
L'Ajuntament negocia amb 
petits privats a Vallcarca per 
sumar més habitatge públic 
El Districte anuncia un nou procés participatiu a la tardor per a la 
urbanització del Parc Central mentre es redacti el projecte executiu

Rates campant 
pel carrer Jaén: el 
Districte no hi veu 
solució immediata
"Que ja surtin al carrer és la 
conseqüència d'un solar brut on 
és lamentable que hi visqui gent", 
diuen els veïns ja organitzats P4

Nomenclàtor 
incorpora el pintor 
Francis Picabia i el 
deportat Lluís Villar a 
la memòria de Gràcia
L'artista francès tindrà una placa a 
República Argentina i el republicà 
una llamborda d'honor a Nàpols P2 

El canvi de Pla 
General a Gràcia 
s'embolica ara en 
l'aplicació de la 
'devolució ecològica'
 
Els tècnics municipals allarguen 
els tràmits de resposta a obres 
per mesurar la biodiversitat P6

Can Carol, esperant la urbanització de la plaça Farigola, que estarà en obres després de l'estiu i fins a principis de 2023. Foto: À.G.P.

Albert Balanzà

A Vallcarca sembla habitualment que el temps s'ha-
gi aturat però aqui i allà, més a l'interior dels des-
patxos encara que a peu de carrer, es van movent 
peces sobre el fràgil consens veïnal i aquest dijous 
l'Ajuntament ha fet un desplegament de l'estat de la 

qüestió en àmbits d'execució a curt termini (plaça Farigola, 
Casa Canals Junyer primera fase) i a mig termini (promo-
cions sense afany de lucre ja adjudicades, reubicació pista 
de bàsquet, urbanització Parc Central). I ha estat en aquest 
últim apunt on hi ha la novetat principal: l'Ajuntament està 
negociant amb petits privats dels àmbits Medes i Fusteria 
per sumar almenys una promoció més d'habitatge públic, 
encara sense ubicació concreta. També el Districte farà un 
nou procés participatiu a la tardor sobre el Parc Central, 
entre el pont i el nucli antic, per recollir les propostes d'ur-
banització mentre un equip redactor ja doni forma al pro-
jecte executiu. Pàgina 3

Setmanari gratuït
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2 Política
Breus

Ciutadans tria 
Pedro Guillén com 
a nou coordinador 
del partit a Gràcia

Ciutadans Gràcia ha tancat 
el procés per triar nova 
junta directiva després 
de l'adéu de Jordi Bea i el 
reposicionamentd'Arturo 
Carrasco com a nou 
portaveu del grup 
municipal al districte 
amb l'elecció de Pedro 
Guillén com a coordinador 
i Augusto Manzanal com 
a secretari. Carrasco serà, 
a banda de conseller, el 
responsable de relacions 
amb entitats veïnals. 
Guillén es dedica a la 
consultoria en investigació 
empresarial i seguretat 
amb una empresa ubicada 
a Gràcia. 

Quim Forn se 
suma a l'acte 
d'Òmnium per 
la llengua
L'exconseller d'Interior 
i ara membre de la nova 
junta d'Òmnium, Joaquim 
Forn, encapçalarà dimarts 
24 l'acte Parlem de llengua 
a La Violeta, on també hi 
participarà el secretari 
de Política Lingüística 
Francesc-Xavier Vila i 
el sociolingüista Avel·lí 
Flors-Mas. L'acte, a les 
19.30 hores, vol recollir 
aportacions al Pacte 
Nacional per la Llengua 
que s'està impulsant des 
del Govern. 

Albert Balanzà

El procés de recuperació 
de la memòria històrica i 
d'homenatge a persona-
litats socials i polítiques 
que han tingut relació amb 

Gràcia està a punt de viure en les 
properes setmanes dues noves in-
corporacions destacades, les quals 
arriben de manera col·lateral als 
treballs que fa el grup de treball 
de Nomenclàtor. Es tracta del pin-
tor parisenc Francis Picabia, refe-
rent del dadaisme, i de Lluís Villar, 
voluntari republicà deportat a 
Argelers i a Mauthausen.

La incorporació de Picabia es 
concreta a partir de les propostes 
que l'Institut de Cultura (ICUB) 
analitza en el marc del programa 
Barcelona Ciutat de la Literatura 
i serà el 8 de juny quan es des-
cobrirà una placa a la casa on 
va viure a l'avinguda República 
Argentina 28, a tocar del carrer 
Ballester. Es dóna la circumstàn-
cia que l'última acció d'aquest 
programa municipal a Gràcia ja 
va tenir relació amb aquest car-
rer, quan Joan Perucho va ser ho-
norat també amb una placa a la 
casa de República Argentina 248 
el passat octubre.

La història del reconeixement a 
Lluís Villar és més llarga i es vin-
cula al projecte internacional de 
llambordes d'honor Stolpersteine, 
dissenyades per l'artista alemany 
Gunter Demnig en record dels de-

El pintor Picabia i el voluntari republicà Villar, en imatges d'arxiu. Foto: Cedida

Nomenclàtor incorpora 
el pintor Francis Picabia 
i el deportat Lluís Villar 
a la memòria de Gràcia
L'artista tindrà una placa on va viure, a l'avinguda República 
Argentina i el republicà, una llamborda d'honor al carrer Nàpols

portats i víctimes del nazisme. 
Transportista i voluntari enrolat 
a les files republicanes quan va es-
clatar la Guerra Civil, Villar, pare 
del president d'honor de l'Amical 
de Mauthausen Llibert Villar, va 
travessar la frontera per ser ubi-
cat al camp d'Argelers i després, 
amb l'entrada dels nazis a França 
el 1940, va ser capturat i deportat 
a Mauthausen fins que va morir al 
camp de Gusen (Àustria).

Ara el treball de recuperació 
de la memòria que han fet els 
alumnes de Batxillerat de l'ins-
titut Goya d'Horta -els quals ja 
van participar ara fa 15 dies en 
un homenatge a les víctimes del 
nazisme a la Ciutadella- ha per-
mès ubicar la casa familiar de 
Villar al carrer Nàpols 324 i s'ha 
fixat el 31 de maig, d'aquí a dos 
dimarts, per fer un acte d'home-
natge i col·locació de la llamborda 
d'honor a la vorera tocant a casa 
seva. A l'acte hi participaran els 
alumnes del Goya, l'Amical de 
Mauthausen, la família Villar i 
representants de l'Ajuntament i 
del Districte de Gràcia.

Camp d'en Grassot 
se suma al projecte 
Stolpersteine en 
honor al voluntari 
mort pels nazis

La represa de la negociació 
política de la Rambla Verda 
s'endarrereix uns dies. L'agenda 
complicada ha impedit que aquesta 
setmana, com estava previst, es 
programessin les primeres trobades 
entre BComú-PSC i ERC com a 
tret de sortida a la segona fase per 
assolir un "pacte polític". Junts ja 
té data de reunió: el 31 de maig. 
La resta de partits, Ciutadans i 
Valents, encara no tenen proposta 
de dia o fins i tot alguns parlen 
d'un parell de setmanes. 

Cedida

El nou local de l'ANC, ja amb el rètol. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

amb la intervenció de l'encara 
presidenta Elisenda Paluzié. 

Tal com va explicar al febrer 
Guilleumes, a partir d'aquesta 
inauguració s'activarà una dinà-
mica d'obrir el local "al màxim 
possible", almenys dos dies a la 
setmana, a més a més dels dies 
en què hi hagi altres reunions in-
ternes o externes programades. 
L'ANC també manté cada dissabte 
una parada informativa a la cru-
ïlla de Travessera de Gràcia amb 
Gran de Gràcia. 

L'ANC estrena local amb tots els dirigents
Paluzié s'acomiadarà com a presidenta a Gràcia, al costat dels coordinadors locals de l'entitat durant deu anys

A.B

Des del febrer l'ANC ha es-
tat feinejant en el nou i 
cèntric local de Francisco 
Giner 43 amb el qual vol 
rellançar l'organització a 

Gràcia i fer tornar a sortir la gent 
al carrer, com en els grans temps 
de les mobilitzacions independen-
tistes de no fa pas tant i quan en-
cara es manté la trobada pels pre-
sos i exiliats cada dilluns a plaça 

de la Vila. L'adequació del local, 
justament a tocar de plaça de la 
Vila, ha trigat però ja és a punt i 
el 24 de maig és el dia triat en el 
que serà un homenatge a tots els 
coordinadors que han passat per 
la dinàmica assemblea de Gràcia 
en aquests deu anys d'existència. 

El programa no posa cog-
noms però si que detalla les in-
tervencions previstes de l'Agustí 
(Segarra), la Montse (Higueras), 
la Marina (Morera) i el Jordi 
(Guilleumes) i també comptarà 
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Pla d’accions contra 
la soledat a Gràcia

Cada vegada són més, sobretot a la ciutat, les persones que viuen soles, especialment 
dones i gent gran, si bé aquest fet no necessàriament es tradueix en el fenomen de la 
soledat no volguda. L’aïllament social pot generar tristesa, ansietat, el sentiment de no 
importar o no significar res per a qui t’envolta i sovint s’acompanya d’una estigmatització 

que aprofundeix el sentiment de soledat.  

S
egons l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, 

la soledat no desitjada no és un problema nou a la ciutat de 

Barcelona i tampoc ho és al districte de Gràcia: el programa 

Radars va sorgir al Camp d’en Grassot, amb un índex d’envelliment 

significativament alt i, des de fa anys, s’han aplicat aquest i d’altres 

programes específics per pal·liar el sentiment de soledat, sobretot 

de les persones grans. Al districte hi ha un 28% de persones més 

grans de 65 anys que viuen soles (un 30,8% al nucli històric de 

Gràcia), tres punts per sobre de la mitjana de la ciutat (25,7%).

En els darrers anys l’augment del nombre de persones no no-

més grans sinó de qualsevol edat que se senten soles ha posat de 

manifest la necessitat d’una estratègia conjunta per confrontar la 

soledat no volguda a la nostra ciutat. El nou escenari resultant de la 

pandèmia s’ha convertit en un factor més a tenir en compte a l’ho-

ra de lluitar contra la soledat. Això confirma la urgència i necessitat 

d’entomar de manera estructural i transversal l’estratègia contra la 

soledat no volguda al Districte de Gràcia.

Entre les mesures més destacades hi ha:

d’Extensió Universitària

programa horts urbans

conèixer experiències comunitàries ja existents (Jardí 

del Silenci i Quirhort) 

facilitadors de dinàmiques contra soledat (espai verd del 

Torrent d’en Mariner).

El pla treballa en quatre línies estratègiques:

L1
Sensibilitzar i generar coneixement sobre 

l’impacte de la soledat en el districte i en el 

benestar de les persones que l’habiten.

L2
Desplegar recursos i serveis per prevenir, 

detectar i atendre les situacions de soledat.

L3
Reestructurar el districte i els seus àmbits en espais 

comunitaris per afrontar les situacions de soledat.

L4
Adaptar el funcionament de l’organització 

municipal als nous reptes que planteja la soledat.
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Imatge actual del solar de Jaén 12. Foto: A.G.P.

Districte, però, no tindran un efecte 
immediat. Si bé és cert que l'Ajun-
tament pot actuar a l'espai públic 
de manera immediata i pot fer un 
requeriment al propietari perquè 
netegi el solar, el fet que hi hagi un 
assentament impedeix també l'ac-
tuació privada. Fonts municipals 
admeten "només en cas d'inacció es 
pot actuar subsidiàriament" i que 
"no hi ha un temps establert" per-
què el propietari actuï, i que en tot 
cas la presència de l'assentament 
eternitzarà el problema.

Rates a Jaén: el Districte no hi veu solució
"Que ja surtin al carrer és la conseqüència d'un solar que no es neteja i on és lamentable que hi visqui gent", diuen

A.B

Al'estiu tota cuca viu i la ca-
lorada i la falta d'higiene 
en el solar de Jaén 12, on 
fa tres anys la promotora 
Norvet hi volia fer aparta-

ments de luxe, ha envalentonat les 
rates, que ja surten de nit al carrer. 

Lluny queda aquella idea de fer 
dos grans lofts: "Each townhouse 
spans 315 m2 (interior) & 185 m2 (out-
door) over three floors. Jaén includes 

a private parking garage, a pool, a ro-
oftop terrace and a pioneering verti-
cal garden”, deia el projecte. Ara el 
propietari és S.J.O., un privat amb 
seu a Singapur i des de fa nou me-
sos, la realitat és un assentament, 
on els veïns diuen que és "lamen-
table que allà hi visquin persones", 
explica Anna Manso.

Dissabte al vespre-nit els veïns ja 
van esclatar i van sortir al carrer a 
espantar rates. Dijous es van reu-
nir. Les instàncies presentades des 
del setembre a Barcelona i ara al 

Breus

Casa Vicens torna 
a beneir les roses 
per Santa Rita i 
s'obre l'església
La primera casa de Gaudí, 
Casa Vicens, al carrer 
Carolines, es torna a vestir 
de festa per Santa Rita 
aquest diumenge després 
de dos anys de limitacions 
que van impedir celebrar 
com sempre la festivitat 
de benedicció de les roses 
i la jornada de portes 
obertes habitual des que 
no hi ha capelleta i l'espai 
ja no és una casa privada. 
Enguany, l'església de 
les Paüles estarà oberta 
de 10 a 15 hores i el jardí 
de Casa Vicens també 
acollirà una benedicció 
popular a les 12. L'any 
2020 només es va fer un 
vídeo i el 2021 l'església no 
va obrir.

Olokuti perd el 
jardí interior per 
l'ús que en vol 
fer la propietat

L'emblemàtica botiga 
de comerç sostenible del 
carrer Astúries Olokuti 
ha vist retallat el seu 
espai amb el característic 
jardí interior que oferia 
els clients com a punt de 
cafeteria i relax. Fonts 
de l'establiment i dels 
veïns han explicat que els 
propietaris han decidit 
utilitzar una part dels 
baixos i el jardí com a 
habitatge propi i, coma 
conseqüència, el comerç 
ha perdut metres quadrats. 

A.G.P.

L'Ajuntament negocia 
amb petits privats a 
Vallcarca per sumar 
més habitatge públic
El Districte anuncia un nou procés participatiu a 
la tardor per a la urbanització del Parc Central

Albert Balanzà

L'Ajuntament està negociant 
amb petits propietaris pri-
vats de Vallcarca dels àm-
bits del triangle de Medes-
Farigola i de Fusteria per 

sumar uns metres quadrats que 
poden acumular-se almenys en una 
nova promoció d'habitatge públic 
al futur barri. Així ho ha anunciat 
el regidor de Gràcia, Eloi Badia, en 
la sessió d'urbanisme que ha servit 
aquest dijous per actualitzar l'estat 
de la qüestió i calendaritzar a curt i 
a mig termini.

El nou focus de negociació, al 
marge de la dificultat de progres-
sió de l'altra taula entre els movi-
ments socials i Núñez y Navarro, 
té a veure amb reparcel·lacions en 
fase d'aprovació inicial que el con-
sistori veu en una fase de concreció 
(i d'adquisició) molt avançada, fins 
al punt de tancar el pacte a finals 
de 2022. "Tenim un principi d'acord 
i podrem fer més habitatge públic 
del que es preveia; almenys una 
promoció més", ha assegurat Badia.

Els moviments a peu de carrer, 
més enllà del sacseig als despatxos, 
s'esperen a curt termini aquest es-
tiu a la plaça Farigola, davant de 
Can Carol, on s'urbanitzarà l'espai 
amb una plaça dura i una plaça més 
tova sota els arbres, amb obres aca-
bades a principis de 2023. També ja 
està en moviment des del febrer i 
durant un any la primera fase de 
reforma de l'exConsolat, que ha de 

La pista de bàsquet 
es traslladarà aviat 
perquè el 2023 s'hi 
aixecaran pisos en 
règim de lloguer

desembocar en un espai d'activitats 
i un jardí amb un lavabo-bar. En el 
nou mandat s'hi construirà un an-
nex i el vial de connexió entre el 
pont i el carrer Becquer.

Però l'altre gran punt de debat 
veïnal i reconstrucció serà el Parc 
Central de Vallcarca, l'espai en for-
ma de cunya que va des del pont al 
barri antic i que ja va formar part 
del concurs d'idees i del document 
d'autoria veïnal. "Aquestes aporta-
cions anteriors funcionaran com 
un avantprojecte del procés parti-
cipació sobre la urbanització que 
farem a la tardor", han apuntat 
els tècnics. "Necessitem desplegar 
aquest dibuix", ha afegit Badia.

La tramitació tornant de l'es-
tiu, a més del procés participatiu, 
inclourà la licitació de la redacció 
del projecte executiu, que avançarà 
en paral·lel i sumant les aportacions 
veïnals. També es dóna per fet el 
trasllat de la pista de bàsquet, per-
què ja estan adjudicades les dues 
primeres promocions públiques 
de 56 pisos en règim cooperatiu 
a Becquer i de lloguer a avinguda 
Vallcarca (on hi ha la pista).

Operaris treballant a l'extrem del Coll del Portell aquesta setmana. Foto: À.G.P.

Cates en marxa en el pla per fer 
un mirador a l'entrada del Park 
Güell a l'extrem de Coll del Portell. 
Treballant-se des del novembre i explicat 
per aquest setmanari al març (vegeu 
núm. 881), el pla per fer un gran espai 
d'estada a l'accés 4 del recinte gaudinià 
ja es mou amb cates dels operaris. La 
proposta suposa despavimentar l'espai, 
eliminar les 39 places d'aparcament 
i treure una part dels arbres per 
anivellar i reordenar les parts de bosc.
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Silvia Manzanera

La recerca d'un habitatge segueix sent la prioritat de 
la Cristina i el Guillem, la parella que des de fa cinc 
anys té una parada de llibres a tocar de Fontana i 

que ara viu al carrer (veieu l'Independent 888). Però 
també hi ha altres fronts que, amb la xarxa de suport 
veïnal creada entorn la parella, s'han obert els darrers 
mesos. Un d'ells, la renovació del permís per vendre al 
carrer, que es va aconseguir gràcies a la pressió dels ve-
ïns. "Vam reunir més de 500 signatures, i el Districte li 
va atorgar a la Cristina una llicència que tenia validesa 
per a tot el 2021", explica Florenci Guntin, veí respon-
sable de la gestió. Però amb el canvi de gerència del go-
vern local, aquest document s'havia d'actualitzar, així 
que el passat mes de març la Cristina, amb l'ajuda dels 
veïns, va presentar una nova instància per demanar 
la renovació del permís així com la devolució de tot el 
material que la Guàrdia Urbana li va requisar a fi nals 
de gener. Després de fer-se pública la situació que pa-
teix la parella, el Districte va respirar fi nalment amb un 
correu electrònic assegurant que la Cristina rebria "en 
breu" una resposta a la seva sol·licitud. 

En paral·lel, la Fundació Arrels, que es va reunir amb 
ells la passada setmana, els ha ofert l'opció d'una dutxa 
diària per al Guillem, i els ha inclòs en una llista d'es-
pera per aconseguir una habitació adequada, i amb ur-
gència, vist els problemes de salut que ell pateix. 

Arrels intensifi ca 
l'ajut a la parella de 
llibreters d'Astúries 
El Districte respon als veïns que 
van sol·licitar al març la renovació 
del permís per vendre al carrer, 
que hi contactaran "en breu"

Societat
Places de Gràcia demana 
més sonòmetres i menys 
descontrol a l'hora de 
tancar festes i Festa Major
La plataforma recupera el contacte amb el Districte la setmana 
que ve després d'insistir en aclariments sobre el Pla de Places 2022

Albert Balanzà

Massa avançada la pri-
mavera sense que 
s'hagi fet públic gaire-
bé res del Pla de Places 
2022, la Plataforma 

Places de Gràcia es reunirà la set-
mana que ve amb el Districte amb 
cinc punts a sobre de la taula que 
passen sobretot per aclarir de-
talls no només sobre el pla anual 
sinó també del publicitat Pla per 
Reduir la Contaminació Acústica 
2022-2030, on les entitats insistiran 
en la necessitat de dotar Raspall i 
Lennon de sonòmetres, ja que són 
les úniques que no en disposen de 
les més saturades. 

La plataforma, formada per 
les places Diamant, Revolució, 
Virreina, Nord, Sol, Lennon, 

Ambient nocturn a la plaça Revolució, en una imatge recent. Foto: Cedida

Raspall i Romaní, també vol aca-
bar amb el descontrol dels horaris 
de tancament de Festa Major i de 
les festes de la resta de l'any. "L'any 
passat per festes ja sabem el que va 
passar i durant l'any no estem en 

contra d'una paella popular però 
volem saber per anticipat els ho-
raris de fi nalització", han apuntat. 
També els veïns preguntaran per 
què no se'ls convoca a la Taula per 
una Nit Cívica de Barcelona.
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A. B.

L a feinada de detall que du-
rant tres anys es va treballar 
per fer la modificació del Pla 
General en l'àmbit de Gràcia, 
tractant des de l'habitatge al 

verd, des de les façanes a regulaci-
ons fins i tot d'ordre estètic, con-
tenia un galimaties matemàtic que 
està comportant forts maldecaps 
als tècnics municipals en els pri-
mers expedients d'aplicació: l'ano-
menat índex de devolució ecològica 
de l'espai urbà (IDEEU).

La traducció és la introducció de 
vegetació mínima per compensar 
qualsevol obra nova o gran rehabi-
litació. En una escala de 0 (asfalt) 
a 1 (bosc), l'IDEEU es planteja en 
els carrers de xarxa bàsica (0,18) i 
superior als carrers secundaris re-
sidencials (0,33). A parcs i places 
s'eleva a 0,36-0,68 i en parets mit-
janeres 0,23 com jardins verticals), 

en els interiors d'illa 0,38 i als ter-
rats 0,40. Aquesta és la teoria.

Els tècnics que han d'aterrar 
aquest índex s'estan barallant amb 

les variables de porositat, biomas-
sa i biodiversitat, segons apunten 
fonts coneixedores d'aquests pri-
mers expedients d'obres.

El canvi de Pla General a Gràcia 
s'embolica en l'aplicació de 
l'índex de devolució ecològica
Els tècnics municipals allarguen els tràmits de resposta a grans obres i rehabilitacions 
i demanen un catàleg d'espècies que ajudi a mesurar la biodiversitat que s'exigeix

La dificultat per consensuar in-
ternament aquest índex, que ha 
arribat al punt que els tècnics de-
manin un catàleg d'espècies per 
calcular l'índex, fa que els terminis 
habituals de resolució de tramita-
cions oficials s'allarguin i s'incom-
pleixin legalment. "Dels deu dies 
previstos per executar una respos-
ta oficial se'ns ha indicat que no hi 
tinguem pressa perquè la resolu-
ció d'organització prèvia interna 
es pot allargar fins passat aquest 
estiu", explica una família afecta-
da que està fent reformes a tocar 
de la plaça del Diamant.

Els afectats, que subratllen que 
quatre mesos després de l'aprova-
ció del canvi de PGM no han pogut 
fer avançar l'obra d'una finca que 
van comprar a finals de 2020, tam-
bé critiquen que el pla obligui a ar-
ranjar les mitgeres dels veïns i, en 
qualsevol cas, que la lentitud admi-
nistrativa municipal no els eximeix 
de seguir pagant hipoteca. 

Breus

El Rebost Solidari 
lidera un recapte 
de productes per a 
higiene menstrual

Pobresa menstrual és quan 
una dona ha de decidir 
entre tenir productes 
d'higiene menstrual o 
donar menjar a la família 
o a ella mateixa i quan 
una nena no pot anar a 
l'escola perquè no té accés 
a productes menstruals. El 
Rebost Solidari de Gràcia 
ha iniciat una campanya 
de recollida de productes 
d'higiene menstrual
del 23 al 28 de maig 
per donar visibilitat a 
la problemàtica. Altres 
punts de recollida seran 
Lluïsos de Gràcia, El 
Centre, La Violeta, Casal 
de Barri Cardener, Clínica 
del Remei, CE Europa i 
Castellers (div.27).

Cedida

Mural a Dones del 36 amb la figura de la miliciana Marina Ginestà. Foto: À.G.P.
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E ls Blaus participen de forma acti-
va en els actes més destacats de la 
Vila. Pels Foguerons de Sa Pobla i 
els actes de la Festa Major partici-
pen dels cercaviles després de les 

colles de diables i l’Àguila de Gràcia, mentre 
que els músics dels castellers formen part 
del Timbgrallers, l’himne de les colles cul-
turals gracienques. 

Fa anys que participen activament de 
Festa Major tot guarnint la Plaça de la Vila. 
Aquella setmana d’agost, la plaça gran es 
converteix en segona casa de la formació 
castellera. A tota hora, hi ha castellers orga-
nitzant les moltes activitats que s’hi fan. Des 
les piscines infantils als concerts nocturns, 
passant per la majestuosa Diada Castellera 
de Festa Major, una de les jornades més re-
llevants de l’any, i el tradicional pilar a Sant 
Roc —patró de la Vila—, a la capelleta de la 
cantonada del Carrer Llibertat.

Una altra mostra dels lligams entre la co-
lla i la vila és que, aquest curs, els CVG han 
recuperat la vinculació amb el club espor-
tiu més important de Gràcia, l’Europa. Per 
això, van fer un pilar al descans d’un partit 
de lliga del primer equip masculí. 

La colla, però, va molt més enllà dels cas-
tells. De cara a maximitzar el teixit social 

Les relacions amb el territori
Un vincle estret 
amb la Vila

La Beca Mike Lane
Una resposta 
solidària a les lesions

de la colla, organitzen tot tipus d’activitats 
que involucren a un alt percentatge dels 
membres actius com per exemple els 10 
Blaus (la cursa popular de Gràcia), concerts 
ens acabar els assajos o les actuacions, els 
cursos de teles acrobàtiques a Can Musons, 
sessions d’entrenament funcional, dinars i 
sopars populars, revetlla de Sant Joan i al-
tres activitats culturals.

És conegut que, en una colla castelle-
ra, com més, millor. I, millor encara, si es 
treballa conjuntament. L’expressió “fer pi-
nya” neix al món casteller. Una idea i una 
manera de fer que, físicament i simbòlica-
ment, es representa a les diades grans que 
acull la Vila, en les quals els CVG poden 
aplegar més de 200 persones. De fet, la 
colla no deixa de ser un mirall de la reali-
tat gracienca: amb gent de totes les edats, 
condicions socials, i en què cada persona 
té un motiu per entrar-hi, quedar-s’hi i es-
timar el grup.

I és que la diversitat i la pluralitat ca-
racteritzen la construcció de castells, i a 
Gràcia aquesta mirada oberta s’expressa 
de manera molt particular. En els cursos 
de castells per a la canalla s’hi veuen famí-
lies de diferents orígens; la colla compta 
amb membres de fora de Gràcia i de més 
enllà del pla de Barcelona; els integrants 
més joves, fi lls i fi lles de veterans, encara 
no tenen edat per fer d’acotxadors; mentre 
que els de més madurs, que potser no són 
a pinyes, ajuden en les tasques indispen-
sables com ara els avituallaments a plaça 
i la paradeta de les diades.

Perquè fer castells és molt més que al-
çar-los. El blau de les camises representa 
la Vila des de la integració, la col·laboració, 
el compromís i el respecte. Una pinya bla-
va que vetlla per la seguretat de tothom. Acte d'entrega de la 2a Beca Mike Lane (2021) a la Dra. Zaida Àlvarez Pinto (segona per la dreta)

Foto de la colla abans de la Diada d'Inici del 25 Aniversari, novembre del 2021

Un dels actes que més 
enorgulleix els CVG és 
la Beca Mike Lane. Les 
caigudes al món casteller 
són una excepció, només 
cauen vora un 5% dels 
castells que s’aixequen. 
Que hi hagi una lesió 
greu en una caiguda és, 
per tant, una excepció 
entre les excepcions. 

Des de sempre, els 
vincles amb la història, 
la cultura i la gent de 
Gràcia han vertebrat el 
creixement i les relacions 
dels Castellers de la 
Vila de Gràcia (CVG). E n la Festa Major del 2013, els Blaus 

van patir la caiguda d'un 5 de 8, que 
va deixar tetraplègic en Mike Lane. 
Lluny de caure en el desànim, la 
colla va respondre de manera so-

lidària. Es va crear un grup de suport a en 
Mike i la seva família, l’entorn casteller va 
omplir els assajos i la colla va excel·lir a des-
carregar per primera vegada un castell de 9 
pisos. Aquest fet va ser valorat per la resta 
del món casteller, atorgant el premi Colla de 
la Temporada a la Nit de castells del 2014.

Malauradament, el gener del 2017 en 
Mike Lane va morir. Per tal d’homenatjar-lo, 
es va crear una beca que premia els estudis 
medicocientífi cs per a la prevenció i cura de 
lesions cervicals i medul·lars. Els resultats, 
òbviament, depassen el món casteller, ja que 
qualsevol persona amb una lesió d’aquestes 
característiques se’n podrà benefi ciar. 

1.
1ª Diada (nov 1997)
La colla descarrega el seu primer 
4d7 a les acaballes de la seva pri-
mera temporada.

Diades 
més 
importants  
de la colla

De la beca, fins ara se n’han convocat 
dues edicions. La primera, el 2019, amb una 
dotació de 10.000 euros, aportats pels CVG i 
la família d’en Mike. Aquell any es va atorgar 
el premi a la Dra. Hatice Kumru, de l'Institut 
Guttmann, per un projecte que, mitjançant 
l'estimulació transcutània medul·lar, pretén 
millorar la funció respiratòria dels pacients 
amb lesions medul·lars. 

El 2021, arran d’una campanya de cofi -
nançament en què van participar-hi enti-
tats gracienques, colles castelleres, parti-
culars, els CVG i la família d'en Mike, es van 
recaptar 16.695 euros. El projecte guanyador 
comptava amb el lideratge de la Dra. Zaida 
Àlvarez Pinto, de l’Institut de Bioenginyeria 
de Catalunya, que proposa desenvolupar 
una matriu descel·lularitzada de medul·la es-
pinal, en dues etapes de desenvolupament 
(postnatal i adult), en 3D, per tal de repa-
rar la zona danyada de la columna vertebral. 

Els CVG aposten per la ciència pensada i 
desplegada a casa, i la Beca Mike Lane as-
pira a convertir-se en un referent en la pre-
venció i cura de les lesions medul·lars i cer-
vicals. Conscients que els estudis científi cs 
requereixen fons elevats, els castellers fan 
una crida a tota la Vila, per a col·laborar-hi 
en les pròximes edicions. Cal dir que aquesta 
beca va ser distingida amb el Premi Vila de 
Gràcia 2021, en la categoria de millor tasca 
o acció en defensa dels valors cívics i és un 
dels símbols de la memòria dels CVG per un 
dels seus membres. Des del 2017, un altre 
record es pot veure a l’actuació de la Festa 
Major: un pilar d’homenatge amb la pancar-
ta Sempre amb nosaltres, Mike, a cada pinya i 
a cada castell.

2.
Mercè 1999 
Els CVG descarreguen tres castells 
de set (4d7, 3d7 i 4d7p) per pri-
mera ocasió a la Festa Major de la 
Ciutat Comtal. Amb aquesta con-
secució la colla entra en una nova 
categoria castellera.

3.
Concurs de Castells 2002 
En la primera participació de CVG 
al certamen la colla fa un pas de ge-
gant a la Plaça de Braus. D'una taca-
da descarrega el 2d7 i carrega el 4d8 
per primera vegada ambdós.

4.
Festa Major 2003
En la data més important de tot 
l'any, la colla completa el carro gros 
per primera ocasió.

5.
1 Mercè 2010
La Colla fa una actuació amb dues 
aletes de 8. Primer 3d8 carregat, i 
castell franquícia des d'aleshores.

6.
Granollers 2010
Abans d'acabar l'any els CVG des-
carreguen el 3d8 i completen la seva 
primera Clàssica de 8

7.
Festa Major 2011
En aquella ocasió la colla carrega el 
2d8f per primera vegada, i inicia un 
camí sense retrocés cap a una nova 
gamma de castells.

8.
Aniversari 2013
Després de quasi dos anys anant-li 
al darrere, la colla descarrega el 2d8f 
desfermant una catarsi col·lectiva.
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3 de 6 a la Plaça Rius i Taulet (actual 
Plaça de la Vila de Gràcia) a la diada de 
presentació de la colla, 4 de maig del 1997

4 de 9 amb folre a la Diada de la Mercè del 2017

Repàs a 25 anys d'història
La colla
al llarg dels anys
Quan, el 1995, un grup 
de joves vinculats a 
l’agrupament escolta 
de Sant Joan de Gràcia 
van imaginar com seria 
tenir una colla castellera, 
ignoraven que aquell 
embrió que prenia cos 
amb el primer assaig, a 
la plaça del Sol, el 1996, 
estava destinat a fer-
se gran i convertir-se en 
un referent d’integració, 
compromís i complicitats 
amb la Vila de Gràcia.

un ascens meteòric. Uns mesos més tard, 
a Vilafranca del Penedès, els Blaus carre-
guen el 3 de 9 amb folre per primera oca-
sió, i a Granollers, al cap de de quinze dies, 
el descarreguen i assoleixen la categoria 
de colla de 9.

El 2014 es tanca com a una temporada 
destacable, la colla completa el que es co-
neix com la tripleta màgica (el 5 de 8, el 3 
de 9 amb folre, i el 4 de 9 amb folre) durant 
la Festa Major. Tot just un mes després, per 
la Diada de la Mercè, els Blaus completen 
el 3 de nou amb folre, el  4 de  9 amb  fol-
re, estrenen el 3 de 8 amb l’agulla, i el pilar 
de 7 amb folre posa punt fi nal a la millor 
actuació de la història dels Castellers de la 
Vila de Gràcia. Uns registres que repeteixen 
en el Concurs de Castells d’aquell any i la 
situa en la cinquena posició del certamen.

Mantenir una categoria en el món cas-
teller no és fàcil. Però, tot i les difi cultats, 

assoleixen el nivell de colla de 9, amb més 
o menys assiduïtat. 

Amb la represa de la postpandèmia, els 
Blaus injecten força amunt i el 2022 han 
estrenat els castells de 8,en descarregar el 
carro gros en l’actuació d’Independència 
celebrada a l’abril. Enguany, la plaça de la 
Revolució va viure una bona actuació dels 
blaus amb dos pilars de 4, el 4 de 8, el 5d7, 
el 7 de 7  i vano de 5 (un pilar de 5 fl anque-
jat per dos de 4 a cada costat).

9.
Roser (Vilafranca) 2013
A la plaça més castellera els CVG fan 
un pas de gegant. Carreguen per pri-
mer cop el 3d9f i acte seguit descar-
reguen el seu primer 4d8p.

10.
Granollers 2013
Unes setmanes més tard com a cloen-
da d'un any complex i intens, la colla 
assoleix la categoria de  nou amb el 
3d9f descarregat com a colofó.

11.
Festa Major 2014
Com en les grans ocasions, la Plaça 
i la Colla convergeixen per fer mà-
gia. Els CVG completen la Tripleta 
Màgica (5d8, 3d9f, 4d9f) en un reci-
tal de castellística.

12.
Mercè 2014
Per la Festa Major de Barcelona fi r-
men la millor actuació de la seva 
història. . 3d9f, 4d9f i a tercera ronda 
estrenen el 3d8p. Per tancar l'actua-
ció rubriquen la diada amb el pd7f (a 
la foto de l'esquerra).

13.
Concurs de Castells 2014
Quinze dies després repeteixen 
els castells fets per la Mercè (3d9f, 
4d9f i 3d8p), i amb aquest resul-
tat obtenen la cinquena posició del 
certamen casteller.

14.
Diada de la Independència 2022
Descarreguen el 4d8; el primer cas-
tell de 8 pisos després de la pandè-
mia dels graciencs.  El dia abans, en 
motiu dels actes del 25è aniversari, 
descarreguen 25 pilars en diferents 
indrets signifi catius de Gràcia.

4 de 8 a la Plaça de la Revolució de 1868, 
durant la Diada de la Independència 2022. 
Primer Castell de 8 pisos de la represa

L ’any següent, per la Diada de Santa 
Eulàlia, descarregaven dos pilars de 
quatre, i poc després, una seixante-
na de castellers vestits amb camises 
blaves diverses van alçar algunes es-

tructures simples a la plaça de la Vila de 
Gràcia, el seu feu des d’aleshores. 

D’aquells inicis, en sobresurt una data 
clau:  el 4 de maig del 1997, i amb el su-
port de les colles padrines: els Castellers 
de Terrassa, els Castellers de Sants i els 
Castellers de Sant Andreu de la Barca, es 
presenten oficialment com la colla dels 
Castellers de la Vila de Gràcia (CVG). Aquí 
comença la història.

Ben aviat, es consoliden com a colla de 
set fi ns que, el 2002, al Concurs de Castells 
bianual a Tarragona, els Blaus descarreguen 
per primer cop el 2 de 7 i, tot seguit, car-
reguen el 4 de 8. Tot i que no serà fi ns a 
la Festa Major de l’any següent que des-
carreguen aquest castell, conegut com el 
carro gros.

Des de llavors, els Castellers de la Vila de 
Gràcia han continuat descarregant castells 
de 8 pisos i, a partir del 2011, comencen el 
camí cap a una nova gamma de castells. 
Després d’anys i intents, la colla descarre-
ga el 2 de 8 amb folre en la celebració del 
setzè aniversari, el 2013, fet que suposa 
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Més enllà de les fronteres catalanes
Exportant els 
castells al món
A cada pinya i a cada 
castell, els CVG fan 
Vila, i quan en surten, 
exporten Gràcia i els 
valors castellers arreu 
de Catalunya i al món.

Els Castellers de la Vila de 
Gràcia fan 25 anys amb 
la voluntat i la convicció 
de créixer i fer créixer. 
De fer pinya blava amb 
la Vila i més enllà

E l primer viatge organitzat per 
la colla gracienca més enllà de 
les fronteres catalanes va ser a 
Marsella, el 2001, en el marc de la 
fi ra Festival des Suds. 

L’any 2005, la Mostra de Cultura Popular 
i Tradicional Catalana va viatjar fins a 
Sevilla i els CVG van ser la colla escollida 
per a representar-hi l’art de fer castells, 
creant una gran expectació entre el públic 
de la capital andalusa.  

El 2012, en el marc del SfinksMixed 
Festival, van viatjar fins a Boechout, a 
Flandes, on van fer diverses actuacions, i 
un taller pràctic, que va donar l'oportuni-
tat als assistents de tastar les sensacions 
de formar part d'una pinya castellera, i als 
més petits d’enfi lar-se per fer d'acotxador 
i enxaneta. 

El 2014 es van agermanar amb la cultu-

ra occitana, i convidats per les calendretes 
bearneses, van portar els seus castells fi ns 
a Arudi, on curiosament l’actuació es va de-
senvolupar al camp de rugbiamb el públic 
a la graderia, i van fer una actuació al peu 
del Pic d’Aussau.  

El 2017, en el 30è Aplec internacional de 
cultura popular que organitza l’Adifolk, la 
colla va viatjar fi ns a Ostrava, a la República 
Txeca, on s’hi van fer castells per primera 
vegada. També van efectuar una petita ac-
tuació a Polònia per compartir el vessant 
més festiu de la colla, però també el més 
compromès amb una visita colpidora als 
camps d'Auschwitz-Birkenau.

De tota manera, de les sortides a l’es-
tranger, la més sonada va ser al Quebec. 
El 2015, 150 castellers i castelleres viatja-
ven a Mont-real per a plantar-hi els castells. 
Van actuar juntament amb els Castellers de 
Montréal, colla fi llola dels CVG i fundada 
per un quebequès que havia estat a la colla 
gracienca. La relació intensa entre les dues 
colles es manté i, en un parell d’ocasions, 
membres dels CVG han tornat a Mont-real 
per assessorar la colla quebequesa. A més, 
sovint, una representació dels Castellers 
de Montréal acompanya els graciencs en 
la participació al Concurs de Castells de 
Tarragona. El desig d’ambdues colles es fer 
una actuació conjunta, a la Vila de Gràcia. Els CVG, durant l'actuació a Mont-real el 2015

Enguany, es concretarà un viatge pos-
posat per la pandèmia a Colònia, la quarta 
ciutat d’Alemanya, on actuaran davant la 
catedral de la ciutat que commemora els 
700 anys d’existència. Aquest desplaça-
ment s’inclou en el marc de la celebració 
del 25è aniversari de la colla de Gràcia, la 
qual compartirà aquesta la celebració amb 
els Castellers de Berlín, segona colla fi llola 
dels graciencs, que rebrà el bateig ofi cial. 

Els Castellers de la Vila de Gràcia fan 25 
anys amb la voluntat i la convicció de créi-
xer i fer créixer. De fer pinya blava amb la 
Vila i més enllà. D’estrènyer lligams des de 
la identitat i la solidaritat, una manera de 
viure i entendre l’entorn que els defi neix.
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ció (de cara al sorteig per a la resta 
d'inscrits que no tenen la plaça as-
segurada). El 20 de juny s'assigna-
ran les places sobrants per sorteig

D'altra banda, 122 atletes van 
completar diumenge passat la 
Directa Tibidabo en el temps lí-
mit d’una hora i mitja, amb la lí-
nia de sortida al carrer Saragossa 
i arribada a la plaça de la mun-
tanya. Es van endur la victòria 
Ricardo Esclápez, que va comple-
tar els 5 quilòmetres en 24 minuts i 
58 segons, i Marina Albesa, amb un 
temps de 30 minuts i 15 segons.

Matagalls Montserrat, versió BTT 
Després de la Directa Tibidabo, el CEG fa el 28 i 29 de maig la clàssica marxa en bicicleta

À. Gutiérrez Pascual

Un cop disputada la 
primera edició de la 
Directa Tibidabo, el 
Club Excursionista de 
Gràcia continua amb les 

activitats previstes del centenari. 
Precisament dilluns 23 es realitza-
rà la recepció oficial al Parlament, 
un acte de commemoració dels 
cent anys de l'entitat que es va ha-
ver d’ajornar al gener. En l'apar-
tat esportiu, la prova més prope-

ra en el calendari és la versió BTT 
de la Matagalls Montserrat, que 
tindrà lloc els propers 28 i 29 de 
maig. Iniciativa de la secció de bi-
cicleta de muntanya, aquest esde-
veniment serveix de preàmbul de 
la travessa a peu, que es disputa-
rà el 17 i 18 de setembre. Aquesta 
marxa té obertes fins al 19 de juny 
les llistes per a la inscripció (des-
tinada a socis del CEG, federats 
de muntanya per la FEEC, partici-
pants que van acabar l'edició an-
terior i participants al sorteig que 
no van ser afortunats) i preinscrip-

Àlex Gutiérrez Pascual

N omés queden dues jor-
nades per finalitzar la 
fase de permanència a la 
Copa Catalunya mascu-
lina de bàsquet i els tres 

sèniors graciencs afronten aques-
ta recta final amb el propòsit de lli-
gar les opcions de continuar a la 
categoria. Lluïsos està situat a la 
primera posició del grup 7 després 
d'una victòria a l'última jornada 
contra el Basquet Pia Sabadell (52-
64), cuer de la classificació. Tot i 
això, els propers partits contra el 
Masnou al pavelló Comellas (diu-
menge 22, 17.45h) i davant el Reus 
Ploms Salle a fora (29/05) es pre-
senten decisius perquè els blaus 
no caiguin fins a la tercera posició. 

L'equip que entrena Carles 
Rofes, amb un balanç de tres tri-
omfs i un partit perdut, vol evitar 
la promoció de descens. "Estem 
en una bona dinàmica i arribem 
en un bon moment de joc", admet 
Rofes, que lamenta l'ensopegada a 
casa contra els reusencs (57-64). El 
proper rival, el Masnou, és el con-
junt més potent del grup. "Hem ju-
gat millor a fora que a casa", reco-
neix el tècnic gracienc. El club ha 
fet una crida a l'afició per animar 
l'equip en aquest partit.

El sènior A masculí del Claret 
té com a objectiu assegurar la se-
gona plaça que certifiqui conti-
nuar una temporada més a Copa 

Lluïsos i Claret encaren 
dos partits decisius per 
seguir directes a Copa 
Catalunya masculina
Castellbisbal i Masnou, rivals dels blaus i els Llops, mentre 
Vedruna confia a accedir a la promoció de permanència

Catalunya. Aquest segon lloc passa 
per una victòria dels Llops dissab-
te 21 (19.30h) a Castellbisbal, des-
prés de caure a la passada jornada 
contra el Santa Coloma a casa (52-
59). "El factor que més hem notat 
és la duresa defensiva", comenta 
Xavi Marín, entrenador del Claret, 
tercer del grup 6 amb dues victò-
ries i dues derrotes. L'equip s'ha 
concentrat en el treball físic per 
afrontar l'encontre a Castellbisbal. 
En cas de derrota en aquest partit, 
els Llops encara tenen una opor-
tunitat si guanyen el darrer matx 
contra el Lliçà d'Amunt (29/05), 
també a fora.

Després d'una derrota a Pallejà 
(77-52), el Vedruna ocupa la darre-
ra posició del grup 8 de permanèn-
cia amb una victòria i tres partits 
perduts. L'objectiu de l'equip en-
trena Sergi Raventós és accedir a la 
tercera posició per poder disputar 
la promoció de descens. Dissabte 
21 (17.45h) rebrà el Mataró, líder 
de la classificació, i tancarà aques-
ta segona fase enfrontant-se al CN 
Terrassa (28/05).

Lluïsos femení i SaFa Claror 
masculí es compliquen l'ascens. 
Després de sumar contra el Lloret 
la tercera derrota a la fase per 
pujar a Copa Catalunya, el sènior 
A masculí del SaFa Claror és al 
darrer lloc de la classificació, 
amb escasses opcions d'ascens. 
El sènior A femení de Lluïsos 
afrontarà els dos últims partits 
d'aquesta fase sense possibilitats 
de pujar a Copa Catalunya.

"Hem jugat 
millor a fora que 
a casa", admet 
Carles Rofes, 
tècnic de Lluïsos

El Claret ha encaixat una derrota a casa contra el Santa Coloma (52-59). Foto: À.G.P.

Breus

L'Handbol Claret 
aspira a mantenir 
la plaça d'ascens a 
Tercera Catalana
El sènior de l'Handbol 
Claret de afronta la 
darrera jornada de la fase 
d'ascens amb l'objectiu 
de sumar almenys un 
punt per mantenir-
se a la tercera posició, 
que li dona el passaport 
per pujar a Tercera 
Catalana. Després de 
guanyar el Martorell B 
(30-21), l'equip gracienc 
visitarà dissabte 21 (16h) 
l'Igualada B, amb qui està 
empatat a vuit punts, tot i 
que el Claret té a favor la 
diferència de gols.

À.G.P.

Isern tria la 'biblio' 
Fuster per tancar 
la campanya dels 
comicis a la FCF
La biblioteca Jaume 
Fuster acull aquest 
divendres 20 (19h) l'acte 
final de campanya de 
l'expresident de l'Europa 
Juanjo Isern, candidat 
a les eleccions de la 
Federació Catalana de 
Futbol de diumenge 
22, amb membres de la 
candidatura com Joana 
Ortega, Sergi Mas, Ingrid 
Sicília o José Centeno.

Bacardit renova a 
l'Europa femení 
i Albadalejo diu 
adeu al masculí

En ple procés de recollida 
de firmes per part de tres 
exdirectius per promoure 
una moció de censura a la 
junta de l'Europa, el club 
escapulat ha anunciat 
que l'entrenador Joan 
Bacardit continuarà 
dirigint el primer equip 
femení. La renovació de 
Bacardit aquesta setmana 
ha coincidit amb la 
confirmació que el tècnic 
Gerard Albadalejo no 
seguirà al capdavant de 
la banqueta del primer 
equip masculí, que 
diumenge passat es va 
acomiadar de la Segona 
RFEF amb un triomf 
contra el Tarassona (1-3).

Sortida de la Directa Tibidabo. Foto: À.G.P.
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Cartes al director

Anul·lar l'hàbitat dels 
coloms, un greu error 
 
No és cap secret que al barri hi ha molts 
coloms, la majoria de vegades és incon-
trolable la seva proliferació i les conse-
qüències sanitàries adverses. Entre les 
fi nques del carrer Ros de Olano, Pere 
Serafí i Sant Joaquim havia uns habitat-
ges-nius que es van fer en construir l'edi-
fi ci. Fa uns anys es van tapar amb ciment i 
els resultats han estat fatals, les aus s'han 
escampat per arreu de l'entorn perjudi-
cant greument tot el veïnat. En fi , ha estat 
pitjor el remei que la malaltia.

Salvador Palos Bagunyà, veí del carrer Ros 
de Olano 

Fe d'errades 

En l'últim número informàvem per error 
que en el procés de moció de censura a 
l'Europa, en cas de votació són necessaris 
285 vots (dos terços del nombre de socis 
amb dret a vot) perquè s'aprovi; la informa-
ció correcta són dos terços dels vots emesos 
durant aquesta votació i un mínim del 10% 
de participació perquè tiri endavant.

Opinió

Editorial

Rates

Ala Vila de Gràcia les rates ja es passegen pel carrer, i no pas a les 
quatre de la matinada, on els noctàmbuls de ciutat mai no s'es-
panten per veure aquests altres veïns traient el cap a la superfície. 

No cal fer demagògia ni menystenir aquesta alerta, però tampoc negar 
que aquesta és una realitat més sovintejada en altres barris de Gràcia 
que no tenen tant de glamur, com Vallcarca (amb els veïns del carrer 
Gomis posant periòdicament el crit al cel), i ningú n'havia fet massa 
cas fi ns ara. Nosaltres tampoc.

Sigui com vulgui, fa certa feredat que a un pas de Torrent de l'Olla i 
en horari de vespre-nit les rates surtin a passejar pel carrer Jaén, el ma-
laurat carrer on no fa pas tant també els veïns van muntar una campa-
nya contra el fort desplegament de caques de gos. Hi ha el CAT, hi ha 
una escola bressol, hi ha l'entitat de joves YMCA, però els veïns porcs 
no hi tenen massa manies. Ara el confl icte de les rates no té a veure 
amb aquests veïns porcs, però 
sí amb la paràlisi d'un solar 
on s'hi havien de fer dos lofts 
amb piscina i que des de fa 
nou mesos està ocupat per un 
assentament.

Els veïns han posat l'accent 
en les rates però també en el 
fet lamentable que hi hagi ve-
ïns d'aquesta ciutat que hagin 
de viure en aquest solar. Tal com han apuntat fonts municipals dels 
canals no ofi cials, la solució pot estar lluny: perquè l'Ajuntament diu 
que pot requerir al propietari privat (sense límit de temps) perquè ne-
tegi l'espai, però l'amo del solar també pot excusar la seva no actuació 
en el fet que no hi ha res a fer mentre hi hagi l'assentament. Ja es po-
den fer reunions, trucades al 112 i soroll a les xarxes que, ara com ara, 
tenim una partida de tennis sobre qui assumeix la responsabilitat, per 
aquest ordre, d'assistir els veïns que hi viuen i de netejar el solar per-
què les rates se n'adonin que viuen millor sota la superfície. 

Tenim una partida de 
tennis sobre qui es 
responsabilitza de les 
rates del carrer Jaén
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Incidència política

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

Des de la creació de la Plataforma 
Unitària contra les Violències de 
Gènere, grups de dones de Gràcia i 

el seu Consell n’han format part i ha par-
ticipat en les seves activitats. Ara s’està 
posant en marxa el GIP (Grup d’Incidèn-
cia Política) que té per objectiu oferir in-
formació a les entitats de la Plataforma, 
premsa i la ciutadania en general, per fer 
patent la naturalesa estructural i el ti-
pus de socialització que representa la vi-
olència masclista; seguir les avaluacions 
i recerques per un millor coneixement 
de la realitat política i social respecte la 
violència masclista; fer-ne un seguiment 
de l’aplicació de les mesures i lleis, incre-
mentar la consciència i sensibilització 
dels estaments polítics de les instituci-
ons, del Congreso de Diputados i el govern 
de l’estat, del Parlament i la Generalitat 
de Catalunya, del Consell d’Europa, de 
la UE, de la ONU a través de les con-
vencions CEDAW i Conveni d’Istanbul. 
Col·laboracions en els diferents Consells 
de Dones i ens locals. Fer sentir la nostra 
veu, a partir d’accions i campanyes con-
cretes, donant impuls al moviment de do-
nes per l’erradicació de la violència mas-
clista. Recordeu: cada tercer dilluns de 
mes es fan les concentracions-denúncia 
dels feminicidis a Sant Jaume a les 19h.
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Exposicions
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. 
Casa Seat (Pg. de Gràcia, 109)

Fins al 29 de maig
Pintures... i més. Exposició de les darre-
res obres realitzades per l'artista Iñaki 
Mingolarra, vinculat al centre cultural La 
Violeta. Es pot visitar de dilluns a diven-
dres de 18 a 21h i dissabtes i diumenges 
d'11 a 14h i de 18 a 21h,
Buconda (Rabassa, 47)

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 pre-
sent també en les noves tecnologies de la 
comunicació. 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

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 20 de maig
Concert Matinada Pòrtics. En suport al 
projecte de l'esplai allotjat a l'Espai Jove.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21h 

Concert: Tanghoyde presenta 'Con el 
Tango en el alma'.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

Espectacle: 88 infinits, a càrrec d'Arnau 
Vilardebò. 
La Quàntica (Sant Lluís, 88), a les 20.30h, 
ds a les 20.30j i dg a les 18.30h

Concert: El Diluvi presenta el seu nou disc 
Present.
CAT (pl. Anna Framk, s/n), a les 21h

Teatre: Escocía. Amb Txabi Franquesa.
Jove Teatre Regina (Sicília, 321), a les 21h

Teatre: El 7º sello + La mano + Tobogán. 
Cia Fet a Mà!
L'Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), a 
les 21h, ds a les 20 h i dg a les 19h

Concert: Socunbohemio.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 22h

Poestival: Lil Russia.
Associació La Miranda (Av. Coll del 
Portell, 74), a les 22h

Concert: Martín Melendez (jazz, cubana).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 21 de maig
Cicle d'aperitius musicals: Héctor Martín 
i Pere miró.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h

Festa de 2n aniversari de Música 
Dispersa: Venecia Flúor.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: La Hafla Fiesta (mediterranean 
latin grooves).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dimarts 24 de maig
Taller digital #estàsON: El misteri dels co-
lors (6 a 8 anys). Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Espectacle Barcelona Ciutat Flamenco: 
Colmao. Cia Yolanda Cortés.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21h

Dimecres 25 de maig
Dia Internacional d'Àfrica. Projecció de 
curtmetratges sobre Ghana. A càrrec de 
Rashid Abubakar Iddrisu, fundador de 
Cehda i Marc Serena, periodista.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h

Càpsula formativa: Allibera el teu ordina-
dor. Taller a càrrec de: Xavier de Pedro 
Puente.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 18.30h

Cicle Primavera Verda: Plantem un esco-
cell, enverdim el barri. A càrrec del grup 
ESKOCELLS. Inscripció prèvia a aula@
boscturull.cat o al 932133945.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18h

Teatre: Internacional. Idea i direcció Anna 
Karasińska. 
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 20h

La Taverna del CAT: Joana Gumí i Ned 
Somerville, La mestressa i el cabrer.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21h

Micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21h

Dijous 26 de maig
Club de lectura virtual Elogi de l'ombra. A 
càrrec d'Inés Macpherson, llicenciada en 
filosofia i narradora oral. En el marc de la 
Setmana del Japó.
Cal instal·lar Tellfy en el dispositiu mòbil 

i donar-s’hi d’alta com a usuari. Sol·licitar 
l’admissió al club a través del següent en-
llaç (les places són limitades): http://tfy.
to/bibliotequesbarcelona/japonisme

Debat: El paper de la premsa en situacions 
de guerra. Col·loqui amb Xavier Giró, pr-
fessor de periodisme expert en cobertu-
ra informativa de conflictes, Teresa Ferré, 
professora d’història del periodisme i 
Marc Almodóvar, periodista i documen-
talista.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 19h

Concert: thanks for coming + Quim 
Federal.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Entitats

Divendres 20 de maig
Xerrada: El Feminisme durant la 
Transició, amb Rosalía Molina. 
Organitza: Agita't Gràcia. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Taller d'introducció a l'Observació 
Astronòmica. Organitza: Deskantille 
Científico. 
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a 
les 19.30h

Teatre: Sis reines, de Toby Marlow i Lucy 
Moss. Versió a partir de l'adaptació9 de 
Gara Roda.
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 21h, 
ds a les 21h i dg a les 18h

Diumenge 22 de maig
Matí d'intercanvi de cactus, suculentes i 
plantes en general. Amb vermut.
Jardi del Silenci (Encarnació, 62-64), 11h

Dijous 26 de maig
Concert: Hot Jam Session Feeling 
Groove-Groove Feeling.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Fins al 29 de maig
Exposició de dibuix La condició de l'ani-
mal domèstic, de Sara Jansen
Lluïsos de Gràcia, de dl a dv de 9 a 22h

Obertes les inscripcions per al Casal d'es-
tiu [Endinsa't al món de l'art]. Adreçat a 
infants de p3 a 6è de primària. 
Torns setmanals del 27 de juny al 29 de 
juliol
[experimentem.org/activitats-i-forma-
cio/casals]

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Primavera del Coll: torna la Festa 
Verda i la mostra d'entitats 
El cicle de la Primavera Verda del Coll celebra un dels actes destacats, aquest 
dissabte al parc de la Creuta, recuperant el seu format de trobada, tallers i 
activitats al voltant de la sostenibilitat, després de dos anys amb restriccions 
a causa de la pandèmia. La jornada inclou l'espectacle familiar 'L'Arbre de 
les Sabates' de la Cia Pea Green Boat (a la imatge), dinar ecològic, sobretaula 
musical amb Los Vecinos de Manué i tallers infantils a la tarda, entre d'altres.

Dissabte 21 de maig al Parc de la Creueta del Coll, a partir de les 11h

Recomanem

Cedida

Amb el suport de
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La Violeta escull 
l'engany com a 
tema del concurs 
de teatre breu
El 8è concurs de teatre 
breu que organitza la 
Violeta de Gràcia gira 
enguany entorn l'engany, 
una temàtica a partir de 
la qual els participants 
hauran de construir les 
seves obres, la durada 
de la qual ha de ser de 15 
minuts. L'entitat -que ja 
ha obert les inscripcions 
fins al 15 de juliol- farà 
públic el premi a finals 
de setembre. Les bases es 
poden consultar a la web 
de la Violeta.

Breus

'Deslimita'm', 
la trobada de 
teatre social per 
a joves, al CAT

La mostra de teatre social 
feta per joves Deslimita'm 
celebrarà la quinzena 
edició el proper dissabte 
4 de juny a l'Artesà 
Tradicionàrius. Impulsada 
per la Fundació la Roda i 
l'Associació ImpactaT l'any 
2008, la trobada d'enguany 
reunirà un total de 150 
joves, d'entre 12 i 20 anys, 
d'arreu de Catalunya. 
Aquesta jornada teatral 
pretén homenatjar als 
11 grups d'adolescents 
formats als diferents 
centres educatius, que 
mostraran la peça que han 
treballat durant tot el curs. 

Cedida

S.M.

L 'Espai Culturista Sendak la 
mostra 'I tu, com em veus?, 
incorporant així a la progra-
mació regular de Grassot 42 
les exposicions de recone-

guts artistes de la il·lustració de lli-
bres per a la infància. La iniciativa 
d'aquest espai gracienc s'ha dut a 
terme en col·laboració amb la gale-
ria d'art Ilustrarium. Els seus im-
pulsors han volgut estrenar aquest 
cicle amb una exposició "molt espe-

cial", on es decobreix la infància a 
través de la mirada d'il·lustradores 
tan populars com Jutta Bauer, 
Britta Teckentrup, Ester Garcia, 
Rocío Araya, It's Raining Elephants, 
Manon Gauthier, Dani Torrent i 
Alicia Varela!

L'exposició, que està comissari-
ada per Marta Ardite, historiadora 
de l'art i directora d'Ilustrarium, 
va acompanyada d'un seguit d'ac-
tivitats que es faran al llarg de les 
setmanes que dura la mostra, fins 
a l'1 de juliol. El programa inclou 
un taller adreçat a infants d'entre 

5 i 12 anys amb Manon Gauthier, 
divendres 20 de maig a les 17.30h. 
Gauthier és una il·lustradora de 
llibres infantils, collagista i artis-
ta visual nascuda a Montreal. Ha 
il·lustrat més de vint-i-cinc llibres 
per a editorials canadenques i eu-
ropees obtenint alguns dels reco-
neixements més importants.

La següent activitat que ha pro-
gramat El Culturista és una conver-
sa amb Jutta Bauer, divendres 27 de 
maig a les 18h, per parlar sobre els 
processos creatius que es donen 
a l'hora de crear per a la infància. 

Aquesta prestigiosa autora alema-
nya ha rebut diversos guardons de 
literatura infantil i juvenil pels seus 
llibres (La reina dels colors, Emma, 
Marecrits o Selma).

Per últim, la il·lustradora Rocío 
Araya farà un taller infantil el 10 de 
juny a les 17.30h. Cal inscripció prè-
via per a totes les activitats (botiga.
llibreriasendak.cat/agenda)

L'Espai Culturista Sendak inaugura cicle 
d'exposicions de la mà d'Ilustrarium 
La col·laboració amb la galeria d'art arrenca amb la mostra 
'I tu, com em veus?', mirades il·lustrades sobre la infància

Cartell de la mostra sobre il·lustració infantil que acull El Culturista . Foto: Cedida

El programa de Tallers 
Oberts BCN s'amplia 
fins als nou dies i 
estrena demostracions 
Les jornades de portes obertes, del 21 al 29 de maig, sumen 
més espais de creació: Gràcia passa de 22 a 36 participants

Silvia Manzanera

S i l'any passat van fer una 
edició amb nous espais i 
un cartell més extens -re-
cuperant-se així de la ver-
sió limitada que van cele-

brar l'octubre de 2020-, enguany 
els Tallers Oberts BCN tornen en-
fortits, consolidant un projecte 
que obre portes de tallers i espais 
de creació per apropar l'art, l'arte-
sania i el disseny a la ciutadania: els 
dos dies passaran a nou i els tallers 
participants s'incrementen fins 
als 220, dels 150 de l'any passat. És 
l'edició amb major nombre d'espais 

en alguns dels tallers perquè els vi-
sitants puguin veure de primera 
mà el dia a dia dels professionals 
de la creació. 

Pel que fa a les disciplines, 
Tallers Oberts BCN pretén mos-
trar "tota la riquesa del teixit artís-
tic i creatiu de la ciutat, implicant 
arts i oficis molt diversos", tal i com 
asseguren els organitzadors, com 
ara joieria, disseny gràfic, dibuix, 
artesania, tèxtil, moda o enqua-
dernació. Aquest any s'ha ampliat 
la convocatòria a altres disciplines 
creatives i s'hi podran trobar pro-
postes d'arquitectura, disseny de 
producte o il·lustració.

Taller Perill, dedicat a la joeria contemporània, present als Tallers Oberts'22. Cedida

Nous formats i guia web. La guia 
impresa dels Tallers Oberts BCN 
de 2022 estrena format. Disponible 
als equipaments culturals i als 
tallers participants, inclou mapes, 
imatges, directoris i referències 
dels espais de creació i informació 
sobre el teixit artesà i artístic de la 
ciutat. Des de fa dos anys, a més, 
la web tallersobertsbarcelona.cat 
s'ha consolidat com la principal 
eina de consulta i planificació per 
guiar-se durant la ruta escollida. 

involucrats i la que compta amb el 
programa més ampli fins ara, amb 
més de 140 activitats paral·leles. I 
per primer cop els tallers oferiran 
també demostracions. 

Gràcia, amb 36 tallers oberts, 
encapçala la participació, jun-
tament amb Sarrià-Sant Gervasi 
i Les Corts. L'increment respec-
te l'any passat ha estat genera-
litzat: Ciutat Vella, que l'any pas-
sat liderava la llista amb 27 tallers, 
amb Gràcia en segona posició amb 
22, ha passat enguany als 34. L'hi 
segueixen Sants-Montjuïc (32), 
Sant Martí (22), l'Eixample (17), 
Horta-Guinardó i Nou Barris (9), 
Sant Andreu (9) i L’Hospitalet de 

Llobregat, que hi participa per sisè 
cop comptarà amb 23 tallers oberts.

Per primera vegada, les jornades 
s'amplien fins a nou dies consecu-
tius, oferint així una major flexibili-
tat per planificar les visites i partici-
par entre algunes de les més de 140 
propostes que tindran lloc del 21 al 
19 de maig, entre les quals hi ha ta-
llers familiars, xerrades, exposici-
ons, o la possibilitat de fer un ob-
jecte artístic propi amb l'ajuda d'un 
professional. Això sí, per a partici-
par en els activitats cal inscripció 
prèvia al web de les jornades.

L'esdeveniment estrena, a més, 
les demostracions que s'ofereixen 
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