
El pla de places es concentra a 
Sol, Vila i Joanic perquè baixa 
el desplaçament de visitants
L'operatiu policial augmentarà la presencialitat i la taula ciutadana 
per una nit cívica reafirmarà l'estratègia en una reunió al juny

El Districte pacifica 
l'entorn de l'escola 
Rius i Taulet com a 
primer pas per reduir 
el trànsit a Lesseps 
Un gir a l'esquerra a República 
Argentina redistribuirà el flux 
però caldrà tallar vorera P4

Badia declararà pel 
cas Tres Lliris però 
confia en la cessió 
d'ús com a procés 
"habitualíssim"
"El Districte no ens aclareix encara 
horaris", diuen els primers veïns 
que es van mobilitzar fa sis anys P2

El Festival de 
Literatura Italiana 
fa aliança amb les 
biblioteques i s'estén 
més enllà de Gràcia
 
L'esdeveniment, que dedica la 
primera edició a autors de Torí, 
s'anima amb accions prèvies P11

Alta ocupació a les terrasses de la plaça de la Vila durant tot el dia. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Albert Balanzà

El pla de places 2022, l'estratègia de contenció de l'allau 
de visitants que des de fa vint anys es concep des del 
Districte amb la col·laboració dels operatius policials 
i els agents cívics, es concentrarà aquest 2022 sobre-
tot en tres places detectades com d'alt risc, Sol, Vila i 

Joanic. No es tracta només de l'afluència, molèsties, grau de 
decibels i puntuals incidents registrats en aquests espais sinó 
també del canvi de costums que cada any requereix petits re-
tocs d'actuació. L'operatiu 2022, que aquest dijous s'ha pre-
sentat en una reunió entre el Districte i la Plataforma Places 
Gràcia, posa èmfasi en aquests tres escenaris perquè s'ha re-
duït el desplaçament de visitants que l'any passat, també en 
els episodis d'obertura postpandèmia, es va traduir en autèn-
tiques manifestacions de gent que anava d'una plaça a una 
altra o que fins i tot col·lapsava carrers com Verdi. També el 
dispositiu, que es reafirmarà en la taula ciutadana de ciutat 
al juny, preveu augmentar la presencialitat policial. Pàgina 3
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Breus

Govern i ERC 
reobren contactes 
per la Rambla 
Verda de Vallcarca

L'executiu de BComú-PSC 
i ERC han reprès aquest 
dijous els contactes per 
arribar a un pacte polític 
per la Rambla Verda de 
Vallcarca amb la base de 
les quatre propostes de 
mantenir les edificacions 
actuals, prioritzar 
l'habitatge, incloure el 
dipòsit pluvial previst 
o tirar endavant amb 
el planejament vigent. 
Fonts republicanes s'han 
inclinat per "una proposta 
d'equilibri" que resolgui la 
reforma, perquè "no fer res 
no és una opció". Dilluns 
hi ha reunió amb Valents i 
dimarts amb Junts.

Cicle antiOTAN al 
Banc Expropiat 
per la situació al 
Sàhara i Ucraïna
Els moviments socials 
s'agiten aquest dissabte 
amb la contracimera 
de l'OTAN de Madrid 
i s'aplegaran al Banc 
Expropiat (Quevedo 
17) en unes jornades 
on s'analitza la situació 
a Ucraïna o al Sàhara. 
Altres taules abordaran 
l'anarquisme en 
l'antimilitarisme o el 
rearmament.

Albert Balanzà

E l regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, admet que la set-
mana passada hi va haver 
nervis al Districte, quan 
es va conèixer la querella 

interposada per la comunitat de 
veïns de Torrent de l'Olla 203 (60 
pisos) per la cessió d'ús del casal 
Tres Lliris contra ell mateix i qua-
tre responsables tècnics munici-
pals (els que l'any 2017 eren ge-
rent, cap de serveis jurídics i cap 
de serveis a les personals locals i 
la gerent d'Habitatge). "Ara llegi-
da la documentació de l'admissió 
a tràmit, on els veïns se centren 
en la cessió i defensen el concurs 
públic, per nosaltres aquesta via 
és sòlida de defensar", ha explicat 
a L'Independent.

El soroll generat aquesta set-
mana per la difusió del moviment 
judicial, que arriba després que el 
Districte també fos interpel·lat al 
març per la Comissió de Garantia 
del Dret d'Accés a la Informació 
Pública (vegeu núm. 887), és l'úl-
tima conseqüència de diferents 
iniciatives dels veïns que s'articu-
len des del 2016 almenys en tres 
fronts: primer les comunitats de 
Nil Fabra, 24, 26, 28, 30, 32, i co-
merciants del carrer Pérez Galdós, 

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

Badia declararà pel cas 
Tres Lliris però confia 
en la cessió d'ús com a 
procés "habitualíssim"
Tres tècnics i el regidor passaran pel jutjat passat l'estiu 
després de la querella presentada per una escala de 60 veïns 

després els veïns de deu finques 
que van denunciar el cas a fisca-
lia el 2019 (arxivada), i encara els 
veïns que es mouen per xarxes so-
cials sota el nom Veïns Insomnes.

El veïnat, per tant, sobretot ar-
ran de les molèsties generades 
pel casal des de la seva okupació 
el novembre de 2015 però sobre-
tot des de la seva legalització el 
setembre de 2017, arriba ara a la 
via penal i al punt de fer declarar 
el regidor de Gràcia. Però Badia 
argumenta com a "habitualís-
sima" la figura de la cessió d'ús 
com a figura d'adjudicació sense 
concurrència en eñs tractes entre 
entitats i Ajuntament. I afegeix: 
"el nou acord per quatre anys ho 
blinda tot; té sentit que el jutge 
obri el tràmit i també que l'arxivi, 
com creiem que succeirà". Aquest 
abril les dues parts, després de sis 
mesos d'estira-i-arronsa van re-
novar el pacte sense necessitat 
d'una llicència que l'entitat no 
volia assumir.

El cas Tres Lliris es judicialit-
zarà sobretot passat l'estiu amb 
les declaracions davant del jutge 
i ara és el torn d'aportar tota la 
documentació que requereixi el 
jutjat d'instrucció número 27. Al 
Districte, assegura Badia, ja no hi 
ha inquietud: "aquí tothom està 
segur de com s'ha actuat".

"El Districte no ens aclareix 
horaris", diuen els primers 
veïns que es van mobilitzar. Les 
comunitats de veïns de Nil Fabra, 
que es consideren afectades per 
l'ús que fa Lliris de la placeta, 
s'han mostrat "contents" amb el 
moviment dels altres veïns, però 
han demanat més claredat al 
Districte i compromisos en l'hora 
de tancament de les activitats.

À.G.P.

Augmenta el preu de la gasolina, el preu del 
gas, l'electricitat, els aliments, el lloguer, 
vagis on vagis tot és més car. En dades: en-

cetem el curs amb un IPC d'entre el 8 i gairebé el 
10% per sobre de l'any anterior. Dir que la ciste-
lla de consum bàsica és entre un 8-10% més cara 
que fa un any, és equivalent a perdre un mes de 
sou en un sol any. Aquesta fórmula és una ma-
nera de rebaixar sous, un mètode menys costós 
políticament que aplicar rebaixes de salaris per 
decret. Fer que tot pugi és equivalent a aconse-
guir la mà d'obra més barata per tal de garantir 
la continuïtat dels beneficis empresarials. Perquè 
mentre assumim que el cost de les matèries bà-
siques, allò que determina gran part de les con-
dicions de vida de la major part de la població, 
pot ser modelable i anar a pitjor, no es concep 

que pugui haver-hi disminució dels beneficis que 
s'endú l'empresari. Encara que hagi passat anys 
i dècades acumulant beneficis que els i les seves 
treballadores mai hauran vist.

Els contextos de crisis econòmiques oferei-
xen un marc ideològic on qualsevol cosa pot ser 
justificable sota l'amenaça "si no es garanteixen 
beneficis empresarials, hi haurà una reducció de 
llocs de treball", o sigui, una reducció d'accés als 
mitjans de vida de la majoria. Hi ha canvis econò-
mics oblidant les èpoques d'enriquiment, o pitjor, 
sense cap mena de vincle amb la realitat econò-
mica i situació crítica. Si augmenten els preus de 
l'electricitat, no és pel preu del gas d'Ucraïna que 
amb prou feines ens arriba, es deu a un sistema 
de marginalista de preus, al poder oligopolístic de 
les elèctriques que els permet establir la quantia 

que a elles els sembli, afegit amb un nou sistema 
de marcatge del preu del gas més semblant a la 
borsa que el que coneixíem fins ara. Si augmen-
ta el preu del petroli no és perquè l'extracció del 
petroli sigui més car, sinó perquè el paguem en 
un sistema de subasta segons el preu del Brent 
(Regne Unit). Si els salaris no pugen, no és perquè 
els treballadors siguin menys productius, sinó 
perquè s'ha desvinculat els salaris i convenis col-
lectius de l'IPC. Si no hi ha estabilitat laboral, no 
és perquè el treball sigui més flexible, sinó perquè 
els acomiadaments són més barats.

Podríem fer una llista llarga d'exemples, d'in-
congruències amb les quals ens justifiquen la pre-
carietat de la classe treballadora. Dijous 2 de juny 
a les 19:30 Endavant Gràcia organitzem una tau-
la rodona a La Barraqueta per mirar d'entendre 
què hi ha darrere l'augment generalitzat del cost 
de vida. Ho farem amb dues economistes del se-
minari Taifa, Elena Idoate Ibáñez i Aurèlia Mañé 
Estrada i amb Vidal Aragonés i Chicharro, advo-
cat laboralista i exdiputat de la CUP. 

Opinió convidada

Tot puja menys el teu sou
Laia Jubany de Solà, militant d'Endavant Gràcia i membre del Seminari d'Economia Crítica Taifa
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Sol, Vila i Joanic seran 
prioritàries en el pla 
de places perquè baixa 
l'anar i venir de visitants
L'operatiu policial augmentarà la presencialitat però els veïns 
segueixen demanant més sonòmetres i control dels botellots

Albert Balanzà

El Districte ha presentat 
aquest dijous el pla de 
places 2022 als veïns or-
ganitzats al voltant de 
la Plataforma Places de 

Gràcia, que agrupa representants 
de Diamant, Revolució, Virreina, 
Nord, Sol, Lennon, Raspall i 
Romaní, amb l'estratègia retoca-
da i centrada en tres espais: Sol, 
Vila i Joanic. En aquestes places, 
més que en altres, segons el dis-
positiu de seguretat coordinat en-
tre Mossos i Guàrdia Urbana, hi 
ha la clau de la pau que es bus-
ca enguany, després d'una post-
pandèmia esbojarrada l'any pas-
sat que va provocar escenaris de 
grans manifestacions i desplaça-
ments entre les places -i el carrer 
Verdi com a eix- com no s'havia 
vist mai.

Reforç de la presència d'agents. 
La situació torna a la normalitat, 
segons el monitoratge que en les 
últimes setmanes ha aplicat el 
dispositiu policial, i es reforçarà 
la presència d'agents en aquests 
tres espais sense desmerèixer la 
resta, però ni hi ha l'escenari d'es-
clat de gresca de l'any passat ni  hi 

El dispositiu té en 
compte la creixent 
concentració a 
Vila i els incidents 
aïllats a Joanic

ha una extensió de la problemàti-
ca a una dotzena de places, com 
la inquietud que es va generar 
anys enrere cap a Nord, Romaní 
o Raspall.

L'estratègia política i polici-
al, que es ratificarà al juny a Bar-
celona en una reunió de la taula 
ciutadana per una nit cívica, té en 
compte els fenòmens més recents 
de queixes a plaça de la Vila per 
una concentració creixent -nova 
plataforma i 250 firmes recolli-
des- però també alguns incidents 
a Joanic -com el cop de puny greu 
que va rebre un veí aquest abril. 
A Sol continua la prioritat com a 
escenari clàssic de concentració.

Els veïns organitzats, tal com 
estava previst, han insistit a la re-
unió en la necessitat de més sonò-
metres allà on encara no hi són 
(Raspall, per exemple) i d'un límit 
horari per Festa Major.

Breus

Els Jardinets 
s'omplen de 
busos d'època pel 
centenari del bus
L'any 2022 és el centenari 
del bus i TMB desplega 
dissabte amb aquest 
motiu tres exemplars 
històrics en una mostra 
als Jardinets. Es tracta del 
francès Chausson Urbas 
59, actiu de 1955 a 1976 
i que arribava al Prat; el 
Dodge Brothers 240 nord-
americà, que va servir per 
transportar soldats a la 
Guerra Civil; i l’Aclo Regent 
III, vehicle britànic de dos 
pisos que va circular a la 
ciutat entre 1949 i 1965.

Oassis, del grup 
Mussol, es queda 
L'Eggs dels 
Jardinets

Tancat el restaurant 
L'Eggs de Paco Pérez des 
de l'inici de la pandèmia i a 
efectes oficials des del juny 
de 2020, l'espai de Passeig 
de Gràcia 116 està a punt 
de reobrir com a Oassis, 
la marca de cuina ràpida 
healthy del grup AN, que 
també opera a Barcelona 
altres establiments de 
cadena com Mussol o Tapa 
Tapa. La reforma de l'espai 
es veu des de fa setmanes 
i fonts de l'establiment 
calculen que l'estrena serà 
a mitjans de juny. 

Foto: À.G.P.

bilitat. La reivindicació de més ac-
cessibilitat va esclatar aquest abril 
quan els veïns van subratllar en 
cartells penjats pel barri els més 
de 200 esglaons que no s'estalvi-
arien en la reforma. La crítica va 
tenir efecte pels 59 esglaons que hi 

A.B.

L es escales mecàniques de 
Baixada de la Glòria, que 
tenen el projecte de refor-
ma enllestit per començar-
se a executar a l'octubre i 

fer obres fins al maig de 2024, no 
es retocaran en el sentit que vo-
lien els veïns per encabir pujada 
i baixada, malgrat les esperan-
ces de retoc que l'alcaldessa, Ada 
Colau, ha donat aquest dimarts 
en una visita promesa als veïns fa 
quinze dies en la trobada a l'esco-
la Reina Violant.

De fet, aquest divendres els 
tècnics municipals tenen previs-
ta una reunió amb el veïnat orga-
nitzat on  s'argumentarà perquè 
no hi caben els dos trams mecà-
nics, sobretot perquè la substitu-
ció donarà pas a unes escales més 
àmples que les actuals, i ara el de-
bat se centra en qualsevol cas en 
el poc marge que hi ha perquè es 
millorin les possibilitats d'accessi-

ha entre Coll del Portell i Sostres, 
96 entre Sostres i Verdi i 68 entre 
Mare de Déu del Coll i avinguda de 
Vallcarca, i les fotografies de gent 
gran esllomant-se pujant i baixant 
parlen per si soles. Altra cosa és 
que hi hagi alternativa.

Escales mecàniques de Baixada de la Glòria a l'espera de la reforma. Foto: À.G.P.

Les escales de 
Baixada de la 
Glòria només 
seran de pujada 
Colau visita l'espai i dona esperances 
de retocs en l'accessibilitat als veïns 
però els tècnics hi veuen poc marge

Nou jornades de jocs a les places. 
El programa d'activitats de jocs a 
les places arrenquen també aquest 
divendres a Diamant i a Sol, que 
es desplegaran fins a mitjans de 
setembre, amb excepció de l'agost. 
En l'oferta hi ha, com sempre, 
el futbol botons, jocs d'aigua, 
taller d'Exin Castillos i Lego, jocs 
de taula i ludoteca infantil, com 
en el format prepandèmia. 

Part nord de la plaça Joanic, aquest dijous. Foto: À.G.P.
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Antònio Salas 'Gusi' i Siscu Badia, al casal de Montmany dimecres. Foto: A.B.

ons), però l'estructura municipal 
s'ha començat a moure per l'inte-
rior: ja hi ha des de fa tres setma-
nes un taller de gimnàstica suau i 
aviat s'hi faran obres al pis de dalt 
per obrir un despatx d'atenció per-
sonalitzada en l'espai-sala on ara 
s'hi fan els tallers. "Estem dispo-
sats a ajudar en el que calgui", di-
uen Badia i Salas, per garantir un 
traspàs ordenat.

Fonts municipals situen aques-
ta reestructuració del casal de 
Montmany en la dinàmica que 
pot sorgir d'activitats per a la gent 
gran que es fan a La Violeta a par-
tir del 2023.

Canvis al casal de gent gran de Montmany
La manca de renovació de la junta de l'entitat dona pas a una gestió empresarial després de 32 anys d'activitat

A.B

Els casals de gent gran de 
Gràcia com Penitents o 
Sedeta ja fa anys que van 
perdre la condició de ges-
tió cívica a favor d'una es-

tructura empresarial licitada per 
l'Ajuntament i ara li ha tocat al 
casal de gent gran de Montmany, 
un cert oasi de tranquil·litat entre 
les famoses casetes d'Encarnació 
i la Travessera de Gràcia. Una jun-
ta gestora, comandada de mane-
ra entusiasta per l'Antonio Ruiz, 
Siscu Badia i Antònio Salas Gusi, 

no ha trobat relleu en l'assemblea 
celebrada el passat setembre i 
aquesta setmana s'ha fet pública la 
licitació municipal per un concurs 
de gestió que es desplegarà de mo-
ment de juny a desembre del 2022.

El casal de Montmany, amb 32 
anys d'història, ha patit l'aturada 
de la Covid però amb 160 usuaris 
habituals ha programat regular-
ment tallers de ioga o ball en línia 
a preus molt populars. A la tarda, 
la planta baixa és un espai de xer-
rada entre cafès i begudes. Ara 
la junta provisional, a petició del 
Districte, ha mantingut una mí-
nima dinàmica (incloses excursi-

Societat
Breus

Flag Lab hissa 
la bandera dels 
parlamentaris i 
l'agenda 2030
La enigmática mirada de la 
bandera de Rita Pons i Cesc 
Llinares, d'EINA, donarà 
pas aquest divendres a 
la bandera de Bhavna 
Ruberte que emplaça 
el Parlament europeu a 
complir els objectius de 
l'agenda 2030. La imatge és 
l'arc parlamentari amb els 
17 colors dels objectius de 
l'agenda. 

El Districte pacifica l'entorn de 
l'escola Rius i Taulet com a primer 
pas per reduir el trànsit a Lesseps 
El pla redistribueix el flux amb un gir a l'esquerra des de República Argentina i elimina 
un carril a l'eix Maignon-MDColl per ampliar voreres al voltant del centre educatiu

A. B.

El pla de mobilitat de l'eix 
Travessera de Dalt-Lesseps 
no ha agradat mai al 
Districte, almenys en els 
últims dos mandats, enca-

ra que les obres de reforma de la 
gran avinguda es fessin ja sota l'ac-
tual color polític però aprovades 
amb anterioritat. Si a això s'afe-
geix l'esclat en els últims anys del 
moviment Revolta Escolar a favor 
d'uns millors entorns en els centres 
educatius, la tempesta era perfecta 
a l'escola Rius i Taulet, i fins aques-
ta setmana no hi ha hagut acord 
amb l'Ajuntament després de mol-
tes manifestacions.

El Districte, a partir de l'estu-
di de mobilitat que ha posat ner-
viosos tant a la comunitat educa-
tiva com a veïns de l'eix Ballester 
recentment pacificat, ha presen-
tat aquesta setmana un pla que 
opta per redistribuir el flux de 
trànsit que fins ara accedia des de 
República Argentina a Travessera 
cap a Besòs per l'eix Velàzquez-
Maignon-MDColl o Verdi. La solu-
ció no és perfecta: en primer lloc, 
perquè suposa retallar un tros de 
vorera de República Argentina/
Lesseps i eliminar el cordó d'apar-
cament anterior per crear un ter-
cer carril que giri a l'esquerra; en 
segon lloc, encara és una incògnita 
que el flux de trànsit s'engoleixi en 
un sol carril en el tram Maignon/
Mare de Deu del Coll.

La segona tinenta d'alcalde 
Janet Sanz i el regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, han emmarcat el pla 
de mobilitat específic en el pla 
Protegim Escoles del 2022, apro-
fitant que els centres previstos 
de reformar enguany s'han en-

Entrada al carrer Maignon per avinguda Vallcarca. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual 

Amb permís de 
l'assentament, 
netegen el solar de 
les rates de Jaén

Operaris d'una empresa de 
desratització contractada 
per l'Ajuntament han 
accedit aquest dimarts 
al solar de Jaén 10 on 
la setmana passada es 
va declarar una plaga 
de rates que sortien 
fins i tot al carrer cap al 
vespre. El permís dels 
residents al solar com a 
assentament ha estat clau 
per desencallar l'actuació 
subsidiària municipal. 
Els veïns, reunits dijous 
passat i obligats a 
suspendre la trobada quan 
van aparèixer les rates, 
ara estan alertats que 
apareixeran rates mortes 
en els propers dies, però 
que el problema ja està en 
vies de solució.

Foto: À.G.P

darrerit en l'execució (Sedeta, 
Montseny, Claret). Però també 
Sanz ha volgut anar més enllà: 
"Iniciem un procés en un espai 
com Lesseps que segurament ha 
de fer la darrera de les transfor-
macions". "Hem d'aconseguir que 
la gent que es mou en vehicle si-
gui la mínima possible", ha afegit.   

L'aplicació de Protegim Escoles 
al voltant de l'escola Rius i Taulet 
es concretarà amb bancs i nous ar-
bres en una vorera de Maignon i de 
Mare de Déu del Col que creix de 
dos a cinc metres. Les mesures es li-
miten a aquest front del darrere del 
centre; de cara a la plaça Lesseps se 
seguirà com fins ara. La comunitat 
educativa, en tot cas, s'ha mostrat 
satisfeta i ha desconvocat les pro-
testes periòdiques a Travessera.

La fama creixent dels escocells 
es desplega ja en tallers. La 
iniciativa sorgida al voltant de 
l'escola Teixidores per enverdir el 
tram d'Encarnació (vegeu núm. 
886) s'està concretant ja en tallers 
als centres cívics, com el que Liz 
Castro, del col·lectiu Eskocells, 
ha fet aquest dimecres al Coll. 
Amb deu participants muntant 
baranes i treballant terra, compost 
i plantes. els organitzadors 
constaten que l'interès és creixent.  
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A.B.

L a imatgeria festiva de la 
cultura popular de Gràcia 
viu un moment dolç de 
renovació i ampliació de 
figures en els últims anys: 

l'any 2016 es va incorporar al 
protocol la bèstia Atzeries de la 
Colla Vella, un diable d'aparença 
zoomòrfica amb cap de boc, ba-
nyes ben caragolades i cos d’ho-

me, en al·lusió a aquell que diu 
la llegenda que va pactar amb el 
diable al casalot del carrer Josep 
Torres 20. L'any 2018 va ser el 
torn de l'Àliga de Gràcia, que 
compta amb ball i lletra pròpia. 
Ara fa quatre dies, aquest 2022 la 
novetat ha vingut en la renovació 
esperada dels Gegants de Gràcia, 
la tercera fornada de Pau i la 
Llibertat i, sense gairebé pausa 
intermèdia, aquesta Festa Major 
s'estrenarà el Lleó de Gràcia.

No tan popular com altres fi-
gures de la imatgeria, el Lleó 
representa el poder terrenal i 
ja hi ha referències en la cultu-
ra popular de la ciutat des del 
1424. A això s'han agafat els im-
pulsors de la nova figura, Josep 
Maria Contel i Jordi Guilera, per 
concretar aquesta nova iniciati-
va d'acord amb el Districte. La 
història del Lleó, amb presència 
com a figura a Barcelona, con-
sistia in illo tempore en homes 

disfressats amb pells i cabelle-
res. Segons documents de l’Ar-
xiu del Pi, per la canonització 
de sant Raimon de Penyafort el 
1601 ja era una figura amb car-
cassa i corona. Durant el Corpus 

de 1993, la ciutat va estrenar 
una figura de 2,50 metres d'alça-
da i 2,30 de llargada, amb posat 
solemne. 

Gràcia també tindrà lleó a par-
tir d'aquest 2022, el qual queda-
rà integrat a la colla de l'Àliga, i 
l'estrena ja està fixada per al 15 
d'agost durant el seguici del Matí 
de Festa Major, tal com marca el 
Protocol Festiu. La nova figura, 
que com l'Àliga també s'ha con-
feccionat a Terrassa al taller El 
Drac Petit de Jordi Grau, tindrà 
ball propi i música. No se sap en-
cara si, com passa amb el Lleó de 
Barcelona, es mantindrà la tra-
dició que diu que si se li tira una 
moneda a la boca dins seu sona 
una campaneta i la figura balla 
dolçament.

El repor

Festa Major estrena una nova bèstia en la imatgeria festiva

I després del dimoni, el Lleó

Gràcia, a punt de tenir nova bèstia

A.B.

Les cases Salvador Andreu, a la banda muntanya-
Besòs del carrer Gran amb Travessera de Gràcia, 
estan desmuntant aquesta setmana les bastides 

interiors i exteriors que des del passat setembre han 
cobert les façanes per sotmetre's a una necessària 
restauració, després d'una quinzena d'anys sense 
cap actuació. L'operació, que estava prevista només 
durant tres mesos, ha tingut en compte la restau-
ració i neteja dels vitralls emplomats característics 
de la tribuna cilíndrica de la cantonada i la neteja 
general de la façana, a més de l'aplicació de pintura 
tant a la façana com a l'escala interior. L'edifici està 
inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic Històric-Artístic de la ciutat, tots els 
inquilins són llogaters i no té ascensor.

Les cases Salvador 
Andreu culminen la 
reforma i recuperen 
l'esplendor històric 
L'actuació s'ha centrat en la 
neteja dels vitralls emplomats 
i la posada a punt de la façana

Casa Seat fa dos anys 
amb Rosario Flores, 
Canales i Barcelona 92

Casa Seat arriba aquest juny als dos anys d'ober-
tura havent-se consolidat en l'agenda cultural 
de la ciutat i la programació especial d'aniversa-

ri té els noms propis destacats de Rosario Flores, la 
filla del Pescaílla (8 de juny), i Antonio Canales (10 de 
juny). Els actes de celebració també vindran acom-
panyats d'una exposició a les tres plantes de l'edifici 
de Passeig de Gràcia 109 sobre els 30 anys dels Jocs 
Olímpics de Barcelona 92.

À.G.P.

Societat
El pregó d'Aina Camps i les 
Barraques, de nou, al Parc 
de la Creueta, estrelles de 
la Festa Major del Coll
Les festes, del 3 al 19 de juny, arriben al barri amb un debat entre 
joves i grans sobre l'ús compartit de la seu de l'AV Coll-Vallcarca

Albert Balanzà

L a Festa Major del Coll ar-
renca la setmana que ve 
amb el retorn de les enyo-
rades Barraques al Parc de 
la Creueta com a principal 

punt de trobada però també amb 
l'ham del pregó d'Aina Camps, 
cantautora i presidenta de la co-
lla Malèfica de diables, amb el qual 
divendres a les 18 hores arrencarà 
oficialment la festa. "Serà un pregó 
positiu i constructiu", diu Camps. 
Enguany la festa ve amanida pel de-
bat obert entre joves i grans sobre 
l'ús del local de l'AV Coll-Vallcarca: 
els joves argumenten que amb la 
pandèmia l'espai ha quedat infra-
utilitzat. La festa del barri més cos-
terut del districte, que es desplega 
allargassada fins al 19 de juny, mar-
carà el seu inici a peu de carrer amb 

Sessió de cinema a la fresca durant la Festa Major del Coll 2021. Foto: Susana Diego

la nova mostra fotogràfica que Coll 
Amunt desplegarà pels comerços, 
si bé els escenaris principals d'ac-
tivitats es repartiran sobretot en-
tre el centre cívic, la plaça Laguna 
Lanao, el mirador Joan Sales i el 
Parc de la Creueta. 

A Lanao, per exemple, ja aquest 
primer divendres hi haurà un ball 
per a gent gran a la tarda i un con-
cert de soul al vespre amb vins i 
cerveses artesanes. A la Creueta 
encara s'estan definint els con-

certs però dissabte 5 hi haurà el 
piknik electrònic amb Kapara 
Sound i divendres 10 hi haurà el 
cercatasques de Sant Vinet amb 
els Tabalers de la Malèfica. Aquell 
segon cap de setmana tindrà els 
principals atractius en el corre-
foc de dissabte 10 o en el Fem- ho 
Reggae de diumenge 11, i encara 
quedarà per al dissabte 18 la Festa 
Reggae al Mirador de Joan Sales o 
la nova fira de la cervesa.

Actes 
destacats

3 de juny
20.30 h Pregó amb Aina Camps, 
colla Malèfica. Pl. Laguna Lanao

5 de juny
16.00 h Piknik electrònic. Parc 
de la Creueta del Coll

10 de juny
19.00 h Sant Vinet. 
Cercatasques. Sortida: Parc de 
la Creueta del Coll 

11 de juny
19.30 h Tabalada i correfoc. 
Recorregut entre Parc de la 
Creueta del Coll i plaça Allende

18 de juny
21.00 h Festa Reggae. Mirador 
de Joan Sales

19 de juny
12.00 h Fira de la Cervesa i ar-
rossada. Parc de la Creueta

Enguany la festa 
ve amanida pel 
debat obert sobre 
l'ús del local de 
l'AV Coll-Vallcarca



L’Independent de Gràcia
27 de maig de 2022

6

1

4

L'Europa canvia l'àrea 
esportiva masculina i 
prepara el nou curs en 
ple procés de censura
El cos tècnic enllesteix tres fitxatges i fins a vuit renovacions 
al primer equip femení amb la Copa Catalunya en disputa

Àlex Gutiérrez Pascual

E l procés de moció de cen-
sura contra la junta actu-
al de l'Europa avança i els 
tres exdirectius han lliu-
rat aquest dijous 80 firmes 

necessàries (el mínim eren 57 su-
ports) per tirar endavant aquesta 
votació, que s'hauran de validar. 
Mentre es produeixen els passos 
previs a una votació que pot con-
duir a noves eleccions, el club es-
capulat s'ha llançat a refer l'orga-
nigrama tècnic del futbol masculí. 
Ha creat la figura de director tèc-
nic, càrrec que ha assumit Josep 
Maria Gené, fins ara entrenador 
del filial, amb l'ascens a Primera 
Catalana i el títol a la butxaca. I 
després de l'adeu amarg la set-
mana passada del tècnic Gerard 
Albadalejo, que va agafar les reg-
nes del primer equip masculí al 
febrer, el club aposta per Ignasi 
Senabre, que ha dirigit el juvenil 
A masculí aquestes dues darreres 
temporades.

Amb la direcció de les banque-
tes de l'Europa B i el juvenil A pen-
dents de designació, Gené plante-
ja per al primer conjunt masculí 
"una base de renovacions amb la 
plantilla d'aquesta temporada". El 
primer pas ha estat la continuïtat 
del capità Àlex Cano. El nou direc-
tor tècnic condiciona els fitxatges 
a les renovacions, tenint en comp-
te el descens de categoria.  

Els tres exdirectius impulsors del vot de censura amb les firmes. Foto: Ramon Ortiz

Al primer equip femení, el cos 
tècnic es mou al mateix temps 
que arrenca la Copa Catalunya 
(diumenge 29, la primera ronda 
a partit únic al camp del Pallejà). 
Un cop ratificada la continuïtat 
de l'entrenador Joan Bacardit i 
les capitanes Pili i Andrea Porta, 
l'equip tècnic està enllestint tres 
incorporacions i fins a vuit reno-
vacions més de la plantilla. Nany 
Haces, coordinadora del futbol fe-
mení, admet que l'actual procés de 
moció de censura "pot donar sen-
sació d'inestabilitat" de portes en-
fora. Tot i així, afirma que els con-
tactes per a noves incorporacions 
han estat "positius". Haces assegu-
ra que tenen acords per fitxar tres 
jugadores noves per cobrir defen-
sa, migcamp i davantera. "Milloren 
les línies de la plantilla", detalla. 
"Estem sent ambiciosos", afegeix 
Haces, en referència a la recerca 
de reforços provinents de catego-
ries superiors. 

El Vila de Gràcia, pendent d'espai 
pel canvi de gespa al Sardenya. La 
concreció de les dates de les obres 
per substituir la gespa artificial 
del Nou Sardenya, previstes entre 
agost i setembre, condicionarà la 
disputa dels dos partits del Trofeu 
Vila de Gràcia i marcarà l'inici de 
les competicions de lliga. El club 
escapulat podrà comptar amb les 
instal·lacions de l'Horta i intenta-
rà que el màxim d'equips possibles 
juguin aquest inici fora de casa.

Breus

Claret continuarà 
a Copa Catalunya i 
Lluïsos i Vedruna 
hauran d'esperar

Ple de victòries per als 
tres sèniors masculins a 
la penúltima jornada de 
la fase de permanència 
a la Copa Catalunya 
de bàsquet. El Claret 
continuarà a la categoria 
després d'imposar-se 
al Castellbisbal (57-67). 
Gràcies al triomf davant 
el Masnou (47-41), Lluïsos 
depèn de si mateix per 
aconseguir la salvació 
si guanya diumenge 29 
(12.30h) a Reus. Vedruna 
rebrà dissabte 28 (17.45h) 
el CN Terrassa, líder del 
grup, i estarà pendent del 
resultat entre Mataró i 
Pallejà de diumenge 29 per 
assegurar la tercera plaça 
de promoció de descens.

Cedida

L'Ègara B, rival 
de l'Handbol 
Claret per pujar a 
Tercera Catalana
L'equip sènior de 
l'Handbol Claret jugarà 
diumenge 29 (10h) contra 
l'Ègara B l'anada de 
l'eliminatòria per l'ascens 
a Tercera Catalana 
masculina. Els graciencs 
van caure de la tercera 
plaça, d'accés directe a 
la categoria, després de 
perdre davant l'Igualada 
B (30-23). La tornada es 
disputarà diumenge 5/06.

Esports

Pressió municipal pels horaris 
de l'Àliga. Un altre front al club són 
les hores disponibles al camp de 
futbol que gestiona la PB Barcino. 
La proposta no convenç l'Europa, 
que té constància de moviments del 
Districte per millorar-la de cara a la 
propera comissió de seguiment de 
l'equipament. "Volem més hores", 
diu el president de l'Europa, Víctor 
Martínez. Hi ha precs de Ciutadans 
i de Valents sobre el tema.

FUTBOL
Copa Catalunya femenina
1a ronda (partit únic)
CF Pallejà - CE Europa (29/05, 20h)

Segona Catalana masc. (Grup 5)
Jornada 29
Europa 2 - 1 EF Barberà Andalusia
Classificació
1. CE Europa B ......71 punts.
Jornada 30 (última)
Vilassar B - Europa B (28/05, 18h)

Div. d'Honor Juvenil masc. (Gr.3)
Jornada 34 (última)
CF Damm 0 - 2 CE Europa
Classificació

8. CE Europa .........51 punts.

Preferent Juvenil fem. (Grup 1) 
Jornada 30 (última)
Vic Riuprimer REFO 0 - 1 Europa 
Classificació
4. CE Europa ........ 68 punts.

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina 
Segona fase - Permanència 
Grup 6
Jornada 5
Castellbisbal 57 - 67 Claret
Classificació
1. CB Santa Coloma ..4 G 1 P.
2. UE Claret .............. 3 G 2 P.

Jornada 6 (última)
CB Lliçà d'Amunt - UE Claret 
(29/05, 17.45h)
Grup 7 
Jornada 5
Lluïsos 47 - 41 El Masnou 
Classificació
1. Bàsquet Lluïsos ....4 G 1 P.
3. Reus Ploms Salle . 3 G 2 P.
Jornada 6 (última)
Reus Ploms Salle - Bàsquet Lluïsos 
(29/05, 12.30h)
Grup 8
Jornada 5
Vedruna 74 - 62 UE Mataró 
Classificació
1. CN Terrassa ..........4 G 1 P.
3. Vedruna Gràcia ... 2 G 3 P.
Jornada 6 (última)
Vedruna Gràcia - CN Terrassa 
(28/05, 17.45h) 

WATERPOLO
Copa Federació masculina 
Jornada 3
Mediterrani 10 - 8 Catalunya
Classificació
1. CE Mediterrani ....... 6 pts.
7. CN Catalunya ..... 0 punts.
Jornada 4
Catalunya - Rubí (28/05, 12.30h)

Copa Federació femenina
Jornada 2
At. Barceloneta 11 - 15 Catalunya
Classificació
1. CE Mediterrani ....... 5 pts.
2. CN Catalunya ..... 4 punts.
Jornada 3
Catalunya - Rubí (28/05, 11h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masc. (Grup 1)

Jornada 29
CFS Montsant 9 - 4 Gràcia FS
Classificació
1. FS Canet ............61 punts.
6. Gràcia FS .......... 44 punts.
Jornada 30 (última)
Gràcia - CFS Arenys de Munt 
(28/05, 18h) 

HANDBOL
Quarta Catalana masculina 
Eliminatòria per l'ascens 
Anada
H Claret - H Ègara B (29/05, 10h)
Tornada: 5/06, 10h

Segona fase - Ascens (Grup B) 
Jornada 10 (última)
Igualada B 30 - 23 H Claret
Classificació
4. Handbol Claret ....... 8 pts.

Resultats
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Festa d’Arquitectura 2022: 
el soroll a les places de la Vila

El Jardí del Silenci, un centre cívic a l’aire lliure 



[2]

Serveis d’interès

El Jardí del Silenci, deu anys 
de projecte veïnal i cultural 
La lluita veïnal va fer 

possible recuperar el 

jardí d’un convent i con-

vertir-lo en un centre cí-

vic a l’aire lliure, un racó 

verd secret al cor de la 

Vila, un espai de gran 

valor ambiental que 

deu anys després s’ha 

consolidat gràcies als 

voluntaris i l’empenta 

de l’Associació Salvem 

el Jardí 2014. A Encar-

nació 62, El Jardí del 

Silenci s’ha posicionat 

com a espai autogesti-

onat referent que mira 

cap al futur.

Les glicines centenàries, tret identitari indiscutible del Jardí del Silenci

Silvia Manzanera

Explosió de colors al jardí amb l’arribada de la primavera

L’associació vol ampliar 
la base de voluntaris 
per assegurar el futur 

del projecte

Acció comunitària a Turull pel 
Dia del Medi Ambient



[3]



[4]

La Festa de l’Arquitectura porta a la 
Virreina una reflexió entorn el soroll 
El passat diumenge 8 de maig 

la plaça de la Virreina es va 

despertar per escoltar els 

“sonalls” del silenci, una ex-

periència de sensibilització 

acústica construïda amb tec-

nologia 3D entre arquitectes i 

estudiants, i que ja va celebrar 

una edició anterior el passat 

desembre. Aquesta iniciativa 

s’emmarca en les Festes d’Ar-

quitectura 2022 i a Gràcia s’ha 

posat l’accent en la convivèn-

cia entre l’oci i la vida quotidi-

ana a l’espai públic. Malgrat 

superar les 300 persones, es 

va aconseguir baixar fins als 

15 decibels.

Els mims van tornar a ser protagonistes d’una de les dinàmiques de la Festa del Silenci 

S.M.

Infants participant a la Festa del Silenci a la Virreina el passat 8 de maig

Es mesura el volum de la 
festa per prendre consciència 

de tots els sons amb què 
convivim de forma diària

Tot i haver-hi més de 300 
persones reunides a la plaça, 

es va aconseguir 
baixar als 15 decibels
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À. Gutiérrez Pascual

D esprés de tretze anys 
impartint arts marci-
als en un local del car-
rer Ventalló, l'instruc-
tor Chen Moraes (Rio de 

Janeiro, 1956) afronta una nova 
etapa al capdavant de l'Anaconda 
Fight Club, situat a la Travessera 
de Gràcia des de fa més de dos 
anys. Superat el període més com-
plicat de la pandèmia, que va co-
incidir amb el trasllat, Moraes se 
centra en difondre el jiu jitsu bra-
siler. A  més de publicar llibres es-
pecialitzats en aquest disciplina, 
amb les seves experiències prepa-
ra una novel·la autobiogràfi ca. 

Com es va iniciar en la pràctica de 
les arts marcials?
Va començar amb una plantufa-
da. Quan tenia vuit anys vaig aga-
far l'estel d'un nen més gran que 

jo, devia tenir 14 anys. Després que 
ell em pegués, vaig demanar auxili 
a la meva germana i em vaig apun-
tar a l'escola d'arts marcials.

Què és el primer que indica als 
alumnes petits quan comencen?
El que faig és deixar que provin 
una o dues vegades, perquè esti-

Chen Moraes: "El jiu jitsu brasiler 
és el meu mitjà de vida; espero 
no haver de tornar a tancar"
L'instructor de l'Anaconda Fight Club afronta nova etapa a la Travessera de Gràcia 
i prepara una novel·la autobiogràfi ca amb les experiències en aquesta art marcial

guin segurs que els ha agradat. Els 
pares que volen imposar una de-
terminada activitat, no és el bon 
camí. El nen s'ho ha de passar bé. 

Com defi niria el jiu jitsu brasiler? 
El defi neixo com l'art que desafi a 
totes les altres arts marcials. 
 
Per què la gent s'hi apunta?
El practiquen milers de persones, 
és un esport que està de moda.

Quins benefi cis aporta?
És complet, fa moure totes les 
parts del cos, tota la musculatura. 
És millor que fi ns i tot la natació, 
perquè en natació treballes sense 
el pes de la gravetat. Al jiu jitsu no, 
has de treballar amb la gravetat. 

Com veu el futur a partir d'ara?
El jiu jitsu brasiler és el meu mitjà 
de vida, espero no haver de tornar 
a tancar el gimnàs i que els estancs 
estiguin oberts.

Chen Moraes, donant indicacions a dos alumnes al gimnàs. Foto: À.G.P.

La tercera jornada de Copa 
Catalana en categoria Base de 
gimnàstica artística femeni-
na es tancarà aquest cap de 
setmana a Salt amb els nivells 
5M, 6, 7 i 8, amb 22 gimnastes 
del Gràcia Gimnàstic Club i 17 
representants del CE La Salle, 
a més d'un equip de quatre at-
letes de l'Associació Esportiva 
Gràcia. Terrassa va acollir el 
cap de setmana passat la com-
petició dels nivells 3, 4 i 5. La 
Salle hi va participar amb nou 
equips i va aconseguir dues ter-
ceres posicions per equips (3G 
i 4M) i un tercer lloc individual 
(3G). El GGC, amb tres conjunts 
a la competició, va assolir un 
primer lloc (4P, a la foto) i una 
segona plaça (3M) per equips, i 
el primer i tercer llocs (4P), la 
tercera posició (3M) i la segona 
plaça (5p) a la taula individual. 
L'AE Gràcia hi va competir amb 
un equip de 3M.

À.G.P.

La 3a jornada de 
la Copa Catalana 
de gimnàstica 
artística, en joc

Cedida

de Gràcia

En el marc de la celebració del Dia 
de l’Associacionisme Cultural, el 
proper dissabte 4 de juny, la junta de 
l’Associació Cultural L’Independent de 
Gràcia us convida al:

Confi rmeu l’assistència enviant un correu electrònic a junta@independent.cat

VERMUT DE CELEBRACIÓ I TROBADA
dissabte 4 de juny de 12.30 a 14 h. al Bar de La Violeta al carrer de Maspons, 6

Escaneja el codi i gaudeix 
d’una plantilla de correu 

electrònic ja escrit

VERMUT DE CELEBRACIÓ I TROBADA
dissabte 4 de juny de 12.30 a 14 h. al Bar de La Violeta al carrer de Maspons, 6
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Cartes al director

Il·luminació i 
perspectiva de gènere 
 
Les bones intencions són gairebé sempre 
lloables però en quin cap cap que augmen-
tar el nombre de fanals als carrers foscos 
dissuadirà els violadors, agressors, atraca-
dors...? De veritat? Només això?
Em sembla a mi que cal fer molta recer-
ca i potser recaptar unes quantes estadís-
tiques arreu del món abans d’invertir en 
més enllumenat que, de cap manera, fre-
narà la libido i les males intencions dels 
agressors. De violacions, malauradament, 
n’hi ha a plena llum del dia, als portals i 
fi ns i tot a l’interior de les cases! Sentir-
se segur caminant pel carrer i fi ns i tot al 
travessar un parc, no depèn només d’unes 
quantes bombetes, perquè l’impuls ma-
laltís i ancestral de la violació cal atacar-lo 
des d’enfocaments molt més intensos, més 
actius i més efectius. Els homes, perquè 
sembla que gairebé tots els violadors són 
homes, s’estan fent un fart de riure amb 
això de les ‘faroles’! i, de ben segur, ja sa-
ben llocs alternatius on podran perpetrar 
els seus delictes.
Sona molt bé això de ‘la perspectiva de 
gènere’ però ens quedem molt curtes. 
Comptat i debatut, tal com estan les coses, 
semblaria que en evitar els carrers foscos 
ja no hi hauria agressions, i això fi ns ara, 
no ha estat la solució. A Berlin, per exem-
ple, hi ha molts carrers foscos per estalviar 
energia elèctrica. Ara, a Gràcia, diran que 
malmetem l’electricitat en favor de la se-
guretat de les dones!
La solució no és senzilla, cal pedagogia, pu-
blicitat i un gran esforç, però en cap cas és, 
ni de bon tros, una qüestió de fanals.

Montse Basté 

Opinió

Les convocatòries populars als Jardins de l'Alzina s'estan 
animant i la Guàrdia Urbana hi va contribuir dissabte liant-
la una mica presentant-se a l'espai i requerint un permís que 

teòricament no cal. La cosa, enmig d'una convocatòria de la campa-
nya per la regularització a favor de les persones migrades sense papers 
(Banc Expropiat, Assemblea Groga, Agita't i La Tregua), es va embo-
licar quan algú li va cridar "feixista" a un dels agents liantes... No va 
anar a més però hi va haver alguna identifi cació voluntària i la policia 
municipal va tocar retirada. Al Districte diuen que aquest agent no es-
tava gaire informat dels permisos que calen allà (cap), i mentrestant 
els veïns organitzats segueixen reclamant el punt d'aigua...

El
depen-

dent

Editorial

L'etern xup-xup de les places

Quan arriba el bon temps, almenys des dels 20 anys que es desple-
ga el pla de pacifi cació de les places primavera-estiu, no només el 
Districte posa mesures aquí i allà amb més o menys efectivitat, 

sinó que és Gràcia sencera qui aguanta la respiració. L'ús intensiu de 
l'espai públic pren en el nostre territori tot el seu signifi cat en aquests 
mesos i s'hi val tot: la crítica social, la lluita política... S'hi val tot menys 
demanar miracles. Gràcia és al centre d'una ciutat turística, amb uns 
carrerons que amplifi quen qualsevol so i és una destinació de lleure so-
bretot nocturn que cap campanya desacreditadora (per compensar al-
gunes campanyes acreditadores dels anys 90) ha aconseguit eliminar. 

Naturalment que hi ha re-
meis i cada any s'apunten 
mesures, i sembla que aquest 
cop la cosa anirà centrada a 
Sol, Vila i Joanic com a esce-
naris de risc per clàssics o per 
emergents i, si hi ha una rea-
litat que ha pogut constatar el 
monitoratge previ de l'opera-
tiu policial, és que sembla que 
no hi haurà enguany (espe-
rem) grans desplaçaments en manifestacions com els que es van do-
nar en l'esclat de la postpandèmia, quan Verdi semblava un riu de gent 
al ritme dels tambors.

De moment aquest és el diagnòstic, arriscat perquè encara no som al 
pit de l'estiu, i també fa senzillament por el cofoisme que els responsa-
bles del dispositiu policial de places van fer del control desplegat durant 
la passada Festa Major. Però cal esperar que Sol estigui més o menys 
sota control, que Vila no vagi a més com s'ha vist enguany i que Joanic 
no registri els incidents aïllats que hi ha hagut. Mentrestant, no espe-
rem miracles i aguantem la respiració.

No hi haurà grans 
desplaçaments en 
manifestacions per 
Verdi tocant tambors?
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Amb la 
col·laboració:

Lola Capdevila 

La campanya de recollida de produc-
tes d’higiene menstrual impulsada 
pel Rebost Solidari de Gràcia acaba 

aquest 28 de maig tot coincidint amb el 
Dia Internacional d’Acció a la Salut de 
les Dones. La menstruació i els proble-
mes físics i econòmics que se’n deriven 
continuen sent un tema que només pa-
teixen les dones, durant un temps molt 
llarg de les seves vides i una despesa 
econòmica que moltes no poden assu-
mir. Amb un IVA del 10% que clarament 
s’hauria d’eliminar, mentre la Viagra, 
en té un 4%. Una bona solució seria que 

CatSalut que prescriu bolquers a les per-
sones grans que ho necessiten, també ho 
fes amb els productes d’higiene mens-
trual. És una qüestió que afecta directa-
ment a les dones i que no totes ho poden 
pagar. Ningú té o no té la regla quan vol 
ni com vol. Ara mateix també s’està par-
lant de la possibilitat que, en alguns ca-
sos de menstruacions doloroses i invali-
dants, poder agafar una baixa laboral. Ja 
veurem això com acaba. Hi tenen tot el 
dret, però també podria ser un nou capí-
tol de discriminació laboral. Tant de bo 
m’equivoqui! 

Els productes d’higiene menstru-
al per les dones no són un caprici, són 
una necessitat i tenen una solució fàcil: 
CatSalut. Qui tingui la responsabilitat i 
autoritat, que posi fi l a l’agulla.

Pobresa menstrual

Els productes 
d'higiene menstrual 
no són un caprici, 
són una necessitat

Ull de 
dona

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
3 Repetició quinzenal del programa Tot comerç. Es combina amb la Tertúlia 
Política. Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.

Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per 
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis.

Programació 
Ràdio Gràcia 2022

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres Dissabte o 
diumenge

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

Música i 
Geografi a

Lalo López
Tobacco Road

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

Lalo López
Tobacco Road Teatrí de Butxaca Las tardes 

a Gràcia

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

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política 
(2) – Tot 

comerç (3)

Música i 
Geografi a Gracienques (1)

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

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat
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9Opinió
Opinió convidada
Maria José Sanmamed, projecte Ningú dormint a Gràcia

Ningú dormint al 
carrer a Gràcia 

L a Taula Comunitària BiB (benestar i barri) de Gràcia 
va fer un Diagnòstic de les necessitats de salut als 
nostres barris, que va culminar al juny del 2019 amb 
una jornada en la que els veïns i veïnes van decidir 
que els problemes per la salut més imminents eren: 

La pobresa, els problemes de salut que afectaven a la gent 
gran  i els que afectaven a la població jove. 

És en aquest context que es va veure la necessitat 
de treballar amb i per a la gent més pobre dels nos-
tres carrers, i així va emergir el projecte “Ningú dor-
mint al carrer a Gràcia”. Es tracta d’un projecte en xarxa 
en el que actualment participem les següents entitats: 
Centre Heura https://centreheura.org/, Fundació Arrels 
https://arrelsfundacio.org, Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
Pare Claret i ABS Larrard, Grup de Salut Gràcia i l’Associ-
ació Veïnal Passeig Sant Joan.

El nombre de persones sense casa ha anat incremen-
tant-se any rere any, sobre tot a les grans ciutats dels paï-
sos desenvolupats. Algunes dormen al ras, però d’altres, a 
les que també considerem persones en situació de sense-
llarisme, dormen en un espai físic que no té condicions de 
seguretat, ni de privacitat o és totalment inadequat per ser 
considerat un habitatge.

Les persones sense llar representen la gent més pobre 
d’una ciutat i cal recordar que parlem d’un col·lectiu espe-
cialment vulnerable, amb necessitats de salut greus i espe-
cífi ques i amb una esperança de vida 35 anys inferior a la 
de la població general. 

Segons els últims recomptes, a Barcelona es van loca-
litzar 1.064 persones dormint al carrer. La majoria són 
homes, de mitjana tenen 43 anys i fa 4,8 anys que viuen al 
carrer. Set de cada deu son persones migrades. Al districte 
de Gràcia el nombre de gent que pernocta al carrer oscil·la 
de 40 persones, sent a Vila i a Camp d’en Grassot on més es 
concentren (veure gràfi c i taula). Hi ha una relació directa 
entre el temps al carrer i patir una situació de vulnerabili-
tat alta i un deteriorament greu. A partir dels sis mesos de 
viure al carrer, augmenta considerablement el nombre de 
persones que són víctimes de violències verbals i físiques. 

L'objectiu principal del projecte és elaborar un pla per 
persones sense llar per tal d’aconseguir que ningú dormi 
al carrer al nostre Districte; tenint com objectiu a llarg 
termini el dret a l’habitatge i impulsar el model europeu 
Housing fi rst https://www.arrelsfundacio.org/es/prime-
ro-la-casa-que-es-y-que-no-es-el-housing-fi rst/.

En aquest llarg camí cap a la clau d’un habitatge, el pro-
jecte busca habilitar espais petits on passar la nit segura, 
obrir centres de dia on descansar, relacionar-se i fer ús de 
serveis bàsics (dutxa, roba, espais de consigna…), i garan-
tir àpats calents. I tot això sense tenir que recórrer la ciu-
tat sinó que puguin trobar-ho al nostre Districte que és 
també el seu.

Tot i que són persones amb moltes necessitats de sa-
lut, utilitzen poc i malament els serveis sanitaris. Des del 
projecte es vol també millorar l’accés i l’atenció sanitària i 
aconseguir que totes estiguin empadronades i tinguin tar-
geta sanitària.

És un projecte ambiciós que sols es podrà aconseguir si 
el barri es sensibilitza d’aquest greu problema i tots i to-
tes juntes fent xarxa comunitària de suport i acompanya-
ment. Estem segures que ho aconseguirem i podrem dir 
una vegada més “Orgull de Barri”.

S.M.

la 
setmana

Per què 'Alcarràs' 
és un gran fi lm?

Lluis Bou

La pel·lícula Alcarràs de Carla Simón 
és un gran fi lm. És una obra que re-
trata un particularisme local, en crea 

l'ambient, i el transforma en un missat-
ge universal. És el que ha fet sempre el 
millor art, i per això va rebre el premi 
per unanimitat de la Berlinale. Alcarràs 
tracta de la pugna de sempre entre l'és-
ser humà i la natura, que és el veritable 
motor de la Història, i de com impacta 
en el progrés i la memòria, amb un joc 
de carambola. Perquè la idea de temps 
varia amb el pas dels segles.

L'hebreu bíblic és un idioma que mira 
al passat, mentre que les llengües mo-
dernes miren al present i al futur. Es veu 
clarament en la sintaxi. Una persona de 
fa tres mil anys estava encarada al passat, 

tenia un present molt curt i incert, i no es 
fi xava en el futur. En canvi, un occidental 
del segle XXI mira molt poc el passat i té 
la sensació d'un present etern que enllaça 
amb el futur, viu pensant en les novetats. 
A Alcarràs és molt interessant perquè hi 
arriben encara fl aixos del món antic, que 
són assaborits amb nostàlgia.

Una altra de les virtuts d'Alcarràs és 
que manté el to en tot moment, cosa 
que demostra una professionalitat ci-
nematogràfi ca de primer nivell, amb 
una forma de retrat intimista que al-
guns han relacionat amb El Padrí de 
Francis Ford Coppola. A Alcarràs hi ha 
un protagonista, però l'espectador aca-
ba coneixent el pensament íntim de tots 
els personatges, a partir d'una tècni-
ca d'immersió feta amb gran subtili-
tat. Alguns comparen Alcarràs també 
amb les pel·lícules de Paolo Sorrentino, 
el gran director italià, però Carla Simó 
utilitza una traçada més fi na i intuïti-
va. Mostra que cada persona és un món 
però en fa una bola rodona.

La pel·lícula retrata 
un particularisme 
local i en fa un 
missatge universal

Les persones sense llar representen 
la gent més pobra d'una ciutat 
i cal recordar que parlem 
d'un col·lectiu especialment 
vulnerable, amb necessitats 
de salut greus i específi ques
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Exposicions
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 a l'11 de juny
Abstraccions, exposició fotogràfica del 
Racó Foto, del Casal Font d’en Fargues.
Fotografies d’Alfons Campillo, Antonio 
Limpo, Eloi Castilla, Rafael Toldrà i 
Guillem Ruppmann. La fotografia abstrac-
ta, de vegades anomenada fotografia no 
objectiva, experimental o conceptual, és 
una manera de representar una imatge 
visual que no té una associació immedia-
ta amb el món dels objectes i que ha estat 
creada mitjançant l’ús d’equips, processos 
o materials fotogràfics. Amb aquesta mos-
tra d’imatges, els components del Racó 
Foto obren les portes a un món on la crea-
tivitat no té límits.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

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 27 de juny
Exposició La lluita contra les discrimi-
nacions a Barcelona, creada pel Centre 
de Recursos en Drets Humans de l’Ajun-
tament de Barcelona, vinculada al nou 
centre d’interès de la biblioteca Justícia 
Global. La mostra és un recurs divulgatiu 
que fa un recorregut pels motius pels quals 
les persones o col·lectius són discriminats 
a la ciutat, així com les eines que existei-
xen a la ciutat per fer-hi front – com ara 
l’Oficina per la No Discriminació i l’Obser-
vatori de les Discriminacions de Barcelona.
Biblioteca Cot i Miralpeix (Pg. Vall d'He-
bron, 65-69)

Fins al 30 de setembre
Exposició Dibuixant la música. Crònica 
il·lustrada del Tradicionàrius 35 de Pedro 
Strukelj, que utilitza un llenguatge entre 
el còmic i el dibuix de quadern de viatge 
que comença i acaba durant el mateix con-
cert. Al vestíbul del CAT trobareu un mural 
al fris i tot el procés creatiu que ha dut a 
terme durant 3 mesos amb fotografies 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 27 de maig
Dia Internacional del Joc a Gràcia. Jocs 
gegants i jocs de taula.
Parc de la Creuta del Coll, a les 16.30h

Divendres Zone: Taller de judo. Per a joves 
d'entre 12 i 20 anys. Avisar al whatsapp 
635080047.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18h

Concert: Tintorería la viuda.
El Coll La Bruguera (Aldea, 15), 21.30h

Concert: Domino Swing (gipsy jazz).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h 

Dissabte 28 de maig
Concert: Txus Blues & César Canut.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h

Teatre: Els enamorats. Presentació de lec-
tura dramatitzada a càrrec de Clip Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

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

Concert: Soda Afrocolombia Session.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 2 h

Dilluns 30 de maig
Dia Internacional del Joc a Gràcia. Jocs 
gegants i jocs de taula.
Plaça de la Sedeta, a les 17h

Dimarts 31 de maig
Presentació del llibre 100 idees per edu-
car els fills, de Daniel Ruiz-Trillo. Amb la 
presència de l'autor i Gabriel M. Pérez, 
educador i poeta. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h

Xerrada: Ball de gitanes del Vallès. A càr-
rec de Llorenç Solà, president de l'Agru-
pació de Colles de Ball de Gitanes del 
Vallès i Joan Martelo, membre del Centre 
Moral.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30h

Dimecres 1 de juny
Cicle viatges, muntanya i natura. 
Coneguem la Catalunya subterrània. A 
càrrec d'Oriol Bonàs.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18.30h

Presentació del llibre Misántropos de 
ébano y otros relatos. A càrrec de l’au-
tor José-Fernando Siale Djangany i amb 
la presentació d’Alba Valenciano-Mañé, 
antropòloga social i professora, i Gustau 
Nerín, antropòleg i historiador.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h

Trobades amb els poemes de joves es-
criptores àrabs. Lectura dramatitzada 
a càrrec de l’actriu Mònica Van Campen 
(lectura textos) i del músic Aziz Khodari 
(veu i percussió).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30h

24a La Taverna del CAT: Simao Hernández 
i Yehosuá Escobedo. Reserves de taules a 
bardelcat@gmail.com
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), 21h

Dijous 2 de juny
Bingo musical.
El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 17h
Narració infantil: I diu així... A càrrec de 
Cesca Vadell. Edat: + 4 anys.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 17.30h

EnSeXtimem: teatre i red flags. Taller de 
teatre per construir relacions afectives 
positives i sanes. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18h 

Parlen els racons de Lesseps. Taller d'his-
tòria oral per a gent gran que s'ha rea-
litzat a la biblioteca Jaume Fuster entre 
els mesos d'octubre 2021 i febrer 2022. 
Presentació del resultat final d'aquest 
treball. Amb la presència de l'historiador 
gracienc Josep Maria Contel.
Biblioteca Juame Fuster, a les 19h

Entitats

Divendres 27 de maig
Presentació del llibre Els ultres són aquí, 
amb Xavier Rius. Agita't Gràcia.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Dissabte 28 de maig
Presentació del llibre La terapia del buen 
caminar. Amb l'autor, Antoni Alcaide. 
Organitza Grup Excursionista L'Albada i 
Agita't Gràcia. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 12.30h

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. 
Del 27 de juny al 29 de juliol

Dimecres 1 de juny
Cicle Amen Sam 2022. Cinefòrum: 

Samudaripen, el holocausto olvidado. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19h

Dijous 2 de juny
Cicle internacionalista orgaitzat per 
Arran Gràcia: Euskal Herria. Taula ro-
dona sobre els 40 anys d'organtizacions 
juvenils de l'Esquerra Abertzale. Xerrada 
35 anys de lluita i repressió. Askapena. 
Casal Popular Tres Lliris (Nil Fabra, 23), 
a les 19h

Visions d'Àfrica. Xerrada: La mujer Bubi, 
amb Remei Sipi (Guinea Equatorial). 
Agita't Gràcia.
Banc Expropiat (Quevedo, 13-15), a les 
19h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Hi havia una vegada... Vallcarca  
La comissió de famílies de Can Carol proposa una ruta familiar per conèixer el barri i 
la seva història com si fos un conte. Aquest itinerari especial de dos quilòmetres i dues 
hores aproximades de durada inclou cinc parades en llocs emblemàtics, cinc activitats 
per descobrir els racons de Vallcarca d'una manera diferent, acompanyats de cinc 
testimonis del veïnat. Cal reservar plaça a comissiofamiliescancarol@gmail.com.

Dissabte 28 de maig a la plaça de la Farigola, a les 11h

Recomanem

À.G.P.

Amb el suport de
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Experimentem 
amb l'Art, present 
a secundària amb 
tres residències

Experimentem amb 
l'Art ha acompanyat els 
processos de creació de 
tres de les residències 
d'un programa del qual 
hi participa des de 2018, 
i que compta amb la 
complicitat dels centres 
de secundària. Els artistes 
que han desenvolupat 
els seus projectes durant 
aquest curs, i que han 
tingut a l'associació 
gracienca com a equip de 
mediació, han estat Roger 
Serret a l'Institut Teresa 
Pàmies, Mónica Rikic 
a l'escola Rec Comtal i 
Gerda Kochanska (també 
artista resident a EART), a 
l'Institut Doctor Puigvert.

La Violeta i la 
Sedeta acullen la 
prèvia d'Òpera 
amb Gràcia
El festival Òpera amb 
Gràcia ja ha posat en 
venda les entrades per a la 
segona edició, que tindrà 
lloc al claustre de l'Oratori 
de Sant Felip Neri el 9, 
17 i 23 de juliol amb 'La 
Traviata', 'Les Dones 
(de) Donizetti' i 'L'Elisir 
d'amore respectivament 
[www.operaambgracia.
cat]. Però abans, els 
organitzadors faran un 
concert de presentació, 
amb entrada lliure, a la 
Sedeta i a la Violeta el 15 i 
el 22 de juny.

Cedida

Arrenca a la 
Virreina el cicle 
'Cinema fora de 
lloc' el 2 de juny
La Mostra de Films de 
Dones tornarà a obrir a 
Gràcia el seu cicle 'Cinema 
fora de lloc' amb la 
projecció el proper dijous 2 
de juny del film Calcinculo, 
de Chiara Bellosi (Itàlia, 
2022), una estrena a la 
Berlinale que descobreix 
el poder de les dissidències 
en el pas de la infància a 
l'adolescència. A la plaça 
Virreina a les 21.45 hores. 

Silvia Manzanera

E l Festival de Literatura 
Italiana de Barcelona, la 
proposta de trobada anual 
de diàleg entre autors ita-
lians, espanyols i catalans 

nascuda de la llibreria gracienca 
Le Nuvole, es manté actiu els me-
sos previs a la celebració de l'esde-
veniment que tindrà lloc el 30 de 
setembre, 1, 2 i 3 d'octubre amb 
el cicle 'Esperant el FLIB', que en-
guany convida autors i autores de 
Torí. El format del festival perme-
trà que els escriptors es trobin i di-
aloguin comptant amb la presència 
d’un expert en el tema. 

Els darrers mesos, els impulsors 
de la iniciativa han anat tancant di-
ferents serrells, com ara la imatge 
oficial del festival i les xarxes soci-
als, i han posat a la venda alguns 
productes de marxandatge (bosses 
de tela) com a font de finançament. 

El festival sempre s'ha posicio-
nat com un esdeveniment ambi-
ciós i per això ha buscat la com-
plicitat d'altres institucions, dins 
i fora del districte, i de la ciutat. 
Un d'aquests aliats són les biblio-
teques. De moment, l'espai de l'Ei-
xample Agustí Centelles se suma a 
la iniciativa amb una activitat l'1 de 
juny. "Estem treballant perquè es 
pugui fer una activitat entre les bi-
blioteques publiques de Barcelona 
i les biblioteques públiques de 
Torí", assenyala Cecilia Cecilia 

El Festival de Literatura 
Italiana s'alia amb les 
biblioteques i s'estén 
fora de Gràcia
El FLIB, que dedicarà la primera edició a autors de Torí, 
segueix actiu amb programació prèvia mentre suma espais

Ricciarelli, llibretera de Le Nuvole 
i membre de l'equip organitzador 
del festival, juntament amb Andrea 
Tapi, docent de literatura a secun-
dària, Daniele Comberiati, docent 
de literatura a la Universitat de 
Montpellier, i Luciana Maniaci, 
dramaturga i col·laboradora de 
l'escola Holden. Per als impulsors 
del FLIB, l’interès de Barcelona per 
la cultura italiana els anima a pen-
sar que l'esdeveniment atreurà a 
un públic nombrós i que això els 
permetrà créixer al llarg dels anys. 

Dins del cartell dels propers 
dies, aquest divendres 27 a les 19h 
el festival presenta a Le Nuvole a 
Graziano Graziani, escriptor, crí-
tic de teatre i periodista cultural 
de Rai Radio 3.

'Situació dramàtica' una 
trobada entre actors, públic 
i escriptors. El FLIB escalfa 
motors abans del festival i estrena 
activitat: 'Situazione drammatica', 
amb Diego Pleuteri. El públic 
viu el moment en què neix un 
espectacle amb la primera lectura 
del text per part dels actors en 
presència de l'autor, que explcarà 
com va néixer la història de 
'Madri'. 28/05 a Le Nuvole (19h).

Primera trobada del Festival de Literatura Italiana de Barcelona el passat gener a la llibreria Le Nuvole. Foto: Cedida

nir la família unida. "Té moments 
molt divertits i parts més emoti-
ves, és una peça que toca la fibra, 
a vegades plorem als assajos", 
confessa Ortiz, que també inter-
preta el net, just com va fer ara fa 
10 anys; dels sis actors que inter-
venen a l'obra, tres són repetidors 
una dècada després.

Les entrades es poden com-
prar a Entràpolis.com o a taquilla 
el mateix dia de la funció (dissabte 
20 de maig a les 20h i diumenge 29 
a les 18h, a l'Escola Pia de Balmes, 
entrada per Balmes, 218).

Teatre per homenatjar la gent gran 
Casal Corpus tanca la temporada amb una peça emblemàtica del grup: 'Passat el riu'

S.M.

D eu anys després d'estre-
nar Passat el riu, el grup 
de teatre gracienc Casal 
Corpus recupera aques-
ta emotiva peça per tan-

car la temporada el proper cap 
de setmana a l'Escola Pia Balmes. 
L'elecció de l'obra, però, no ha es-
tat casual. "Ens fa molta il·lusió 
tornar a representar-la perquè és 
la nostra manera de fer un home-
natge a la gent gran, un dels col-

lectius que més ha patit durant 
la pandèmia", explica Marc Ortiz, 
membre del grup teatral. 

'Passat el riu', de Joe DiPietro, 
situa la història en el si d’una fa-
mília d’immigrants italians a Nova 
York que el que més estimen és el 
seu net i les tres “F” de la vida: 
Família, Fe i Fer bullir l’olla. Cada 
diumenge, durant 29 anys, el seu 
net hi va a sopar. Però els nets crei-
xen i, en aquest cas, els canvis la-
borals li ofereixen emprendre una 
nova vida, gens compatible amb el 
desig dels avis, que volen mante-Assaig recent de l'obra. Foto: Cedida
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Albert BenetGràcia Escapulada

L es estadístiques són interpretables en funció de l’in-
terès de qui les fa o de qui les llegeix. Ara bé, quan un 
equip ocupa una plaça de descens en 27 de les 34 jor-
nades del campionat té moltes possibilitats d’acabar 
perdent la categoria. Això és el que li ha passat en-

guany a l’Europa, que ha estat un dels cuers del grup 3 de la 
Segona RFEF per mèrits propis.

En el debut en la categoria nova, els escapulats només 
han estat capaços de guanyar cinc partits al Nou Sardenya, 
malgrat comptar amb el suport d’una afi ció pacient i soro-
llosa. Casualment, en la única temporada que l’Europa va 
militar a la desapareguda Segona B, la 1994-95 l’equip graci-
enc també va sumar cinc victòries al seu camp temporal, el 
Feliu i Codina.     

Amb gairebé trenta anys de diferència i malgrat els mati-
sos i les circumstàncies pròpies dels dos episodis,  la història 
s’ha repetit. L’Europa ha dit un cop més “hola i adéu” a una 
categoria que tot i no ser la panacea és més atractiva que la 
màxima competició d’àmbit català. La conquesta del Camp 
d’Esports de Lleida i del Nuevo Los Pajaritos de Sòria roman-
dran en la casella de la memòria positiva d’aquest pas efímer 
per la Segona RFEF. També reviurem amb nostàlgia el partit 
de copa jugat a casa contra l’Amorebieta, en el retrobament 
coper dels escapulats.

Però, malauradament, recordarem la temporada 2021-22 
per la crisi que va patir el vestidor els mesos de desembre i 
gener (mal gestionada i explicada), que ha acabat essent de-

terminant en el descens de categoria i en la presentació del 
vot de censura contra la junta directiva.

Ara mateix el desenllaç de la temporada és en mans d’uns 
consocis, que fa un any i mig van triar l’opció més conser-
vadora encapçalada per Víctor Martínez.  Passi el que passi 
en les properes setmanes, seguiré essent del parer que per 
a competir a la Segona RFEF amb garanties caldrà professi-
onalitzar encara més el club, comptar amb lideratges forts 
dins i fora del camp i disposar de més recursos econòmics.

Però per a tornar-hi, haurem passar abans per la Tercera 
RFEF, la cinquena divisió espanyola. Si la Segona RFEF és 
la quarta, la Tercera RFEF ve després... “No érem tan avall 
des de la temporada 2004-2005, en què vam competir a la 
Primera divisió catalana amb en Pep Mortalla a la banqueta”,  
m’ha recordat l’Antoni aquesta setmana. Els qui el coneixem 
ja sabem que li agrada tocar el voraviu als qui viuen en un 

neguer, m’ha fet feliç perquè feia mesos que no en sabia res 
d’ell.  Recordo que és dels qui es va empipar molt quan van 
donar la baixa a Jordi Cano.

Pensava que em trobaria l’Antoni a Tarazona perquè em 
va dir que volia penjar una bufanda de l’Europa a l’estàtua 
del Paco Martínez Soria, actor teatral format a Gràcia, que el 
pare de l’Antoni admirava tant com al Duró. Però, l’autocar 
de seguidors no es va acabar fent i ni l’Antoni ni jo vam des-
plaçar-nos. Potser me’l trobo fent cua a la votació o al sopar 
del soci perquè malgrat tot, seguirem sent europeistes.

Som i serem europeistes
Una bufanda de l’Europa lluint davant el jaciment de Numància, a prop de Sòria. Foto: A.B.

La torratxa

Rebel·lió als 
fogons
Silvia Manzanera

 

Quan cuinem fem política. I quan 
anem al súper. O quan decidim a 
quina escola apuntem a la canalla. 

Fem política encara que no volguéssim 
fer-la així que res de nou a l’horitzó. Però 
darrerament s’està parlant molt de cui-
na, del fet de cuinar com allò que has de 
fer, mínim, un cop al dia per seguir viu. 
Vaja, d’això que han fet sempre les dones 
al llarg de la història perquè s’havia de 
fer i punt, sense estrelles de cap mena. 
I tot aquest debat és en part gràcies a la 
Maria Nicolau, que ho està petant molt 
fort amb el seu llibre Cuina! O barbàrie. 
Això és el que m’agrada pensar mentre 
l’escolto a la bonica llibreria Saltamartí 
de Badalona, davant d’un públic entre-

gat que riu les veritats que ens deixa anar 
amb aquesta gràcia innata seva, sense 
amagar el nivell d’emprenyamenta que 
porta a sobre perquè ho estem fent fatal. 
“Que és molt gros, això!”. 

És molt gros perquè, segons explica, 
vivim en el període històric on menys es 
cuina. Els temps que comprem hummus, 
que és de moderns, però no fem puré 
de cigrons perquè fa de pobres. Perquè 
el salmó és el peix més consumit en un 
país amb un mar ric de sardines, seitons, 
cintes i altra morralla que no vol ningú. 
Vivim a l’època de Glovo i la precarització 
laboral. Comprem alvocats per fer un plat 
tradicional d’una altra cultura mentre 
alimentem un negoci que arrasa pobles 
sencers a l’altra banda de l’oceà, i obli-
dem el sentit de l’escudella i del romesco. 
Com diria la Maria, més fricandó i menys 
omplir-se la boca cada 11 de setembre en 
defensa d’una terra, una cultura i una 
llengua que està perdent la batalla dels 
fogons. Cuinem. Fem política.

Preferim l'hummus, 
que és de moderns, i 
no el puré de cigrons, 
que això fa de pobres


