
Gràcia llista 40 espais insegurs 
que cal il·luminar millor des 
d'una perspectiva de gènere 
Les places Anna Frank o Joanic, l'extrem nord de Penitents, l'accés al 
metro del Coll o la part superior de Verdi, entre els punts seleccionats

Albert Balanzà

Només hi ha una manera de caminar però els re-
correguts per a homes i dones no són sempre 
els mateixos com a conseqüència de la sensació 
d'inseguretat i la manca de l'anomenat urbanis-
me de gènere que encara es desprèn del disseny 

de les ciutats. Aquesta visió s'ha començat a corregir a 
Gràcia a partir de sis caminades que s'han desplegat pels 
barris del districte i que han abocat una diagnosi a tenir en 
compte: hi ha almenys 40 espais insegurs que cal il·luminar 
millor des d'una perspectiva de dona. Ara per ara no tots 
aquests espais són abordables amb pressupost munici-
pal, però la proposta Acabem amb els espais foscos a Gràcia, 
aprovada en el marc dels pressupostos participatius amb 
2.200 vots i una partida de 300.000euros, permet comen-
çar a prioritzar i executar accions. Algunes actuacions ja 
han estat acordades amb el Consell de Dones perquè tam-
bé es facin aquest 2022. Pàgina 3 El carrer Badia, un dels punts insegurs per a les dones, que el Districte corregirà. Foto: À.G.P.

Colau i Maragall 
aterren a Gràcia per 
mesurar forces a un 
any de les eleccions
L'alcaldessa subratlla canvis 
de la ciutat "que no s'havien fet 
mai" i l'alcaldable que ara ERC 
coneix millor Barcelona P2

La nova sala Pangolí 
aposta per mantenir 
cartellera estable 
i per formats 
innovadors 
La sala de Bailèn, satisfeta per 
l'acollida dels primers tres mesos, 
ja prepara més oferta a l'estiu P14

Nova rebel·lió de 
famílies a Gràcia pel 
dèficit de places de 
P3 a l'escola pública
 
La rebaixa de ràtios deixa un 
centenar de peticions fora 
de la primera opció i una 
vintena de pares i mares a 
Jujol demanen un bolet P4

Setmanari gratuït
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Breus

Endavant i 
Òmnium es 
mobilitzen en el 
debat pel català

Des del vessant de partit 
però també des de les 
plataformes sobiranistes, 
les assemblees locals 
d'Endavant i d'Òmnium 
han programat per als 
propers dies diversos 
actes sobre el futur 
lingüístic i judicial del 
català. Endavant ha fixat 
la data del 18 de maig 
per a l'acte que farà a 
Lluïsos sota el títol La 
llengua catalana i la seva 
urgent (re)politització 
i en el qual destaca el 
retorn als actes públics 
de l'exconseller de la CUP, 
Quim Serra. Òmnium 
ha programat aquest 24 
de maig a la Violeta una 
xerrada del sociolingüista 
Avel·lí Flors sobre el 
conflicte lingüístic i 
educatiu.

Albert Balanzà

Ho van començar a deixar 
anar alguns consellers 
abans de setmana Santa 
i es van constatar movi-
ments (canvi a coordina-

ció de BComú, per exemple) però, 
quan arriba maig, a un any de les 
eleccions, comença la precam-
panya. Ningú no ho admet però 
aquesta setmana han coincidit a 
Gràcia l'alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, en la primera sessió 
oberta amb els veïns a la ciutat des-
prés de la pandèmia, i el probable 
candidat repetidor d'ERC a l'alcal-
dia, Ernest Maragall, fent campa-
nya interna per ser designat alcal-
dable. Només 40 vots van separar el 
2019 BComú i ERC a Gràcia.

Colau va tornar al Reina Violant 
per escoltar un veïnat darrera-
ment força mobilitzat al voltant no 
només de problemes urbanístics 
(Abaceria, escales Baixada Glòria) 
o de mobilitat (Obrim Carrers si o 
no, aparcament motos) sinó també 
pel dèficit de places i equipaments 
en escola pública. A la porta l'espe-
raven amb una pancarta la gent de 
Teixidores i a dins es van fer fortes 
les famílies que s'han quedat sense 
primera opció de P3. L'alcaldessa, 
esforcant-se per generar empatia, 
va carregar les culpes als anteriors 
governs (abans turisme descontro-
lat, menys escoles, més espai per 
al cotxe) i a la "ciutat molt densa".

Colau, dijous a l'escola Reina Violant. Foto: A.B.

Colau i Maragall 
aterren a Gràcia per 
mesurar forces a un 
any just de les eleccions 
L'alcaldessa subratlla canvis de la ciutat que "no s'havien fet 
mai" i l'alcaldable diu que ara ERC coneix millor Barcelona 

Maragall, per la seva banda, a la 
seu d'ERC de Tres Senyores, no va 
defugir el desencís de fa tres anys 
("Vam guanyar, i ara toca guanyar 
i governar", va dir) però va asse-
gurar que ERC ara té més conei-
xement de la ciutat, "la motxil·la 
més plena de raons". El probable 
candidat també va agrair que el ca-
sal Francesc Macià de Gràcia hagi 
estat l'assemblea que més avals li 
ha proporcionat en aquest procés 
previ intern i ja va posar deures 
perquè aquest suport es tradueixi 
en vots el 28 de maig. "El 2019 vam 
guanyar a tots els barris de Gràcia 
excepte a la Vila; ara cal ampliar i 
guanyar a la Vila d'una vegada", va 
concloure.

El quiosc okupat 
dedica un mes de 
xerrades sobre 
les presons
La Distribuïdora La 
Polilla, que gestiona el 
quiosc okupat de plaça 
Revolució, ha engegat 
un mes de xerrades i 
debats sobre la realitat 
de les presons. Aquest 
diumenge hi ha una 
convocatòria sobre lluita 
anticarcerària, a les 11.30 
hores. 

La Rambla Verda de Vallcarca, a l'agenda política de Districte. Foto: À.G.P.

del PSC, Alberto Lacasta, també 
responsable dels temes del barri, 
ha explicat que l'objectiu és arri-
bar a "un pacte polític" abans que 
s'acabi el mandat "i després, com 
a qualsevol MPGM, hi haurà un 
procés participatiu".

La primera fase de la negocia-
ció es va allargar fins al març de 
2021 amb dues rondes de negoci-
ació amb ERC, Junts i BCNxCanvi 
(ara Valents) i una amb C's, i tam-
bé contactes paral·lels entre par-
tits. Però ara la constatació de la 
nova paràlisi (i de la certa evo-

Represa la negociació política per Vallcarca 
Govern i oposició arrenquen la setmana que ve la segona fase per enllestir aquest mandat un pacte per la Rambla

A.B

Un any llarg després que 
es tanqués en fals la 
primera fase de la ne-
gociació política per la 
Rambla Verda o Eix Verd 

de Vallcarca, l'executiu BComú-
PSC reprendrà la setmana que ve 
amb dues primeres reunions els 
contactes amb l'oposició com a 
conseqüència de l'acord del ple de 
la setmana passada per iniciativa 
del grup de Valents. El portaveu 

lució en la taula urbanística del 
sector del canvi de Pla General del 
barri antic de Vallcarca, amb pro-
mocions públiques ja adjudicades 
i una nova reunió dijous 19), ha 
obligat a moure fitxa en aquesta 
altra gran peça. 

La Rambla Verda o Eix Verd, de 
fet, es va començar a discutir un 
ja llunyà març de 2019 amb quatre 
propostes: mantenir les edificaci-
ons actuals, prioritzar l'habitatge, 
incloure el dipòsit pluvial previst 
o tirar endavant amb el planeja-
ment vigent.

Homenatge a l'exconsellera 
de Gràcia Dolors Martínez. 
Maragall va tenir paraules d'elogi 
dimarts per a qui va ser consellera 
de Gràcia d'ERC entre 1999 i 2006, 
i que va tornar a l'executiva local 
l'any 2020. "La Dolors s'ha jubilat 
oficialment després de posar en 
el partit una passió indiscutible 
que fa que sigui el millor símbol 
d'ERC a Barcelona", va dir. 

Maragall, dilluns a la seu d'ERC-Gràcia. Foto: A.B.
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Gràcia llista 40 
espais insegurs 
que cal il·luminar 
millor des d'una 
idea de gènere
Les places Anna Frank o Joanic, l'extrem 
nord de Penitents, l'accés al metro del Coll 
o Verdi de dalt, entre els punts seleccionats

Albert Balanzà

Una cinquantena de dones 
a títol individual i repre-
sentants d'entitats han 
registrat 40 espais inse-
gurs que cal il·luminar 

millor al districte de Gràcia des 

da que l'Ajuntament té un llistat 
tan ampli i fixat del sentir social de 
les dones i, en aquest sentit, des-
taquen com a punts gens apar-
tats del brogit de la Vila les places 
Anna Frank ("sobretot quan tan-
ca el CAT", diu l'estudi) o la pla-
ça Joanic, a la banda del carrer 
Ramon y Cajal.

Vallcarca i els Penitents concen-
tren la meitat dels 40 punts, amb 
llocs prou reconeguts com la pla-
ça Mons (a tocar del pont), Can ca-
rol, el Passeig Turull o ja a l'extrem 
nord les escales de l'escola Gravi 
o del carrer Morell o el passatge 
Cardedeu. Just a prop d'aquest úl-
tim punt es va captar la imatge que 
va servir per detenir el violador del 
cúter l'any 2015. 

Altres espais esmentats són la 
part alta de Verdi (la Salut), l'avin-
guda Coll del Portell (el Coll), els 
jardins d'Antoni Puigvert (Grassot)
o els carrers Congost, Badia o 
Manrique de Lara (Vila). 

d'una perspectiva de gènere. El 
treball de camp, fet entre el 5 i 
el 26 d'abril, ha constat de sis ca-
minades (al marge de la sessió 
de presentació i la de retorn que 
s'ha fet aquest dimarts), i ara és 
l'hora de prioritzar accions que 
ja tenen un primer pressupost fi-
xat de 300.ooo euros. La partida 

surt dels pressupostos participa-
tius municipals d'enguany, ja que 
aquesta va ser una de les vuit pro-
postes més votades, amb un su-
port de 2.220 vots.

Qui més qui menys però sobre-
tot les dones tenen identificats 
aquests punts als diferents barris 
de Gràcia però és la primera vega-

Carrer Repartidor, a la Salut, també detectat com a mal il·luminat. Foto: À.G.P.

Societat

Principals punts 
a millorar. 
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Nova rebel·lió de famílies a 
Gràcia pel dèficit de places 
de P3 a l'escola pública
Una vintena de mares i pares del Jujol lideren la reclamació d'un bolet i obren 

A. B.

D illuns era el dia marcat en 
vermell per a moltes fa-
mílies, el dia dels resul-
tats de les preinscripci-
ons de P3, quan cada any 

invariablement es precipita una 
onada d'indignació pel dèficit de 
places que deixa moltes -massa- 
peticions fora de la primera opció. 
Després que el Consell d'Educació 
de Gràcia del passat 20 d'abril ja 
constatés que segueix creixent 
la demanda a l'escola pública, la 
traducció en xifres s'ha notat en-
guany especialment a centres com 
Jujol, Teixidores i L'Univers, i en 
menor mesura però també amb 
casos a Reina Violant i a l'Escola 
de les Aigües. 

L'esclat s'ha registrat sobretot 
en la ràpida mobilització a través 
de grups de whatsapp com Escola 
Pública i Propera, que s'ha creat 
aquesta setmana i que ja suma 
150 membres en pocs dies, i on 
tothom explica el seu drama. "Soc 
de Gràcia, vaig posar les dues últi-
mes concertades però pensava que 
entraria en alguna de les vuit pri-
meres públiques", diu l'Aurora. "A 
l'Escola de les Aigües ens hem que-
dat 14 famílies fora en primera op-
ció", explica la Bea.

Però, de moment, els que han 
concretat més ràpidament les se-
ves reivindicacions són les vint 
famílies de Jujol que han quedat 
fora de Jujol (66 peticions per a 
40 places) i que ja han obert con-
tactes amb el Consorci per fer una 
sol·licitud oficial d'un "nou bolet" 
a l'escola. "Hem sabut que preci-
sament en aquest curs 2021-2022 
finalitza al centre un grup extra 
de 6è de Primària i la direcció és 

Pili Laraña: "Els 
gegants nous són 
burgesos quan 
Gràcia volia ser 
independent"
Els nous Pau i Llibertat s'estrenen 
aquest dissabte com a tercera generació 
hereva de les fornades de 1982 i 1993

Com són aquests nous gegants?
Són burgesos de meitat del segle 
XIX i ubicats en aquell temps d'es-
clat a la Gràcia que demanava la in-
dependència de Barcelona.

A.B.

P ili Laraña (Barcelona, 1964) 
és presidenta de Geganters 
de Gràcia. L'entitat estrena 
els nous Pau i Llibertat, que 
ja són la tercera generació 

(1982, 1993 i 2022).

Com està la colla amb l'estrena 
dels nous Pau i Llibertat dissabte?
És un dia gran perquè tenim mol-
tes ganes de compartir les noves 
figures i acabar aquest llarg pro-
cés. També amb una mica de pena 
per les figures que deixem enrere.

Què fareu per a l'estrena? 
Un espectacle a plaça de la Vila a 
les 19.30h amb altres entitats amb 
el fil conductor de la història dels 
gegants de Gràcia i agraïments als 
implicats en el projecte. Tindrem 
per fi uns gegants com cal a la Vila.

Cinc anys ja d'aquell accident que 
va malmetre en Pau. 
Sí, però era necessària que hi ha-
guessin noves figures. Ara arriba 
la tercera generació, i pesa menys!

La Llibertat va ballar sola a la Festa 
Major 2016 fruit del contratemps.
La Llibertat va ballar acompanya-
da del Pepitu. També va ballar 
sola en un acte contra el càncer 
de mama.

Com està el món geganter? 
Hi ha moltes ganes de sortir al car-
rer. Falta gent a les colles, però les 
ganes de festa popular hi són.

Com està el debat perquè hi hagi 
un espai únic d'imatgeria? 
A curt termini i fins que no hi hagi 
un lloc adequat els nous gegants 
estaran a Sant Felip Neri i els an-
tics al Districte. Separats, perquè 
no hi hagi comparacions. 

La presidenta de Geganters. Foto: A.B.

Breus

La taxa turística 
servirà per pagar 
les visites a la torre 
del campanar

La taxa turística que 
aplica la ciutat als visitants 
servirà de nou per pagar 
accions de pacificació 
a Gràcia com el pla de 
places, on sobretot durant 
les mesos de primavera i 
estiu s'hi concentren els 
turistes i s'hi organitzen 
activitats per als veïns per 
limitar aquest impacte. 
Però enguany, amb una 
dotació de 139.425 euros, 
el programa inclou les 
visites a la torre del 
campanar de plaça de 
la Vila, que s'estrenaran 
per Festa Major (vegeu 
L'Independent núm. 888). 
Amb els diners també es 
pagaran campanyes de 
sensibilització. 

La campanya per 
la regularització 
es presenta als 
jardins de l'alzina
La Coordinadora d'Entitats 
de Gràcia (Assemblea 
Groga de Gràcia, Espai La 

Agita't Gràcia) presenta 
aquest dissabte la 
campanya per la ILP 
Regularització Ja! a favor 
de les persones migrades 
sense papers. Hi parlarà 
Lamine Sarr, als jardins de 
l'Alzina (12.30 hores).

sensible a la nostra proposta", 
apunten. Jujol és un dels cen-
tres que han registrat més dèficit 
(-26), però qui s'ha endut encara 
pitjor part és L'Univers (-29) o el 
Fructuós Gelabert (-37). Aquesta 
situació, que no és nova, s'ha 
agreujat en qualsevol cas enguany 
per la baixada de les ràtios a 23 o a 
20 alumnes, quan altres anys s'ha-
via arribat a 26 alumnes per línia.

El no a la primera opció, en 
aquesta línia, ha esdevingut una 
constant a la gran majoria de 
centres públics de Gràcia i així 
Teixidores també ha tingut núme-
ros negatius (54 peticions per a 40 
places) o l'escola Montseny (32 pe-
ticions sobre 18 places). Patronat 
Domènech, Reina Violant, Pau 
Casals o Sagarra han ajustata més 
però també han hagut de donar 
una desena de negatives.

També la Coordinadora d'AFA 
i l'Assemblea Groga de Gràcia 
han viscut una setmana mogu-
da amb reunions de certa catarsi 
i amb la manifestació convocada 
aquest dissabte a plaça Universitat 
que comptarà amb una columna 
de Gràcia que sortirà de la plaça 
Lesseps i de plaça de la Vila.

D'altra banda, l'escola Teixi-
do res ha mantingut aquesta set-
mana el pols que ha obert amb el 
Districte -agreujat en el ple de la 
setmana passada- per intentar evi-
tar el canvi des dels mòduls provi-
sionals del carrer Encarnació als 
terrenys de l'Hospital Evangèlic, 
on hi veuen poca llum, falta d'es-
pai i molt de soroll. El Districte 
manté que hi ha alternatives com 
el projecte de centre docent pre-
vist a l'MPGM de l'Illa Carolines 
però que aquesta opció trigarà 
anys perquè hi ha expropacions 
previstes.

L'entrada de l'Escola de les Aigües, al carrer Sardenya. Foto: À.G.P.

 Places Sol·licituds Resultat
Jujol 40 66 -26
P.Domènech 18 24 -6
L'Univers 40 69 -29
Reina Violant 20 23 -3

40 54 -14
Pau Casals 40 47 -7

20 19 1
Baldiri Reixac 20 23 -3

42 29 13
Farigola 18 10 8
Montseny 18 32 -14
Poveda 18 14 4
Sagarra 18 23 -5
Sedeta 21 21 0
Sagrada Família 35 36 -1
Fructuós Gelabert 35 72 -37

Les dades de preinscripció
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L'illa de carrers entre 
Pi i Margall i Travessera 
de Gràcia es pacifica i 
elimina aparcaments 
Romans i Ventalló engeguen una reforma que suposarà un 
alentiment en l'ús com a by-pass entre els dos grans vials

Albert Balanzà

Abans que acabi aquest 
mandat arrencaran les 
obres de transforma-
ció de l'avinguda Pi i 
Margall, segurament la 

cirereta urbanística del mandat, 
tal com en el període 2015-2019 
ho va ser la reforma de Príncep 
d'Astúries/Riera de Cassoles o 
provinent de l'anterior temps 
polític es va significar el cas de la 
Travessera de Dalt. 

Però a Pi i Margall hi ha al-
tres moviments, sobretot relaci-
onats en la xarxa de petits carrers 
que enllacen amb Travessera de 
Gràcia i que s'utilitzen general-
ment com un by-pass per evitar 
els semàfors de la xarxa bàsica. 
Tal com ha passat en altres en-
torns de Gràcia com Quevedo-
Travessera de Gràcia o Riera de 
Cassoles-Vallirana, la pacificació o 
fins i tot algun canvi de sentit per-
segueix l'alentiment de la vida en 
aquests carrers perquè el vianant 
tingui una prioritat real de pas. 

Aquí es concreten dos movi-
ments que s'han presentat per 
separat però que segueixen una 
pauta similar: Romans i Ventalló. 
Tot i que l'entrada al barri, so-
bretot les motos, entra des de 
Travessera de Gràcia per Passatge 
Nogués, aquests dos carrers paral-
lels a Travessera i a tocar de Pi i 
Margall, han estat no només espai 
de pas sinó refugi d'aparcament 
per a turismes.

Obres al carrer Romans amb Ventalló, aquest dijous. Foto: À.G.P.

Ara el pla de l'Ajuntament és 
eliminar d'una tacada els dos cor-
dons d'aparcament i elevar vore-
res perquè regni la plataforma 
única. A Romans les obres van co-
mençar la setmana passada ender-
rocant la vorada del costat mar, 
on hi havia fins ara l'estaciona-
ment, en el tram entre Ventalló i 
Passatge Nogués. "L'objectiu és la 
millora de l'accessibilitat i circu-
lació de vianants i vehicles, adap-
tant-lo a les necessitats de la ciu-
tadania", ha dit la nota oficial. Les 

obres duraran no menys de sis me-
sos amb una estrena prevista per 
a l'octubre de 2022. A Ventalló, per 
la seva banda, dimecres que ve, 18 
de maig, està previst que comen-
cin les obres de reurbanització en 
el tram que va entre Encarnació i 
la Travessera de Gràcia. L'actuació, 
en aquest cas, proposa la pacifica-
ció del carrer en forma d’una pla-
taforma única amb arbrat, nou en-
llumenat amb leds, nou mobiliari 
urbà, i l’eliminació del cordó d’es-
tacionament.

La retirada de places d'aparca-
ment, malgrat que fins i tot a l'eix 
Pi i Margall els tradicionals pàr-
quings soterrats brillen per la seva 
absència, també ha estat un ele-
ment destacat de la futura refor-
ma, amb l'eliminació de 114 places: 
les 180 places d'aparcament actu-
als quedaran en 66 (22 per a mobi-
litat reduïda, 35 per a residents i 9 
de càrrega i descàrrega.

L'estratègia de 
treure places 
d'estacionament 
també serà forta a Pi 
i Margall: 114 menys

A.B.

Van maleir-lo els endarreriments i s'havia d'es-
trenar el 14 de març de 2020. Finalment l'Ateneu 
de Fabricació del carrer Perill va engegar l'octu-

bre d'aquell any amb limitacions amb programes pe-
dagògics i d'innovació social i xerrades i tallers gra-
tuïts un cop al mes. Però una inauguració oficial, tal 
com també li va passar a l'Espai Social Can Mariner 
a Grassot, no es va fer mai i aquest dissabte és el dia. 
L'Ateneu, centrat a donar serveis de suport a la fabri-
cació digital, es vol donar a conèixer més amb una 
diada que començarà amb visites guiades i animació 
al carrer Perill. Hi haurà música digital, jocs inclu-
sius, tallers de fabricació de construccions d’estruc-
tures efímeres lliures amb materials sostenibles i 
experimentació artística amb residus de la tallado-
ra làser o patrons i muntatge de vestits de paper, tot 
amb la col·laboració dels altres ateneus similars de la 
ciutat. Una desfilada de l'escola d'art La Industrial i 
els parlaments posaran fi a la jornada.

L'Ateneu de 
Fabricació fa portes 
obertes perquè no es 
va poder inaugurar 
fa dos anys
La resta d'ateneus de la ciutat 
se sumen a la diada amb tallers 
i experimentacions artístiques

Final de temporada 
a l'Aula d'Extensió 
Universitària

Tres xerrades sobre Egipte, l'Impressionisme i 
l'obra de teatre Domicili inconegut són les últi-
mes sessions de l'Aula d'Extensió Universitària, 

que com cada any ha desplegat des del mes de ge-
ner un extens programa a La Violeta. Enguany 
també s'hi han tocat temes com els matriarcats, 
Hanna Arendt, Mercè Rodoreda i s'han fet sortides a 
Figueres o a Sant Jeroni de la Murtra. El 17 de maig 
Jaume Vivó parlarà d'Egipte, la professora Sílvia 
Puig de l'impressionisme i el filòleg David Serrano i 
l'actor Josep Maria Roviralta faran un fòrum teatral.

Silvia Manzanera

H a representat una so-
brecàrrega de feina i 
esforços extres per a 
tots aquells que han 
participat però tothom 

repetiria. De fet, volen fer-la en-
cara més grossa el curs vinent. 
Després de completar el projec-
te on han participat 37 alumnes 
que cursen economia a primer 
de Batxillerat de l'INS Claret, 
gràcies al programa Erasmus + 

que financia la Unió Europea, 
el centre gracienc vol esdevenir 
escola Erasmus acreditada, és a 
dir, ampliar el programa a tot el 
marc escolar. "És una aposta de 
centre", explica Lucía Silva, "una 
oportunitat que permet als estu-
diants ampliar la ment i apren-
dre recursos més enllà dels lli-
bres, d'aquells que et serviran 
durant tota la vida". Aprendre 
idiomes, conèixer altres cultures, 
saber moure't per una ciutat que 
no és la teva, fer amics que tenen 
altres mirades del món... No tot 

s'aprèn a dins de l'aula. Però sí és 
el lloc on comença tot.

Després d'una primera fase al 
primer trimestre del curs amb 
visita de la contrapart inclosa 
(l'objectiu del projecte era crear 
un producte o idea de negoci se-
guint les fases d'ideació, desen-
volupament i comunicació), a 
finals de febrer els alumnes gra-
ciencs completaven el progra-
ma amb el viatge a Lovaina. Sis 
dies d'estudi i treball però també 
d'oci i de festa, després de tant 
de temps sense poder sortir. I 

què ha estat el millor de l'expe-
riència? "Tot". L'alumne Jordi 
Font ho té molt clar. "Hem visitat 
Bruixes, Brussel·les i Gant, ens 
han deixat llibertat per moure'ns 
per les ciutats i no ha suposat 
un cost per a les famílies, han 
confiant molt en nosaltres", diu 
agraït. La Jana Martínez, com-

panya d'experiència, ho corro-
bora. I això que havien de parlar 
en anglès a tothora i davant de 
tothom per presentar el tre-
ball final. Potser la pitjor part, 
per la pressió. La resta, genial. 
Recomanaríeu l'experiència als 
estudiants d'economia del pro-
per curs? "Absolutament".

El repor

L'alumnat de Batxillerat del Claret que ha participat al Erasmus+ 
completa la segona part del programa: viatjar a Bèlgica

Tot allò que no s'aprèn als llibres

Alumnes de l'IES Claret durant un taller d'ideació. Foto: TW/Pau Font
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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    Fornet de la Lluïsa  –  Av. Vallcarca, 56

 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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Documents
'Jesús Rollán eterno' 
Amb 'Vida y muerte de una leyenda' com a subtítol, els periodistes esportius Francisco Ávila i Alberto 
Martínez repassen en aquest llibre (editorial Córner) la trajectòria de qui està considerat el millor porter de 
waterpolo de la història i un esportista que va deixar empremta als equips en què va militar. Jesús Rollán 
(Madrid, 1968 - la Garriga, 2006), campió d'Europa el 1995 amb el Catalunya, or olímpic als Jocs d'Atlanta 

quan va fi txar pel Pro Recco italià. El suïcidi va ser el fi nal tràgic a una vida plena d'èxits esportius. El 2018 
el Catalunya li va retre un homenatge pòstum i va batejar la sala social de l'entitat amb el seu nom. L'obra 
sobre Rollán es publicarà dijous 19 i es presentarà a la Casa del Llibre de Barcelona el proper 23 de maig.

Alberto Martínez (Barcelona, 1984). 
Llicenciat en Ciències de la Informació 
per la Universitat Ramon Llull el 2006. 
Periodista del diari AS des del 2005. 
Especialista en esports aquàtics, ha cobert 
tres Jocs Olímpics (Londres, Rio i Tòquio) 
i quatre mundials de Natació (Barcelona, 
Kazan, Budapest i Gwangju). Premi de la 
RFEN el 2014 i 2019 a la millor cobertura 
esportiva i social. Ha col·laborat amb altres 
mitjans com la Cadena SER.

Francisco Ávila (Montcada i Reixac, 1964). 
Llicenciat en Ciències de la Informació i 
diplomat en Publicitat per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) el 1987. 
Periodista de l’Agència EFE des del 1987, 
cap i editor d’esports de Catalunya des del 
1996. Membre fundador de Panenka. Ha 
cobert, entre altres grans competicions: 
tres Jocs Olímpics (Barcelona, Atlanta i 
Londres), quatre mundials de Futbol (Itàlia, 
França, el Japó i Alemanya), sis mundials 
de Natació (Barcelona en dues ocasions, 
Montreal, Melbourne, Kazan i Budapest), 
una Eurocopa de futbol (Alemanya-Àustria 
2008), un Mundial de Bàsquet (Toronto), 
així com sis fi nals de Lliga de Campions 
(1989, 1992, 2006, 2009, 2011 i 2015). Premi 
de la Reial Federació Espanyola de Natatació 
(RFEN) a la millor cobertura el 2015. Ha pu-
blicat, amb d’altres: Barcelona 92, 25 años del 
gran cambio en el deporte español y A por más, 
liderazgo y resiliencia de 29 deportistas ante 
los Juegos Olímpicos.

biografi a

L a ruta y el destino de Jesús y sus compa-
ñeros eran siempre idénticos. Una furgo-
neta los esperaba por la mañana junto a 
la Blume y los llevaba al centro escolar. 
Sin embargo, al bajarse del vehículo, tan-

to Jesús como Toto desviaban su camino y aca-
baban en un bar jugando al futbolín con Sergi 
Pedrerol, natural de Molins de Rei y compañero 
en el C. N. Catalunya. Nadie se dio cuenta ni se 
interesó por esas repetidas ausencias del colegio. 

Por las tardes, en cambio, no se saltaban sus 
obligaciones; más bien al contrario: su pasión 
por el waterpolo los llevaba a recorrer con avi-
dez las calles de Gràcia hasta los pies del Carmel 
para entrenar con su club. Primero lo hacían en 
autobús y luego con unas vespinos que se ha-
bían comprado con las primeras mensualidades 
de cuarenta mil pesetas. La moto de Jesús era 
roja, tenía los puños blancos, estaba trucada y 
alcanzaba velocidades superiores a los ochenta 
kilómetros por hora. Toto conducía un modelo 
AXL negra. Ambos se acostumbraron a competir 
por ver quién llegaba primero a la piscina, como 
si la avenida General Mitre fuera un circuito de 
velocidad. 

Desde el primer día, la piscina del C. N. 
Catalunya fue su segunda casa. Esta entidad 
próxima e histórica, presidida por Ramon Geli, 
tenía el sueño de ganar la Copa de Europa y con-
fi aba en que estos prometedores jugadores los 
ayudaran. Aunque Toto se consolidó antes que 

Jesús, ambos se convirtieron con apenas diecio-
cho años en imprescindibles en un Catalunya 
que ya comenzaba a jugar competiciones euro-
peas de la mano del entrenador Gaspar Ventura. 
Ese mismo año, el equipo disputó la fi nal de la 
Recopa contra el Molnar Split, entrenado por el 
croata Dragan Matutinovic, un nombre que poco 
después despertaría en Jesús y Toto sensaciones 
contradictorias. 

La personalidad y el descaro de Jesús cuaja-
ron entre los socios del Catalunya en una época 
de esplendor para los clubes deportivos. Sin un 
abanico tan amplio de entretenimiento y ocio, 
acudir a la piscina los sábados a seguir los parti-
dos de liga se convertía en un buen plan, y los ju-
gadores disfrutaban del reconocimiento del en-
torno del club. Especialmente Jesús, quien cayó 
de pie y adquirió una complicidad única con bue-
na parte de los diez mil socios que llegó a tener 
la entidad. El portero nunca perdió el sentido 
del humor, ni cuando tropezaba su Real Madrid, 
club del que era seguidor y que en aquella épo-
ca se mostraba invencible en el campeonato li-
guero. Natural y genuino, acudía a hurtadillas 
al gimnasio para gastarles bromas a los socios 
como si fuera un adolescente travieso o jugaba 
con los niños en la entrada de la instalación. Un 
particular don de gentes que le convertiría en el 
epicentro de todos los equipos en los que jugó. 

[...]
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Sisè i setè llocs 
per a La Salle a la 
Lliga Iberdrola 
de gimnàstica

L'equip A de gimnàstica 
artística femenina de 
La Salle est manté a 
la sisena posició de la 
classificació de Primera de 
la Lliga Iberdrola, després 
d'acabar en quart lloc la 
segona fase disputada el 
cap de setmana passat 

l'equip B va aconseguir 
el setè lloc i es col·loca en 
aquesta mateixa posició 
a la general. De la seva 
banda, 24 gimnastes 
de les categories base 
i via olímpica del 
Gràcia Gimnàstic Club 
participaran entre aquest 
divendres 13 i diumenge 

que es disputarà a Vitòria.

Cedida

Tres Peons munta 
un Obert per a 
escaquistes ELO 
per sota de 1.700
Amb l'objectiu d'obrir 
l'entitat a jugadors amb 
sistema d'avaluació ELO 
per sota de 1.700 o que 
no estiguin federats, el 

Obert que arrencarà 
dilluns 16 i s'acabarà el 
27 de juny. S'hi jugaran 
sis rondes (a les 19h) i la 
inscripció és gratuïta. Més 
info: www.trespeons.com

L. Rafegas: "Estaríem 
encantats de tancar els 
quatre anys amb la pista 
de Lluïsos acabada"
"Hem de fer la visibilitat del treball de les dones encara molt 
més gran", assegura la nova presidenta de la secció de Bàsquet

Àlex Gutiérrez Pascual

B àsquet Lluïsos enceta un 
nou mandat amb una jun-
ta de continuïtat presidi-
da per primera vegada per 
una dona. Laura Rafegas 

(Barcelona, 1974), responsable de 
Comunicació a la directiva ante-
rior, entrenadora i família de la 
secció, es marca com a repte dels 
propers quatre anys l'anhelada 
reforma de la pista de la plaça del 
Nord, encallada en el finançament. 

Quan veus factible començar les 
obres de remodelació de la pista?
Una data concreta no te la puc dir. 
Sí que voldríem que fos al més avi-
at possible. Si pogués ser la tem-
porada vinent començar ja alguna 
cosa, seria la bomba. Primer hem 
de trobar el finançament, que ens 
està costant moltíssim.

Heu descartat la via institucional? 
La part pública la tenim bastant 
tancada, i això que hem trucat a 
moltes portes, ens hem reunit amb 
mota gent. Tot són sempre bones 
paraules i bona voluntat, però a 
l’hora de posar-s’hi les portes es 
tanquen. Hem de buscar a la ini-
ciativa privada. Quan ho trobem, 
tant de bo puguem començar a po-
sar una primera pedra a les obres. 
Somiant molt, estaríem encantats 
de tancar la legislatura d’aquests 
quatre anys amb la pista acabada.

Laura Rafegas, a la pista de Lluïsos, després de l'entrevista. Foto: À.G.P.

La mirada que poden fer les famí-
lies és per un problema de falta de 
temps, per disponibilitat. D’altra 
banda, en els últims quatre anys 
hem fet les coses força bé. Hi ha 
coses a millorar, però el bagatge 
d’aquests últims anys ens dona 
credibilitat als que hem continuat 
i a la gent que s’ha incorporat per 
encapçalar quatre anys més. 

Amb un sènior masculí a la fase de 
permanència a Copa Catalunya i 
un altre de femení lluitant per pu-
jar-hi, quins reptes us marqueu? 
El vessant esportiu és un a més a 
més, però mai no deixarem de tre-
ballar o de lluitar per tenir els nos-
tres equips en les màximes compe-
ticions que puguem estar, sempre 
tocant de peus a terra. Esperem 
mantenir el masculí a Copa, però 
la manera de competició d’en-
guany penalitza molt. El mateix 
passa amb el femení a Primera 
Catalana. Ha fet una temporada 
immensa i ens trobem amb aques-
ta fase d'ascens, està complicat. 

Teniu clara la filosofia esportiva. 
Intentem mantenir el màxim 
nombre de jugadors de la casa 
i als sèniors fitxar el menys pos-
sible. Estem molt contents que 
l’equip de Primera femenina lluiti 
amb la gran majoria de jugadores 
de la casa. Al de Copa masculina 
tots han estat a categories inferi-
ors i té molt mèrit. No hem de re-
nunciar mai a aquesta filosofia.

Com definiries la nova junta? 
És un grup amb persones que 
poden aportar diferents visions. 
Tenim històrics, exjugadors i famí-
lies que s’incorporen ara i ens do-
nen noves idees i a vegades per la 
feina aporten el seu coneixement.

Què suposa que una dona presi-
deixi Bàsquet Lluïsos per primera 
vegada en la història de la secció? 
Primer molta il·lusió i després un 
repte. No perquè hagi de demos-
trar que perquè soc dona puc ser 
una bona presidenta. Hi ha al dar-
rere una responsabilitat i vols 
fer les coses bé, amb bon taran-
nà. Agafo aquest càrrec molt ben 
acompanyada per la junta, amb 

moltes ganes i m’honra molt ser 
la primera dona presidenta des-
prés de 77 anys d’història.

Què pots aportar? 
No m’agrada fer diferències del 
que pot aportar una dona o un 
home, però aquesta mirada feme-
nina a vegades als homes se’ls pot 
escapar. No quant a mirar cap als 
equips femenins, sinó aquesta mi-
rada més conciliadora. Les dones 
hem hagut de treballar molt per 
demostrar segons què. Hem de 
fer aquesta visibilitat encara molt 
més gran. 

Com és que només s'ha presentat 
una candidatura? 

À. Gutiérrez Pascual

Objectiu: aconseguir al voltant 
de 57 firmes en prop de tres 
setmanes (15 dies hàbils). Els 

exdirectius impulsors de la moció 
de censura a la junta directiva del 
CE Europa afronten el segon pas 
d'aquest procés, que passa per 
aconseguir el 15% d'avals de socis 
amb dret a vot, un cop el club ha 
posat aquest dimecres a disposi-

ció dels impulsors les paperetes 
de model oficial. Segons el ma-
teix grup opositor, treballen amb 
un cens situat al voltant dels 379 
socis. Seguint aquest recompte, es 
requereixen un mínim del 10% de 
participació i dos terços dels vo-
tants favorables a la moció perquè 
prosperi, un cop estiguin validades 
les signatures recollides. 

Per aconseguir l'objectiu, els 
promotors del vot de censura 
preveuen accions de recollida els 

dies de partit al Nou Sardenya, tal 
com van realitzar diumenge pas-
sat durant el matx entre el primer 
equip masculí de l'Europa i l'Ei-
vissa Illes Pitiüses. El conjunt de 
Gerard Albadalejo, ja descendit, va 
superar amb contundència els ba-
lears (3-0), que lluiten per l'ascens, 
en un partit amb dos gols d'Albert 
Martí en tres minuts abans del 
primer quart d'hora de la prime-
ra part. Diumenge 15 s'acomiada 
de la Segona RFEF a Tarassona. 

Pancarta per la moció de censura, diumenge passat a l'Europa-Eivissa. Foto: À.G.P.

Ascens del filial i Copa Catalunya 
per al juvenil femení. Una victòria 
contra el Parc (1-0) va donar diu-
menge passat a l'Europa B l'ascens 
a Primera Catalana, a tres jorna-

des per acabar la lliga. I el juvenil 
A femení de l'Europa s'ha classifi-
cat per disputar la Copa Catalunya, 
després d'empatar aquest dime-
cres contra l'Espanyol (2-2).

Els impulsors de la moció de censura a 
l'Europa aspiren als avals en tres setmanes
El grup opositor treballa amb un cens de 379 socis amb dret a vot 
i la previsió d'aconseguir 57 firmes per tirar endavant el procés
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À.G.P.

E l Club Excursionista de Gràcia tanca aquest diven-
dres 13 les inscripcions de la 1a Directa Tibidabo, 
l'edició del centenari de l'entitat. Fins aquest di-

jous, vora 200 atletes s'han apuntat a la cursa mixta 
d'asfalt i muntanya que arrencarà diumenge 15 (9h) 
des del carrer Saragossa, a tocar de la seu del CEG, al 
passatge Mulet. Com a novetat respecte a l'edició zero 
del 2021, s'ha millorat el tram urbà (més directe) i es 
tallarà al trànsit durant l'estona que es disputi. La lí-
nia d'arribada de la cursa, de 5 quilòmetres de distàn-
cia i 450 metres de desnivell positiu, estarà ubicada a 
la plaça del Tibidabo. La Directa Tibidabo té un temps 
límit d'una hora i 30 minuts.

200 atletes disputen 
la cursa Directa 
Tibidabo, l'edició del 
centenari del CEG
El tram urbà de la prova d'aquest 
diumenge 15 es tallarà al trànsit

Cedida: CEG

FUTBOL
Segona RFEF masculina (Gr.3)
Jornada 33
Europa 3 - 0 Eivissa Illes Pitiüses 
Classifi cació
1. CD Numància ...62 punts.
17. CE Europa .......35 punts.
Jornada 34
Tarassona - Europa (15/05, 12h) 

Segona Catalana masc. (Grup 5)
Jornada 27
CE Europa 1 - 0 UD Parc
Classifi cació
1. CE Europa B ..... 68 punts.
Jornada 28
SJA Montcada - Europa (15/05, 12h)

Divisió d'Honor Juvenil 
masculina (Grup 3)
Jornada 32
CE Sabadell 1 - 2 CE Europa
Classifi cació
1. FC Barcelona.....82 punts.
10. CE Europa ...... 45 punts.
Jornada 33
Europa - Lleida Esp. (14/05, 17h)

Preferent Juvenil fem. (Grup 1)
Jornada 24
RCD Espanyol 2 - 2 CE Europa 
Jornada 28
Fontsanta-Fatjó 3 - 0 Europa
Classifi cació
1. FC Barcelona.... 78 punts.
4. CE Europa .........62 punts.
Jornada 29
CE Europa - CF Femení Manu 
Lanzarote (14/05, 19.30h) 

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina 
Segona fase - Permanència 
Grup 6
Jornada 3
UE Claret 79 - 65 CB Lliçà d'Amunt
Classifi cació
1. UE Claret ...............2 G 1 P.
3. CB Santa Coloma .2 G 1 P.
Jornada 4
UE Claret - CB Santa Coloma 
(15/05, 17.45h)
Grup 7 
Jornada 3
Lluïsos 57 - 64 Reus Ploms Salle 
Classifi cació
1. Bàsquet Lluïsos ....2 G 1 P.
4. Pia Sabadell ......... 0 G 3 P.
Jornada 4
Bàsquet Pia Sabadell - Bàsquet 
Lluïsos (15/05, 20h)
Grup 8
Jornada 3
CN Terrassa 61 - 50 Vedruna
Classifi cació
1. CN Terrassa ......... 3 G 0 P.
3. Vedruna Gràcia ....1 G 2 P.
Jornada 4
Pallejà - Vedruna (15/05, 17.45h) 

Primera Catalana masculina 
Segona fase - Ascens (Grup 4)
Jornada 3
SaFa Claror 74 - 103 Tecla Sala
Classifi cació
1. CBU Lloret .............2 G 1 P.
4. SaFa Claror ...........1 G 2 P.
Jornada 4
Lloret - SaFa Claror (14/05, 18h)

Primera Catalana femenina 
Segona fase - Ascens (Grup 2)
Jornada 3
St Gervasi 1 55 - 40 Lluïsos
Classifi cació
1. Sant Gervasi 1 ...... 3 G 0 P.
3. Bàsquet Lluïsos ....1 G 2 P.
Jornada 4
Lluïsos - NB Olesa (15/05, 17.45h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masc. (Grup 1)
Jornada 27
Eixample 5 - 2 Gràcia FS
Classifi cació
1. FS Canet ............61 punts.
6. Gràcia FS ...........41 punts.
Jornada 28
Gràcia FS - La Unió Santa Coloma 
(14/05, 18h) 

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masc. (Grup C) 
Jornada 10 i última 
CH Claret 5 - 1 Taradell 
Classifi cació
1. CH Claret ...........18 punts.

HANDBOL
Quarta Catalana masculina 
Segona fase - Ascens (Grup B) 
Jornada 8
PBH Montmeló 21 - 15 H Claret
Classifi cació
1. PBH Montmeló ..... 16 pts.
4. Handbol Claret ....... 6 pts.
Jornada 8
Handbol Claret - CH Martorell B 
(15/05, 12.30h)

Resultats
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Cartes al director

Viure amb inèrcia
Deixar que la inèrcia decideixi per la teva 
vida és còmode, deixar-se emportar és 
sempre bo fi ns que arriba un dia en el 
qual no saps com has arribat fi ns on es-
tàs. Després de molt de temps vivint dei-
xant que les coses passin és fàcil que ens 
sentim còmodes, però sense motivacions 
ni objectius. Saber posar fre a la nostra 
rutina és un luxe del qual tots hauríem 
de gaudir. A tots ens agradaria pensar 
que el control de les nostres vides està 
sobre les nostres mans constantment, 
però no tothom és capaç d'entendre que 
el món funciona amb les seves pròpies 
regles, que estem de pas, i que ens hem 
d'adaptar constantment als canvis. 
Seguir el nostre camí segons el qual el 
cos ens demana i la nostra ment accepti 
és la base del coneixement d'un mateix. 
Aquesta és la manera d'arribar a una 
tranquil·litat interior necessària.

Andrea Cano

Opinió

Durant la pandèmia un dels sectors que va patir més van 
ser els restauradors fins al punt que a Gràcia es va cons-
tituir una Associació de Bars i Restaurants que legitima-

ment van fer sentir la seva veu davant les anades i vingudes admi-
nistratives. L'associació ha estat poc activa aquests últims mesos 
i no es poden llançar les campanes al vol però les terrasses tornen 
a estar plenes... Bé, en algun cas hi has de voler sopar o dinar per-
què, si no, no t'hi pots asseure, com passa almenys en un dels bars 
de moda de plaça de la Vila, on a les 17.38 hores a les taules hi llueix 
un cartellet curiós: servei només per dinar o sopar. Deuen esperar 
clients suecs...

El
depen-

dent

Editorial

Una rebel·lió de la comunitat 
educativa... diferent?

No per habitual ha deixat de sorprendre aquesta setmana l'esclat 
de la comunitat educativa que lideren a Gràcia amb força les fa-
mílies, sobretot quan arriben els resultats de les preinscripcions 

de P3 i es retrata amb tota cruesa que no hi ha prou places per a la 
demanda existent. Però la pregunta és si aquest cop és com sempre.

Certament, com afi rmava aquest dijous a l'escola Reina Violant 
l'alcaldessa, Ada Colau, en els últims anys s'ha fet un esforç d'acce-
leració en la construcció de nous centres, fi ns i tot amb solucions 
imaginatives com la reconversió de centres concertats -encara cap a 
Gràcia. Però la progressiva revalorització de l'escola pública ha ate-
nuat aquest esforç en infraestructures i enguany la reducció de ràtios 
per frenar un creixement que en els últims anys havia fet arribar els 
26-27 alumnes per aula ha comportat la sensació que alguna cosa se-
gueix fallant. 

Realment deu ser molt dur que una família posi fi ns a vuit opcions 
d'escola pública, per ordre de satisfacció del que els van explicar en 
les jornades de portes obertes, i no pugui entrar a cap de les vuit. Deu 
ser també molt dur que una família faci tot un discurs de vida a favor 
de l'escola pública de qualitat i es vegi obligada a portar els fi lls a la 
concertada. Deu ser encara més dur que, de retruc, els nous centres 
que es projecten no és que triguin anys a aixecar-se sinó que generen 
molts dubtes de funcionament de qualitat.

La ciutat és densa i no hi ha massa opcions, però alguna cosa falla 
encara. No hi ha ningú al Consorci que hagi estudiat els naixements 
de cada any per saber la quantitat de nous alumnes que es poden in-
corporar a cada nova fornada de preincripció (i suma-li les places re-
servades a Necessitats Educatives i altres reserves)? No serviria això 
per calcular almenys el retoc en les ràtios?

Edita: Associació Cultural L’Independent de Gràcia. President d’honor: Joan Cervera. President: Emeteri Frago. 
Director: Albert Balanzà. Redactora en cap: Silvia Manzanera. Cap d'Esports i digital: Àlex Gutiérrez Pascual 
Redacció: Carina Bellver, Clara Darder, Meritxell Díaz, Ignasi Fortuny, Èric Lluent, Òscar Mejías i Albert Benet. Col·la-
boracions: Valentina Baratti, Enric Borràs, Jordi Borràs, Xavier Borràs, Lluís Bou, Ernest Cauhé, Lola Capdevila, 
Ramon Casalé, Josep M. Contel, Conxa Garcia, Marina F. Torné, Luis Ángel Fernández Hermana, Pere Martí, 
Joan Millaret, Jesús Sánchez, Sara Reñé, Josep A. Torralba i Ricard Valentí. Maquetació: DBcoop, sccl (Marta 
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Dipòsit legal: B-32.478-00. Sol·licitat control PGD
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Tel. 93 217 44 10
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Reptes de futur: salut

Calen més recursos 
econòmics i humans 
en salut, sobretot en 
l'atenció primària

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

Pel que fa al tema de salut, un àmbit 
que es va incorporar en aquesta II 
Trobada de Dones de Gràcia, la co-

missió que va treballar-ho i les apor-
tacions de les assistents van detectar 
una manca de perspectiva de gènere 
en l’atenció primària, mancances en 
l’atenció a dones grans, dones amb tre-
balls precaris, dones que tenen cura 
d’altri (que els afecta física i emocional-
ment) i necessitat d'una major preven-
ció per a les dones que pateixen violèn-
cia masclista. 

Els reptes de futur que es plantejaren 
a la II Trobada de Dones de Gràcia són: 
treballar per una societat amb perspec-
tiva de gènere; disposar de més recur-
sos econòmics i humans per a l’àmbit 
de la salut, especialment en l’Atenció 
Primària; millorar la comunicació de 
recursos en funcionament tot tenint en 
compte la bretxa digital per arribar a 
certs col·lectius; facilitar l’accés a grups i 
espais d’acompanyament per a diferents 
problemàtiques i col·lectius; promou-
re la creació de xarxes veïnals; reforçar 
els projectes orientats a la millora del 
benestar de les dones grans i de manera 
especial per pal.liar la soledat; i seguir 
treballant vers la prevenció i l'abordatge 
de les violències masclistes.

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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Opinió convidada
Guillem Roma i Batlle, activista cultural

El Ball del Vano i el 
Ram de Gràcia

Aprofi tant que aquest diumenge 15 de maig, festi-
vitat de Sant Isidre, l'Esbart Vila de Gràcia i els 
Geganters de Gràcia organitzen una nova ba-
llada d'aquesta històrica dansa. Us en parlaré 
una mica. Aquesta és molt coneguda arreu de 

Catalunya, es balla i es ballava en moltes festivitats i el 
pla de Barcelona no n'és una excepció. Té la particularitat 
que els homes que volien participar-hi havien de comprar 
un vano o ventall i un ram de fl ors a les administradores 
del sant i regalar-los a la noia que volien que ballés amb 
ell. Parlant concretament del cas de Gràcia aquest es feia 
davant dels Josepets de Gràcia per Sant Isidre, patró dels 
la pagesia, i també per la Festa Major.

Si parlem de les recuperacions que hi ha hagut a la nos-
tra vila en podem arribar a comptar fi ns a quatre. La pri-
mera la coneixem gràcies al químic i fl abiolaire Llorenç 
Coll i va ser als anys 80. L’Esbart Comtal feien aquest ball 
en determinats indrets, un d’ells el carrer de la Llibertat 
durant la Festa Major de Gràcia. La segona recuperació va 
ser de la mà d'Antoni Ucher, històric músic i fundador de 
l'Esbart Comtal, que el 1997 va fer una proposta de recu-
peració singular basada en una melodia localitzada en el 
llibre Tradicions de Gràcia de Joan Amades. Aquesta no va 
acabar tenint una continuïtat en el temps. Uns anys més 
tard, el 2016, el músic i activista cultural Jordi Guilera va 
proposar als Trabucaires de Gràcia incloure la música i 
el ball en la representació de la Revolta de les Quintes de 
1870. Aquesta va ser acceptada amb molt bons ulls i in-
closa fi ns a l'actualitat, i ha anat aconseguint que els gra-
ciencs i gracienques se la fessin cada cop més seva. En 
aquest cas la música escollida i tocada sempre en directe 
va ser diferent a la de 1997 i és la que podeu trobar al vo-
lum tercer del Costumari Català. 

Ja el 2019, l'Esbart Vila de Gràcia, amb la col·laboració 
dels Geganters de Gràcia, van voler tornar a recupe-
rar el ball i ho feren inicialment en base a la recupera-
ció de l'Esbart Comtal del 1997. Aquest es va estrenar a 
la plaça de la Virreina dins de la diada dels geganters i 
en el context de la recuperació simbòlica de les Festes 
de Sant Isidre. El primer any la melodia utilitzada va 
ser la proposada per l'Esbart Comtal basada en la me-
lodia del Tradicions de Gràcia. Un servidor va proposar 
a l'esbart Vila de Gràcia que utilitzessin la melodia que 
ja emprava l’Esbart Comtal als 80 i també a la Revolta 
de les Quintes i que documentalment era més sòlida, tal 
com demostra un estudi que vaig presentar a la jorna-
da Aportacions a la dansa catalana 2020 organitzada per 
l'Esbart Català Dansaire. El 2021, en plena lluita per la 
recuperació de la normalitat postCOVID, l'Esbart Vila de 
Gràcia i els Geganters de Gràcia van organitzar una nova 
ballada dins de l’església de l'Oratori de Sant Felip Neri 

de Gràcia i ja amb la participació oberta a la ciutadania i 
amb la melodia canviada. 

I ara, en aquest 2022, ens trobem davant l’organitza-
ció d'un nou Ball del Vano i el Ram de Gràcia obert a la 
població en general, fet molt important que fa que el que 
es podia considerar durant molts anys una dansa morta 
restringida als balladors d'esbarts esdevingui el que es 
denomina una dansa viva, oberta a la ciutadania i prac-
ticada dins d'un context festiu. Que fi nalment això pugui 
arribar a formar part del patrimoni immaterial gracienc 
depèn només de nosaltres.

El que es podia considerar 
durant molts anys una dansa 
'morta' restringida als balladors 
d'esbarts pot esdevenir ara el que 
es denomina una dansa 'viva', 
oberta a la ciutadania i practicada 
dins d'un context festiu

Cedida

la 
setmana

Poruga valentia 

Clara Darder

Ens queixem, afi rmem que la culpa 
és de l'altre, que el món no funcio-
na, que la pandèmia ens ha deixat 

a tots i totes malmeses. I si, és cert, que 
ens dèiem: "D'aquesta en sortirem més 
bones persones", però malauradament 
penso que ha estat tot el contrari. Estem 
en una època on hi ha més comunica-
ció que mai com a societat, però alhora 
estem més aïllats com a individus soci-
als que som. Les xarxes, la missatgeria 
instantània, les pantalles per a tot i per a 
res, s'han convertit en una addicció que 
ens aliena en les emocions, tanmateix al-
hora ens apodera en el nostre egoisme 
més extrem.

Som capaços d'opinar, explicar, inclús 
sentir amb les emoticones, no obstant 
sense donar la cara. I aquest fet ens tor-
na extremistes i radicals en les nostres 

opinions. No intercanviem, ni ens ado-
nem que l'estira-i-arronsa ens serveix 
per llimar espereses, per contrastar i 
per poder entendre que potser el nos-
tre punt de vista no és l'únic i el millor. 
Llavors ens tornem irascibles, egoistes, 
i de pensament únic, esbotzant a tort i 
dret el nostre criteri sense valorar a qui 
estem fent mal. És clar, "jo tinc la veritat 
i en sé més que els altres".

Ai, poruga valentia, que des d'una pe-
tita pantalla puc seccionar el món sense 
sortir de casa. També puc fer patir als al-
tres i ni me n'assabento, ni visc les con-
seqüències de les meves paraules a les 
seves vides. Sóc botxí sense tacar-me.

Per mi la solució és senzilla. Aixequeu 
la vista, i mireu als ulls de qui us impor-
ta, però ara no li esteu fent gaire cas. 
Pregunteu-li: Puc fer quelcom per tu? 
Veureu que sorgiran infi nitats de con-
verses, favors, diàlegs, amors, presència 
i sobretot VIDA. Aquesta que anem per-
dent davant de les pantalles.

Amb les pantalles no 
visc les conseqüències 
de les meves paraules; 
sóc botxí sense tacar-me
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Opinió convidada
Arnau Solaní, Colla Bastonera de Gràcia 

N'hem fet 40! 

E l passat 30 d’abril, en el marc de la XXI 
Diada Bastonera de Gràcia, vam celebrar 
els 40 anys de la nostra colla.

Quan celebres un aniversari fa molta 
il·lusió, perquè sembla que hagis arribat 

a una fita, a un punt indeterminat de l’anòni-
ma història que es construeix dia a dia. Llavors 
mires el teu voltant, i comences a veure cares 
i més cares, perquè no has arribat sola, ni tant 
sols amb les que ara hi ets; has arribat amb 
tot un conjunt de persones que no saps ben bé 
com, ni saps d’on, ni saps ben bé perquè,... però 
en canvi hi han sigut, hi són; vestits com tu a 
punt per tornar a picar tot esperant la matei-
xa tonada que hem ballat un i una altra vega-
da arreu. Amb la mirada plena de vivències i 
records, d’esperança i d’il·lusió, de veure’t que 
com ella, un dia va començar i s’hi va compro-
metre. És així, a cops de forma atzarosa i molts 
cops de treball i constància hi arribes. I sí, co-
mença a sonar la música, nervis, piques, som-
rius, gaudeixes i quan acabes, no és un somni 
és ben cert, contemples aquell Virolet de Gràcia 
de 40 i m’emociono. Som, existim, ballem, con-
tinuem escrivint. 

En gratitud i homenatge a totes les persones 
que heu posat el vostre granet de sorra.

Visca Gràcia Bastonera!
En aquest gran dia vam estar acompanya-
des per les colles Bastoneres: del Raval, 
de Moià, de Sant Cugat del Vallès, d’Esplu-
gues de Llobregat, de Sant Andreu, del Clot; 
La Muixeranga de la Safor (País Valencià), 
Esbart Laurèdia (Andorra) i Danze de San José 
(Saragossa). Va ser tot un honor i el nostre 
agraïment més sincer.

Ferran Taberner

Som, existim, ballem, 
continuem existint; en gratitud 
a totes les persones que heu 
posat el vostre granet de sorra

Gràcia, tan animada, guarda 
racons insospitats de calma 
i tranquil·litat, com el Dojo 

Opinió convidada
Dojo Zen Ryokan, comunitat budista de Gràcia

Un espai de meditació 
obert al barri 

E l nostre barri, sempre tan animat, guar-
da racons insospitats de calma i tranquil-
litat. Un d’ells és el Dojo Zen del car-
rer Tordera, 18, al costat de la plaça del 
Raspall, un local interior entre jardins, 

senzill i sense pretensions, dedicat exclusiva-
ment a la meditació zen, o zazen. L’ anomenem 
Ryokan, que en japonès significa “camp vast, il-
limitat”.

Va ser fundat al 1999 per dues monges i un 
monjo, Gabriela, Sandra, i Pierre, de la sangha del 
Mestre Kosen, deixeble directe del Mestre japonès 
Taisen Deshimaru, de l'ensenyament del qual des-
cendeixen nombrosos dojos zen europeus. 

Un dojo és, segons la definició oriental, “el jar-
dí on es planten els budes”. 

El nostre ha continuat obert al barri ininter-
rompudament tots aquests anys, gràcies a les 
quotes dels socis, rebent qualsevol persona, bar-
celonina o de pas, que senti interès per la pràc-
tica de zazen. Tots els dissabtes a les 10 del matí 
fem una introducció gratuïta per a qui truqui a la 
nostra porta, i després es pot quedar i practicar 
amb tots. La pràctica és essencialment la mateixa 
tant per a una persona principiant al seu primer 
dia com per a un monjo o monja veterans. Una de 
les preguntes més freqüents és ¿perquè meditar 
en un dojo i no a casa? Doncs, com que al zen no 
val la teoria, sinó la pràctica, només cal venir i 
provar-ho per un mateix.

“Zen és zazen”, repetien sempre el Mestre 
Deshimaru i el seu Mestre, Kodo Sawaki. 
Significa que les cerimònies, els sutres, els llibres 
i poemes, els encens, la cal·ligrafia, el samu (tre-
ball desinteressat per al bé de la comunitat), tot 
això només és important si afavoreix la pràcti-
ca de zazen, és a dir, l'experiència de asseure's en 
quietud i silenci de cara a la paret, concentrats 
en la respiració, observant i deixant passar els 
pensaments. 

“Zazen és difícil, ho sé”, deia el mestre, “però 
practicat quotidianament és molt efectiu per am-
pliar la consciència i el desenvolupament de la in-
tuïció. No només genera una gran energia, també 
és la postura del despertar”.

Enquadrat en la tradició budista, no es consi-
dera que el Zen sigui una religió sinó una pràc-
tica, la pràctica quotidiana i continuada en el 
temps de la meditació asseguda, mantenint la 
postura exacta, la respiració i l'actitud de l'espe-
rit que practicava el Buda i que s'ha seguit ense-

nyant de persona a persona des de fa 2.500 anys.
Durant la pandèmia només hem tancat els 

dies de confinament, i després hem adaptat la 
pràctica a les normes de prevenció Covid. Uns 
mesos hem hagut de traslladar-nos al barri de 
Sagrada Família mentre es realitzaven obres de 
millora al nostre estimat dojo, i ja per fi aquest 
mes de maig 2022 tornem a Tordera, 18, al costat 
de la plaça Raspall.

Seguirem realitzant intensius un cop al mes a 
Barcelona i a finals d'agost organitzem com cada 
any el retir “Zen i Platja”, que fins ara celebràvem 
a la Costa Brava, meditant cada matí a la sortida 
del sol a la meravellosa platja d'Empúries, però 
aquest any potser haurem de fer-ho a la munta-
nya. Totes aquestes activitats són obertes a qual-
sevol persona que hi vulgui participar.

https://www.zen-barcelona.com
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Entitats

Divendres 13 de maig 
Presentació de La gran huelga del 76, 
95 dies en lucha, de Jerónimo Casasola 
del Pozo. Amb l'Ateneu Llibertari de 
Viladecans.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a 
les 19h

Cinefòrum Roig. Dones cineastes: La 
Estación de las Mujeres (Parched), de 
Leena Yadav (Índia, 2016. VOSE).
Ateneu Roig (Torrent de les Flors, 32), a 
les 20h 

Dissabte 14 de maig 
Primavera Son. Celebració de Letras 
Galegas 2022. Lectura de manifest, sessió 
de vermut, teatre amb Furafollas, con-
cert, puxadiscos.
Plaça Joanic, a partir de les 11.45 i fins 
les 22h

Diumenge 15 de maig
Cloenda del XXXIVè Concurs de Teatre 
Català a Gràcia: Quasi Òpera, una pro-
ducció de la Federació d'Ateneus de 
Catalunya.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Dilluns 16 de maig
Presentació de la plataforma Per la 
Pau, OTAN no bases fora. Amb Ramon 
Franquesa i Eduardo Luque.
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 32), a 
les 19.30h

Dimecres 18 de maig 
Taller de caixa flamenca.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 11h h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Exposicions
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 20 de maig 
Exposició Vestits per ballar. La fundació 
Festa Major de Gràcia acull aquesta mos-
tra que commemora els 50 anys de l'Es-
bart Sant Jordi. L'exposició ofereix una re-
trospectiva a la trajectòria de l'esbart des 
d'una perspectiva molt original: el vestuari 
de les principals coreografies que han re-
alitzat i les rèpliques a escala de nina que 
han anat col·leccionant.
Can Musons (Alzina, 7) 

Fins al 28 de maig
Exposició Football. Art. Icons. Mostra que 
juga amb l'art, el futbol i la iconografia i 
que ha estat elaborada per l'il·lustrador 
Guillem Bosch i la revista Panenka. La 
mostra s'endinsa en la història de l'es-
port més global a través dels seus protago-
nistes, jugadors i entrenadors de llegen-
da, que cobren vida a través del llapis de 
Guillem Bosch. Les seves frases més cèle-
bres són només l'excusa per abordar una 
sèrie de personatges que el temps ha con-
vertit, a més d'ídols per als aficionats, en 
icones de la cultura pop
Casa Seat (Pg. de Gràcia, 109)

Fins al 16 de juny
Exposició Aranès: l'occità de Catalunya. 
recorregut per la història, les caracterís-
tiques i la vitalitat de l’aranès, variant de 
l’occità parlada a l’Aran. La seva vinculació 
històrica amb Catalunya ha permès pre-
servar-ne la identitat i mantenir-hi la llen-
gua, fet que en fa una singularitat lingü-
ística. L’exposició presenta la història del 
reconeixement de l’aranès, el marc legal 
de protecció i l’espai humà i geogràfic en 
què es manifesta. L’aranès s’hi mostra com 
una llengua viva, amb producció cultural i 
present també en les noves tecnologies de 
la comunicació. Organitza: Secretaria de 
Política Lingüística.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps, 
20-22)

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)

Fins al 30 de setembre
Exposició Dibuixant la música. Crònica 
il·lustrada del Tradicionàrius 35 de Pedro 
Strukelj. Amb el seu estil característic, 
Strukelj utilitza un llenguatge entre el cò-
mic i el dibuix de quadern de viatge que co-
mença i acaba durant el mateix concert. Al 
vestíbul del CAT trobareu un mural al fris i 
tot el procés creatiu que ha dut a terme du-
rant aquests 3 mesos mesos amb fotografi-
es del mateix il·lustrador i de Josep Tomàs. 
Vestíbul del CAT Tradicionàrius (plaça 
Anna Frank, s/n)

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) 

Actesh

Divendres 13 de maig
Divendres Zone: Torneig de Clash Royale. 
Per a joves de 12 a 20 anys.
Espai Jove la Fontana, de 18 a 20h 

Teatre: 8 Mujeres. Cia Diàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h i ds a 
les 18h

Presentació del llibre Corbera i Bertran, 
empresa col·lectivitzada. A càrrec de 
Xavier Bou, del grup de memòria històrica 
de l'Ateneu Llibertari de Gràcia i José Luis 
Oyón, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h

Narració oral: Crímenes (Carolina Rueda).
La Quàntica (Sant Lluís, 88), a les 20.30, 
ds 20.30 i dg 18.30h

Concert: Vuelveteloca + Nana Lovv.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Oriol Sabaté + Luand.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 22h

Dissabte 14 de maig
Matinal infantil: El país de les aigües 
tranquil·les i taller dels cinc sentits.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h 

Concert: Joan Pau Cumellas Band.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h 

Dia de la Llibertat del Maquinari 2022. 
Placa IoT-02 i integració a la Internet 
de les coses: Jordi Binefa. Projecte 
BirdWatcher de ciència ciutadana: Marc 
Pous. Darrers xips del projecte DRAC amb 
Risc-V: Francesc Moll.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), de les 16.30 a les 18.30h

Concert: Ò.C. Brigada Internacional. Amb 
el Festival Barnasants.
CAT (pl. Anna Frank), a les 20.30h

Concert: Secundaria + tomásss.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Diumenge 15 de maig
Matinal infantil: El misteri dels mitjons 
perduts. Presentació del conte.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Monòleg comèdia: El peliculero, un show 
de Parrado.
Jove Regina (Sèneca, 22), a les 19.30h

Dilluns 16 de maig
Cicle Lletr4s i xifres: Goya, intèrpret de 
la condició humana. Santiago Alcolea 
i Blanch, historiador d’art i Enric 
Berenguer i Alarcón, psicoanalista, com-
parteixen la seva visió del geni de la pin-
tura.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-
22), a les 18.30h

Dimarts 17 de maig
100 anys del PEN català. El Comitè d'Es-
criptores. A càrrec de Lluïsa Julià.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h 

X Cicle de Cinemes Àrabs i Mediterranis: 
Recollection (Remembrança).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Concert de Conjunts de Música d’Arrel de 
l’Esmuc.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank), a les 19h

Dimecres 18 de maig
Lectura de textos de diferents tradicions 
religioses i espirituals. Per conèixer la di-
versitat religiosa del districte i el Grup de 
Diàleg Interreligiós de Gràcia.
Jardi del Sileni (Encarnació, 92), a les 
17.30h

Contes a la mà. A càrrec de Marta Catalán. 
Per a infants de 2-4 anys.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 17.30h

Maleïdes les guerres (i aquell qui les va 
fer). Música i paraules pel combat a càr-
rec de Carles Bertran (guitarra i piano), 
Namina (veu) i de l'actriu Lali Barenys.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

La Taverna del CAT: Ofer Ronen i Eva 
Parmente. Reserves bardelcat@gmail.com
El Bar del CAT (pl. Anna Frank), a les 21h

Dijous 19 de maig
EnSeXtimem: escapa de les ITS. Escape 
Room sobre sexualitat sense riscos.
Espai Jove la Fontana, a les 17.30h 

Concert: Iglú.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Fem Mercat Vallcarca torna a la plaça 
l Fem Mercat de Vallcarca torna novament a la plaça en una jornada on es poden 
trobar productes de proximitat i ecològics i participar de diferents activitats, com 
ara la recollida de roba d'Armari solidari de Suport Mutu de Vallcarca, l'espai 
infantil amb Espais Nats, l'espectacle clown amb Gamberuleadas de Gamber 

11h, oferiran reparació de frens de bicis (Biciosos de Baikarka), d'aparells amb 
Restarters Barcelona i serigrafia en viu de Ideasacolor per estampar samarretes. 
Ràdio en directe, actuació musical (Verduleras), dinar (Desenruna i la Xarxa 
d'Aliments), barra amb begudes i pintxos de temporada i una jamsession a la 
Fusteria a càrrec de la Capsa de Pandora (a partir de les 16h) completen la jornada. . 

Dissabte 14 de maig a la plaça Joan Liébana, a partir de les 10.30h

Recomanem

Cedida
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'Alcarràs', terra ferma, casa amada

Joan Millaret Valls

Després d’una pel·lícula tan bonica i preciosa 
com Estiu 1993 (2017), Carla Simón acaba de fer 
allò impossible a Alcarràs. En aquest títol que 

al·ludeix directament a la població del Segrià del ma-
teix nom, la cineasta no sols ha sabut mantenir el 
molt bon nivell del seu anterior llargmetratge sinó 
que arriba a superar-se i n’assoleix l’excel·lència. 

La història es focalitza en una família pagesa, els 
Solé, els quals es veuen forçats a deixar la terra i la 
casa després d’anys dedicant-se al conreu dels frui-
ters. Un descendent de l’antic propietari que els va ce-
dir les terres a canvi d’un favor els anys de la Guerra 
Civil, sense cap contracte signat, reclama ara la legiti-
mitat de la finca. El film de Simón cobrirà la decisiva 
i curta franja de temps entre la campanya de la co-

llita de la fruita i la seva anunciada expulsió del tros. 
Alcarràs aborda, de fons, la problemàtica del camp, 
des de la propietat de la terra, la dura subsistència 
o l’abús dels proveïdors al fixar preus baixíssims de 
compra de la fruita. Però el conflicte més visible és 
el tema de l’adaptació als nous temps, simbolitzat en 
el negoci de les plaques solars com a alternativa a la 
vida pagesa. El problema entre allò vell i allò modern, 
el passat i el futur, la tradició i el progrés, reflecteix 
la polarització que tensa la vida de la família i, espe-
cialment, la del cap de família, Quimet (Jordi Pujol 
Dolcet). En aquesta incerta i decisiva travessia no hi 
ha espai pels discursos retòrics o l’èpica inflamada ja 
que preval la dignitat i l’enteresa en un combat desi-
gual contra el demà més immediat. Una de les grans 
virtuts del film de Simón és l’excepcional retrat de 
grup que fa. Això és pot copsar en la implicació fami-
liar en la collita dels préssecs paraguaians, els àpats al 

tros o les escenes domèstiques i celebracions diverses. 
En aquest registre comunitari cal esmentar la relle-
vància del pes de les tradicions, les històries orals o les 
cançons. Una d’aquestes tonades, una cançó de pan-
dero, autèntic leitmotiv del film, esdevé un moment 
emblemàtic, climàtic, amb trossos que encongeixen el 
cor en el context d’atzucac vital dels Solé, com la frase 
“terra ferma, casa amada”. 

L’art de Carla Simón reposa també en un element 
de gran rellevància, la seva mirada neta, gens inva-
sora. Un estil transparent que fa que l’emoció brolli 
des de la simplicitat, la naturalitat. Allò meravellós i 
transcendental sorgeix de la veritat que transmeten 
els protagonistes i les situacions, una gran feina ex-
treta del treball gens improvisat amb actors no pro-
fessionals. Un conjunt d’elements substancials que 
conformen la mirada poètica de Carla Simón, el seu 
tret més característic i inconfusible.

crítica de 
cinema

Cultura
La nova sala Pangolí 
aposta per mantenir 
cartellera estable i per 
formats innovadors 
Després de tres mesos en marxa, l'espai teatral de Bailèn 
valora l'acollida del públic i prepara més oferta de cara a l'estiu

Breus

L'univers de 
l'il·lustrador 
txec Šašek, a la 
Jaume Fuster

El proper dimarts 17 de 
maig la biblioteca Jaume 
Fuster inaugura l'exposició 
'Això és Šašek', una 
mostra amb algunes de 
les il·lustracions del famós 
artista txec Miroslav 
Šašek. L'acte comptarà 
amb la presència d'Olga 
Černá, que presentarà el 
llibre publicat per Gallo 
Nero El Diario perdido 
del profesor de Essex, o, 
Fauna extraordinària, amb 
els dibuixos del popular 
artista. L'exposició es pot 
visitar fins al juliol.

Gallo Nero

Lluïsos Teatre 
obre una nova 
convocatòria 
de residències 

d'obrir una nova 
convocatòria de 
residències dirigida a 
estudiants i professionals 
de les arts escèniques que 
estiguin iniciant el seu 
procés de creació i busquin 
un espai per treballar el 
projecte. Les propostes es 
poden presentar fins a l'11 
de setembre d'enguany. La 
companyia seleccionada 
disposarà de 3 mesos 
d’assaig i de suport en 
la difusió de l'estrena al 
gener.

Silvia Manzanera

D els nervis de l'estrena, a la 
satisfacció de la resposta 
positiva del públic que fa 
possible mantenir la car-
tellera durant mesos, tot i 

la complexitat d'un sector que en-
cara s'està recuperant després de 
dos anys de crisi. Aquesta és la va-
loració que els responsables de la 
Sala Pangolí fan del projecte que tot 
just compleix el primer trimestre al 
194 del carrer Bailèn, un espai total-
ment renovat a l'antic Microteatre. 

dramaturg, autor de Salir del terra-
do, escrita durant la pandèmia i que 
té un llarg recorregut pel circuit de 
teatre off.

L'espai de bar també ha conso-
lidat la programació de cap de set-
mana, els vermuts drag i els vermut 
flamenco, atraient un públic divers 
que "potser d'una altra manera no 
vindria a priori a veure especta-
cles així", diu Miralles. La sala està 
preparant més propostes de cara a 
l'estiu per mantenir el nivell d'es-
pectadors durant una època que 
consideren molt complicada.

Actors i actrius de la sala amb el 'sold out' un cap de setmana de març. Foto: Cedida

Canvi de carta i més dinamització 
a l'espai de bar. A més de la sala de 
teatre amb una cartellera regular 
que va incorporant estrenes, 
Pangolí té una segona pota que 
sostè el projecte: el bar. En aquest 
espai s'ofereix actualment, en 
format vermut els caps de setmana, 
un espectacle de flamenc i un altre 
de drag. A finals de mes tindran 
carta nova per ampliar així l'oferta 
gastronòmica i també la franja 
horària amb sopar més espectacle.

"És moltíssima feina i sabem que 
no podem abaixar la guàrdia però 
de moment estem molt contents 
perquè hem pogut consolidar les 
propostes i això, a dia d'avui, co-
mença a ser poc habitual", explica 
Xavier Miralles, un dels responsa-
bles de Pangolí.

Des que va obrir el passat 12 de 
febrer, aquest nou espai teatral gra-
cienc proposa peces d'una hora de 
durada i de gèneres diversos de di-
jous a diumenge, així com l'espai 
de bar amb programació pròpia 
de cap de setmana. La programa-
ció de la sala principal manté les 

obres d'inici, aconseguint penjar 
en diverses ocasions el sould out: 
Salir del terrado, De perras y cria-
das, Cosas Comunes i No me cantes 
que no te quiero. Després s'han in-
corporat, La flor de l'autopista, la 
comèdia musical Maurici's i a par-
tir d'aquest divendres Capullos que 
volen, que després de cinc anys 
d'èxit al Teatro Lara de Madrid ar-
riba a la Sala Pangolí l'adaptació al 
català d'aquesta comèdia de Lluis 
Mosquera. "Val la pena apostar per 
la durada de la cartellera, aquest és 
el nostre objectiu", afegeix l'actor i 
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.

 Doctor Strange en el multiver-
so de la locura. Dj, 16.00. Dv, 
ds, dg, dl, dm i dc, 16.00, 18.50 i 
21.40. 17.40 i 20.20.
El lago de los cisnes (Royal 
Opera House). Dj, 20.15.
El hombre del norte. Ds i dg, 
21.10. Dv, dl, dm, dc i dj, 18.25 i 
21.10.
Red Rocket. Dv, dl, dm, dc i dj, 
15.50.
Sonic 2: la película. Ds i dg, 
15.55 i 18.30.
Alcarràs. 17.50. 19.45. 16.15, 
18.50 i 21.25.
Un nuevo mundo. 15.50, 20.15 
i 22.15.

Esperando a Míster Bojangles. 
16.05, 18.40 i 21.15.
CODA. Dv, dl, dm, dc i dj, 17.25.
Escape room. 22.10.
Los tipos malos. Ds i dg, 15.45 
i 17.45.
Downton Abbey: una nueva 
era. 16.00, 18.45 i 21.30.
El secreto de Vicky. 15.50. 

Cinemes Girona. Girona, 177
 Alcarràs. Dv i ds, 16.00, 18.00, 
20.15 i 22.00. Dg, dl, dm i dc, 
16.00, 18.15 i 20.15. Dj, 16.00, 
18.15, 20.30 i 22.00.
 Mama Muu. Ds i dg, 16.00.
 Miguel Ángel. El pecado. Dl i 
dc, 19.30. Dm, 16.00. 
 Onoda. Dl i dc, 16.00. Dm, 18.30.
 El universo de Oliver. Dv i dj, 
17.00. Dg, 20.30. Dl, dm i dc, 
16.00, 18.10 i 20.10.
 Barq Festival Internacional de 

cinema i arquitectura. Dv i ds, 
16.30, 18.15, 20.00 i 22.00. Dg, 
16.30, 18.15 i 20.00.
 Drowning in the holy water. 
Ds, 20.00.
 Aida (òpera) Dj, 16.00.
 Vint-i-vuit-dies. Dv, 19.30.
 Red Cunt. Dg, 18.30.
 Mothers. Dj, 20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 Alcarràs. 11.30, 16.00, 17.45, 
20.05 i 21.35. Dn, 11.30, 16.00, 
17.45 i 21.30. 22.30.
 Downton Abbey: una nueva 
era. 16.00, 18.20 i 22.25.
 Ennio: El maestro. Dv, ds, dg, 
dm, dc i dj, 11.30, 16.00 i 20.45. 
Dl, 16.00 i 20.45.
 Animales fantásticos: Los se-
cretos de Dumbledores. 18.55 
(menys dm).
 Red Rocket. 20.05 (dijous no).

 El hombre del norte. 16.00, 
18.40 i 21.20. Dm, 16.00 i 18.40.
 Jeremy Thomas, una vida de 
cine. Dv, dl, dm, dc i dj, 18.20.
 Culpa. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.10.
 El milagro del Padre Stu. Dv, 
ds, dl i dm, 11.30.
 Doctor Strange en el multiver-
so de la locura. Ds, dg, dl, dc i 
dj, 11.30.
 La conferencia. Dc i dj, 11.30.
 Cinco lobitos. Dm, 19.00.
 JFK: caso revisado. Ds, i dm, 
11.30.
 El fascinante mundo de El 
Bosco. Dm, 11.30.
 Ciudad de Dios. Dj, 11.30 i 
20.05.
 Rigoletto (òpera). Dg i dc, 
11.30.
 El secreto de Vicky. Ds i dg, 16. 
Ds, 18.20. Dg, 11.30 i 18.20.

Verdi Park. Torrijos, 49
-

verso de la locura. 16.00, 17.50, 
20.00 i 22.25.

. Dv, ds, dg, dlo, dc i dj, 
18.25.

. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 
20.20.

. 
22.30.

. 16.00.
. 16.00 

i 20.15.
. 22.30.

. 
16.00, 18.00, 20.35 i 22.30.

. 18.25.

Bosco. Dm, 18.25.
. Dm, 20.15.

S.M.

El cantautor Joan Isaac i l'actriu Carme Sansa s'han 
aliat en un espectacle únic de música i poesia que 
presenten al CAT aquest diumenge 15 de maig 

a les 19 hores. L'eix central són set cançons de Joan 
Isaac que parlen dels set pecats capitals, set cançons 
creades durant el confinament dels mesos de març i 
abril de 2020. L'espectacle -que compta amb la compli-
citat d'Antoni-Olaf Sabater, autor dels arranjaments i 
pianista, i la contrabaixista Queralt Camps- inclou les 
set cançons del nou disc de Joan Isaac, que són prece-
dides per set poemes de grans poetes (Vicent Andrés 
Estellés, Maria Mercè Marçal, Luis Eduardo Aute, Pere 
Quart, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Ángel González i 
Montserrat Abelló), recitats per Carme Sansa.

Joan Isaac i Carme 
Sansa uneixen 
música i poesia a 
'Set pecats capitals' 
L'espectacle, basat en el darrer disc 
del cantautor fet al confinament, 

Dansa tradicional i 
contemporània al 
65è Aplec de Joanic

Després de dos anys, l'Aplec de Gràcia va poder ce-
lebrar la 65a edició el passat diumenge 7 de maig 
omplint de sardanes i música de cobla la pla-

ça Joanic. No hi va faltar la tradicional exhibició de 
colles veteranes o l'homenatge a referents com Joan 
Ventalló, així com la participació de grups joves de 
competició i l'actuació d'una sardana de punts lliures 
de la mà de la gracienca colla Maig (a la imatge).

Sardana de punts lliures a càrrec de la colla Maig

Josep M. Contel

el repor

'No entenc als homes', 
teatre basat en fets reals 

L'autèntica estrena una peça original de Verónica Pallini que 
reflexiona sobre la masculinitat a partir de 50 testimonis

Silvia Manzanera

N o entenc els homes' va 
de sentiments, resis-
tències i contradicci-
ons. Així ho expliquen 
des de L'autèntica i així 

ho demostren amb el passi previ 
que fan abans de l'estrena, un pas-
si accidentat davant la premsa i els 
programadors perquè un dels sis 
intèrprets ha donat positiu per co-
vid just aquell matí i la peça s'ha 
hagut de reajustar, però res modi-
fica el resultat d'aquesta obra que 
poden veure els espectadors tots 
els dijous fins al 16 de juny.

'No entenc els homes' és 
una obra de teatre documen-
tal sorgida de la ment inquie-
ta de Verónica Pallini, ànima de 
L'autèntica, actriu, dramaturga 
i investigadora. Aquí se li nota la 
vessant de l'antropòloga que ja 
ha demostrat en altres ocasions 
el seu interès pels temes socials. 
Pallini, sempre connectada amb 
la realitat, no podia deixar pas-
sar un tema d'actualitat com és 
el fet de repensar els rols de gè-
nere, o de qüestionar la masculi-
nitat, o de preguntar als homes 
què pensen d'ells mateixos. Això 
potser és nou, el masclisme i el 
patriarcat són molt més antics.

Aquesta producció pròpia de 
la sala gracienca és una proposta 
basada en els testimonis dels ho-
mes que han participat d’una in-
vestigació amb més de 2 anys de 
recorregut, conduïda per la ma-
teixa Verónica Pallini, i amb el 
recolzament de la beca per a la 
per a la recerca i la innovació en 
els àmbits de les arts escèniques 
del Departament de Cultura de 
la Generalitat el 2020. 

En la primera fase, Pallini va 

realitzar més de trenta entre-
vistes a homes de Buenos Aires 
i Barcelona, cinc 'focus group' 
amb uns 50 participants en total. 
A la ciutat comptal es van convo-
car dos laboratoris de treball en 
els quals es van plasmar en un 
pla performatiu i teatral el que 
es va reflexionar en els trobades.

Després de mesos d'assaig i 
treball entre la directora i els in-
tèrprets, es presenta ara aquesta 
obra de teatre documental que 

"intenta obrir un espai on els ho-
mes relatin les seves vivències 
individuals i col·lectives".

A vegades incòmodes, altres 
divertides, sovint contradictò-
ries, les escenes es van succeint 
com petits fragments, com re-
lats fotogràfics que interpel·len al 
públic, que l'incomoda o el sor-
prèn. Perquè més que donar lli-
çons o respostes, la peça pretén 
mostrar, a través de jocs irònics i 
contradictoris, l'univers masculí. 
El llenguatge inclusiu, les impo-
sicions de gènere que marquen 
els comportaments, els tòpics i 
prejudicis sobre homes i dones i 
la relació entre ells, la violència 
masclista o el futbol van aparei-
xent en escenes vives, amb una 
aparença d'improvisació que no 
pot amagar tota la feina i la in-
tenció que hi ha darrera. Remou 
consciències.

Escena de l'obra que ha estrenat aquest dijous L'autèntica. Foto: Lara M.Pascual 

Incòmodes, 
divertides o 
contradictòries, les 
escenes són com 
relats fotogràfics



L’Independent de Gràcia
13 de maig de 2022

16

La torratxa

l'Europa femení
Àlex Gutiérrez Pascual

 

E n un exercici de consulta a l'heme-
roteca que tant ens agrada a la re-
dacció, hem viatjat en el temps fi ns 

al desembre del 2001. Al número 15 de 
L'independent de Gràcia (aleshores men-
sual) ens fèiem ressò de la creació del 
primer equip femení del CE Europa, que 
va començar a caminar aquella tempo-
rada. El subtítol de la notícia que obria 
Esports indicava que el nou conjunt esca-
pulat estava format per "un estol de juga-
dores vinculades fi ns ara a la Taxonera". 
Han passat més de 20 anys de la funda-
ció d'aquell conjunt, una data que es va 
recordar durant la recepció institucional 

del Districte a l'equip que ha aconseguit 
aquesta temporada el títol de lliga i l'as-
cens. El 2001 estava entrenat pel tècnic 
Pere Herrera. 

Un dels senyals d'identitat d'aquella 
formació, la diversitat, es manté i s'ha 
ampliat en altres vessants. "Una de les 
característiques d'aquest equip és la di-
versitat d'edats que hi ha al vestidor, ja 
que podem trobar jugadores des de setze 
fi ns a 43 anys", escrivia el llavors redactor 
Jordi Vela, actual gerent de l'Europa. Un 
dels puntals d'aquell primer equip feme-
ní de l'Europa era la jugadora Meritxell 
Arias. "Paguem per jugar, no cobrem. La 
majoria juguem des de petites i no tenim 
aspiracions professionals dins del fut-
bol", apuntava Arias, també exfutbolista 
de l'Espanyol. Unes declaracions que ma-
lauradament encara encaixen la compe-
tició de l'esport femení. Aquest exercici 
d'hemeroteca ens ha dut a imaginar un 
possible reportatge: reunir les pione-
res d'aquell primer equip femení de la 
història de l'Europa que van venir de la 
Taxonera. Se'ns acumula la feina.

La diversitat, senyal 
d'identitat de l'equip, 
es manté i s'amplia 
més de 20 anys després

Èric LluentGràcia des de l’exili

a Austurvöllur

Després de l’hivern de les tempestes de neu, 
Reykjavík viu aquests darrers dies una primave-
ra gairebé permanent que ens ha fet oblidar totes 
les penúries dels mesos sense llum. És l’època de 
l’any en què els veïns de la capital islandesa tenen 

alguns costums que recorden en certa manera a la vida 
gracienca. La plaça Austurvöllur, on hi ha el parlament de 
la nació, s’omple cada dia de gent assedegada de vitamina 
D i cervesa, i de lluny, l’ambient recorda a les tardes agra-
dables a la plaça de la Vila, a Sol, a Virreina o a Revolució. 

El sol passa per sobre de la seu de la sobirania nacional 
i, tot seguit, s’inclina cap a l’oest, fi ns a amagar-se breu-
ment rere el nou hotel de luxe del cantó dret de la plaça, 
per tornar a aparèixer una estona més entre les façanes 
de Vallarstræti. D’aquest carreró arriba a la plaça la fl ai-
re dels kebabs i els falàfels que serveixen al restaurant 
Mandi, lloc de pelegrinatge dels personatges de la nit que 
cerquen omplir-se la panxa amb alguna menja econòmica 
que els permeti arrepenjar-se una estona més a la barra de 
qualsevol bar del centre. 

La terrassa de l’English Pub és plena de gom a gom els 
dies que fa sol. De fet, els ingressos de bars com l’English 
incrementen extraordinàriament segons el temps que faci 
a partir de les quatre de la tarda, hora en la qual comen-
ça el happy hour, durant el qual la cervesa de barril es ven 
a vuit-centes cinquanta corones, és a dir, uns sis euros, en 
lloc de les mil dues-centes habituals. Els que gaudim de la 
fresca en màniga curta i ulleres de sol intentem anar mo-
vent les cadires de manera que no se’ns escapi ni un raig 
de sol. L’escena recorda a un camp de gira-sols una tarda 
d’agost.

Al bell mig d’Austurvöllur, al voltant de l’estàtua de Jón 
Sigurðsson, s’hi solen reunir els borratxos més il·lustres 
de la ciutat, que dediquen estones ben llargues a deixar-se 
la gargamella tot malparlant a crits d’un món que els mira 
amb estranyesa. De tant en tant, grups de turistes pas-
sen acompanyats d’un guia local que ens assenyala com a 
exemplars de l’espècie autòctona que surt corrents de casa 
en quant fa sol. Algun viatger, en escoltar l’explicació, fi ns 
i tot s’anima fer-nos una fotografi a amb certa indiscreció. 
Mentre m’encenc una cigarreta, saludo a càmera. 

Quan, fi nalment, l’ombra torna a cobrir-ho tot, la majo-
ria s’inclina per entrar al cau, és a dir, al càlid interior d’un 
bar anglès clàssic: fusta, fotografi es vintage de gent bevent 
o fent esport, grans pantalles per veure la Premier League, 
una diana per jugar als dards i, evidentment, una ruleta 
de la sort el premi gros de la qual són vuit cerveses al preu 
de dues. En aquesta mena de bars els forasters són ben-

vinguts: turistes, militars i navegants de tota mena es re-
lacionen amb els locals a força de preguntar where are you 
from? i, en el cas dels forans que residim a Islàndia, why do 
you live here? 

A vegades, després de sentir la pregunta -per què vius 
aquí?-, em quedo pensatiu, tot assaborint un Jameson 
Black Barrel a preu de caviar rus. Per què hi visc, aquí? 
Quan no trobo la resposta correcta, recordo les paraules 
de Llucia Ramis, que després d’un viatge per aquesta illa 
que avui és casa meva escrivia que Islàndia et neteja els 
ulls. Afegeixo que Islàndia, els seus paisatges, els seus si-
lencis, la contundència de la seva força, tenen la capaci-
tat de netejar-te l’ànima quan més ho necessites. Tanco els 
ulls i respiro ben profund; cal continuar.

Per què hi visc, aquí? Quan no 
trobo la resposta correcta, recordo 
les paraules de Llucia Ramis, que 
després d’un viatge per aquesta illa 
que avui és casa meva escrivia que 
Islàndia et neteja els ulls. Afegeixo 
que Islàndia té la capacitat de netejar-
te l'ànima quan més ho necessites

Terrassa de l'English Pub, a Austurvöllur. Foto: Helgi G. Ásmundarson 


