
Gràcia lidera la participació 
en entitats a BCN: un 20% dels 
veïns implicats, sobretot a Vila
Només Dreta de l'Eixample supera les 335 associacions del nucli històric 
i el districte destaca per la dispersió en espais i per l'acció de caire polític

Albert Balanzà

La commemoració del Dia de l'Associacionisme Cultural, 
que des del 2014 se celebra el 4 de juny, és un bon mo-
ment per contrastar aquella cantarella del poder de 
Gràcia i del seu particular teixit associatiu. Amb infor-
mes municipals recents a la mà com l'Explotació del 

Fitxer General d'Entitats Ciutadanes (2019) o Participació i 
informalitat en el teixit associatiu de la ciutat de Barcelona: 
Tendències i reflexions (2021), Gràcia destaca com el districte 
amb una participació més alta del veïnat en l'associacionisme 
formal, un 20,2%, una de cada cinc persones actives en una 
o altra entitat, sobretot de caire polític, i particularment la 
Vila de Gràcia només es veu superada per la Dreta de l'Eixam-
ple en nombre d'entitats absolutes (362 versus 335). Aquesta 
alta concentració es difumina en el recompte de districte (518 
entitats en total) i també en la dispersió en espais: només hi 
ha dos equipaments públics a Gràcia que concentrin més de 
cinc entitats (Hotel d'entitats i Centre Cívic El Coll). Pàgina 4 Mostra d'entitats celebrada al carrer Gran de Gràcia el 2018. Foto: Arxiu
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Emotiva estrena 
de la llamborda 
d'honor a Lluís 
Villar a Nàpols 324

Araceli i Llibert Villar, 
germana (foto) i fill 
del voluntari republicà 
deportat durant la 
Segona Guerra Mundial 
i mort als camps nazis 
Lluís Villar, han presidit 
aquest dimarts la 
col·locació de la primera 
llamborda del projecte 
Stolperstein a Gràcia, en 
hhonor al seu familiar, al 
carrer Nàpols 324. En un 
acte al qual també hi ha 
assistit l'alcaldessa Ada 
Colau, també hi han estat 
presents els alumnes de 
l'institut Goya, que han 
fet la recerca sobre Villar 
i l'acte s'ha acabat amb 
l'himne de Riego.

Albert Balanzà

No ha passat ni una set-
mana de la segona fase 
de la negociació entre 
els partits per arribar a 
un pacte polític sobre la 

Rambla Verda de Vallcarca, enca-
ra sense que s'hagi completat una 
ronda sencera, que el Districte ha 
decidit tornar a sondejar el pols 
veïnal al voltant de les opcions de 
futur. Aquesta setmana s'ha fet la 
reconnexió, per exemple, amb l'AV 
Gràcia Nord-Vallcarca i els contac-
tes s'obriran a finals de juny, amb 
la primera ronda política tancada.

El moviment s'ha fet a petició 
del regidor, Eloi Badia, i a través 
del conseller de govern encarre-
gat de Vallcarca, Alberto Lacasta, 
que ha desvinculat del pacte polític 
aquest acostament amb els veïns 
associats. "Segur que se'n parla-
rà, de la Rambla Verda, en aques-
ta reunió, però això no treu valor 
al procés participatiu obert que 
es farà després de l'acord polític", 
apunta el dirigent socialista. 

Les quatre opcions plantejades 
el 2019 (mantenir les edificacions 
actuals, prioritzar l'habitatge, in-
cloure el dipòsit pluvial o fer el 
plantejament vigent) segueixen so-
bre la taula i tenen futur en el pac-
te polític, però amb matisos. En tot 

Els antics terrenys de la Casita Blanca, inici de la Rambla Verda, a l'avinguda de Vallcarca. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

El Districte reobre 
la negociació de la 
Rambla Verda a les 
entitats de Vallcarca
Lacasta desvincula el nou contacte amb l'AV Gràcia Nord, fet 
a petició del regidor, al pacte polític que exploren els partits

cas és l'hora de triar una solució de 
consens que pot contenir elements 
de més d'una proposta.

Per exemple: els tècnics veuen 
possible traslladar el verd que no 
afloraria si es mantingués l'habi-
tatge afectat i Patrimoni no dona 
prou valor a la casa més antiga de 
Vallcarca per mantenir-la. ERC ha 
posat aquests exemples per fer una 
proposta "amb equilibri" i Valents 
s'ha remès a l'acord de l'últim ple 
"partint del planejament original, 
prioritzant el verd i una continuï-
tat de la Rambla. La ronda es tan-
carà la setmana que ve amb Junts i 
abans de l'estiu hi haurà un segon 
contacte conjunt o separat.

Fotos i gegants 
per als sis anys 
de l'Ateneu 
Llibertari
L'Ateneu Llibertari 
celebra aquest dissabte 
el sisè aniversari de la 
reconstitució al carrer 
Alzina amb una diada 
d'actes que arrencaran 
amb l'expo Fotos no i que 
comptarà amb actuacions 
com les de la colla 
gegantera Fadacolau o del 
swing de Chino & cia.

L'última audiència pública de 
la temporada, el 21 de juny, i el 
ple, el 6 de juliol. Ja hi ha data 
per acomiadar aquest tercer 
any de mandat pel que fa als dos 
organs màxims de participació 
del districte. A diferència d'altres 
anys, el curs polític s'acabarà 
ja a principis de juliol, quan ja 
només faltin deu mesos per a les 
eleccions del 28 de maig de 2023.

La setmana passada vam conèixer la nova im-
putació del regidor Eloi Badia, que se suma 
a l’anterior per l’assumpte de Tersa i un pos-

sible delicte mediambiental. En aquest cas, s’in-
vestigarà la possible cessió irregular de l’ús de 
l’antiga comissaria de Lesseps. No sabem com 
acabaran aquestes investigacions; el que sí sa-
bem és que la manca de transparència en les polí-
tiques de ciutat no són noves, que aquest no és el 
primer cas i tampoc serà l’últim.

Com a conseller portaveu del grup de 
Ciutadans, vaig demanar al passat plenari que 
s’organitzés un concurs públic perquè qualsevol 
entitat interessada en aquest espai pogués presen-
tar un projecte i pogués votar el veïnat quina és 
la visió que vol donar al barri a través de l’equipa-

ment. Es tractava d’una iniciativa tant obvia en 
quant al seu caràcter transparent i participatiu 
que fins i tot el PSC, qui forma part del govern de 
Colau, va trencar la unitat de vot i es va abstenir. 

Eloi Badia diu que el casal popular Tres Lliris 
és el jovent gracienc. Nosaltres creiem que un 
grup molt reduït no representa als milers de jo-
ves graciencs. Això parla del seu fracàs en la par-
ticipació veïnal i la seva parcialitat amb entitats 
afins. Sí, parcialitat, perquè per ell, determinats 
grups i associacions de veïns no compten amb 
veu per participar en el futur del seu barri. Si no, 
que preguntin a l’associació de veïns de Torrent 
de l’Olla, els impulsors de la denúncia, o els ve-
ïns i veïnes dels carrers propers, que han hagut 
d’aguantar desenes d’intervencions policials i bo-

tellots al llarg dels anys. Per culpa de la permissi-
vitat de Colau amb un grup de joves que mai han 
tingut el mínim interès per complir amb les or-
denances de civisme ni representar a tot el con-
junt del veïnat, si no d’utilitzar un local públic 
pels seus propis interessos. 

I aquesta manca d’imparcialitat i escolta veï-
nal es materialitza en decisions com aquesta. Els 
veïns ens vam assabentar de la intenció de tor-
nar a cedir l’ús de l’antiga comissaria de Lesseps 
al casal popular Tres Lliris per l’Independent de 
Gràcia. A un grup que sempre s’ha negat a oferir 
un projecte plural pel barri i a ser fiscalitzat per 
l’administració. Els mateixos qui van okupar la 
comissaria originàriament. Els mateixos que, du-
rant molt de temps, han ocupat aquest espai per 
les seves activitats sense llicència. 

Gràcia necessita un canvi radical de fer política 
i fer barri. Un projecte de ciutat que englobi a tot 
el veïnat i no tan sols a determinats grups i asso-
ciacions. I no un districte només per alguns.

Opinió convidada

Tres Lliris: un cop més a la gestió de Colau
Arturo Carrasco, portaveu del grup municipal de Ciutadans a Gràcia

Foto: Ferran Taberner
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Club de Tennis
La Salut, 120 anys
El Club Tennis de La Salut arriba aquest mes de juny als 120 anys d’història 
amb energies renovades, que l’han portat a consolidar-se com una entitat 
arrelada al barri de la Salut, referent al districte i dinàmica a la ciutat de 
Barcelona en els esports de raqueta. El club compta amb l’honor de tenir 

dos jugadors que han guanyat els Màsters internacional de tennis: Manolo 
Orantes, el 1976, i Àlex Corretja, el 1998.

Formats al CT La Salut, Orantes i Cor-
retja són l’orgull d’aquesta entitat fun-
dada el 1902. Per això posa l’èmfasi en 

la tasca didàctica d’esportistes. El 1958 va po-
sar en marxa la primera escola de tennis de 
tot l’estat i des d’aleshores desenvolupa una 
feina de formació per a diferents edats i ni-
vells. A més de les escoles de tennis i pàdel, 
també organitza activitats infantils i juvenils 
esportives i de lleure, com el Campus d’Estiu 
de la mà de SAM Esports Events.

La renovació del club s’ha vist plasmada a les 

pistes de pàdel de construcció recent, que se 
sumen a les cinc ja existents, més una d’in-
dividual. A més, aquest any s’ha construït un 
gimnàs completament nou de 500 metres 
quadrats, amb diferents sales polivalents, de-
dicades a activitats dirigides. Quinze pistes 
de tennis de terra batuda i una pista ràpida 
de tennis, un frontó i un pavelló poliesportiu, 
piscina i jacuzzi, conformen la resta d’instal·-
lacions esportives al complex del carrer Ma-
re de Déu de la Salut 75, junt amb el restau-
rant, chill-out, terrasses i jardins.

Les novetats al CT La Salut també passen pel 
món digital i la presència a les xarxes socials. 
La web de l’entitat ha estat renovada per ofe-

FITXA

Club Tennis de La Salut

Adreça Club Tennis de La Salut

Any de fundació 1902

Contacte 93 213 24 00 / ctlasalut@ctlasalut.com

rir tots els continguts d’una forma més visual 
i amb una navegació òptima. Es pot compro-
var teclejant ctlasalut.com.

L’activitat esportiva de competició serà des-
tacable aquest estiu amb la celebració del 
Trofeu Joan Compta, Campionat d’Espanya 
de tennis en categoria masculina i femenina 
que tindrà lloc del 8 al 13 d’agost amb la par-
ticipació d’equips infantils d’arreu de l’estat. 
El torneig va ser fundat el 1972 i des del 1980 
és el Campionat d’Espanya infantil per con-
junts, designat per la Reial Federació Espa-

nyola de Tennis. El Club Tennis de La Salut 
també organitza del l’Open internacional de 
veterans Jaume Furió (del 22 al 27 d’agost), 
que es disputa des del 2019 i està dedicat a 

del club, amb 25 títols individuals de Campió 
d’Espanya en diferents categories. 

posa en marxa un ventall ampli d’activitats 
que el 120è aniversari farà més especials, 
com ara l’Olimpíada Infantil (18 i 19 de juny) 
i la Festa del Soci (16 de juliol).
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Vila de Gràcia, 
entre els barris 
amb més sensellar 
de llarga durada

L'informe Viure al carrer 
de la Fundació Arrels, 
presentat aquest dimarts, 
ha posat la Vila de Gràcia 
com un dels set barris de 
BCN amb més sensellar de 
llarga durada, "altament 
cronificades". Les persones 
enquestades en l'estudi 
que viuen al ras al nucli 
històric fa 83 mesos de 
mitjana que hi son, prop 
de set anys. També, en un 
altre moment de l'estudi, 
un 55% dels enquestats 
a Vila de Gràcia admeten 
haver patit algun tipus 
d'agressió física o verbal, 
i un 46% dels quals 
admeten tenir algun 
problema de salut orgànic, 
neurològic o mental.

La campanya per 
a una Abaceria 
verda frega les 
500 adhesions
La plataforma Afectats 
Abaceria ja es troba a prop 
de sumar 500 adhesions 
a la campanya per un 
entorn del futur mercat 
de l'Abaceria més verd 
i "evitar que a l’espai on 
es farà el nou mercat 
s’inclogui una nova plaça 
dura". El Districte sosté 
que encara hi ha marge 
per pactar la urbanització.

Gràcia lidera l'adhesió a 
associacions a BCN: un 
20% dels veïns, sobretot 
a Vila, que té 335 entitats
Dos estudis destaquen la densitat i alhora dispersió local 
en espais i l'acció política per sobre d'altres activitats 

Albert Balanzà

Dissabte Gràcia viurà un 
nou Dia de l'Associacionis-
me Cultural amb activitats 
a Can Musons, Can Carol o 
La Violeta, amb la sensació 

de ser sempre els mateixos impul-
sors, però dos últims informes fi-
xen amb xifres una fama concreta: 
Gràcia lidera la participació veïnal a 
Barcelona amb un de cada cinc ve-
ïns (20,2%) que participen almenys 
en una associació i el nucli històric 
de la Vila és el segon barri dels 73 
de la ciutat amb una densitat asso-
ciativa formal més alta: hi ha 335 
entitats, només superades per les 
362 de la Dreta de l'Eixample. Sense 
entrar en comparacions, però, per 
exemple, Horta-Guinardó no té cap 
barri que superi les 90 entitats.

Aquestes són dues de les princi-
pals conclusions relatives a Gràcia 
dels informes Explotació del Fitxer 
General d'Entitats Ciutadanes 
(2019) o Participació i informalitat 
en el teixit associatiu de la ciutat de 
Barcelona: Tendències i reflexions 
(2021), que en tot cas subratllen i 
valoren que Vila de Gràcia tingui 
un alt percentatge de 6,6 entitats 
per cada mil habitants, però que a 
Europa aquest valor encara es que-
da curt i que l'estadística oficial no 
reflecteix l'esclat d'associacionisme 
no formal dels darrers anys.

Gràcia rep el 
que li toca en 
subvencions pel 
seu pes; Ciutat Vella 
queda afavorida

El que sí que poden afirmar els 
dos estudis -sobretot el primer- és 
que la concentració d'entitats al nu-
cli històric de Gràcia queda alenti-
da després a nivell de districte (de 
335 entitats només es passa a 518 i 
Gràcia baixa a la cinquena posició 
de deu districtes. També se sorprèn 
l'anàlisi quan es constata la disper-
sió de tantes entitats en una galàxia 
d'espais diferents; només hi ha dos 
equipaments que concentrin més 
de cinc entitats (l'hotel d'entitats 
del carrer Providència, amb 22, i el 
Centre Cívic El Coll, amb 6).

Per àmbits sectorials, Gràcia 
apareix per tot arreu en els mapes 
de calor, però la dada que més im-
pacta és el 27% de persones que han 
admès que han participat en alguna 
acció comunitària de caire polític a 
Gràcia. Representant el 9,5% d'enti-
tats totals al Fitxer General, Gràcia 
s'ajusta a les subvencions atorga-
des (9,1%), mentre que Ciutat Vella 
queda molt afavorida (16% d'enti-
tats i 24% de subvencions).

Dia intens de l'associacionisme. 
La Fundació Festa Major fa 
una jornada de portes obertes 
a Can Musons i a la tarda hi 
haurà tallers infantils i un 
concert. L'Associació Cultural 
L'Independent se suma a la diada 
amb un vermut amb els socis i 
col·laboradors a La Violeta, i fins 
i tot l'activista gracienc Josep 
Fornés parlarà sobre "el dret a la 
cultura" a Vilafranca del Penedès.

La Festa Major de Gràcia, exemple paradigmàtic d'activisme veïnal. Foto: S.M.

El gir a l'esquerra des de República Argentina, cap a on hi ha el bus. Foto: À.G.P.

la part nord de la plaça per crear 
aquest tercer carril que ara acaba 
una vintena de metres abans i en-
cara està ocupat per aparcament.

Veïns organitzats a l'entorn de 
les ja extintes AVC Plaça Lesseps i 
Una altra plaça Lesseps és possi-
ble, rebatejats aquests últims com 
Amics de Lesseps, s'han mobilitzat 
des de divendres pel que interpre-
ten com "una alteració de l'urba-
nisme" de la plaça consensuat amb 
els veïns ara fa 20 anys i denuncien 
que ningú de l'Ajuntament els hagi 
contactat per conèixer l'opinió. En 
un cartell amb vint interrogants al 
costat de la notícia de portada de 

Protesta a Lesseps pel pla al Rius i Taulet 
Amics de Lesseps critiquen retallar la vorera per fer el gir a l'esquerra com una "alteració de l'urbanisme" de l'espai

A.B

El pla de pacificació del 
trànsit a l'entorn de l'es-
cola Rius i Taulet, a la pla-
ça Lesseps, presentat com 
un èxit de consens entre el 

Districte i l'AFA del centre, ha patit 
una esquerda seriosa en un serrell 
que no es va explicar en la roda de 
premsa però que sí que van des-
tacar els tècnics posteriorment i 
així ho va recollir aquest setma-
nari: el gir a l'esquerra nou des 
de República Argentina obligarà 
a mossegar un tros de vorera de 

L'Independent referent a la refor-
ma, Amics de Lesseps ha convo-
cat una primera reunió informati-
va als Josepets per recollir el pols 
veïnal al voltant de la qüestió. "No 
estem en contra de pacificar l'en-
torn de l'escola però potser s'hauria 
de començar a pensar que no està 
en el millor lloc", apunta Fernando 
Casal, d'Amics de Lesseps.

El gir a l'esquerra a República 
Argentina/Lesseps, segons va expli-
car el regidor, Eloi Badia, va ser la 
mesura dels tècnics per descartar 
una marxa enrere al canvi de direc-
ció del tram de Ballester, però Casal 
creu que embussarà la plaça.
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Societat
Obre al carrer Balcells el 
primer coworking que 
destina la majoria dels 
beneficis a acció social 
La iniciativa implica el Patronat Ponsich de suport a gent gran i 
Adroer Martori, que col·labora amb Arrels o Banc dels Aliments

Albert Balanzà

Al carrer Balcells, una via 
tranquil·la a tocar de 
Camèlies i Escorial, hi ha 
canvis: el casalot del nú-
mero 26 va anar a terra 

per fer-hi pisos, la coberta verda 
del 41 va rebre un premi i ara un 
antic magatzem de Lacoste es re-
converteix en Manglar, el primer 
coworking que destinarà dues 
terceres parts dels beneficis ob-
tinguts a obra social, principal-
ment a través de les fundacions col-
laboradores del projecte: Patronat 
Ponsich, de suport a la gent gran, 
i Adroer Martori, de suport a la 
inserció social a través d'entitats 
com Arrels o el Banc dels Aliments.

Manglar es defineix, segons 
el seu director general, Maurici 
Alkain, veí de Gràcia, per dos parà-
metres: "les característiques de l'es-
pai i qui hi ha al darrere". La inicia-
tiva, que no amaga la inspiració en 
un model força desplegat als EUA, 
es reivindica com un coworking de 
km 0 "per apropar les oficines on 
viu la gent" i per involucrar fun-
dacions de llegats que considerin 
aquestes inversions com una opor-
tunitat de multiplicar els seus re-
cursos i perpetuar la seva acció so-
cial. "Busquem un model diferent, 
i pensem que els diners destinats a 
acció social es poden gestionar de 
moltes maneres", afegeix Alkain.

 L'estrena oficial de l'espai serà 
al setembre però les empreses i 
els freelance ja hi treballen des del 
febrer. Ja hi ha pocs buits en els 

Interior de l'espai de coworking Manglar, al carrer Balcells. Foto: A.B.

despatxos de múltiples dimensi-
ons, encara que s'hi vegin paletes 
i lampistes treballant en detalls. 
De fet, l'original nau industrial de 
1.500 metres quadrats encara dei-
xa al descobert un tram central 
en el qual s'hi retirarà l'antic fi-
brociment i es guanyarà l'exten-
sió final per acollir l'aforament 
màxim de 142 persones previstes.

En el disseny de l'espai, pensat 
per ser rotatori però no només 
això (una empresa s'acaba de que-
dar un gran despatx per a 30 tre-
balladors), hi ha detalls de l'orien-
tació no només social sinó també 
reivindicativa del projecte: a les 
portes dels despatxos hi ha noms 
de dones que han quedat invisibi-
litzades o poc realçades en la his-
tòria per la seva condició de dones 
com per exemple Mileva Maric, 
Caterina Albert, Chimamanda 
Ngozi o les Madres de la Plaza de 
Mayo. Aquí hi ha entrat el paper 
col·laboratiu de la Fundació IRES. 
També hi haurà un romanent 
del passat industrial de l'espai: a 
la cuina hi ha estirat el motor de 
l'elevador antic, que serà la base de 
la taula de dinar.

A les portes dels 
despatxos hi ha 
noms de dones 
poc visibilitzades 
en la història 

tarda en què hi haurà berenar i ac-
tivitats infantils.

El pla especial, aprovat l'estiu de 
2020, seguirà la previsió de cons-
trucció dels 85 pisos en quatre anys 
seguint la inspiració del projecte 
Fòrum Veïnal que va guanyar el 

A.B.

D imecres 8 de juny és el 
dia: han passat 15 anys 
des que la Clínica Quiron 
es va traslladar a la pla-
ça Alfons Comín i set des 

que l'Ajuntament, aleshores gover-
nat per Xavier Trias, va anunciar 
la transformació dels terrenys de 
Mare de Déu de Montserrat en ha-
bitatges dotacionals. Entre retocs 
i projectes, l'acte de la primera 
pedra no ha estat a punt fins ara, 
però ja ha arribat en qualsevol cas. 

Després de la retirada de l'es-
tació transformadora amb què el 
Districte va donar per comença-
da l'obra el passat gener (vegeu 
L'Independent núm. 875), l'ac-
te simbòlic de dimecres que ve 
comptarà amb una primera convo-
catòria més restringida, a la qual 
hi han estat convidats almenys 
Quirhort i l'AV Park Güell-La Salut-
Sanllehy i un acte més obert a la 

concurs d'idees del 2018 i que pos-
teriorment es va retocar a la part de 
la façana assimètrica en dos blocs 
iguals per adequar-se a les alçades 
del Pla General i vèncer el desnivell 
del carrer. Els equipaments arriba-
ran en una segona fase.

L'antic solar de Quiron i futura illa d'habitatge dotacional i equipaments. Foto: A.G.P.

L'illa Quiró es 
prepara per a la 
primera pedra 
amb un acte 
amb els veïns 
Després de la retirada de l'estació 
transformadora, la construcció de 85 
pisos socials -sense els equipaments- té 
una durada prevista de quatre anys

A.B.

L'afició pel tango, amb milongues de cap de setma-
na a Gràcia com les del carrer Berga o més àm-
plies com les del parc de la Ciutadella, té una de 

les grans cites aquest cap de setmana amb la quar-
ta edició del festival Una Emoción, que es farà a la 
sala Seven Dance (més coneguda com a Dio) al carrer 
Perill. El mestre de tango, Alejandro Figueroa, veí del 
carrer Gran, en parla.

Quina dimensió té el festival Una Emoción?
Ja és la quarta edició a Barcelona i s'hi troben les pa-
relles més representatives que hi ha en el tango fora 
de l'Argentina. Ve gent de tota Europa. La meitat del 
públic és forani.

Què veurem en aquest tres dies?
Sobretot la tradició del tango argentí, tots els codis: 
com entrar a la pista, com demanar ballar, com seure, 
com vestir-se, com acostar-se a una persona...

Tradició no vol dir gent gran.
Al tango hi ha tres tipus d'esdeveniments: maratón, 
encuentro i festival, i aquest últim és el més plural, on 
hi ha tot tipus de gent i de totes les edats.

És un festival amb classes però també amb exhibició.
Sí, divendres hi som nosaltres, Alejandro Figueroa i la 
meva parella de ball, Amaia Zugadi, que farem una ex-
hibició totalment improvisada de tango, vals i milonga, 
els gèneres del tango. Dissabte hi ha una parella reco-
neguda internacionalment, Ariadna Naveira i Fernando 
Sánchez, que faran coreografia i improvisació; tenen 
una llarga trajectòria i valen molt la pena.

El festival de tango 
Una Emoción aplega 
al Dio les principals 
figures del gènere
"Ve gent de tot Europa a tastar la 
tradició", diu Alejandro Figueroa

Cedida
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Un 'hivernacle 
d'idees' s'instal·la 
als Jardinets per la 
BCN Design Week
Una carpa infl able feta 
de globus reciclats serà 
l'atracció de la Barcelona 
Design Week als Jardinets 
entre el 16 i el 18 de juny. 
A l'espai s'hi faran debats 
entre professionals.

Els Castellers de 
la Vila de Gràcia 
viatgen a Colònia 
pel pla 3xUNESCO 

Els Castellers de la Vila de 
Gràcia actuen dilluns 6 a 
la catedral de Colònia en 
la primera sortida europea 
d'una colla després de la 
pandèmia i en suport al 
projecte 3xUNESCO.

A. B.

L a mobilització de la comu-
nitat educativa de l'esco-
la Teixidores del carrer 
Encarnació, ubicació pro-
visional, contra la preten-

sió del Consorci d'Educació i de 
l'Ajuntament de destinar l'equi-
pament de manera defi nitiva als 
terrenys de l'Hospital Evangèlic 
al carrer Camèlies juntament amb 
un institut ha començat a donar 
fruits. Així s'ha constatat en una 
reunió a tres bandes aquest di-
mecres entre l'AFA de l'escola, el 
Districte i el Consorci d'Educació, 
en la qual aquest últim ha admès 
que està avaluant dos altres ter-
renys -de moment només en clau 
de possibilitat- per reubicar l'opció 
actual i optar per fer només l'insti-
tut a Camèlies. 

Després de la complexa ope-
ració de l'Evangèlic, amb expro-

piació i un fort dispendi a les ar-
ques municipals, a l'Ajuntament 
i al Consorci li ha costat admetre 
que l'emplaçament no era el mi-
llor i de moment manté la provi-
sió econòmica a Camèlies però ja 

obre la porta a solars com el de 
l'Illa Carolines. Allà el canvi del 
Pla General hi ha determinat un 
equipament docent subjecte a ex-
propiacions. La len titud d'aquesta 
eventual operació fa també com-

Educació avalua dos altres solars 
per reubicar Teixidores i fer 
només l'institut a l'Evangèlic
L'espai del carrer Camèlies continua sent prioritari però el Districte treu pressió 
al trasllat almenys fi ns al 2026 i es dona temps per a una possible reformulació 

plexa l'opció, però el Districte i el 
Consorci treuen pressió admetent 
que Teixidores pot estar a la ubica-
ció provisional almenys fi ns a l'any 
2026. "Poden completar primària 
a l'emplaçament actual", apunten 
fonts municipals.

L'AFA de l'escola troba en aquest 
punt l'avanç més clar en la negoci-
ació però adverteix dels efectes col-
laterals d'estar a l'espai provisio-
nal: "tenim obres d'adaptació cada 
estiu, no podem fer casal i l'espai, 
quan plou, triga setmanes a tornar 
a estar operatiu", diuen.

L'escola Teixidores, a la ubicació provisional d'Encarnació. Foto:A.G. P.

Societat

La comunitat 
educativa veu un 
avanç, tot i que la 
provisionalitat té 
hàndicaps a l'estiu

Silvia Manzanera

L a porta sempre està ober-
ta i no cal ni cita prèvia. 
Tampoc diners. Només en-
trar-hi algú t’ofereix un té 
o un cafè i la vista es relaxa 

mirant un jardí preciós que hi ha 
al voltant de l’edifi ci, amb arbres 
fruiters i un hort que a la prima-
vera encara llueix més intens. A 
simple vista res et fa pensar que 
estiguis dins d’un recinte hospita-
lari, tan asèptic i auster –com ha 
de ser-. Aquest és un entorn més 
amable, més acollidor, d’una be-
llesa que contrasta amb la duresa 
de la malaltia a la que s’enfron-
ten, el càncer. El centre Kàlida 
no és un hospital però aquí tam-

bé hi ha professionals sanitaris, 
persones que saben que el càncer 
té efectes que van més enllà del 
propi cos; efectes en forma de 
dubtes, d’inseguretats sobre què 
fer amb els efectes secundaris 
de la quimioteràpia, de tensions 
emocionals, de confl ictes fami-
liars... “Les persones que entren 
aquí han de trobar comoditat, ha 
de ser un espai acollidor perquè 
elles estan vivint situacions molt 
dures”, explica Marta Pérez, una 
de les infermeres especialistes 
en suport oncològic de l’equip de 
Kàlida, una fi gura que no només 
aborda l’aspecte clínic dels paci-
ents sinó l’emocional. 

El rol de les persones com 
la Marta Pérez és clau dins del 
model d’acompanyament in-

tegral de Kàlida: escolten a les 
persones per entendre quina 
comprensió tenen de la seva si-
tuació, quins dubtes sobre els 
tractaments i/o els efectes se-
cundaris, com les està afectant 
el càncer (propi o d'un famili-
ar) a nivell físic, emocional i so-
cial. Generalment són elles les 
que fan la primera entrevista a 
tot aquell que s’apropa al centre. 
Poden ser persones que les aca-
ben de diagnosticar un càncer, 
que estan esperant els resultats, 
que han patit una recaiguda o 
estan en ple tractament... O te-
nen un germà, un marit o una 
fi lla amb càncer. A partir d'aquí, 
els expliquen quines activitats 
i serveis poden ajudar-les més 
per enfrontar el millor possible 

la seva situació concreta. Cada 
cas és un món. Tots necessiten la 
mateixa atenció. 

El 2021 el centre va registrar 
11.000 visites. Treballen en xarxa 
amb d'altres entitats i associaci-
ons i busquen constantment fi -
nançament per mantenir l'aten-
ció gratuïta a tothom que creua 
la seva porta. I sobretot treba-
llen per contrarestar l'estigma 
que encara perdura entorn una 

malaltia on la detecció precoç és 
clau. "Hi ha molta gent que viu 
el càncer en soledat", assegu-
ra Joan Reventós, el director de 
Kàlida Sant Pau, "i malaurada-
ment segueixen havent-hi molts 
prejudicis".

Ningú va dir que fos fà-
cil. Asseguren que tenen molts 
fronts oberts però no perden la 
perspectiva: la persona al centre. 
Sempre.

El repor

El centre Kàlida, al recinte hospitalari de Sant Pau, atèn malalts 
de càncer o familiars durant tot el procés i d'una manera integral

Acompanyar bé també cura 

Marta Pérez, de l'equip de Kàlida, amb el director, Joan Reventós. Foto: SM
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Documents
La posada de llarg 
més esperada 
Aquest mes de maig ha estat, sens dubte, el mes dels Geganters de Gràcia, que després d'una llarga espera 
finalment els nous Pau i Llibertat, que ja són la tercera generació (1982, 1993 i 2022), han pogut tornar a 
ballar pels carrers i les places de la Vila. La presentació oficial, a més, va resultar un espectacle teatralitzat 
a la plaça de la Vila que va repassar la història dels gegants de Gràcia, una posada en escena al més pur estil 
de la Revolta de les Quintes que va signar l'actriu Montse Millà i el grup de teatre Casal Corpus. Una diada 
rodona en el marc del 40è aniversari dels originals, amb imatges per al record. Fotografies: JM. Contel
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Tram final de la Copa 
Catalana per a La Salle, 
que es juga seguir a 1a 
de la Lliga Iberdrola
El Gràcia Gimnàstic tanca la tercera fase de la Copa Catalana 
Base amb cinc podis per equips i a la taula general individual 

Àlex Gutiérrez Pascual

L a Copa Catalana de gim-
nàstica artística femenina 
arriba al darrer tram de la 
tercera fase, amb la partici-
pació dels equips de catego-

ria Via Olímpica els propers 11 i 12 
de juny. El CE La Salle compagina 
aquesta competició amb la prepa-
ració de la promoció de permanèn-
cia a la Primera Divisió de la Lliga 
de clubs Iberdrola de gimnàstica 
artística femenina. L'equip A del 
club de la plaça del Nord, format 
per Claudia Buxeda, Queralt Cerro, 
Marina Esteve, Jana Fernández, 
Aina Pardos, Frida Rodríguez-
Cabo i Natàlia Subirós, buscarà el 
proper 19 de juny seguir una tem-
porada més a la categoria estatal. 

El rival més temut per les gra-
cienques és el conjunt del CGA 
Pozuelo, que milita a la Segona 
Divisió de la Lliga Iberdrola i as-
pira a pujar de categoria. La pro-
moció es disputa precisament al 
poliesportiu municipal de la po-
blació madrilenya, amb el públic 
com a principal factor a favor. La 
Salle també competirà contra Los 
Cantos d'Alcorcón, de Primera, i 
Xelska B, de Segona. 

"No serà fàcil, però anem a com-
petir amb l'esperança de mantenir 
la categoria", comenta el coordina-
dor de Seccions Esportives de La 
Salle, Paco López. El principal ob-
jectiu del conjunt gracienc a l'ho-

ra de preparar aquesta promoció 
de permanència és evitar que les 
gimnastes es lesionin i estiguin en 
el moment de forma òptim per a la 
competició. 

Paral·lelament, La Salle va par-
ticipar amb tres equips a la terce-
ra fase de la Copa Catalana per a 
les categories Base de 5M fins a 8, 
amb una segona posició (6G) a la 
classificació per equips.

Aquesta tercera fase disputa-
da a Salt també va tenir participa-
ció del Gràcia Gimnàstic, amb cinc 
conjunts. El club del carrer Molist 
va aconseguir dues primeres pla-
ces (7P i 7G, i 5M) i una tercera po-
sició (6P) a la taula per equips. A la 
classificació general individual, va 
assolir una segona posició (Nadia 
Pedrosa en 7P), un tercer lloc 
(Paula Cuesta en 6P) i una quarta 
posició (Xana Xiques en 7G). 

A més, el GGC disputarà diu-
menge 5 al pavelló de l'Ausoneta 
de Vic la tercera fase de la Copa 
Catalunya de gimnàstica artís-
tica masculina, per a edats de 
Promoció, Base i Via Olímpica.

L'equip Base 6G de La Salle ha obtingut la segona posició a Salt. Foto: Cedida

L'AE Gràcia-Ubae acaba la 
temporada amb rítmica. Tres 
representants del club del carrer 
Perill disputaran diumenge 5 a 
Girona la final de la Copa Catalana 
individual de gimnàstica rítmica 
femenina. En edat escolar, el 
juvenil s'ha classificat per a la final 
catalana del 19/06 a Amposta. 
93 gimnastes de l'entitat han 
participat aquesta temporada en 
competicions escolars i federatives.

1

Breus

L'atacant David 
Jiménez deixa 
l'Europa i fitxa 
pel Terrassa

L'Europa perdrà un 
dels puntals en atac del 
primer equip masculí per 
a la propera temporada. 
L'extrem dret ha confirmat 
aquesta setmana que 
no vestirà la samarreta 
escapulada després de 
tres campanyes. Màxim 
golejador del conjunt 
amb deu gols aquest curs, 
Jiménez ha fitxat pel 
Terrassa. "Marxo amb 
el convenciment que ho 
vam intentar fins al final", 
assegura. D'altra banda, 
el primer equip femení 
disputarà diumenge 5 
a Viladecans (19.30h) 
la segona ronda de la 
Copa Catalunya, després 
d'eliminar el Pallejà (1-2).

À.G.P.

El Gràcia FS tanca 
la Tercera Estatal 
amb una victòria 
i el cinquè lloc
Amb una meritòria 
cinquena posició a la 
classificació, el primer 
equip del Gràcia FS 
ha tancat la lliga de 
Tercera Estatal amb 
una contundent victòria 
davant l'Arenys de Munt 
(7-2). "Hem tingut aquest 
punt d'experiència", 
valora l'entrenador del 
conjunt gracienc, Albert 
Higueras, de la segona 
temporada en aquesta 
categoria de futbol sala.

L'Handbol Claret 
es juga l'ascens a 
Tercera Catalana 
a Terrassa
Amb l'avantatge del matx 
d'anada contra l'Ègara 
B (26-24), el sènior de 
l'Handbol Claret aspira 
diumenge 5 (10h) a ser 
nou equip de Tercera 
Catalana masculina. 
"Anirem amb tot el que 
tenim per treure el partit, 
serà molt complicat", 
valora Gustavo Miguel, 
entrenador jugador del 
Claret, sobre la tornada.

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina
Promoció de Permanència 
Anada
Vedruna Gràcia - CB Castellbisbal 
(4/06, 16.30h)

Segona fase - Permanència 
Grup 6
Jornada 6 (última)
CB Lliçà d'Amunt 57 - 56 UE Claret
Classificació
1. CB Santa Coloma . 4 G 2 P.
2. UE Claret .............. 3 G 3 P.
Grup 7 
Jornada 6 (última)
Reus Ploms Salle 64 - 67 Lluïsos 

Classificació
1. Bàsquet Lluïsos ....5 G 1 P.
2. El Masnou ............ 4 G 2 P.
Grup 8
Jornada 6 (última)
Vedruna 58 - 54 CN Terrassa 
Classificació
1. UE Mataró ............ 4 G 2 P.
3. Vedruna Gràcia ... 3 G 3 P.

FUTBOL
Copa Catalunya femenina
2a ronda 
Viladecans - Europa (5/06, 19.30h)
1a ronda 
CF Pallejà 1 - 2 CE Europa

Segona Catalana masc. (Grup 5)
Jornada 30 (última)
Vilassar Mar B 3 - 3 Europa B
Classificació
1. CE Europa B ......72 punts.
2. CCD Turó Peira .... 70 pts.
 

WATERPOLO
Copa Federació masculina 
Jornada 4
Catalunya 19 - Rubí 9
Classificació
1. CE Mediterrani ....... 8 pts.
4. CN Catalunya .....2 punts.
Jornada 5
Mataró - Catalunya (4/06, 12.45h)

Copa Federació femenina
Jornada 3
Catalunya 12 - 4 Rubí

Classificació
1. CE Mediterrani ....... 6 pts.
2. CN Catalunya ..... 6 punts.
Jornada 4
Catalunya - Terrassa (7/06, 21h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masc. (Grup 1)
Jornada 30 (última)
Gràcia FS 7 - 2 CFS Arenys de Munt
Classificació
1. FS Canet ........... 70 punts.
5. Gràcia FS ...........47 punts.

HANDBOL
Quarta Catalana masculina 
Eliminatòria per l'ascens 
Anada
H Claret 26 - 24 H Ègara B
Tornada 
H Ègara B - H Claret (5/06, 10h)

Resultats

El Pozuelo, que 
lluita per pujar 
de categoria, rival 
més temut per La 
Salle a la promoció
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Lluïsos lliga la salvació a 
Copa Catalunya amb un 
cinquè triomf a l'últim 
matx per la permanència
Vedruna disputa l'eliminatòria per seguir a la categoria contra 
el Castellbisbal després de superar el Terrassa i quedar tercer

À. Gutiérrez Pascual

E l sènior masculí de Lluïsos 
ha hagut d'aconseguir la 
cinquena victòria per cer-
tifi car la salvació a la Copa 
Catalunya de bàsquet. La 

continuïtat dels blaus a la cate-
goria una temporada més ha ar-
ribat a la sisena i última jornada 
de la fase de permanència, en què 
l'equip de Carles Rofes va superar 
el Reus Ploms Salle (64-67). 

La tensió per la transcendència 
i el desenvolupament del partit va 
esclatar amb la botzina fi nal i la ce-
lebració posterior del conjunt gra-
cienc, amb jugadors com Ferran 
Gómez visiblement emocionats. 
"Vam poder anar per davant en el 
marcador els tres últims quarts", 
analitza Carles Rofes, entrenador 
del sènior A de Lluïsos, que va qua-
llar el triomf a Reus gràcies al se-
gon i tercer períodes, amb un mà-
xim avantatge que va arribar fi ns 
als 18 punts. "Acabar jugant amb 
dos jugadors de casa i mantenir la 
categoria ha estat tot un luxe", des-
taca Rofes. 

Amb la salvació de Lluïsos ja hi 
ha tres equips sèniors de Gràcia 
que han mantingut la categoria 
aquesta temporada. La setmana 

passada ho va aconseguir el mas-
culí del Claret i el femení del SaFa 
Claror va certifi car aquesta conti-
nuïtat l'abril passat. 

De la seva banda, Vedruna dis-
putarà la promoció per la perma-
nència contra el Castellbisbal, des-
prés d'assegurar-se el tercer lloc 
del seu grup. L'anada es disputarà 
dissabte 4 al poliesportiu Sagarra 
(16.30h), mentre que el partit de 
tornada tindrà lloc en pista con-
trària (12/06, 19.30h). "Entrenem 
a tope per preparar defenses i 
atacs específics", assegura Sergi 
Raventós, entrenadors dels verds, 
que van derrotar dissabte passat el 
CN Terrassa (58-54) a l'última jor-
nada d'aquesta fase de grups.

À.G.P.

A dues setmanes perquè es disputi la marxa Gràcia 
Montserrat, la Unió Excursionista de Catalunya 
se centra en els darrers preparatius d'aquesta ca-

minada de resistència que torna tres anys després de 
la darrera edició (l'any passat es va haver de suspen-
dre per la situació sanitària). Membres de l'entitat de 
muntanya es dediquen aquests dies a la neteja i condi-
cionament dels camins dels parcs naturals de la Serra 
de Collserola i la Muntanya de Montserrat per on 
transcorrerà la prova. També s'enllesteixen els equips 
de voluntaris per als punts d'avituallament. La setma-
na de la cursa, que tindrà lloc el 18 i 19 de juny, es des-
tinarà a la senyalització de l'itinerari, de 62,6 quilòme-
tres de distància. 

L'entitat del carrer Encarnació aspira a superar 
els 100 participants, amb un termini d'inscripció que 
es tancarà el proper dijous 8 per a aquesta prova de 
i la 8a marxa Papiol Montserrat, de 37 quilòmetres. 
"Mirem de trepitjar poc asfalt", destaca el president de 
la UEC Gràcia, Jordi Ribé, com a principal al·licient de 
les caminades. Ribé reconeix que és "un inconvenient" 
l'hora establerta de sortida, les 3 de la tarda. Un hora-
ri condicionat per la impossibilitat de realitzar el tram 
de Collserola en horari nocturn. Info: uecgracia.cat.

La marxa Gràcia 
Montserrat torna i 
aspira a superar les 
100 inscripcions 
La UEC Gràcia tanca aquest 8 
de juny les llistes per a aquesta 
caminada i la Papiol Montserrat

Cedida

"Entrenem a tope 
per preparar 
defenses i atacs 
específi cs", diu el 
tècnic dels verds

Lluïsos ha superat el Reus Ploms Salle a l'últim partit per la salvació. Foto: Cedida
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Cartes al director

Un comentari sobre 
el Lleó de Gràcia 
Llegeixo a l'Independent núm. 891 l'ar-
ticle sobre el nou Lleó de Gràcia. I em 
sap greu, no puc estar tan d'acord amb 
en A.B. Estem a punt de veure com de-
sapareix la Colla del Drac per falta de 
gent, una colla històrica de la Vila que 
ha dut el drac de la Vila, primer drac del 
Barcelonès, durant 40 anys.
Cada cop volem ser més iguals a 
Barcelona, amb Lleó i Àliga, i com ens so-
bren els diners, fem uns Gegants nous. 
Què serà després, canviar l'escut i els co-
lors? Crec que va sent hora de demostrar 
que som diferents i que si volem veure 
com és de particular aquesta Vila, han 
de venir a veure la parella dels gitanos 
de Gràcia o els Gegants, detalls de Gaudí 
(Park Güell i casa Vicens) o El Gato Pérez 
(idees de J. Fornés, tot i no estar d'acord 
amb ell).
Però sí que crec que hem de mostrar que 
Gràcia és peculiar i diferent. Poder algú 
hauria de posar ordre!

Agustí Vilajosana

Opinió

Amb el canvi del Pla General aprovat definitivament però 
recorregut als tribunals, la visió reivindicativa veïnal es 
divideix entre els que han tingut unes bones cartes fi-

nals (Passatge Frígola) i els que segueixen esperançats d'anar més 
enllà en les afectacions pendents, sempre amb algunes suspicàcies 
de fonament encara feble (Jaén 10). En aquest últim front, hi ha al-
menys cinc entitats de les que inicialment van fer néixer la platafor-
ma Revolta Veïnal, que després es van rebatejar com a Un altre PGM 
és possible i que ara s'estan constituint com a associació Via Gràcia. 
Tres noms en set mesos. Déu n'hi do!

El
depen-

dent

Editorial

Una fama justifi cada

A Gràcia hi ha un cert cansament de la raspallada habitual de visi-
tants que, amb tota la bona fe, el primer que fan és llançar una 
fl oreta als veïns organitzats sobre l'alt grau d'organització soci-

al al voltant d'entitats que hi ha al districte. A tothom li agrada que li 
tirin fl oretes, però al minut següent ja es pensa en el que costa tirar 
endavant una mobilització popular, ja es digui Festa Major, club d'es-
cacs o centre social okupat. Amb motiu del Dia de l'Associacionisme 
Cultural, dos informes municipals ens aporten certa llum a aquesta 
fama justifi cada i surten dades que aporten els arguments. 

Un de cada cinc veïns de Gràcia participa en una o altra entitat, 
el nucli històric de Gràcia suma ell solet 335 associacions (només la 
Dreta de l'Eixample en té més a la resta de la ciutat), cal posar en va-
lor també l'alta dispersió organitzativa (fet que constata que no hi ha 
dependència dels espais municipals) i sorprèn o no que aquesta alta 
densitat de participació es vincula a acció política més que a altres 
àmbits com la cultura popular.

Com dèiem al principi, aquestes dades poden portar al cofoisme, 
però al seu costat hi ha la difi cultat de l'assoliment i les hores i ho-
res que els seus protagonistes hi dediquen de manera altruista. En 
els elements menys alegres d'aquests informes també cal fer menció 
a l'apartat d'ajuts municipals, que s'adequa al percentatge d'aporta-
ció de Gràcia al conjunt de la ciutat, però que posa de manifest també 
un fort desequilibri que afavoreix altres barris com Ciutat Vella. Si 
ho volguéssim positivar, podríem dir que la independència de Gràcia 
també té aquest preu.

L'important, en conseqüència, és constatar que el múscul social 
de les entitats de Gràcia es manté i és una realitat fefaent, cosa que 
encara té un retrat més complet si s'afegeix els centenars d'entitats 
d'innovaciño social que no estan registrades en el Fitxer General i 
que a Gràcia en són nombroses des de fa dècades. Per a nosaltres, to-
tes i de tots els àmbits formen part d'un paisatge indissociable. Bon 
Dia de l'Associacionisme Cultural a tothom qui fa feina social.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Reptes de futur: 
coeducació

Cal incorporar la 
coeducació en el 
currículum escolar i la 
perspectiva de gènere

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

Tot tenint en compte que hi ha tres 
lleis aprovades pel Parlament de 
Catalunya, que no s’acompleixen 

pel que fa a coeducació, i que la nova llei 
d’educació, la Lomloe, que pretén inte-
grar de manera més efectiva la pers-
pectiva de gènere encara no s’aplica, la 
Comissió, que va estudiar la implementa-
ció al Districte i va valorar-ne la situació 
actual per presentar-la a la II Trobada de 
Dones de Gràcia i tenint en compte les 
aportacions de les dones assistents, es 

van plantejar uns reptes de futur: avalu-
ar l’impacte de programes o accions de 
promoció de la coeducació; incorporar 
la coeducació en el currículum escolar; 
incorporar la perspectiva de gènere en la 
formació del professorat; facilitar eines 
al professorat per a la gestió i el desen-
volupament de competències envers la 
perspectiva de gènere; incorporar altres 
fi gures als centres educatius per atendre 
altres dimensions de l’alumnat; abordar 
la diversitat cultural als centres educa-
tius; fomentar l’ensenyament des dels co-
neixements de l’alumnat; revisar els ma-
terials i textos educatius perquè hi hagi 
una alineació dels continguts; fomentar 
una educació holística; lligar la coeduca-
ció a la cultura; promoure una política 
social democràtica; generar demanda de 
mesures de foment de la coeducació.

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



L’Independent de Gràcia
3 de juny de 2022

11Opinió
Opinió convidada

Opinió convidada

Víctor Martínez Izquierdo, president del Club Esportiu Europa
Salvem l'Alzina 

Diem no, digueu no El Jardí de l'Alzina té set 

E l Club Esportiu Europa té un pre-
sident i una junta, d’acord amb els 
Estatuts aprovats pels socis i sòcies. 
Els Estatus determinen la composi-
ció de la junta, les funcions del pre-

sident i de cadascun dels membres, i el seu 
funcionament, tot respectant la normativa 
legal del Codi Civil de Catalunya. Fem el que 
s’ha de fer d’acord amb els estatuts i la llei.

Quan preparava la meva candidatura, el 
2020, vaig contactar amb dos dels socis mo-
cionistes. Van refusar formar-ne part, atès 
que no volien passar per les urnes; això sí, 
van demanar que passades les eleccions 
s’incorporessin a la junta tres membres del 
col·lectiu Eskapulats: ells dos i un tercer a 
determinar. Vaig atendre la seva petició pen-
sant en l’interès del Club. Ara, per la porta 
del darrera, volen canviar el que els socis i 
sòcies van decidir a les urnes el desembre de 
2020. Pot ser estatutàriament viable però no 
sembla legítim des d’un punt de vista demo-
cràtic, especialment quan la motivació de la 
censura és tan prima, artificial i interessada.

Enguany el primer equip masculí ha per-
dut la categoria. Tothom confiava en el pro-
jecte que els anteriors quatre anys havia pas-
sat de patir, a jugar play-off i, finalment, a 
assolir un campionat i ascens directe el maig 
de 2021. La temporada ha estat excel·lent per 
a la resta d’equips principals: primer equip 
femení ascendit i campió de lliga, filial mas-
culí ascendit i campió de lliga, juvenil A mas-
culí i femení a la màxima categoria. Diversos 
equips de base també han assolit campionats 
de lliga i ascensos de categoria. Els èxits són 
el resultat de decisions adoptades, totes, a 
proposta de la comissió esportiva i exposa-
des i ratificades en junta directiva. Els socis 
mocionistes van plegar del càrrec de direc-
tius a mitjans de febrer amb totes les decisi-
ons preses. Mai van discrepar de cap decisió, 
especialment de les més compromeses. Quan 
van comprovar que no podien imposar els 
seus criteris a la junta directiva, van deci-
dir sortir i presentar una oportunista moció 
que, en realitat, és una censura contra ells. 

El nomenament, a l’inici d’aquesta tem-
porada, d’una coordinadora esportiva per al 
futbol femení ha permès assolir èxits espor-
tius. Per a la propera temporada, la junta di-
rectiva ha creat el càrrec de director espor-

tiu per als tres principals equips masculins. 
Estem convençuts que el nou director espor-
tiu aconseguirà implantar un model futbolís-
tic que ens farà créixer com a Club i assolir 
més triomfs esportius.

La bona relació amb el districte ens facili-
ta molt les coses en temes de representació, 
organització d’esdeveniments, assistència, 
etc. Tenir algú que coneix els espais i les per-
sones, i s’hi mou amb facilitat, és un avantat-
ge: es guanya en presència que, a més, és de 
més qualitat (poder ser en el moment ade-
quat en el lloc adequat i parlant amb la per-
sona adequada).

L’objectiu social i institucional del mandat 
és guanyar relació amb les entitats i l’obertu-
ra a l’entorn. A hores d’ara, per qualsevol ac-
tivitat social o cultural que es faci a Gràcia es 
compta amb l’Europa com a part integrant i 
entitat rellevant. Moltes més entitats i perso-
nes se’ns acosten, i això ens fa ser més grans. 
La crescuda de la massa social del club ha es-
tat molt rellevant, pràcticament hem doblat 
respecte la temporada anterior.

El club avança amb pas ferm cap al saneja-
ment econòmic. Els socis i sòcies han pogut 
veure i han aprovat els comptes en les as-
sembles ordinàries, amb total transparència. 
Els pagaments es fan amb puntualitat, sense 
endarreriments, el que, malauradament, no 
és costum en l’àmbit dels clubs de futbol. 

Socis i sòcies: votareu en una data prope-
ra. Haureu de triar entre SÍ (dimissió de la 
junta actual, deixar el club en mans d’una 
gestora i convocar eleccions) o NO (mantenir 
la junta actual i el seu projecte, que va ser ra-
tificat a les eleccions del 2020).

Cedida

Socis i sòcies de 
l'Europa: votareu en 
una data propera; 
haureu de triar entre 
sí (dimissió de la junta 
actual) o no (mantenir 
el projecte, ratificat a 
les eleccions de 2020)

A l llarg –que se n’ha fet, i molt– dels més de tres 
anys i mig que portem amb aquesta història 
hem escrit molts articles, comunicats, tribunes, 
actes, etc. Moltes paraules i energia invertides 
que, en alguns casos, han donat els seus fruits; 

però en altres, no gaire. I arriba un moment que ja no és 
que les paraules se les endugui el vent, perquè queden re-
gistrades en l’univers virtual o en la memòria col·lectiva, 
sinó que, a vegades, cal passar a l’acció. Encara més en el 
món real, on hi ha persones, plantes, terra i altres éssers 
vius que hi conviuen –o intenten sobreviure-hi. Un humà 
no aguanta més de tres dies sense beure i, en canvi, l’espai 
que tanta suor i llàgrimes ens ha costat salvar porta des 
de l’obertura essent regat amb garrafes per aquells que 
les anem a omplir a les fonts. I de tots els arbres supervi-
vents només l’alzina (protegida) ha tingut la sort de ser 
regada amb cisterna un parell de cops. 

El Jardí de l’Alzina té set de justícia, de respecte, 
d’amor, d’atenció, de consciència, de tranquil·litat, de pau, 
i, sobretot d’aigua. Som molts els que portem temps dei-
xant-nos-hi la vida (energia, il·lusió, ganes, forces...), però 
hi ha coses que van més enllà de la responsabilitat indivi-
dual, que requereixen de la col·lectiva. I no de la platafor-
ma, sinó de les administracions. Ja no cola donar-nos el 
peixet amb la cogestió per endossar-nos el marró de man-
tenir un espai que era verd –abans de la desertificació au-
toritzada– i que podria tornar a ser-ho gràcies als recur-
sos que paguem entre totes. 

A aquestes alçades, no només l’alzina té set: també les 
veïnes. Estem cansades que se’ns prengui el pèl, se’ns ig-
nori, fiscalitzi o maltracti, amb “burrocràcia”, política 
electoralista i “quedabé” o des de l’autoritat policial mas-
clista i adultocentrista, per exercir el dret a gaudir de l’es-
pai públic (que és de tots); estem tipes de reclamar que es 
compleixi el conveni signat (fa mesos) i que les parts im-
plicades (Districte, Ajuntament, Parcs i Jardins, Mans al 
verd) deixin de passar-se la patata calenta. 

Prou paraules. Prou històries. Prou promeses. El Jardí 
de l’Alzina té set.
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Emeteri Frago, president de l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia 

4 de juny i més enllà 

D es de l’Associació Cultural L’Independent 
de Gràcia volem sumar-nos a la cele-
bració de la diada de l’Associacionisme 
Cultural a Catalunya, que tindrà lloc el 
proper dissabte dia 4 de juny, amb un 

petit acte de celebració que serveixi de retroba-
da entre els propis associats i també amb tot-
hom qui vulgui compartir una estona de vermut 
i complicitats tot reafi rmant el teixit associatiu 
gracienc i la seva capacitat dinamitzadora cultu-
ral i social al territori. 

Si recuperem una mica d’història, és ne-
cessari recordar que fa 158 anys, en un 4 de 
juny, Barcelona acollí més de dos mil cantai-
res de cinquanta-sis societats corals diferents 
d’arreu de Catalunya, en el marc del quart 
Festival Euterpe, organitzat per la Societat 
Coral Euterpe i sota la direcció general de Josep 
Anselm Clavé. Tot un acte d’expressió associati-
va voluntària i altruista, que comptà amb la par-
ticipació de diferents entitats i organitzacions i 
que tingué un gran impacte a l’època. 

Amb motiu de la celebració del 150è aniversa-
ri d’aquell acte, el Govern català decideix, l’any 
2014, declarar aquest dia com el dia de la celebra-
ció de l’Associacionisme Cultural arreu del país. 

Veiem doncs, com amb aquesta declaració es 
posa en valor i es reconeix, la contribució que 
el divers teixit cultural-associatiu realitza de 
forma continua, en diferents formes i modali-
tats d’expressió i amb l’agregació de l’esforç i el 
treball, moltes vegades invisible, que reforça la 
memòria i el desenvolupament del nostre saber 
col·lectiu com a país i societat. 

Des de L’Independent, sent també una 
Associació cultural, volem contribuir setmana 
a setmana amb allò que millor sabem fer: infor-
mar, connectar i difondre tant les iniciatives, 
projectes i vivències del mon cultural gracienc 
com d’altres qüestions del nostre dia a dia. 

No és aquesta tasca fàcil i menys des de la 

intensitat de la vida gracienca i el seu activis-
me social, cultural, esportiu i de tota mena. 
Fruit d’aquesta experiència acumulada a l’hora 
d’afrontar aquests reptes i en el marc del propi 
concepte de l’associacionisme i del treball con-

junt que això suposa, des de l’Associació hem 
començat a teixir altres complicitats i mane-
res de fer amb diverses iniciatives del territo-
ri, a fi de poder créixer i millorar, tan a nivell 
professional com associatiu, tot enfortint-nos 
conjuntament.

Per totes aquestes raons, volem aixecar la 
ploma que escriu aquestes simbòliques línies 
i fer un brindis d’escriptura per així celebrar 
aquest dia tan nostre, on l’associacionisme cul-
tural a diferents nivells és el protagonista i que 
com a gracienques i graciencs contribuïm a en-
fortir any rere any.

Aquest dissabte ens trobem a La Violeta, a par-
tir de les 12.30h per compartir un vermut amb 
tothom que hi vulgui assistir.

Gaudim doncs d’aquest dia.

L'Independent de Gràcia, més de 20 anys de premsa local

Volem fer un brindis 
d'escriptura per 
celebrar aquest dia, 
on l'associacionisme 
cultural a diferents nivells 
és el protagonista
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Entitats

Divendres 3 de juny
Presentació del llibre La revolución im-
posible. Vida y muerte de Andreu Nin, 
amb Andreu Navarra. Agita't Gràcia.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

El cervell humà: com l'estudiem, com 
ens enganya i quines sorpreses amaga. 
Amb Jordi Soriano. Professor de la 
Universitat de Barcelona. Institute of 
Complex Systems (UBICS).
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a 
les 19.30h

Dissabte 4 de juny
Jornada comunitària per la biodiver-
sitat del Bosc Turull. Organitza l'Au-
la Ambiental del Bosc Turull i el Centre 
Cívic el Coll - La Bruguera. Cal ins-
cripció prèvia a aula@boscturull.cat o 
932133945.
Bosc Turull (Pg. Turull, 2), a les 11h

Dimecres 8 de juny
La lluita per la Sedeta. Moviment veïnal 
per una pemocràcia plena. Presentació 
del llibre Nosaltres no vàrem pactar. La 
Transició a peu de carrer. Amb l'autor, 
Xavier Oller. Organitza: Ateneu El Poblet 
i Agita't Gràcia. 
Ateneu el Poblet (Nàpols, 268), a les 19h

Dijous 9 de juny
Debat: Un any de legislatura, retent 
comptes, organitzat per GràciaRepublica 
i ANC Gràcia. Amb Francesc de Dalmases 
(Junts per Catalunya), Marc Parés (En 
Comú Podem), Eulàlia Reguant (CUP) i 
Eugeni Villalbí (ERC).
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 19h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Exposicions
Fins 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 3 de juny
Festa Major del Coll: ball de la gent gran 
amb música en directe. 
Plaça de Laguna de Lanao, a les 10h

Dia per la defensa del Medi Ambient. La 
comissió infants celebra el 5 de juny amb 
una activitat per ensenyar els participants 
a plantar, cuidar i trasplantar una planta 
o llavor.
Can Carol (Cambrils, 24), a les 17.30h 

Concert: Tarda de rap. Amb showcase, mi-
cro obert i altres col·laboracions.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18h

Pregó de la FM del Coll a càrrec d'Aina 
Campos, activista, cantautora i presidenta 
de la Malèfica.
Plaça de la Laguna de Lanao, a les 20.30h

Concert: La Guàrdia Podcast.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Rick's Café.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22h

Concert: La Voodoo (swing, jazz).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Concert de soul amb Brigitte Emaga & 
The Essense.
Plaça de la Laguna de Lanao, a les 22.30h 

Dissabte 4 de juny
Vermut musical: Kwame.
Can Carol (Cambrils, 24), a les 12h 

XV edició de la trobada de Teatre Social 
per a Joves Deslimita’m.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), de 9.30h a les 
14.30h 

Concert: Sequoia + Magalí Datzira.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h 

Concert: Mediterranean Clash Party.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Diumenge 5 de juny
Festa Major del Coll: Picnik Electronik, 12 
hores de diferents estils musicals, amb 
Kapara Sound i artistes convidades. 
Parc de la Creueta del Coll, a les 18h

Dimarts 7 de juny
Taller digital: STEAM pel medi ambient. 
Per a infants de 9 a 12 anys. A través de 
dinàmiques els participants aprendran a 
programar i crear el seu primer progra-
ma amb Scratch.
Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Presentació de la publicació 
Art i República, impulsada per 
GràciaRepublica, amb sis textos poètics i 
sis creacions visuals.
La Memòria Llibres (Plaça de la Vila, 19), 
a les 19.30h

Dimecres 8 de juny
Presentació exposició Octaves. La fes-
ta del Corpus als barris de Barcelona. A 
càrrec de Montserrat Garrich i Xavier 
Cordomí, comissaris de l'exposició.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h

24a La Taverna del CAT: Ivan Caro i Pilar 
Planavila. Entrada lliure. Reserves de tau-
les a bardelcat@gmail.com
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21h

Dijous 9 de juny
Lletra petita. Taller de descoberta: París, 
Londres i plaça Lesseps a l’estil Sasek. A 
càrrec d'Emma Bosch i Rosalía Clemente, 
docents de la secció Educació Visual i 
Plàstica de la Facultat d'Educació de la 
Universitat de Barcelona.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 17.30h

Taula rodona: La salut mental no és cap 
provilegi. Joves i salut mental. Un espai 
que busca identificar les principals pro-
blemàtiques entorn la salut mental del jo-
vent per tal de visibilitzar-les i contribuir 

a la prevenció i millora d’aquesta realitat. 
La taula comptarà amb les aportacions de 
diferents perfils. Cal inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana, a les 18.30h

Concert: Francesc Sans presenta L'Infinit.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Concert: Mar Pujol + Kris Tena.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Divendres 10 de juny
Primeres passes: contes sobre la pell. Amb 
Elena Andrés. De 6 mesos a 3 anys. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 11h

Festa Major del Coll Barraques: Sobre mi 
Gata + Elane. 
Parc de la Creueta del Coll, a les 22h

El CAT acull la XV Trobada de teatre 
social per a joves 'Deslimita'm'
La Fundació La Roda i l'Associació ImpactaT presenten aquest dissabte al Centre 
Artesà Tradicionàrius la XV Trobada de teatre social fet per joves 'Deslimita'm'. 
La cita, que compta amb la col·laboració de la Fundació SGAE, reunirà al voltant 
de 150 joves participants, d'entre 12 i 20 anys d'arreu de Catalunya. La trobada 
és oberta a totes les persones que vulguin descobrir el poder transformador del 
teatre. Totes les temàtiques de les peces giren al voltant de les situacions socials 
que afecten i preocupen aquests joves, i que han creat mitjançant tècniques de 
teatre social i del teatre de l'oprimit. Entrada lliure fins a completar l'aforament.

Dissabte 4 de juny al Centre Artesà Tradicionàrius (pl. 
Anna Frank, s/n), de les 9.30 a les 14.30h

Recomanem

Cedida
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La Quàntica reforça 
el circuit de narració 
oral de Gràcia amb 
un cartell estable 
L'espai de Sant Lluís es rellança amb l'espectacle '88 infinits', 
que Arnau Vilardebò va popularitzar a la Ruquería Querubí 

Breus

La periodista 
Marta Peirano, 
als Cafès Literaris 
de Casa Seat

L'autora de El enemigo 
conoce el sistema (Debate 
2019), Marta Peirano, és 
la darrera convidada a la 
sessió de Cafès Literaris 
abans de l'aturada de 
l'estiu, que el crític Jorge 
Carrión condueix a Casa 
Seat. La trobada servirà 
perquè la periodista parli 
del seu nou llibre, Contra 
el futuro. Resistencia 
ciudadana frente al 
feudalismo climático, una 
obra on Peirano descriu 
diferents estratègies 
d'acció ciutadana per 
combatre el canvi 
climàtic i els perjudicis 
del sistema capitalista. 
El 7 de juny a les 18.30h. 
Cal reservar l'entrada a la 
web de Casa Seat.

Cedida

El Centre tanca 
el cicle de jazz 
amb Anguè & Her 
Hot Jazz Trio
El Centre finalitza la 
temporada de concerts 
de jazz el proper dissabte 
11 de juny amb l'actuació 
del trio Anguè & Her 
Hot Jazz. La càlida veu 
de Rocio Anguè reviurà 
l'època daura del jazz amb 
tocs de blues i swing al 
costat dels músics Michele 
Faber (piano), Pep Rius 
(contrabaix) i Olivier 
Roquer (bateria). A les 19h.

Silvia Manzanera

L a Quàntica, un projecte im-
pulsat per Dit i Dit per esde-
venir un espai amb progra-
mació regular de narració 
oral per adults, pren un 

nou impuls amb l’espectacle 88 
infinits, un referent que el narra-
dor Arnau Vilardebò i l’astrònom 
Albert Sánchez van popularitzar 
a la Ruquería Querubí, al carrer 
la Perla, i que ara es podrà veure 
cada cap de setmana durant tot el 
mes de juny i juliol. Han hagut de 
passar gairebé dos anys perquè 
l’espai arrenqui a caminar. 

La Quàntica va aixecar la persi-
ana al número 88 del carrer Sant 

circuit que conformen La casa dels 
contes, l’Ateneu Roig, la biblioteca 
Vila de Gràcia com a centre d’inte-
rès i ara La Quàntica. 

Al cartell també hi ha espai per 
al públic infantil amb ‘Animalets i 
animalons’ diumenges a les 11.30h, 
i per a un cicle de música barroca 
conduït per Santi Mirón que té lloc 
un cop al mes i els beneficis son 
per a la Fundació Arrels. El pro-
per concert, ‘El laberint d’Europa’, 
amb Santi Mirón (viola de gamba) i 
Eval del Campo (clavicèmbal), serà 
el 7 de juliol. A partir de setembre 
el fil conductor serà Bach i sona-
tes per aquests dos instruments 
(15/09, 6/10 i 3/11), i l’1 de desem-
bre, Vivaldi & Friends.

Astronomia i mitologia a '88 infinits' amb Arnau Vilardebò . Foto: Cedida

Reobertura postpandèmia i 
tàndem amb la sala Golem's. La 
Quàntica, al 88 de Sant Lluís, tot just 
davant del Golem's (antic Almeria 
Teatre), va obrir portes dues 
setmanes abans de la pandèmia 
però va ser a finals de l'any passat, 
que va reinaugurar l'espai, quan 
van començar a tenir programació 
estable. Amb la dinamització 
cultural que ofereixen els dos espais, 
els responsables de la Quàntica 
esperen atreure més públic.

Lluís just quinze dies abans de la 
pandèmia. Primer el confinament, 
després l’aplicació de les restricci-
ons i per últim la lenta recuperació 
del sector han anat ajornant l’ar-
rencada del projecte fins a finals de 
l’any passat, quan, amb els darrers 
retocs, la sala per fi va començar a 
programar de forma regular. “Ara ja 
tenim el planetari instal·lat amb la 
cúpula de tres metres de diàmetre 
per fer el 88 infinits, amb la idea de 
ser un espai dedicat a l’astronomia i 
l’art”, explica Martha Escudero, co-
directora de La Quàntica.

L’espectacle 88 infinits té un 
llarg recorregut i s’ha associ-
at, tot i que també ha passat pel 
Museu Marítim de Barcelona, a la 
Ruquería de Perla durant els dar-

rers anys. Cada sessió és diferent 
perquè el públic assistent decideix 
les estrelles o constel·lacions a par-
tir de les quals Vilardebò constru-
eix el relat i el vincula amb la mi-
tologia. “El canvi d’espai també ens 
està aportant un canvi de públic”, 
afegeix Escudero. Tot i el trasllat 
a una zona menys cèntrica de la 
Vila, la proximitat amb altres es-
pais culturals com ara el Golem’s, 
fa pensar als responsables de La 
Quàntica que amb el temps es 
consolidarà aquesta nova ruta 
que té la narració oral a l’epicen-
tre. “Gràcia té tots els elements per 
convertir-se en una referència de 
ciutat pel que fa aquest gènere”, 
assegura Escudero, referint-se al 

Els músics Blai Casals i Manu Sabaté en una imatge recent. Foto: Cedida

han decidit aprofitar aquesta efe-
mèride per fer una mica de re-
trospectiva del que han donat de 
si aquests anys: primer sols, des-
prés amb La Mata Negra (acompa-
nyats d'una base rítmica de baix, 
guitarra elèctrica i bateria), més 
tard sols, però amb Blai incorpo-
rant-hi el bombo i el txarles i, fi-
nalment, Morena, el trio de tradi-
patxanga amb l'Heura Gaya i La 
Gravetat de Coulomb, trio amb el 
flabiolaire Pau Benítez.

Així, el proper divendres 10 de 
juny Casals Sabaté es reuniran a 

Blai Casals i Manu Sabaté, 20 anys després 
Casals Sabaté presenta al CAT el seu primer disc 'ics-ics' acompanyats dels músics amics amb què han fet carrera

S.M.

La història de Casals Sabaté 
va començar fa vint anys, 
el dia que Blai Casals i 
Manu Sabaté van aca-
bar les Colònies per Joves 

Intèrprets Folk del Pirineu a 
Arsèguel i es van fer la típica pre-
gunta de "vols fer un grup amb 
mi?". Tots dos músics, dues dèca-
des després i amb un camí recor-
regut ple de trobades i experièn-
cies a l'àmbit de la música d'arrel, 

l'escenari del Tradicionàrius amb 
tots els músics que els han acom-
panyat aquests darrers anys i pre-
sentaran el seu primer treball dis-
cogràfic, ics ics. 

Els convidats són Heura Gaya, 
veu (Morena), Pau Benítez, fla-
biol i tamborí (La Gravetat de 
Coulomb), Pau Barbet, guitarra 
elèctrica (La Mata Negra), Boris 
Pi, bateria (La Mata Negra) i Joan 
Tomàs, baix elèctric (La Mata 
Negra). Les primeres 30 entrades 
són 6 € i pels amics del CAT, con-
cert regal (20.30h).
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.

 Top Gun: Maverick. 16.00, 18.45 
i 21.30.
 El arma del engaño. Ds, dg i dl, 
21.20. Dv, dm i dc, 16.00, 18.40 i 
21.20.
 Sonic 2: la película. Ds, dg i dl, 
15.55 i 18.35.
 Doctor Strange en el multi-
verso de la locura. 16.00, 18.50 
i 21.40.
 Downton Abbey: Una nueva 
era. 16.00, 1845 i 21.35.
 Cinco lobitos. Ds, dg i dl, 20.05 
i 22.15. Dv, dm i dc, 15.50, 18.00, 
20.10 i 22.15.
 Los tipos malos. Ds, dg i dl, 
15.50 i 17.55.

 Alcarràs. 16.15, 18.50 i 21.25.
 Live is life: la gran aventura. 
16.20, 18.50 i 21.20.
 Jujutsu Kaisen O: la película. 
15.50, 20.00 i 22.10.
 Marmaduke. 18.05. 

Cinemes Girona. Girona, 177
 Alcarràs. 18.00, 20.15. Dj, 18.00.
 Las gentiles. Dv, 16.00, 19.00 i 
22.30. Ds, 19.00 i 22.30. Dg, dl, 
dm i dc, 16.00 i 19.00. Dj, 16.00 
i 22.30.
 Costa Brava, Líbano. 18.00.
 El perdón. 16.00. 20.30.
 Fantasías de un escritor. Dv, 
ds, dm, dc i dj, 16.00. Dv i ds, 
22.00. Dg, dl i dm, 20.00.
 Mama muu. Ds, dg i dl, 16.00.
 Camino incierto. Dv i dj, 20.00.
 Toscana. Dv i ds, 17.30 i 22.30. 
Dg, dl, dm i dc, 17.30. Dj, 17.30 i 
22.00.

 Red Cunt. Dc, 20.00.
 Running to the sky. Ds, 20.00.
 Le Parc (ballet en diferit des de 
l'Òpera de París). Dj, 16.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 Top Gun: Maverick. 11.30, 
16.00, 18.30, 20.00 i 22.10.
 Todo a la vez en todas par-
tes. Dv, ds, dg i dl, 11.30, 19.30 i 
21.00. Dm i dc, 19.30 i 21.00.
 Maigret. 16.00 i 17.45.
 El arma del engaño. Dv, ds, dg, 
dl i dc, 17.45 i 22.30. Dm, 22.30.
 Doctor Strange en el multi-
verso de la locura. 18.05, 20.10 
i 22.30.
 X. 22.30.
 El comensal. 16.00.
 Fantasías de un escritor. Dv 
i dm, 16.00, 17.55 i 20.30. Ds, 
dg, dl i dc, 11.30, 16.00, 17.55 i 
20.30.

 McCurry. La búsqueda del co-
lor. Dm i dc, 16.00.
 Alcarràs. Ds, dl i dc, 11.30.
 Cinco lobitos. Dm, 11.30.
 Piedra noche. Ds i dm, 11.30.
 Manet de la Royal Academy of 
Arts (documental). Dm, 11.30 
i 18.15.
 Andrea Chénier (òpera). Dg i 
dc, 11.30.
 El secreto de Vicky. Dv, dg i dl, 
11.30 i 16.00. Ds, 16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
. 16.00.

-
cretos de Dumbledore. 18.50.

. 21.30.
. Dv, ds, dg, dl i dc, 

16.00, 18.20 i 20.25. Dm, 16.00 i 
18.20.

. Dv, ds, dg i dl, 16.00, 
18.05 i 20.00. Dm i dc, 16.00, 

18.05 i 20.20. Dv, ds, dg i dl, 22.25. 
Dm i dc, 22.30.

-
lor. Dv, ds, dg i dl, 16.00.

. Dv, ds, dg 
i dl, 17.50. Dm i dc, 18.15.

. 
Dv, ds, dg, dl i dc, 22.20.

. Dv, ds, dg, dl i 
dc, 20.25 i 22.30. Dm, 22.30.

era. Dm i dc, 16.00.
 Dm, 20.25.

entrevista

Històries breus al 
bar de la Violeta 

Alba Puig: "Amb el concurs de teatre hem viscut el creixement del 
gènere, i com les obres tenien recorregut després en altres espais"

Silvia Manzanera

El 8è concurs de teatre breu 
de la Violeta de gira en-
guany entorn l'engany, eix 
a partir del qual els partici-
pants hauran de construir 

les seves obres, històries de 15 mi-
nuts pensant que l’escenari serà 
el bar de l’equipament gracienc. 
Els seus organitzadors, que ja han 
obert les inscripcions fins al 15 de 
juliol, saben que la gent interessa-
da s’espera gairebé fins el darrer 
dia i, tot i que sempre tenen sufici-
ents històries per escollir, animen 
tothom a participar-hi. "Ara ja no 
patim tant, sabem que la gent apu-
ra el temps", assegura Alba Puig, 
directora de la Violeta.

¿Quina ha estat l'evolució del 
concurs? 
No hi ha hagut una evolució li-
neal perquè cada any, depèn de 
la temàtica proposada, el resul-
tat és diferent. Alguna vegada 
hem deixat que el tema fos lliure 
pensant que això incrementa-
ria la participació i després han 
resultat els anys que hem rebut 
menys propostes; la gent prefe-
reix directrius concretes. Crec 
que ja és un projecte consolidat.

Què millor que el teatre per di-
namitzar un espai.
La idea del principi era, preci-
sament, aquesta. Després de la 
lluita perquè fos un equipament 
públic gestionat per les mateixes 
entitats, l'objectiu era que també 
en aquest espai es pogués pro-
gramar activitats culturals, com 
ara concerts o actuacions músi-
cals, però com això no es pot es 
va proposar el teatre, i s'ha po-
gut mantenir al llarg dels anys. 

Quines modificacions o canvis 
ha patit el concurs?
S'han rectificat parts de les ba-
ses perquè quedés clar que no 
només has de presentar una 
història que ha de tenir com 
a escenari el bar de la Violeta, 
sinó també els actors. Alguna 
vegada hem buscat nosaltres 
els actors, aquí a Gràcia és fàcil 
engrescar la gent, o també hem 
fet lectures dramatitzades. Et 
va guiant l'experiència per anar 
afinant tot el procés d'organit-
zació del concurs.

Quan vau començar el concurs 
al 2015 el format breu no tenia la 
volada d'ara.
La veritat és que hem vist com 
ha anat evolucionant i creixent 
el gènere de teatre breu; s'han 
fet festivals, espais especialit-
zats, i també l'interès del pú-
blic ha anat augmentant. De fet, 
obres que han guanyat o han 
quedat finalistes han seguit el 

seu recorregut i s'han represen-
tat en altres espais. Això és molt 
gratificant per a nosaltres. 

El tema d'aquesta edició és l'en-
gany. Què n'espereu? 
El més interessant quan propo-
ses un tema és la quantitat de 
punts de vista de les històries, la 
visió de cada autor o autora so-
bre aquella temàtica. Vist el re-
corregut del concurs, no tots els 
textos parlaran d'infidelitat, per 
exemple.

El jurat és un element destacat 
del concurs.
A més d'estar representat l'equi-
pament i Amics i Amigues de la 
Violeta, hi ha el guanyador de 
l'edició anterior i dos persones 
vinculades al món del teatre. 
Aquest any són la Josefina Altés i 
el crític i dramaturg Joan Cases. 
Comptar amb ells, a més del seu 
coneixement del sector, aporta 
rigorositat al concurs.

Alba Puig (a l'esquerra) amb la resta del jurat a l'edició de 2019 . Foto: Cedida

Maragda Cuscuela, la cianotípia 
com a recurs creatiu

Ramón Casalé Soler

Com el seu nom indica, la cianotípia és un proce-
diment d’impressió fotogràfic en el que el prota-
gonista és el color cian, o sigui el color blau verd. 

Es pot imprimir a qualsevol superfície, però habitual-
ment s’utilitza el paper, tal com succeeix en la majo-
ria de tècniques d’estampació. Una vegada s’ha fixat 
el negatiu es fa l’exposició del revelat, o sigui a la llum 
solar durant una mitja hora aproximadament fins que 
apareixi una silueta fosca de l’objecte emprat, encara 
que també es pot fer amb làmpades ultraviolades per 
accelerar el procés.

Doncs bé, l’artista Maragda Cuscuela (Salàs de 
Pallars, Lleida, 1957) que té el seu taller a Gràcia, ha 
presentat una cianotipia a l’exposició col·lectiva Crisis 
Climàtica o l’Emergència dels Cossos, dins del cicle 
aDONA’t, al Centre Cívic El Coll-La Bruguera (carrer 
Aldea, 15), on han participat 15 artistes. L’exposició 
està dedicada a “la recuperació dels coneixements si-
lenciats”. Cadascuna de les artistes, des d’òptiques i 

tècniques diferents, han 
ofert una visió de la na-
tura i del món de la dona 
que enllaça perfecta-
ment amb l’objectiu final 
de l’exposició: “el canvi 
climàtic no només està 
destruint els nostres pai-
satges. També afecta els 
nostres cossos i la manera 
en què experimentem la 
vida”. La peça de Margada 

Cuscuela es titula Salàs Pallars. Al sol (2021), realitza-
da al seu lloc de naixement, que representa la figura 
d’una jove seminua d’esquena que està en moviment, 
com si estigués dansant. Es tracta d’una obra on la 
dona i l’entorn es fusionen en perfecta harmonia.

Maragda Cuescuela es va formar a les facultats 
de Belles Arts i Geografia i Història de Barcelona, a 
més d’haver realitzat cursos de Litografia i Gravat a 
Llotja i a l’Escola Internacional de Calella. Ha com-
paginat la seva tasca como a artista amb la docència 
i la il·lustració de llibres. La seva primera exposició 
individual va tenir lloc a la Casa de Cultura de Sant 
Sadurní d’Anoia el 1986. Ha exposat a diverses locali-
tats de Catalunya, principalment. Ha obtingut diver-
sos premis, entre ells el Primer Premi de Pintura de 
Montcada. 

La darrera exposició individual que vaig tenir opor-
tunitat de veure va ser al Centre Cultural Sant Josep 
de L’Hospitalet de Llobregat, on presentava obres en 
les quals la presència de la natura era ben evident, 
principalment les plantes i els arbres, ja que segons 
l’artista “aprenem de la natura i amb la natura”. 

crítica 
d'art

A la peça la 
dona i l'entorn 
es fusionen 
en perfecta 
harmonia
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La torratxa

Educació

Jesús Sánchez
@ciutatsatelite
 

Nelson Mandela, Premi Nobel de 
la Pau i líder contra l’apartheid a 
Sudàfrica, va afi rmar que “l’educa-

ció és l’arma més poderosa que pots fer 
servir per canviar el món”. Ve al cas la 
frase perquè fa poc més d’un any aquest 
setmanari publicava l'editorial 'Escoles 
dempeus'. Es deixava palesa la capacitat 
de lluita de tota la comunitat educativa 
davant un extens llistat d’incompliments 
per part de les institucions. Lluny d’haver 
aconseguit desmoralitzar escoles i famí-
lies, s’ha generat un moviment latent que 
persegueix canvis i millores en educació.

Quan tenim una administració que 
canvia calendaris escolars menystenint 
la resta d’agents implicats; quan persis-
teix la retallada de pressupostos; quan 
res se sap de la desapareguda sisena hora 
lectiva; quan tenim orcs nacionalistes 
que criminalitzen la immersió lingüísti-
ca; quan tenim benzineres amb llicències 
legals que travessen camins escolars i el 
Districte res pot fer; quan hi ha famíli-
es obligades a anar a la concertada per-
què no hi ha prou oferta a la pública... 
Què fer? Mobilització. Com? Implicant-
nos a les AFA’s, un instrument amb ca-
pacitat d’infl uència i d’efecte palanca 
per impulsar canvis reals. Cada AFA, la 
#RevoltaEscolar, la Coordinadora d’AFA’s 
de Gràcia o la de Comissions Feministes 
son exemples de feina efectiva que in-
clou l’observació, la reivindicació i l’acció. 
Sense això estaríem més lluny d’una edu-
cació més feminista, més justa i més igua-
litària, i més a prop de donar ales a peri-
llosos moviments que desvergonyidament 
volen imposar apartheids legals per raons 
de classe, d’identitat o de llengua.

S i vols visitar València ho has de fer llegint Noruega, 
de Rafa Lahuerta. Aquesta va ser l'única recoma-
nació que el dire va deixar anar dies abans que fés-
sim l'eterna escapada pendent que tothom té a la 
llista de viatges per fer, ajornada sovint els darrers 

temps, i no a causa d'una pandèmia global sinó per preju-
dicis i tòpics ridículs. En aquestes mateixes pàgines s'ha-
via afi rmat que la ciutat del Túria, juntament amb Bilbao, 
li estava passant la mà per la cara a Barcelona. Així que, 
amb el llibre a la mà, cap allà baix que tirem amb el cotxe, 
amb l'única guia de la lectura de Noruega, d'una València 
que només està en la memòria del seu autor, particular i 
única, esborrada a cops de plans urbanístics i franquícies. 
Inoblidable. Aquesta València literària, i també la d'Inter-
net, i la de la propietària de l'apartament on ens allotgem a 
Benimaclet. Tot ajuda.

Al barri mariner del Cabanyal és un matí de Divendres 
Sant calorós que espera una processó, amb totes les cadi-
res preparades en una foto de poble antic que ens sorprèn; 
no és bona idea entrar-hi amb el cotxe; carrers tallats, poli 
despatxant els vehicles, músics despistats... Pensem que 
serà millor tornar-hi més endavant, i ajornem la ruta que 
havíem planifi cat per algunes bodegues del barri que es 
resisteixen als canvis. Però tampoc és bona idea deixar el 
Cabanyal pel dilluns de Pasqua; amb les persianes abaixa-
des ens quedem amb les ganes de fer l'entrepà, així que fem 
una ullada pel nucli dur, encara amb reformes pendents, 
solars buits i pancartes als balcons pròpies de barris gentri-
fi cats com la Barceloneta o Gràcia. 

Benimaclet ens encanta. Està prou lluny del centre per 
no sentir-te tan turista i alhora a prop amb tres parades 

de metro i deu minuts caminant. Té aquell aire de barri 
perifèric orgullós, amb tradicions pròpies i locals autèn-
tics, com l'Olegari, al carrer del Músic Hipòlit Martínez, 
un espai gestionat per un col·lectiu de joves, tot molt as-
sembleari, ple de consignes polítiques i de proclames a la 
diversitat on tothom sembla sentir-se a gust. Els fi lls ado-
lescents estan encantats (també pel wifi ). L'ambient del 
bar contrasta amb el silenci i la foscor dels edifi cis del vol-
tant; és un oasi al mig del desert. Tenen una oferta gastro-
nòmica ben limitada però això no és cap crítica: hummus 
clàssic o de remolatxa, amanida i minipizzes que van sor-
tint del forn de llenya que es veu des del menjador amb 
els ingredients que escull el pizzero, no el client; hi ha op-
ció vegana, per suposat. 

Aquest sopar, i l'arròs al forn de l'escapada a l'Albufera 
d'un altre dia, és la recompensa a les jornades esgotadores 
pel Mercat Central, pel barri del Carme, per Russafa, al pas-
seig per la Ciutat de les Arts i les Ciències que és difícil de 
processar; una recompensa al mal sabor de boca i de butxa-
ca que ens deixa la parada-vermut al mític Cafè Lisboa de la 
plaça Doctor Collado; segur que ja no és el mateix cafè que 
surt a 'Noruega'. Algunes coses canvien a pitjor.

Trepitjant 
València des 
de les pàgines 
de 'Noruega'

L'Albufera no surt gaire a 'Noruega' però s'ha de visitar igual. Foto: SM

Benimaclet ens encanta. Està 
prou lluny del centre per no 
sentir-te tan turista i alhora a 
prop a tres parades de metro 
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