’aparcament, 
els comerços amb aparadors llumino-
sos, o les entrades de cases amb vidres 
que visualitzen l’espai com afavoridors 
de seguretat. La diagnosi anirà a càrrec 
del Col·lectiu Punt 6 que ja va desenvo-
lupar el projecte del 2017 Passejant amb 
mirada de dona. Volem anar pels car-
rers, a qualsevol hora, sense por.

Fora espais foscos

Elements d'inseguretat: 
il·luminació defi cient, 
voreres estretes amb 
cotxes aparcats o solars

Ull de 
dona

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 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.
3 Repetició quinzenal del programa Tot comerç. Es combina amb la Tertúlia 
Política. 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 2022

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

Lalo López
Tobacco Road

Tradicionàrius 
– Punt i seguit
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17 a 18 h Espai Solidari (1) Tradicionàrius 
– Punt i seguit

Lalo López
Tobacco Road Teatrí de Butxaca Las tardes 

a Gràcia

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones (1) Gràcia 
Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política 
(2) – Tot 

comerç (3)

Música i 
Geografi a Gracienques (1)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (1) Sortides amb 
Gràcia

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat
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Exposicions
Fins al 29 d'abril
Exposició Ovàrica. Amb la pintura i la poe-
sia de Rosa M. Arrazola. La mostra neix de 
la necessitat de fer visible la dona. És una 
obra que s'aplega al voltant de la forma 
circular, tot i que la desdibuixa per fer-la 
imperfecta. El centre són els ovaris, símbol 
de vida i de maternitat, i que no només fan 
referència al fet biològic, sinó que expres-
sen un part simbòlic: parir mons, parir ide-
es des d’un punt de vista que no torni a ser 
sempre i un cop més el masculí, perquè en 
aquest segle XXI cal fer les dones més evi-
dents i manifestes que mai.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 30 d'abril
Exposició Carrer Llibertat: 150 anys de 
guarnit, a partir del llibre escrit per Toni 
Mañané i Ferran Pons. L'exposició és re-
cull històric de la trajectòria festera del 
carrer Llibertat, organitzada per la seva 
comissió de festes.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l'Olla, 104)

Exposició Prohibit Tot, amb il·lustracions 
de Sara Jansen, artista que a partir d'un 
llenguatge informal obre un diàleg amb la 
ciutadania a qui convida a reflexionar so-
bre un món sovint inaccessible. El projecte 
neix fruit de la inquietud de sortir al car-
rer i reivindicar diversos aspectes socials 
i repressius, començant per l'ús de l'espai 
públic com a recurs per a visibilitzar l'obra 
en una ciutat elitista i institucional perl 
que fa a l'art.
CC El Coll - La Bruguera (Alea, 15)

Fins al 5 de maig
Exposició Som Veïnes. Un viatge pel bar-
ri de La Salut, un recorregut per aquest 
barri gracienc a través de la mirada i ex-
periència de les dones. Aquesta exposició 
col·lectiva és el resultat d’un procés comu-
nitari creat per veïnes, entitats i serveis 
del barri. Totes formen part de Salutem, 
el Pla Comunitari de La Salut. La mostra 
vol posar en relleu el seu treball voluntari, 
una feina sovint invisibilitzada, però que fa 
transformar les relacions i construeix es-
pais de convivència. La mostra també pre-
tén visibilitzar les dones que s'organitzen, 
que creen xarxa, que creen espais oberts i 
vius per gaudir-los col·lectivament. 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Fins al 8 de maig
Exposició Cuerpos indomables. Tu cuerpo 
es arte. El 23 d'abril a les 18.30 h hi hau-
rà una exposició debat amb les fotògrafes 
Rebeca Molero i Mireia Marcó. Les autores 
pretenen que la gent pugui oborir els ulls i 
sigui conscient de com són els cossos reals 
i adonar-se que cada persona és única, sen-
se necessitat de canviar físicament.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5)

Fins al 14 de maig
Fotografia Matemàtica. Exposició de fo-
tografies relacionades amb conceptes 
matemàtics realitzades per alumnes de 
l’Institut La Sedeta. Aquestes fotografies 
s’emmarquen en el Concurs de Fotografia 
Matemàtica, organitzat per l’Associació de 
Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de 
les Matemàtiques (ABEAM).
CC La Sedeta (Sicília, 321) 

Fins al 26 de juny
Exposició Guerra, de l'artista filipina Nikki 

Luna, on reivindica el paper de les dones 
que exerceixen treball invisible en la socie-
tat actual. Mostra temporal inclosa al preu 
de l'entrada de Casa Vicens.
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Exposició permanent 
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: ma-
nifest de la seva obra. Per conèixer la his-
tòria de la Casa Vicens, en el seu context 
social, cultural i artístic com obra gaudi-
niana i la seva anticipació al modernisme. 
Consulteu horaris i preus a la web.
Casa Vicens (Carolines 18- 22) 

Actes
Divendres 29 d'abril
Xerrada: Gestió emocional, a càrrec de la 
psicòloga i psicopedagoga Laura Cerdán
El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 12h

Teatre: Pactes, representació adapta-
da de l’obra de Juanmi Illan, a càrrec de 
Dinàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h i ds a 
les 18h

Cicle de cinema: la classe obrera. La son-
risa telefónica (2016) d'Aitziber Olaskoaga 
+ Documentos sobre la clase obrera (2019) 
de JGGuerra. Amb la participació especial 
de Jordi González i Pepe Malavé, treballa-
dors de la SEAT.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 19h
 
Teatre: Inmolación. Teatre multidiscipli-
nar entorn de la problemàtica del suïcidi 
juvenil. Cia Teba Teatristes a Barcelona. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19.30h 

Concert: La Prenda Roja - Flamenco en 
Rojo. Amb Ana Brenes, Cristina López i 
Sara Sambola.
El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 21h

Concert: Ariox i Galgo Lento. 
Heliogàbal (Ramón i Cajal, 80), a les 21h

Concert: Kids From Mars.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Dissabte 30 d'abril
Setmana de la Dansa. Mostra de dansa 
d'escoles. Amb Escola Àrea, La Filigrana, 
Slam Dancing BCN i Swing Maniacs.
CC La Sedeta (Sicília, 321),a les 11h

Protestants, la història silenciada.
Esglèsia Evangèlica Baptista de Gràcia 
(Verdi, 191), a les 18.30h

Setmana Internacional de la Dansa: 
DID360º 2022. Companyia 360 grados. 
Amb agrupacions convidades.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19h

Concert: Kids From Mars.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Dimarts 3 de maig
EstàsON: STEAM elèctrics. Taller sobre 
electricitat dirigit a infants d'entre 6 a 8 
anys. Cal inscripció prèvia. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h 

Parlem amb James Ellroy. L'autor conver-
sarà amb Antonio Lozano sobre la seva 

darrera novel·la 'Pánico'. 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 18.30h

Presentació de Germanet a càrrec d'Ibra-
hima Balde i Amets Arzallus Antia. Amb 
la periodista Silvia Marimón Taifa Llibres 
(Verdi, 12), a les 18.30h

Dimecres 4 de maig
Cultura i arts gitanes. De l'Índia al 
Mediterrani. Xerrada: Qui apoquina el que 
hem jalat? Parlem de la llengua romaní. A 
càrrec de Pedro Casermeiro Cortés. 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 18.30h

Concert: Bori Magyar.
Golem's (Sant Lluís, 64), a les 21h

24a La Taverna del CAT: León Nieves i Leo 
Pizarro. Reserves de taules a bardelcat@
gmail.com
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), 21h 

Dijous 5 de maig
Taller: Cuidar el cuidador, a càrrec de 
Carmen Bono.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 11h

Setmana de Japó: Onsen: què fan els mi-
cos?, a càrrec de Pato Mena. Edat: 4-7 
anys. Cal inscripció prèvia. Aforament li-
mitat 10 infants.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 17.30h

Divendres 5 de maig
Concert: Jordi Batiste. Amb Barnasants.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Entitats

Divendres 29 d'abril
Cabaret poètic i musical Homenatge a 
Jesús Lizano. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h 

Hot Jam Session: Just you, just me.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

3a Xornadas Valdeorresas letras galegas 
2022. Exposició homenatge 'OSIL, 25 anys 
de premsa en gallec'. 
Ateneu Roig (Torrent d'en Viladet, 34), a 
les les 20h 

Dissabte 30 d'abril
Mercat de pagès de Vallcarca. Música 
amb Kwame Acústic Sound System i bar-
ra amb productes de temporada.
Plaça Joan Liébana, de 10 a 14h

Nit de monòlegs. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20.30h

Diumenge 1 de maig
Teatre Encontro amb Florencio Delgado 
Gurriarán.
Plaça del Nord a les 17h

Teatre: Senyor meu, de N. Krasna. 
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 21h 
i dg a les 18h

Dimecres 4 de maig
Taller rumba catalana. Cicle Amen Sam.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 11h

Dijous 5 de maig
Presentació del llibre Contes Cabrons, 
amb el seu autor, Pep Fornés.
Banc Expropiat (Quevedo, 15), a les 19h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

'After All Springville', avantguarda 
belga al Lliure de Gràcia 
Una de les creadores més avantguardistes del moment en les arts en viu, Miet 
Warlop, torna al Lliure des de Bèlgica amb un espectacle basat en un altra 
peça seva, Springvill, que ja va estrenar el 2009, un joc de sorpreses en què 
l'escenografia, el vestuari, els objectes i els personatges interactuen i es fusionen. 
Ara a 'After All Springville' es troben una casa viva i criatures mig humanes-mig 
coses per qüestionar-se l’espai que ocupem, físic i mental o com ens relacionem 
amb els altres. Una proposta per a tots els púbilcs on no hi falta diversió.
Dissabte 30 d'abril al Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 20h

Recomanem

Cedida

Amb el suport de
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Ana Pániker, la natura com a expressió poètica

Ramón Casalé Soler

A la galeria Art Enllà (Sant Pere Màrtir,15) hem 
pogut veure el recent treball de la pintora Ana 
Pániker (Barcelona, 1957) a través de l’exposició 

Estrofes, dos poemes curts i altres reflexos, on ha exhibit 
una trentena d’acrílics sobre tela i fusta. És la primera 
vegada que contemplo la seva obra en una galeria, ja 
que només la coneixia de quan vaig visitar el seu estu-
di de Barcelona fa uns quants anys.

Es va formar a la Universitat de Barcelona, on va 
estudiar Història de l’Art i Antropologia Cultural i a 
l’Escola Eina, on va realitzar diversos cursos d’Art. A 
més de dedicar-se a la pintura, és il·lustradora, disse-
nyadora gràfica i editora. Precisament el seu germà 

dirigeix l’editorial Kairós, fundada pel seu pare, el filò-
sof Salvador Pániker. La seva mare és la dibuixant i il-
lustradora Núria Pompeia. 

L'exposició actual m’ha sorprès gratament; el seu 
treball no és tan agressiu ni exacerbat, potser perquè 
no apareix la figura humana, degut a que el prota-
gonisme el té la natura. L’artista mostra obres de pe-
tit format amb la finalitat de representar un llibre a 
mode de microrelats basat en dos contes breus d’èpo-
ques diferents: una és el passat, referint-se a “la casa 
on l’artista va passar els estius de la seva infància, ara 
desapareguda”, i l’altra és el present, a través de mos-
trar la naturalesa, amb “el misteri del bosc on l’Ana 
viu, caòtic, ple, màgic, la llar de tot el que és animal”. 
La disposició dels quadres té diverses lectures; alguns 
són políptics, que permeten mostrar escenes que s’in-

terrelacionen, com per exemple succeeix en el conte 
núm. 1 que fa referència al passat, amb cases, el mar, 
un illot, un arbre, i el conte núm. 2, on hi ha un corb, 
una pedra, còdols, una bassa... La resta de les obres re-
flecteixen una natura quasi bé inhòspita com és el re-
corregut aleatori d’un rierol, l’escorça dels arbres i els 
núvols que amenacen tempesta. En totes aquestes pe-
ces la seva tasca com a il·lustradora és ben evident, ja 
que domina amb suficiència el dibuix, que juntament 
amb un cromatisme no tant accentuat com abans, 
però on la idea de moviment es fa palesa en cadascu-
na de les obres que s’exhibeixen. Aquesta exposició li 
ha arribat en un moment de plena maduresa creativa 
perquè sap conjugar amb perfecta harmonia la litera-
tura i l’art, o com s’explica en el catàleg, els seus qua-
dres tenen “una composició poètica breu”.

crítica 
d'art

L'Espai Mosaik 
estrena al carrer 
Gran un mercat 
d'art de proximitat
Coincidit amb la festa del 
comerç al carrer a Gran 
de Gràcia, l'Espai Mosaik 
estrena el cap de setmana 
del 7 i 8 de maig Encants 
amb Art, una proposta 
d'art, sostenibilitat i 
proximitat, oberta al barri, 
que reunirà diferents 
artistes, alguns dels quals 
viuen i treballen al mateix 
carrer com ara Anttic, Kike 
Fernandez i Ediciones del 
subsuelo. També hi serà 
Tucho Bergeret i les seves 
construccions sostenibles 
o Biaitee, marca de roba 
feta a Barcelona.

Breus

El CAT acull la 
crònica il·lustrada 
del 35è 'Tradi' de 
Pedro Strukelj

El CAT ofereix des del 
divendres 6 de maig i fins 
al setembre l'exposició 
Dibuixant la música, una 
crònica il·lustrada del 35è 
Tradicionàrius feta per 
Pedro Strukelj, il·lustrador, 
arquitecte i gestor cultural 
a Casa Amèrica Catalunya. 
Strukelj utilitza un 
llenguatge entre el còmic 
i el dibuix de quadern 
de viatge que comença i 
acaba durant el mateix 
concert. Al vestíbul del 
CAT hi haurà un mural al 
fris i tot el procés creatiu 
que ha dut a terme durant 
aquests 3 mesos. 

Josep Tomàs

Enrica Tifatino: 
"Només entenc 
l'art com a eina de 
transformació social"
 

En plena Setmana de la Dansa a Gràcia, l'ànima d'Artemisabcn 
defensa l'expressió artística des de l'acció comunitària

Silvia Manzanera 

Aquest divendres 29 d'abril 
és el Dia Internacional de 
la dansa i a Gràcia se cele-
bra cada any una setmana 
dedicada a posar en valor 

les diferents expressions artísti-
ques d'aquest sector, als professio-
nals que s'hi dediquen i les escoles. 
Una d'elles és Artemisabcn, un cen-
tre que promou la dansa i l'art amb 
fins terapèutics. Enrica Tifatino 
(premi Vila de Gràcia el 2020), n'és 
l'ànima del projecte. 

I portar l'art al carrer. 
També entenc l'art amb l'acció co-
munitària. És important que l'art 
no només estigui als teatres, s'ha 
de portar al carrer. També crec en 
la participació del públic. En els 
meus espectacles sempre procuro 
fer partícip la gent. L'art connecta 
amb la part inconscient i aquest és 
el poder de la dansa o de la músi-
ca, fa visible allò invisible quan ho 
comparteixes amb els altres.

Com us ha afectat la pandèmia? Us 
esteu recuperant? 
Ha estat molt complicat perquè 
hem hagut d'aturar tota la part co-
munitària i terapèutica perquè no 
es pot fer virtual. Hem fet intents 
de canvi de format, i molts s'han re-
inventat amb fórmules online però 
jo necessito contacte físic i visual. 
Han estat mesos difícils perquè les 
despeses han seguit igual. L'única 
part bona és que la creativitat i l'art 
s'han reconegut com a necessàries. 
Al principi del confinament ens va 
salvar cantar als balcons... I cuinar. 
Tots dos actes creatius.

Quins projectes teniu de futur? 
Volem portar l'art arreu, a les es-
coles, als hospitals... Per canviar el 
món hem d'anar tots junts. També 
seguirem enfortint els nostres 
projectes de DAM, Veus de dona i 
Música per la Pau. I una nova inici-
ativa que s'està cuinant just ara.

Quina és la vostra implicació a la 
Setmana de la Dansa? 
Participem des de la segona edició i 
a més de les portes obertes, fem ta-
llers i presentem la peça de la com-
panyia AMAR, un projecte que vam 
engegar el 2014 amb Arapdis, on es 
demostra que les persones que la 
societat diu que no són "vàlides" sí 
que ho són. La mirada acostuma a 
ser des de la carència i nosaltres de-
senvolupem les capacitats a partir 
del que té cada persona.

La teva concepció de l'art va per un 
altre camí...

Tot l'art és necessari i és un ins-
trument de transformació social. 
Veiem l'artista des del punt de vista 
del fan, una persona a qui idolatrar, 
però tothom en som, d'artistes. Vull 
trencar el concepte de l'artista vin-
culat a mercat, però l'art també 
està dins d'un sistema capitalista. 
Nosaltres vinculem art amb salut i 
benestar perquè és un mitjà eficaç 
i universal per canviar les persones. 
Tothom sap ballar i cantar.

Quina línia formativa seguiu a 
ArtemisaBCN?
Fem formació en dansa, art i mu-
sicoterapia, és un camí personal i 
vivencial on els alumnes aprenen a 
gestionar les seves emocions i tro-
ben els instruments que milloren 
la seva vida quotidiana. Tots els ac-
tes creatius són actes terapèutics. 
Primer ho apliques a la teva vida i 
després ho transmets als altres des 
de l'experiència personal. Encara 
estem molt desconnectats de les 
nostres emocions i del nostre cos.

La Setmana de la Dansa deu ser 
una oportunitat de mostrar tot 
això, oi? 
Sí, també per als alumnes que co-
mencen a fer classe a Artemisa; és 
una manera d'obrir el mercat labo-
ral d'aquest sector. Crec que hauri-
en d'haver moltes setmanes de la 
dansa, festivals, més activitats al 
llarg de l'any... 

La ballarina i musicoterapeuta Enrica Tifatino, després de l'entrevista. Foto: S.M.
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Albert BenetGràcia Escapulada

L a Unió Esportiva de Sants celebra aquests dies el seu 
centenari. L’aniversari sembla gairebé un miracle, ate-
ses les incomptables adversitats que aquest club en-
tranyable ha patit d’ençà que el 1964 van enderrocar-li 
el camp del carrer de Galileu. L’exili de la Unió és llarg 

i costós. Malgrat tot, els blanc-i-verds mantenen viu l’orgull 
de pertinença a un dels antics municipis que Barcelona va 
agregar-se ara fa 125 anys.

En Miquel Candela, un veterà extrem esquerre escapulat 
dels anys 40, va ser el primer europeista que em va parlar de 
la passió que aixecaven els partits entre l’Europa i el Sants. 
Després, gràcies als articles del Ramon Vergés, vaig anar des-
cobrint el caliu dels derbis entre escapulats i blanc-i-verds de 
les dècades dels 50 i 60. Plantilles curulles de grans futbolis-
tes, directives que anhelaven l’ascens a Segona i una massa 
nombrosa de seguidors eren algunes de les condicions que 
acomplien aquests dos clubs històrics.

La temporada 1958-59, les relacions entre les dues enti-
tats van quedar malmeses sobtadament. Aquella tempo-
rada, el consell directiu de l’Europa, presidit per en Lluís 
Casacuberta, va contractar Mario Anchisi, un extravagant 
entrenador italià que la temporada anterior havia dut el 
Sants fi ns a la promoció d’ascens. Del carrer de Galileu, 
Anchisi es va emportar mig equip: Jarque, Martín, Romà, 
Borrell, Seguer, Queralt i Torreblanca. Podeu imaginar-vos el 
terrabastall que va suposar aquell espoli.

 I per a agreujar el distanciament entre els dos clubs, el 

calendari de lliga va fer que el primer partit a fora de l’Euro-
pa fos al camp de la UE de Sants. Els qui van assistir a aquell 
matx recorden que l’ambient era molt caldejat. L’exsantsenc 
Seguer va haver d’abandonat el terreny de joc en llitera 
abans del primer quart d’hora. Juvell va fer els dos gols lo-
cals davant l’esclat de l’afi ció amfi triona i Manolete i l’eu-
ropeista Romà van ser expulsats als segon temps per una 
agressió mútua. DERBI amb tots els ets i uts.

El partit de tornada es va jugar la tarda de l’11 de gener del 
1959. La UE de Sants era el líder del grup 6 de Tercera amb 
4 punts més que l’Europa. Com era de preveure, el camp del 
carrer de Sardenya es va omplir de gom a gom. Aquella tar-
da, els jugadors escapulats no van decebre la seva afi ció i tot 
i tenir la baixa del gran Pepe Granés, van derrotar el líder 
amb gols de García Mulet i Bosch. Els dos equips van for-
mar amb Albadalejo; Jarque, Martín, Altayó; Seguer; Ozcoz; 
Sala, Valls, Queralt, García Mulet i Bosch, per part de l’Eu-
ropa i Ballester; Ferré, Serras, Castells; Ignacio, Agramunt; 
Manolete, Tomàs, Juvell, Alberto i Bel, per part del Sants.

Al fi nal del campionat, l’Europa va pagar molt cara la seva 
poca regularitat i l’equip conegut com dels “milionaris” ni 
tan sols es va classifi car per a la promoció d’ascens. El Sants, 
en canvi, va assolir el seu segon títol de Tercera divisió. La 
festa no va ser completa al Sants ja que en la promoció d’as-
cens el Real Mallorca va eliminar-los. Un ascens, que l'Euro-
pa va fer possible la campanya 1962-63 després d'adjudicar-
se dos campionats consecutius.

Un derbi especial 
L’escapulat Bosch davant el porter Ballester i el defensa Ferré, en l’Europa-Sants del 1959. Foto: Arxiu Ramon Vergés

La torratxa

Els llums 
del Verdi
Ernest Cauhé
@ernestcauhe
 

Fuges de casa. Entres al cinema. Atures 
el temps. Dediques 120 minuts a viure 
altres vides. És el moment que et con-

cedeixes oblidar-te de les notifi cacions, no 
respondre trucades. Una experiència de 
presentisme en estat pur i natural. I una 
pantalla de més de set metres. I so digi-
tal. Fas un acte de resistència a les plata-
formes. Perquè la Carla Simón ha estat 
dos anys només amb el càsting, la Clara 
Roquet, cinc entre el guió i l’exhibició. 
Richard Linklater ha rodat durant deu 
anys per deixar l’empremta del tempus 
fugit. A Isaki Lacuesta li ha ressonat més 

d’un decenni la seva Llegenda del temps. 
Anys de somiar i posar veu a una història 
que commogui, que transformi l’espec-
tador, que pugui valer com a mirall de la 
pròpia vida o com a vàlvula d’escapament 
d’una rutina vital cada dia més absor-
bent. Perquè no hi ha temps per pensar. 
Cal produir per sobreviure. Ser present 
a xarxes. Compartir que sí, hem anat al 
cinema. I aquí. I allà. I que tot molt bé. 
En una ciutat estressant. Amb ansietat 
endèmica. “No puc més” però hem de se-
guir. Ja fem tard. Amb taula fi ns les deu 
perquè entra el segon torn. Marxin rà-
pid. Que passi el següent. Als Verdi, just 
quan acaba la pel·lícula, de fet no acaba, 
entren els títols de crèdit, encara no ha 
passat un segon que encenen els llums de 
la sala. Amb acarnissament. Ni un instant 
per digerir l’obra artística, ni un sospir 
per mantenir-te dins la fi cció que, potser, 
t’acaba de canviar la vida per complet. Els 
insolents llums et fan espetegar el feix a 
la cara per recordar-te en uns mil·lisegons 
que no vius a la fàbrica dels somnis, sinó 
a la butaca del teu propi malson.

En una ciutat estressant. 
Amb ansietat endèmica. 
"No puc més" però 
hem de seguir


