
El pla Baixada de 
la Glòria, al detall: 
sis trams mecànics 
en sentit pujada, 
canvi d'arbrat i 
21,5 mesos d'obra 
Més vorera als trams de trànsit, 
jardineres i fora l'aparcament P5

La reforma fi nal de 
la plaça del Poble 
Gitano elimina 
l'escalinata del 
casal de gent gran
L'actuació crea una rampa més 
accessible i resol el racó de la 
xemeneia per evitar agressions P6

Falten Set
números pel

Festa Major elimina la reserva 
prèvia i aforaments, consolida 
Bailèn i fa tornar el Festigàbal 
Les comissions de carrers voten a fi nals de juny si es manté el concurs 
de guarnits amb 23 participants: torna Perla i Maspons fa any sabàtic

Albert Balanzà

El compte enrere del web de la Fundació Festa Major ho 
diu ben clar: només falten 66 dies per al retorn de les 
festes d'agost del nucli històric de Gràcia; si qualsevol 
es passeja pels carrers que habitualment guarneixen, 
l'evidència encara és més clara: hi ha moviments als 

locals, sopars apressats i debats encesos sobre si enguany hi 
ha d'haver concurs de carrers (la votació es farà a fi nals de 
mes i tot indica que guanyarà el sí). Però les novetats van ca-
ient com fruita madura i arriben d'acord a la postpandèmia 
i al balanç de danys i oportunitats que han sorgit en les dues 
últimes edicions: la Festa Major 2022 no tindrà activitats amb 
reserva prèvia ni límit d'aforament, més enllà de la capacitat 
de circulació dels carrers, i es consolida el retorn de Bailèn 
com a espai de concerts. També torna al Festigàbal a la plaça 
de la Sedeta, després de dues edicions de complexitats que 
van obligar a suspendre'l, i en el llistat de carrers partici-
pants, entra Perla i descansa Maspons. Pàgina 4El pregó de l'any passat, amb les cadires separades i tancades en un espai concret, a plaça de la Vila. Foto: Albert Balanzà
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Casasses, Miquel, 
Forcano, Roig i 
Arenós recolzen 
Gràcia República

 Una dotzena de poetes, 
 a més de pintors i 
il·lustradors,  entre els 
quals Enric Casasses, 
 Dolors Miquel,  Manuel 
Forcano,  Albert Roig 
i Pepa Arenós,  s'han 
sumat al projecte Art 
i República,  la carpeta 
de textos i il·lustracions 
que aquest dimarts s'ha 
presentat a la llibreria 
La Memòria. El projecte 
serveix per fi nançar 
les activitats de la 
plataforma local i dilluns 
que ve es presentarà 
també en el marc de 
l'acte setmanal pels 
presos i represaliats a 
plaça de la Vila.

Albert Balanzà

J a han passat deu anys d'aque-
lla festa del desè aniver sari 
de l'Ateneu Rosa de Foc a la 
plaça de la Virreina i aquest 
dissabte ja en sumen deu 

més. Aquella aventura per "fer 
barri des de l'acció i el pensament 
crític" fa 20 anys amb seu a Robí 5. 
Mireia Abril i Xavi Oller, de forna-
des diferents de l'ateneu, en parlen.

En quin context neix l'Ateneu Rosa 
de Foc i per què?
Jo puc parlar des del vessant dels 
cooperativistes alimentaris que 
van muntar a l'ateneu la part de La 

Xavi Oller i Mireia Abril a l'Ateneu Rosa de Foc. Foto: A.B.

Ateneu Rosa de Foc: 
"En 20 anys t'adones 
del poder que tenim 
com a consumidores"
"El nostre tarannà és un fi l llibertari obert: divendres vindrà 
Gala Pin i fa uns dies parlàvem d'Andreu Nin", reivindiquen

pai, també contra el Fòrum 2004, 
contra la guerra, pels Títeres des-
de Abajo, contra els CIE.

Com us ha impactat la covid? Quin 
és el moment actual de l'ateneu?
Ha impactat fortament i ara estem 
tornant a construir. Les nostres co-
operatives han fet un esforç per so-
breviure i ara remuntem. Ens hem 
adonat del gran poder que tenim 
com a consumidores i les botigues 
existiran sempre però les coopes 
seguim buscant alternatives.

Ja penseu en els 25 anys? Com ve-
ieu el futur immediat de l'ateneu?
Mai saps per on pot anar. Ara tenim 
un hort a l'Aula Turull. Hi ha deri-
vacions impensables... Aquest espai 
coorperatiu és molt difícil que vagi 
enrere, que hi hagi grups que revis-
colin al carrer i que l'espai cultural 
creixerà amb Agita't perquè estem 
recuperant els cicles de cinema o 
poesia. El nostre tarannà és aquest 
fil llibertari obert: divendres ve 
Gala Pin i la setmana passada par-
làvem d'Andreu Nin.

El Banc Expropiat 
torna a la primera 
seu per alertar 
que està buida
El Banc Expropiat ha 
encartellat aquesta 
setmana la seva primera 
i emblemàtica seu 
advertint que sis anys 
després de l'accidentat 
desallotjament el local 
torna a estar buit. L'espai, 
després d'ofertar-se per 
6.000 euros, va acabar 
sent un Carrefour Bio. "El 
Banc Expropiat segueix 
lluitant a l'antic CAP 
Quevedo", apunten.

Foto: Cedida

Gleva d'en Verntallat. Érem al 2002 
i vam ser visionaris. Preteníem re-
fl ectir l'esperit crític i alternatiu 
del moment.

En aquell 2002 què us diferenciava 
dels moviments socials o okupes o 
de les inexistents encara coopera-
tives ecològiques?
Buscàvem un camí per fer una 
transformació social des de molts 
punts d'actuació. Així va néixer 
Xaingra com a model d'intercanvi 
sense diners o L'Olla Mòbil per a 
l'intercanvi d'aliments i oferiment 
de menjar per a la gent que vivia al 
carrer. Hi havia també l'expressió 
de carrer, però el consum creatiu 
era el més original.

No éreu polítics?
Hi havia un substrat llibertari 
molt marcat que després s'ha di-
versificat, però sobretot la idea 
era dotar-nos d'una consistència 
per mantenir una estructura que 
en les cooperatives d'aleshores no 
era duradora. La cooperativa re-
quereix d'una xarxa i d'una socia-
bilitat que costa de consolidar.

Vau optar pel lloguer en un mo-
ment que els sectors alternatius 
majoritàriament okupaven.
Es va anar directe al lloguer i amb 
gent de diverses franges d'edats, 
amb la idea que d'aquí no ens treu-
rien. Ara bé, estem en negociaci-
ons constants per deixar clar que 
amb els locals no es pot especular.

I l'evolució cap a on us ha dut?
Cap a ser un paraigües de projec-
tes: a cada assemblea hi ha llista 
de col·lectius històrics i nous, des 
de cafetes a tallers de bicicletes, ci-
cles de poesia o corals, i el feminis-
me treballat des de fa molts anys.

Per què no se us coneix tant com 
altres col·lectius?
Perquè no hem estat gaire me-
diàtics. Hem fet soroll de base i 
l'exemple més clar són les quatre 
cooperatives (L'aixada, La Fresca, 
La Cenalla o Trementinaires). Fem 
feina de formigueta, no de gran 
foto. Més que l'etiqueta és el que 
vas fent, ningú fi scalitza al del cos-
tat i hi ha la construcció d'un es-

"Vam llogar 
en una època 
d'okupacions amb 
la idea que d'aquí 
no ens treurien"
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VilaVeïna, posant 
la vida al centre

VilaVeïna és un servei de l’Ajuntament de Barcelona que vol 
ajudar les persones que necessiten ser cuidades i aquelles 
que estan cuidant d’altres persones -aquelles que tenen cura 
de familiars o de persones properes o que s’hi dediquen de 
manera professional, des de la proximitat als seus domicilis i 
treballant des del barri. L’objectiu és millorar la qualitat de vida 
de les persones que cuiden i que necessiten ser cuidades. De 

quina manera? Amb atenció personalitzada, incrementant la 
coordinació dels serveis de cura, teixint aliances que permetin 
generar accions compartides amb els diversos agents i 
promovent l’equitat en les tasques i responsabilitats de cures. 
Actualment ja s’han desplegat quatre VilaVeïnes a la ciutat, i a la 
tardor la Vila de Gràcia comptarà amb una al Casal de Gent Gran 
Montmany (carrer de Montmany, 45).

A QUI VA DIRIGIT
El projecte s’adreça a tota la població 
que viu als territoris VilaVeïna però 
especialment a les persones que cuiden a: 

 Infants de 0-3 anys

 Persones grans, tant aquelles que 
encara estan actives com aquelles que es 
troben en una situació de dependència o 
deteriorament cognitiu.

 Persones amb diversitat funcional

També es dirigeix a: 

 Les persones cuidadores, 
majoritàriament dones que, de manera 
remunerada o no, assumeixen les tasques 
i responsabilitats de cura a d’altres 
persones. 

procés de cura i d’atenció

 Persones que volen cuidar-se a elles 
mateixes.

ON S’ESTÀ DESPLEGANT
VilaVeïna s’articula amb unitats territorials 
de dimensió inferior al barri, d’entre 10.000 
i 30.000 habitants, en les quals l’eix 
vertebrador és la cura de persones. A dia 
d’avui n’hi ha quatre a la ciutat: 

 El Congrés i els Indians, Vilapicina i la 
Torre Llobeta, Provençals del Poblenou i La 
Marina de Port.

Al llarg dels propers mesos se’n 
desplegaran 12 espais mes:

Vila de Gràcia, el Gòtic, el Carmel, la 
Maternitat i Sant Ramon, Sant Gervasi de 
Cassoles, la Trinitat Vella, Camp de l’Arpa, 
Badal, eix Consell de Cent/Girona, Casc 
Antic d’Horta, la Prosperitat i el Besòs i el 
Maresme.

QUÈ HI TROBAREU?
 Informació i atenció individual sobre els 

recursos i serveis més propers per millorar 
el benestar de les persones

 Espai de trobada per a famílies i 
persones cuidadores: espai de joc, de 
relació d’establiment de vincles i d’estada

 Tallers, xerrades i altres activitats per 
millorar la salut, el benestar emocional, 
trobar-se millor amb un mateix

 Espais de trobada i relació

 Grups de suport i acompanyament per 
a persones que es troben en situacions 
semblants i necessiten compartir 
vivències i superar malestars

 Espais de respir i de cangur, on les 
famílies o persones cuidadores puguin 
deixar ben ateses les persones que cuiden 
i així tenir temps per a elles.

 Assessorament jurídic sobre 
contractació de persones cuidadores i 
drets i deures laborals

 Suport per a projectes sobre com cuidar 

www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/es/vilaveina

QUIN SERVEIS OFEREIX?
Totes les VilaVeïnes que es despleguen 
a la ciutat compten amb una cartera de 
serveis comuna:

1. Informació i orientació dels recursos i 
serveis de cura.

2. Assessorament jurídic i laboral per a 
cuidadores professionals i famílies.

3. Programació d’activitats.

4. Activació comunitària: impuls a nous 
projectes i suport a existents

5. Millora de l’espai públic.

A més, cada VilaVeïna desplega accions, 
projectes i recursos diversos en funció de 
les necessitats, oportunitats i mancances 
del territori.
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Festa Major elimina la 
reserva i els aforaments, 
consolida l'espai Bailèn 
i fa tornar el Festigàbal
Els carrers voten a finals de juny si es manté el concurs de 
guarnits amb 23 participants: entra Perla i surt Maspons 

Albert Balanzà

La Festa Major de Gràcia 
2022 ha anat deixant pín-
doles informatives ja en les 
últimes setmanes: la pre-
gonera serà l'expresidenta 

de la Fundació, Carla Carbonell, 
s'estrenarà el Lleó de Gràcia com 
a nova figura de cultura popular 
i en l'aire hi ha el fort debat de 
la votació sobre la continuïtat-
del concurs de guarnits, que es 
manté per a finals de juny (vegeu 
L'Independent 888). 

Però tot s'accelera ara que fal-
ten dos mesos i escaig: Districte i 
Fundació han confirmat que en-
guany "es torna al model 2019" i 
ja no tenen sentit ni les reserves 
prèvies ni els aforaments perquè 
aquestes mesures, sense pandè-
mia, "ja no tenen cap empara le-
gal". Sí que hi haurà control d'ac-
cés als carrers guarnits, això sí.

Més ball hi ha en el desplega-
ment d'espais, aquests dies que 
surten a licitació ja els requisits 
tècnics de la Plaça del Folk, Dones 
del 36 i Bailèn; aquest últim cas 
consolida el retorn d'un espai que 
als anys 90 va acollir grans con-
certs i que des de l'any passat ha 

tornat amb un format mitjà.
Però encara hi ha una notícia 

important més en aquest àmbit 
dels concerts: torna el Festigàbal, 
després de les dues edicions frus-
trades per la complexitat de les 
negociacions amb el Districte. 
El festival vinculat a la sala 
Heliogàbal, que s'ha celebrat al 
pati interior de la Sedeta des del 
2015 i que des del 2006 s'havia fet 

Breus

L'escola Farigola 
retoca el perímetre 
del pati de les 
pistes esportives 

Operaris han treballat en 
les dues últimes setmanes 
en el retoc del mur 
interior i exterior del pati 
de les pistes esportives 
de l'escola Farigola. 
L'actuació forma part del 
programa de millores que 
la comunitat educatica ha 
demanat al Districte.

Els Castellers fan 
el 4d7a davant 
de la Catedral 
de Colònia

Els Castellers de la Vila 
de Gràcia han tornat de 
Colònia, en el programa 
de col·laboració amb la 
UNESCO, amb el 4de7a 
davant de la Catedral de 
Colònia i amb el 3de6 
aixecat per sota a dins 
mateix del temple com a 
grans imatges de la visita. 
Altres elements destacats 
han estat el retrobament 
amb la colla fillola dels 
Castellers de Berlín i 
la forta repercusió a la 
premsa alemanya.

Foto: Cedida

Un dels concerts del Festigàbal celebrat al pati de La Sedeta per Festa Major. Foto: Cedida

a la plaça Rovira, té ara mateix 
dates confirmadíssimes i una es-
tructura preparada: el 19 i el 20 
d'agost amb cinc grups musicals 
i dj final per acabar cada jornada. 
Amb el cartell enllestint-se, fonts 
de l'Heliogàbal han apuntat que 
enguany s'apostarà per potenciar 
els grups emergents.

A dos mesos de Festa Major, hi 
ha més detalls que es van sabent 

com, per exemple, el número de 
carrers guarnits. El llistat s'ha 
tancat en 23 comissions de carrers 
pel retorn del carrer de la Perla i 
l'any sabàtic de Maspons. Els pri-
mers ja van anunciar la tornada el 
passat febrer (vegeu requadre) i 
els segons ho han notificat oficial-
ment a través d'una comunicació 
recent de la Fundació als mem-
bres del patronat.

A.B.

Han passat 13 anys (i 
una pandèmia) des 
que el carrer de la 
Perla va tornar a 
fer guarnit de Festa 

Major. Era el 2009 i es van re-
estrenar amb una visió critica 
de l'habitatge. Ara una nova 
generació de "joves del barri", 
com ho defineix un dels seus 
impulsors, Oriol Lafarga, han 
decidit agafar el relleu després 
de dos anys sabàtics. La pandè-

El repor

Dos anys sabàtics després, la comissió de festes del carrer es renova

Una nova generació a Perla

Guarnit sobre els colors Pantone fet pel carrer la Perla. Foto: JM Contel

mia va trencar energies i a tra-
vés del president de la comis-
sió de festes, Martí Cayuela, la 
nova fornada va entrar proce-
dent d'altres espais, alguns fins 
i tot des de visions alternatives 
com els casals, els caus o Tres 
Lliris. "Ens agrada la tradició de 
la festa i ens adrecem a gent que 
vol fer vida a Gràcia i participar 
a Festa Major; no volem clonar 
cap altre espai on ja hi som", ex-
plica Lafarga. 

Perla seguirà sent Perla, això 
sí. La comissió de festes, per 
exemple, té la particularitat his-
tòrica de no cobrar per fer socis 
i ara ho vol refermar per atrau-
re joves que no poden suportar 
massa costos. De moment, la 
renovada comissió de festes ja 
té local, a l'antiga botiga de sa-
marretes Limaloca. 

El Corpus 2022 
de Gràcia tindrà 
enguany tres ous 
i dues catifes 
La celebració de Corpus 
creix enguany a Gràcia 
amb dues catifes florals, 
a Virreina i al carrer 
Llibertat, i tres ous com 
balla a Virreina, Sant 
Felip Neri i Llibertat. A 
la Virreina hi intervindrà 
l'Àliga de Gràcia en el fi 
de festa. L'activitat es 
desplegarà als tres punts 
des del matí (8.30 h) fins a 
les 19 hores.
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Queixes a l'escola 
Montseny per la 
renovació dels 
tendals del pati 

En època de temperatures 
màximes, l'AFA de l'escola 
Montseny ha reclamat la 
renovació dels tendals del 
pati del centre educatiu 
públic, que han qualificat 
d'insuficients i que estan 
en mal estat. Les famílies 
denuncien que fa deu 
anys que no es canvien les 
malles de protecció que 
generen zones d'ombra 
a espais del pati. "Així és 
com l'administració tracta 
l'escola pública", apunten 
des de l'AFA. "Ens trobem 
en un estat d'indignació", 
afegeixen. L'any passat 
la instal·lació va estar 
enllestida pel casal d'estiu 
però va quedar malmesa 
les primeres setmanes 
d'activitat. 

L'esplai Matinada 
Pòrtics programa 
la 44a esplaiada 
a la Virreina
Amb una gimcana sobre 
la història de l'entitat, 
l'esplai Matinada Pòrtics 
arrencarà dissabte 18 els 
actes de l'Esplaiada 2022, 
el seu 44è aniversari. 
Durant tot el dia hi haurà 
a la Virreina un concurs 
de tapes, un dinar popular, 
un concert a càrrec de El 
Persianas, un taller de hip-
hop i punxadiscos.

El pla Baixada de la Glòria, 
al detall: sis trams mecànics 
en sentit pujada, canvi 
d'arbrat i 21,5 mesos d'obra
Els tres trams oberts al trànsit ampliaran voreres en plataforma única,  
es guarniran amb jardineres i perdran tot l'aparcament d'àrea verda 

A. B.

No acaba de quadrar amb 
les dates últimes dona-
des (inici obres octubre 
2022 - finalització maig 
2024= 19 mesos) perquè 

el projecte executiu compta 21,5 
mesos, però la transformació pre-
vista de la Baixada de la Glòria va 
cremant etapes a pesar de la de-
sesperació i la reivindicació per 
l'accesssibilitat dels veïns. De fet, 
el projecte admet com a "impos-
sible" aquesta accessibilitat en 
trams com el 6 (Sostres-Portell) 
i hi clava 36 escales de pedra se-
guides. Però els petits detalls es 
van aclarint: hi haurà sis trams 
d'escales mecàniques en diversa 
disposició (centrada, a l'esquerra 
o a la dreta), es canviarà tot l'ar-
brat excepte un xiprer i els tres 
trams oberts al trànsit ampliaran 
voreres, es guarniran amb jardi-
neres i perdran tot l'aparcament 
d'àrea verda. 

Així es resumeixen les prop de 
1.500 pàgines del pla Baixada de 
la Glòria, signat a març de 2022 
i evolucionat després del pro-
cés participatiu del 2019. L'àmbit 
d'actuació, 2.737 metres quadrats, 
complex, i on des de 1987 hi han 
generat molts maldecaps les es-
cales mecàniques primeres i més 
antigues de la ciutat, ja està me-
surat per actualitzar-se en els seus 
sis trams. Hi ha trams que fa anys 
que no funcionen ni ho faran ja 
mai per manca de peces de recan-
vi, però l'intent d'espai estret però 
més amable té un dibuix més verd, 
més girs i amb més replans.

Imatge del futur projecte de Baixada de la Glória. Foto: Cedida

ma única, jardineres d'un metre 
d'ample, voreres més grans (ara 
1,3-1,5), paviment de lloses i esca-
les amb replans. No hi ha espai per 
aparcar. El tram 5 (Verdi-Sostres) 
té tres trams mecànics pujant a es-
querra, dreta i esquerra i el tram 
6 (Sostres-Portell) té l'últim tram 
mecànic al centre.

Cada giny mecànic serà més 
ample que ara (un metre al-
menys), les escales de pedra faran 
un mínim d'1,5 metres d'ample i 
els replans una llargària d'1,2. En 
aquests guanys s'han centrat els 
tècnics davant les queixes dels ve-
ïns que volien més accessibilitat, 
però l'amplada general del carrer 
dona pel que dona (7,70-8 metres 
en general i 10 al tram de dalt).

Altres elements que fan interes-
sant la complexitat de la reforma 
és el canvi de l'arbrat i l'atenció 
especial a tres refugis antiaeris. 
Catorze xiprers aniran fora (no-
més se'n conservarà un quinzé al 
tram Sostres-Portell) i al seu lloc 
s'hi preveuen noves pruneres, a 
més d'arbustos, també a les jardi-
neres. El projecte també para aten-
ció als tres refugis de Repartidor, 
Verdi i MDColl i, signes dels temps, 
també es reforça la senyalètica de 
zona videovigilada.

El projecte 
demana que 
es tingui cura 
dels tres refugis 
antiaeris que hi ha 

Les operacions milionàries 
arriben als pàrquings del Coll. La 
transformació de la frontera entre 
Vallcarca i el Coll no només es percep 
en les promocions immobiliàries en 
marxa sinó també en el tancament 
i venda de grans espais fins ara 
aparcaments. Al carrer Mare de Déu 
del Coll s'oferta un local comercial de 
sis plantes d'uns 7.000 metres quadrats 
al preu de 7,25 milions d'euros.

La pujada arrencarà d'avingu-
da Vallcarca fins a Mare de Déu del 
Coll (621 metres) amb dos trams 
mecànics centrats. Els trams 2, 3 

i 4 (MDColl-Espíria-Repartidor-
Verdi)són els oberts al trànsit, 
que es reformaran molt en la línia 
del carrer Morató, amb platafor-

sió veïnal i fer pública la situació en 
què viu la parella, va arribar la res-
posta del Districte en un document 
amb data de 10 de maig i signat pel 
gerent, Rufino Garcia, on s'explica 
que l'autorització atorgada al 2021 
va ser "extraordinària, provisional 
i temporal", l'objectiu de la qual era 
"contribuir a millorar la situació de 

Silvia Manzanera

Ha estat una resposta di-
ferent a la que esperaven 
la Cristina i el Guillem, la 
parella que té una para-
da d'intercanvi de llibres 

a tocar de la Fontana i que des de fa 
uns mesos viuen al carrer, en una 
situació de vulnerabilitat que ha 
provocat la solidaritat veïnal (veu-
re l'Independent 888). De fet els ve-
ïns tampoc s'esperaven la negativa 
del Districte a concedir un permís 
que ja van atorgar perquè pogues-
sin fer aquesta activitat durant 
tot el 2021 sense intervenció de la 
Guàrdia Urbana. 

El 22 de març, la Cristina va en-
trar per registre una instància per 
aconseguir l'autorització municipal 
i poder seguir amb una feina que 
li representa una part significativa 
dels ingressos. Després de la pres-

vulnerabilitat" de la Cristina. Però 
un any més tard, no se li renova 
per "la valoració negativa respec-
te aquest ús de l'espai públic per 
part de diferents serveis munici-
pals". Els veïns que mantenen un 
contacte més estret amb la parella 
han manifestat la seva preocupació 
davant la resposta del Districte.

La parada d'intercanvi de llibres de la Cristina i el Guillem a Astúries. Foto: S.M.

El Districte 
denega el 
permís per a 
la parada de 
llibres a Fontana 
La Guàrdia Urbana ja ha aturat en 
diverses ocasions l'activitat que des de 
fa set anys porten a terme la Cristina 
i el Guillem al carrer Astúries
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Amb actuacions menors de les companyies de ser-
veis, com canalitzacions i adequacions preparatò-
ries per executar la reforma, les obres del carrer 

Pi i Margall han engegat aquest dimarts de manera ofi-
cial i s'allargaran fins al novembre de 2023. La trans-
formació de la zona, sobradament explicada però que 
pivota en la reducció de la velocitat cap a un carrer de 
trànsit local i amb el verd com a nou protagonista, es 
concretarà a partir d'ara actualitzant la idea proposada 
i votada pels veïns l'any 2017 amb dos carrils de sentit 
únic centrals, quatre placetes laterals i 114 estaciona-
ments menys. 

Segons les xifres donades en la reunió de veïns del 
desembre de 2021, les voreres creixeran fins als 5 i els 
12 metres, els 144 arbres passaran a 210 (68 de conser-
vats i 142 de nous) i les 180 places d'aparcament actuals 
quedaran en 66 (22 per a mobilitat reduïda, 35 per a re-
sidents i 9 de càrrega i descàrrega de mercaderies), in-
tegrades en la franja de parterres i serveis.

Les placetes laterals se situen a la confluència 
dels carrers Sant Lluís/Alegre de Dalt, Providència/
Sardenya, Encarnació/Pau Alsina i Joanic, a l'estil de 
les del Paral·lel. La idea, que s'ha mantingut des de la 
proposta 2017, es concreta respectant la transversali-
tat de pas en els casos de Providència i Encarnació però 
estretant l'accés, i aixecant la vorera a Sant Lluís. Altres 
detalls de la reforma és el canvi de l'asfalt per peces de 
granit (en calçada més petites i gruixudes i en vore-
ra rajoles), el creixement de 8 a 14 passos de vianants i 
l'augment de 5 a 9 terrasses de bars i restaurants.

Aquest dilluns el Districte ha convocat una nova ses-
sió informativa a l'institut Montserrat Roig (18 hores) 
en la qual s'explicaran al detall les afectacions previs-
tes en el calendari dels 17 mesos d'obres, especificant 
una mica més la idea del desplegament conjunt de tota 
l'obra a partir dels dos extrems del projecte. 

Pi i Margall arrenca 
les obres amb 
actuacions menors de 
companyies de serveis 
L'inici és imperceptible, excepte 
alguna canalització a Joanic

Cedida

Societat
La reforma final de la 
plaça del Poble Gitano 
elimina l'escalinata 
del casal de gent gran
L'actuació al frontal del carrer Siracusa crea una nova rampa 
més accessible i resol el racó de la xemeneia per evitar agressions

A. B.

Si el febrer passat la plaça 
del Poble Romaní va es-
trenar la nova àrea de jocs 
infantils a tocar de la re-
sidència de gent gran, les 

dues pistes de petanca a la part 
més arraconada de les finques de 
Puigmartí i l'àrea de gossos nova 
amb entrada a tocar de la xemene-
ia antiga del Vapor Nou, el març de 
l'any que ve serà el torn de la res-
ta de l'espai -rebatejat aquest abril 
com a plaça del Poble Gitano- amb 
una actuació que resol l'accessibi-
litat de la temible escalinata que hi 
ha davant del casal de gent gran.

Aquest és el pla que la comis-
sió de govern va aprovar dijous 
passat i que suposarà un canvi 
més important en la fesomia que 
l'opció de reubicació de peces de 
la primera fase. En aquesta fase 
segona i definitiva de la reforma 
d'un espai poc agraït i ple de con-
flictes en els últims cinc anys -so-
bretot entre amos de gossos i res-
ta d'usuaris-, hi destaca la nova 
plaça a peu de carrer que es gene-
rarà quan s'enderroquin les cos-
terudes escales que fa anys que 
estan fora de tota normativa. Tot 
l'espai del carrer Siracusa baixarà 
de velocitat també per la conver-
sió general en plataforma única 
entre Milà i Fontanals i Torrent 
de l'Olla.

La nova placeta crearà una il-
lusió d'espai rodó amb bancs i ca-
dires i d'allà hi naixerà una rampa-
més accessible (5,5%) cap al centre 
de la plaça elevada i unes escales 
curtes que salven l'espai de mane-
ra tangencial fins a sobre del pàr-
quing. En la reforma els tècnics ad-

L'escalinata de la plaça del Poble Gitano. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

meten que no hi entra la part de 
façana de carrer de l'altra rampa 
per la qual hi accedeixen els vehi-
cles de serveis municipals que ne-
tegen l'espai. "Tot i no ser accessi-
ble (pendent 7,4%)", diuen.

 Però en un altre àmbit d'actu-

ació, el projecte toca a la banda 
de l'associació ACIDH i actua en 
el racó de la xemeneia. "Es tracta 
d'un racó insegur que és necessa-
ri millorar posant especial aten-
ció a qüestions d'urbanisme amb 
persepectiva de gènere per garan-
tir la seguretat de totes les perso-
nes", diu la memòria del projecte. 
En aquest sentit, la reforma eli-
mina el pas posterior i l'avança a 
primer pla de façana.

Fonts municipals han apuntat 
que el termini d'execució arren-
carà cap al novembre i que en cinc 
mesos l'obra hauria d'estar acaba-
da a partir d'un pressupost de mig 
milió d'euros.

La reforma manté 
la rampa no 
accessible que fa 
entrar vehicles de 
serveis a la plaça
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Albert Balanzà

La decisió de la junta del 
Casal Cardener de cobrar 
a partir de la temporada 
2022-2023 per activitats que 
històricament s'han impar-

tit a l'equipament de manera gra-
tuïta ha provocat una rebel·lió en 
el curs de sardanes que coordi-
na Albert Vilamitjana de mane-
ra voluntària des de fa 12 anys i 
molt probablement l'any que ve 
els dansaires s'hauran de traslla-
dar a algun altre lloc. 

La polseguera s'ha aixecat en 
l'últim mes, quan s'ha comuni-
cat oficialment una decisió que 
ja corria des del novembre de 
2021, i des del grup de sardanes 
es dona per fet que aquest mes de 
juny ja es faran les últimes clas-
ses. "Perdran sardanistes i per-
dran socis", explica Vilamitjana a 
aquest setmanari. 

El grup de sardanes, que fa 
classe tots els dimarts de 19 a 
20.30 hores (amb la majoria dels 
seus membres que també es tro-
ben els divendres al 2Estones), és 

un referent de l'activitat sarda-
nista per tot Catalunya des de fa 
set anys, sota el nom de Cardener, 
que llueixen en les samarretes 
identificatives. Ara els ànims, 

Polèmica al Casal Cardener per 
la plantada del grup de sardanes 
perquè els obliguen a cobrar el curs
La junta de l'equipament argumenta el canvi en una adaptació general 
de l'oferta lúdica a partir d'una decisió del consell rector 

però, estan baixos i amb volun-
tat de continuïtat, sempre amb 
la idea que la difusió del fet sar-
danístic es faci de manera volun-
tària. "S'ha trencat un pacte entre 
el Districte i el Casal Cardener", 
apunta Vilamitjana com a raó que 
ha desencadenat la plantada.

Des del Casal Cardener, la jun-
ta gestora argumenta el canvi en 
una adaptació general de l'ofer-
ta lúdica a partir d'una decisió 
del consell rector. "Aquest ja era 
l'únic curs gratuït i abans ja es van 
adaptar els tallers de pintura o la 
coral", apunta Àngel Martín, tre-
sorer de l'equipament, vinculat a 
l'entitat Ciberdona. El proper se-
tembre, si no hi ha un canvi radi-
cal dels esdeveniments, el Casal 
Cardener oferirà un curs de sar-
danes al preu de 25 euros per tri-
mestre (si el professor és volun-
tari). "Volem seguir fent sardanes 
però no podem fer excepcions de 
funcionament", diu.

Fotografia recent del grup de sardanes del Casal Cardener. Foto: Cedida

Opinió convidada
Albert Vilamitjana, professor

Adeu a les 
sardanes

Aquest mes diem adeu al 
taller de sardanes del 
Casal Cardener. La cul-

tura popular s'ha menystin-
gut per raons econòmiques. 
Després de més de 12 anys, des 
dels seus inicis, que el taller 
de sardanes ha estat gratuït i 
sempre portat per voluntaris. 
Però a partir del proper curs 
2022-23 i, tal com ha aprovat 
per consens la junta gestora 
actual, passarà a ser de paga-
ment, de manera que es tren-
ca un pacte entre el Districte i 
el Casal Cardener.

Els talleristes i jo mateix 
com a professor volunta-
ri donem gràcies al casal per 
aqiests anys que hem pogut 
promocionar gratïtament 
la nostra dansa i li desitgem 
molta sort en la seva futura 
activitat, però no oblidin que 
la nostra dansa és la sardana i 
la difondre, sense interès eco-
nòmic allà on siguem. Els vo-
lem recordar també que a la 
nostra samarreta el nom que 
portem és Cardener, i d'això 
en farà aviat set anys.

Signem aquest escrit 21 
talleristes i jo mateix com a 
professor.

En conveni amb:

Sala Brigades Internacionals, UGT de Catalunya.
Rambla de Santa Mònica, 10. Barcelona

Sota el present hi ha sempre el futur
XVIII Jornades UPEC 2022 · 29, 30 de juny i 1 de juliol
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DIMECRES 29 DE JUNY

 De 9.30 a 11.30 h.

INAUGURACIÓ

Javier Pacheco, Secretari general de 

CCOO.

Camil Ros, Secretari general de la UGT.

Núria Parlon, Vicepresidenta de la 

Diputació de Barcelona.

Jaume Collboni, Primer Tinent 

d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.

Pere Aragonès, President de la 

Generalitat de Catalunya.

Presentació de les Jornades: Jordi 
Serrano, Rector de la UPEC.

CONFERÈNCIA INAUGURAL

‘Florir als marges del present: 
resistència i construcció’

Samantha Hudson, cantant, actriu, 

artista i activista del col·lectiu LGTBI+. 

Entrevistada per João França, periodista.

 De 12 a 14 h.

UTOPIA I ECONOMIA

Sergi Raventós, cap de l’oficina del Pla 

pilot de la Renda Bàsica a Catalunya.

Ferran Elías, economista a l’Espai08.

Pau Marí-Klose, diputat del PSOE i 

especialista en l’estudi de la desigualtat 

i la pobresa.

Modera: Ariadna Trillas, Alternativas 
Económicas.

 De 16 a 18 h.

UTOPIA I DISTOPIA DAVANT
LA CRISI ECOLÒGICA

Alicia Valero, professora a la 

Universitat de Saragossa

Héctor Tejero, diputat per Más 

Madrid. Coautor de ¿Qué hacer en caso 
de incendio? Manifiesto por el Green 
New Deal.

Miquel Rodríguez, Agenda 2030 

Ajuntament Barcelona.

Modera: Sergi Picazo, El Crític.

 De 18.30 a 20 h.

PIJOS: ETS UN D’ELLS...
I NO HO SAPS?

Marc Giró, llicenciat en història de 

l’art i autor de Pijos. Guia pràctica. 
Qui són, què fan i on trobar-los. Ha 

col·laborat en diversos programes, des 

de l’Està passant al Deforme Semanal. 
Actualment presenta el Vostè primer 

a RAC1.

Entrevistat per Laura Aznar, El Crític.

DIJOUS 30 DE JUNY

SALUT MENTAL: UNA
ASSIGNATURA PENDENT

Montserrat Pàmies, cap de salut 

mental a l’hospital Taulí RMP.

Gemma Tarafa, investigadora, activista 

i regidora de Salut a l’Ajuntament de 

Barcelona.

Antoni Sitges, excap de cirurgia de 

l’Hospital del Mar. Autor del llibre Si 
puede, no vaya al médico.

Modera: Sandra Vicente, periodista.

IMPACTES DE LA GUERRA
D’UCRAÏNA

Carme Colomina, membre del CIDOB.

Cristina Mas, periodista al diari Ara.

Hibai Arbide, periodista i soci de 

Muzungu.

Modera: Sílvia Barroso, directora d’El 
Món.

UTOPIA I POLÍTICA. IMAGINANT
FUTURS IMPERFECTES

Layla Martínez, editora a Levanta 

Fuego. Autora de l’assaig Utopía no es 
una isla. 

Arantxa Mendiharat, mediadora 

cultural. Membre de Deliberativa i 

Borradores de futuro.

Sara Suárez, investigadora a la UOC.

Modera: Arturo Puente, elDiario.es.

LA CATALANITAT AL SEGLE XXI.
QUÈ ÉS SER CATALÀ AVUI?

Juana Dolores, poeta, actriu i 

dramaturga. Autora de Bijuteria, 
Massa diva per a un moviment 
assembleari i Miss Universo.

Sergi Morales, doctor en filosofia 

política. Actualment investigant sobre 

justícia lingüística.

Modera: Quico Sallés, El Món.

DIVENDRES 1 DE JULIOL

 

EL DEBAT: L’ESQUERRAENTRE
L’ESPERANÇA I EL TEMOR

Oriol Junqueras, president d’ERC.

Salvador Illa, primer secretari del PSC.

Jéssica Albiach, diputada d’En Comú 

Podem al Parlament de Catalunya.

Maria Sirvent, exdiputada de la CUP al 

Parlament de Catalunya.

Modera: Jordi Molet, Prensa Ibérica.

CLOENDA

CONFERÈNCIA DE CLOENDA

‘Cul-de-sac: Capitalisme com a distopia’

David Fernàndez, periodista i 

activista social.

Modera: Júlia Trias, politòloga.

PREMIS UPEC

Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC).

Dones x dones.

Inscripcions de l’1 al 28 de juny

Del 29 de juny a l’1 de juliol 
directament a les jornades.

Es podrà veure on line i en 

directe al web www.upec.cat 

i es penjarà al Canal UPEC de 

Youtube, youtube.com/upectv

29, 30 de juny, 1 de juliol de 2022

Sala Brigades Internacionals

UGT de Catalunya

Rambla Santa Mònica, 10

08002 Barcelona
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La moció de censura a 
l'Europa s'atura amb 
retrets creuats per la 
carta de motivació
Els impulsors acusen la directiva de fer servir "estratègies" 
amb el document que ha d'acompanyar les firmes de suport

Àlex Gutiérrez Pascual

E l procés de moció de cen-
sura contra la directiva 
de l'Europa ha entrat en 
via morta aquesta setma-
na després que no s'hagi 

constituït la mesa encarregada 
de revisar la sol·licitud de votació 
i les firmes de suport necessàries 
per tirar-la endavant. Aquest fet si-
tua la tramitació fora de termini, 
cosa que ha indignat els impulsors 
de la moció contra la junta actual, 
a qui acusen d'aturar el procedi-
ment amb un document clau. Es 
tracta de la carta de motivació, en 
què s'exposen els arguments de 
la moció, que va acompanyada de 
les 80 firmes de suport al procés. 
Segons asseguren els promotors, 
aquesta documentació va ser pre-
sentada el 26 de maig passat. La di-
rectiva afirma tot el contrari. "No 
és cert que entreguessin cap car-
ta", apunta el president de l'Euro-
pa, Víctor Martínez, en referència 
a l'escrit amb la motivació del vot 
de censura. 

"Utilitzar aquesta mena d'estra-
tègies per trepitjar la voluntat de-
mocràtica de 80 socis i sòcies del 
Club Esportiu Europa és quelcom 
gravíssim i sense precedents en la 
història del nostre club", han ma-
nifestat en un comunicat els pro-
motors de la moció de censura, els 
exdirectius dimissionaris Roger 
Marco, Ramon Armengol i Jordi 

Collell. I no descarten tornar-ne a 
presentar una altra. "Utilitzarem 
tots els mecanismes al nostre abst 
per defensar el dret de vot dels so-
cis i sòcies", afegeixen.

Aquesta aturada del procés de 
moció de censura ve precedida 
de les crítiques dels promotors a 
Víctor Martínez, que en un article 
a L'independent (vegeu número 
892) qüestionava els arguments. 
"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 vi-
able però no sembla legítim des 
d’un punt de vista democràtic", 
afirmava el president. Els impul-
sors de la moció, per contra, par-
len d'ocasió perduda. "Quan es té 
l'oportunitat d'explicar el perquè 
treballadors de l'Europa es troben 
en condicions laborals precàries. 
D’explicar el perquè es va amena-
çar a dos periodistes que feien la 
seva feina. De donar explicacions 
sobre la mala gestió del cas Jordi 
Cano", han respost a través de les 
xarxes socials.

Cua de votació a les darreres eleccions a l'Europa, el desembre del 2020. Foto: À.G.P.

Degoteig de baixes al primer 
equip masculí. Després de l'adeu 
del davanter Albert Martí i la 
renovació del defensa Sergi Pastells, 
el club escapulat ha confirmat 
aquesta setmana les baixes del 
lateral Guillem Corominas i el 
porter Sergio Fernández. Per 
contra, el migcampista Pau 
López i l'extrem Gerard Nolla 
continuaran una temporada 
més al conjunt europeista.

1

Breus

L'Handbol Claret 
assoleix l'ascens 
i és nou equip de 
Tercera Catalana

Sis anys després, l'equip 
sènior de l'Handbol 
Claret tornarà a jugar 
a la Tercera Catalana 
masculina, gràcies a 
una victòria al partit de 
tornada de l'eliminatòria 
per l'ascens contra l'Ègara 
B (22-29). El conjunt que 
entrena Víctor Alcaraz 
comptava amb una renda 
de dos gols de l'anada i a 
l'encontre a Terrassa es 
van mantenir per davant 
en el marcador, tot i el 
factor públic en contra. "A 
la segona part hem estat 
forts en defensa", apunta 
el jugador Gustavo Miguel. 
"Ha estat el a la feina de 
tot un any", afegeix. La 
celebració per l'ascens de 
categoria tindrà lloc a la 
Diada de l'Handbol Claret, 
que se celebrarà dissabte 
11 al pati del Col·legi Claret 
a partir de les 10h. 

Cedida

Torn per a les 
gimnastes de 
via olímpica a la 
Copa Catalunya

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina
Promoció de Permanència 
Tornada
CB Castellbisbal - Vedruna Gràcia 
Bàsquet (12/06, 19.30h)
Anada
Vedruna Gràcia Bàsquet 76 - 55 CB 
Castellbisbal

FUTBOL
Copa Catalunya femenina
3a ronda 
CE Europa: exempt (per sorteig)
2a ronda 
UD Viladecans 1 - 2 CE Europa

1a ronda 
CF Pallejà 1 - 2 CE Europa 

Copa Catalunya amateur 
masculina
2a ronda
CF Sant Cebrià 2019 0 (4) - 0 (2) CE 
Europa B
 

WATERPOLO
Copa Federació masculina 
Jornada 5
CN Mataró 12 - 11 CN Catalunya
Classificació
1. CE Mediterrani ....... 8 pts.
2. CN Mataró .............. 7 pts.

4. CN Granollers.... 3 punts.
7. CN Catalunya ......2 punts.
Jornada 6
CN Catalunya - CN Granollers 
(11/06, 12.30h)

Copa Federació femenina
Jornada 4
CN Catalunya 6 - 6 CN Terrassa
Classificació
1. CE Mediterrani ....... 6 pts.
2. CN Catalunya ..... 6 punts.
6. CN Terrassa ..........1 punt.

HANDBOL
Quarta Catalana masculina 
Eliminatòria per l'ascens 
Tornada 
Handbol Ègara B 22 - 29 Handbol 
Claret 

Anada
Handbol Claret 26 - 24 Handbol 
Ègara B

ESCACS
1r Circuit Blitz d'Estiu del CE 
Tres Peons
Classificació final (8 rondes)
1. Albert Castillo (MF, CE Vila 
Olímpica) ............... 8 punts.
2. Alfonso Alfaro (MF, CE Tres 
Peons) ................. 6,5 punts.
3. Adrián Jiménez (CM, CE 
Barcelona) ............. 6 punts.

Resultats

"No és cert que 
entreguessin cap 
carta", apunta el 
president del club, 
Víctor Martínez

29 gimnastes de via 
olímpica de La Salle 
disputaran aquest cap de 
setmana als Hostalets de 
Balenyà la tercera fase 
de la Copa Catalunya 
de gimnàstica artística 
femenina d'aquesta 
categoria. El Gràcia 
Gimnàstic comptarà amb 
vuit representants, de VO2 
a VO5. D'altra banda, a 
la tercera fase de la Copa 
Catalunya de gimnàstica 
artística masculina en 
promoció, base i via 
olímpica disputada a Vic, 
els equips base del club del 
carrer Molist (foto) van 
obtenir la segona plaça en 
B2 i P1 i la tercera en B5.

Cedida
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Sergi Coma (Santboiana): 
"Ha sigut el millor any de 
la meva vida esportiva, 
no sé si el tornaré a tenir"
El jugador gracienc de rugbi guanya la lliga de Divisió d'Honor 
amb el club centenari i suma la quarta temporada a l'equip

À. Gutiérrez Pascual

E l jugador gracienc de rug-
bi Sergi Coma (Barcelona, 
1993) és un dels integrants 
de la Santboiana que s'ha 
proclamat campió de lli-

ga de la Divisió d'Honor, la tempo-
rada del centenari del club. Coma 
analitza les claus perquè aquest 
campionat ha tornat a Sant Boi 
setze anys després. 

A la teva quarta temporada, cen-
tenari i lliga. Quin és el secret?
La Santboiana ha tingut bastants 
més recursos que altres anys pel 
centenari. Des d’un principi hi 
ha hagut molt bona sintonia amb 
els nous entrenadors i jugadors. 
Comptar amb tantíssima gent i la 
competitivitat ha fet que guanyem. 

No heu perdut cap partit a casa. 
Ha estat un factor clau, fi ns i tot 
guanyar a fora. Va ser molt im-
portant al camp del Salvador de 
Valladolid, on feia molts anys que 
no s’hi guanyava. El punt d’infl e-
xió per creure’ns que teníem equip 
per guanyar la lliga. 
 
I a la fi nal contra l’Ordizia heu se-
gellat el campionat al Baldiri Aleu.

Els tres partits de playoff a casa 
van ser un espectacle de gent ani-
mant. Les setmanes prèvies et sa-
ludaven pel carrer i t’animaven. 
Ha estat una experiència molt im-
pressionant, amb la celebració.

Com has viscut aquest curs?
A final de temporada passada el 
club em va millorar les condici-
ons. Això m’ha permès entrenar-
me més i gaudir d’un rugbi més 
professional. Em sento totalment 
partícip d’aquesta lliga, amb els 
minuts que he jugat.

Sents que hi has contribuït.
Ha sigut el millor any esportiu de 
la meva vida, no sé si el tornaré a 
tenir, perquè no sabem què passa-
rà la propera temporada.

La campanya vinent continues.
L’entrenador vol que segueixi, està 
encantat. Ara he de parlar amb el 
club de les condicions. Li he dit 
al tècnic que siguin quines siguin 
les condicions, tinc clar que vull 
seguir aquí. Com a mínim algu-
na temporada més. Mentre el cos 
aguanti, vull seguir.

À.G.P.

E l sènior masculí del Vedruna es jugarà diumenge 
12 a la pista del Castellbisbal (19.30h) seguir una 
temporada més a la Copa Catalunya de bàsquet. 

L'equip que entrena Sergi Raventós va fer dissabte 
passat un partit complet al poliesportiu Sagarra i es va 
imposar a l'anada de la promoció de permanència (76-
55). Amb una afi ció bolcada, el conjunt verd va anar 
per davant en el marcador durant gairebé tot l'encon-
tre. Pol Rigat va ser el jugador local més destacat amb 
16 punts, el mateixos que David López, el millor del 
conjunt visitant. L'objectiu del Vedruna és mantenir 
la línia de joc al matx de tornada al pavelló L'Illa de 
Castellbisbal i sobreposar-se a l'escalf del públic local. 

"Anirem a guanyar el partit", assegura Sergi 
Raventós, que insisteix en treballar les diferents va-
riants defensives. També considera clau reforçar la 
tasca ofensiva. "A fora acostumem a baixar en aquest 
aspecte", analitza Raventós, que compta amb tots els 
efectius de la plantilla."A casa vam fer un molt bon 
partit. I a Castellbisbal ho haurem de fer igual o mi-
llor", afegeix el president de Vedruna Gràcia Bàsquet, 
Xavier Sendra.

El Vedruna es juga 
a Castellbisbal la 
permanència a 
Copa Catalunya 
L'equip de Sergi Raventós 
s'imposa a l'anada de la 
promoció per la salvació (76-55)

Xavier Sendra

Coma, al bus de celebració de la lliga pels carrers de Sant Boi. Foto: Jordi Elias
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Campanya de suport a l’Independent de Gràcia

Et regalem un llibre a escollir

Sobrevivint a la pandèmia

Gràcia Desconeguda | Gràcia Festa Major

Pots obtenir el teu Bo presencialment a DBcoop (carrer de Sant 
Lluís, 11) o a l’Independent (Carrer Perla, 3), o a través d’una 
transferència o ingrés al compte
ES64 0081 0077 8700 0153 0362. Informa de l’ingrés amb el 
concepte “Campanya suport” al comprovant de l’ingrés. Ens el fas 
arribar per correu electrònic (administracio@independent.cat) i 
t’enviarem el llibre que triïs al teu domicili. Aquestes aportacions 
seran desgravades en la declaració de la renda de 2021.
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Cartes al director

Pedro Sánchez, culpable 
per acció i omissió 
El 24 de març, Mohamed Ben Halima va 
ser embarcat, per força i de forma irregu-
lar, en un avió i tornat a Algèria. Halima, 
un exofi cial de 32 anys que havia denun-
ciat la corrupció dins de l'exèrcit del seu 
país, ara ha estat condemnat a mort al 
seu país.

Per què serveixen les lleis, en concret 
la llei 12/2009, del 30 d'octubre, regula-
dora del dret d'asil i de la protecció sub-
sidiària? I per a què serveixen les lleis in-
ternacionals sobre això?

Per què la fi scalia no actua demanant 
responsabilitats al govern més 'progres-
sista de la galàxia’? Pot dormir tranquil 
Pedro Sánchez quan intercanvia una vida 
per l'interès econòmic del gas? Per què, 
els mitjans de comunicació no tracten 
aquest tema en profunditat?

Aquesta és una mostra més del funcio-
nament tòxic d'aquesta Espanya carpeto-
vetònica, de la qual volem marxar.

Amadeu Palliser Cifuentes

Opinió

L'acte de la Primera Pedra de l'illa d'equipaments Quiron 
d'aquest dimecres no tenia més història que el simbo-
lisme després de tants anys d'un acte similar a Gràcia, 

el dels habitatges dotacionals de l'antiga Cibeles de 2010. Ningú 
no sabia res de la licitació dels futurs equipaments, però almenys 
vam saber què hi havia dins de l'urna que s'ha enterrat en els fona-
ments: monedes de curs legal, fotos dels picnics de l'Espai Quirhort, 
un tríptic de l'AV Park Güell-La Salut-Sanllehy i una mascareta de 
Salutem. 

El
depen-

dent

Editorial

Una Festa Major
igual però diferent

A la majoria de mortals, com diria aquell, els agafa lluny la Festa 
Major de Gràcia quan encara som a juny, tothom va estressat de 
feina que s'ha de treure abans de vacances i encara falten més de 

dos mesos per deixar-se anar al dolce far niente de la segona quinzena 
d'agost. Però en una festa de base popular la feina preparatòria comen-
ça setmanes i mesos abans i ara mateix les comissions de carrers són un 
bullidor de detalls que s'han de llimar i perfeccionar fi ns a límits insos-
pitats perquè res no falli durant set dies. 

Hi ha elements d'aquesta Festa Major 2022 que ja s'han explicat, al-
guns inusualment d'hora enguany, com la pregonera, l'expresidenta 
de la Fundació Festa Major, Carla Carbonell, però la diada va prenent 
forma sobretot amb l'estructura i els permisos dels espais que es ges-
tionen aquests dies. Així sabem que hi ha un cert retorn a la normali-
tat de la Festa Major anterior a la pandèmia, sense necessitats de re-
serva prèvia ni aforaments limitats per a les activitats, més enllà del 
control d'accés als carrers instaurat fa un bon grapat d'anys; també 
sabem que hi haurà 23 comissions de carrers participants (amb el re-
torn de Perla i la baixa de Maspons), que l'espai Bailèn es consolida 
com a l'escenari de concerts que als anys 90 va ser però des de l'any 
passat en un format mitjà, i que de nou hi haurà Festigàbal a la plaça 
de la Sedeta.

La Festa Major 2022 serà, per tant, igual a la que vam viure fi ns al 
2019, però diferent en primer lloc perquè alguns festers i veïns ja no 
hi seran, i també perquè la sempre angoixant pedra de toc de la segu-
retat serà una feina que s'ha de fer entre tots.
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Amb la 
col·laboració:

Nova llei d'habitatge

La llei ha de protegir les 
famílies treballadores 
i limitar de veritat 
els preus de lloguer

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

L ’habitatge assequible és una reivindi-
cació cabdal del les dones i el veïnat 
de Gràcia. Hem d’estar amatents amb 

quina Llei d’Habitatge s’aprova a l’estat. 
La nostra alcaldessa ha anat a Madrid per 
presentar-hi esmenes ja que està en trà-
mit al Congrés. Barcelona és una ciutat 
amb un percentatge alt de persones en 
règim de lloguer: 40%. Cal que la Llei pro-
tegeixi les famílies treballadores i limitar 
de manera efectiva els preus de lloguer, 
tal com reclamen els moviments socials: 
una regulació dels lloguers efectiva que 

no permeti les pujades abusives i abaixi 
preus excessius; evitar els desnonaments 
de famílies vulnerables obligant els grans 
tenidors a fer lloguers socials abans d'un 
desnonament i introduint la mediació en 
el cas de petits propietaris; una fi scalitat 
antiespeculativa que ajudi als bons em-
presaris i cooperatives que volen cons-
truir habitatge de lloguer i assequible, i 
alhora penalitzi als fons voltors que no-
més volen especular; fi nançament de l'1% 
del PIB per ampliar el parc públic d'ha-
bitatge, igual que altres països europeus. 
Si la llei s’aprova tal com s’ha presentat 
no canviarà la realitat del mercat de l’ha-
bitatge i això és inacceptable. Pensem 
que també s’hauria d’acomplir allò que el 
30% de l’obra nova siguin pisos de protec-
ció social.

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

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

Programació 
Ràdio Gràcia 2022

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres Dissabte o 
diumenge

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

Música i 
Geografi a

Lalo López
Tobacco Road

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

Lalo López
Tobacco Road Teatrí de Butxaca Las tardes 

a Gràcia

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

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política 
(2) – Tot 

comerç (3)

Música i 
Geografi a Gracienques (1)

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

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat
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Opinió convidada
Montserrat Higueras Tobajas, presidenta de l’Associació Gràcia Participa

Agonia de les entitats socials

L es entitats socials barcelonines agonitzem per la 
falta de recursos i la manca de liquiditat. Les sub-
vencions per adjudicar ajuts de l’Ajuntament de 
Barcelona, que tot just s’han publicat fa unes set-
manes (publicada la resolució provisional, la de-

fi nitiva sortirà a mitjans de juliol, la qual cosa vol dir no 
cobrar a tot estirar abans de setembre), deixen molts 
projectes fora per manca de pressupost, i reparteixen en 
els millor dels casos les mateixes quantitats que a la con-
vocatòria anterior malgrat enguany som més entitats a 
repartir i que cada any que passa representem moltes 
més persones destinatàries del projectes pels quals de-
manem les subvencions.

És un sense sentit que entitats com l’Associació Gràcia 
Participa avancin diners (en el nostre cas per comprar 
aliments i productes d’higiene i neteja pel Rebost Solidari 
i per pagar les despeses de formacions del Replà) sense 
saber de quins ingressos disposarem fi nalment i que tin-
guem difi cultats per donar un bon servei a les veïnes que 
atenem i acompanyem cada dia des dels nostres espais. 
Les subvencions no són ni poden ser mai cap solució pel 
tercer sector, i molt menys com estan plantejades actual-
ment: són una teranyina on més que menys ens engan-
xem i tenim difi cultats reals per desenganxar-nos-hi. No 
pot ser que els nostres projectes dels que depenen milers 
de persones dels nostre barris i des d’on els oferim uns 
serveis que l’administració hauria de garantir-los depen-
guin d’una o dues subvencions. 

Ara és l’hora de dir prou: la infl ació i el confl icte a 
Ucraïna ens estan obligant a buscar alternatives. Estem 
vivint una emergència social malgrat una part de la po-
blació així com també una part de les administracions 
fan veure que no existeix perquè les dades diuen que 
l’atur disminueix, el turisme ha tornat, els restaurats són 
plens i els creuers ens porten milers de turistes... Ai làs! I 
tot això passa alhora que el tercer sector estem treballant 
per preveure com atendrem sense recursos el repunt de 
demandes d’ajudes del 20% que tots els indicadors donen 
com a fet segur i que arribarà durant els propers mesos.

La pandèmia ens ha deixat una nova pobresa amb risc 
de cronifi car-se i amb la pujada de l’IPC i l’encariment de 
la cistella de la compra les peticions d’ajudes s’incremen-
ten dia rere dia i per això cal que totes diguem prou!

Cal buscar alternatives per fer sostenibles les nostres 
entitats i els projectes que fem i cal que les administraci-
ons garanteixin els drets de tota la ciutadania, perquè sen-
se tenir garantits els drets socials no hi ha llibertat ni equi-
tat. Cal que les institucions reconeguin la feina que fem i 
que es responsabilitzin de que puguem continuar fent-la. 
I totes les administracions han de fer una refl exió: o ens 

ajuden a les entitats que ajudem a les nostres veïnes o les 
ajuden a elles directament amb actuacions globals i defi ni-
tives, no parcials i temporals, però ja hi ha prou de seguir 
com fi ns ara on es convoquen subvencions al febrer, publi-
quen les resolucions durant l’estiu i paguen a la tardor. Ni 
l’Ajuntament de Barcelona s’ho pot permetre ni cap de les 
administracions que tenen responsabilitat vers el benestar 
de la ciutadania tampoc ho pot fer. 

Les entitats del tercer sector no podem sobreviure sen-
se les subvencions però tampoc en podem viure d’elles, 
perquè arriben tard i sempre amb imports inferiors que 
no cobreixen ni la meitat de les necessitats reals que des-
crivim en els nostres projectes. 

Les entitats ens mantenim vives gràcies en la majoria 
dels casos al compromís de les voluntàries i de la comu-
nitat creada al voltant dels nostres projectes. Altrament 
cal explicar que les entitats socials barcelonines agonit-
zem per la falta de recursos i la manca de liquiditat. Fins 
quan podrem sobreviure o millor dit, malviure? 

És un sense sentit que entitats 
com Gràcia Participa avancin 
diners sense saber de quins 
ingressos disposarem fi nalment 
i que tinguem difi cultats 
per donar un bon servei a 
les veïnes que atenem

la 
setmana

Respectem a Guarnim

Josep A. Torralba

Aquest dijous passat vam poder tor-
nar a viure, després de la tant obli-
gatòria aturada per la pandèmia, 

de la Festa que organitza l’Associació 
Guarnim.

Per qui no ho sàpiga, el seu projec-
te es resumeix en portar a les escoles 
la cultura popular, on ara mateix estan 
centrats en ensenyar que són i que signi-
fi quen Sant Medir i la Festa Major.

Com deia, la gent de Guarnim van 
aplegar a la Plaça de la Vila a totes les 
classes dels col·legis que s’han animat a 
participar aquest any. Així, comencen a 
omplir els seus espais de guarnits, com 
si aquest any la Festa Major s’hagués 
volgut avançar un parell de mesos i, un 
cop completats, cadascuna fa el seu pre-

gó, s’encén la traca i comença la cercavi-
la amb música i uns convidats de renom 
com en Torradet i la Gresca. Hi ha pre-
mis, actuacions dels mateixos partici-
pants i es va posar punt i fi nal amb un 
fantàstic concert d’una big band d’alum-
nes de 6è d’ESO. En resum, una gran 
Festa Major en petit format.

Potser, quan llegiu això, no us venen 
moltes emocions ni ganes per anar a 
veure-la, però si la viviu veient les ganes, 
els somriures i la gran motivació dels 
nens i les nenes, entendríeu el per què 
heu de formar-ne part.

En la meva humil opinió, segurament 
és un dels projectes més interessants 
que es fan al nostre Districte i, sens 
dubte, hem de seguir donant-li suport. 
Administracions, poseu-vos les piles i 
entengueu que la nostra cultura popular 
necessita iniciatives com aquesta.

Potser així acabem aprenent les nos-
tres tradicions, a saber gaudir de les 
Festes i, especialment, a respectar els 
guarnits.

Segurament és un 
dels projectes més 
interessants que es 
fan al nostre Districte
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Opinió convidada
Associació cultural centre sufí Naqshbandi (Grup Interreligiós de Gràcia)

A la recerca de respostes 

En Josep Cusi Matamala era un noi eixerit que vi-
via a la gran ciutat envoltada de modernitat... Però 
potser dir... En Jaume Caparrós Baule era un home 
ja gran que havia vist molt de món amb la seva fei-
na... Però potser no... En Pere Santjoan Pi era una 

persona de mitjana edat en plena eufòria/neguit pel dia al 
seu poble de la plana... Tanmateix. És la vida de tantes per-
sones, homes i dones per igual, cadascuna diferent i totes 
amb el mateix tret: són de la nostra societat, però no aca-
ben de trobar-s'hi a gust. ¿Què hi ha dins seu que els ne-
guiteja, que els diu que això no és tot? Què manca, al fons, 
cobert... ¿Per quin motiu som nascuts justament en aquest 
moment i lloc, en aquesta família?, ¿per què ens va la vida 
com ens va? ¿cap a on?

No és fàcil respondre; avui dia tenim informació de tota 
mena, fi ns a la saturació, i per tant poques coses queden 
amagades. Però tenir poc o massa és igualment frustrant. 
De tenir-ne poc és fàcil adonar-se, d'haver-n'hi massa ja 
és més difícil. La difi cultat està a aclarir, esbrinar, desco-
brir un camí sense embuts, saber on porta, com i amb qui. 
Parlem d'una guia clara, amb valors autèntics, liderat-
ge clar, sense trampa ni cartó; i sap molt de greu perdre el 
temps, anys i panys de la nostra vida i esforç darrere una 
ideologia per a la fi  descobrir la seva falsedat i trampa; bà-
sicament que el que es diu de fer i el que es fa, no quadren! 
No ens podem arrogar l'exclusivitat de la guia, però sí dir 
que són pocs els camins 'reals', i que el món està en caos. 
Més que mai cal llum per veure-hi; per veure la nostra vida 
amb perspectiva i profunditat, per saber quines eines uti-
litzem, d'on venen, quins són els interessos mundans de 
fama, nom, i interès crematístic de cada grup. No és d'espe-
rar un món perfecte, al nostre gust; el món és lloc de prova, 
de patir i gaudir situacions alternants de salut i malaltia, 
riquesa i pobresa, facilitat i difi cultat; cap guia espiritu-
al voldrà evitar als seus deixebles aquests entrebancs i so-
tragades: ans al contrari és possible que les afavoreixi per 
accelerar un canvi de caràcter de la persona. Sempre l'ene-
mic a batre és molt a prop nostre, hàbilment camufl at; és el 
nostre ego, egoisme, egocentrisme, el meu jo ansiós de pro-
tagonisme, de mundanitat; vol sotmetre'ns a la seva impla-
cable tirania, encara que sembli que cerca el nostre millor 
benestar; al fons sabem que no concedeix satisfacció/pau 
durable, ni física ni mental.

Un dels principals desenganys a la societat moderna és 
la Justícia. Davant d'actuacions d'entitats, de persones, 
d'empreses, de col·lectius, sentim que no és just com es 
comporten; no és un sentiment d'injustícia perquè vulne-
ren tal llei civil o tal llei mercantil. No, no és això. És una 
sensació de quelcom atenta al sentit de justícia innat. Avui 
tenim una justícia basada en criteris canviants; coses que 
eren punibles fa vint anys ara no ho són i potser demà tor-
nen a ser-ho, o sia al 'gust del consumidor'; el marc de re-
ferència, els límits, són difosos i subjectius. Manca el gran 
'marc de referència' per saber com actuar en aquest món 
de forma que doni sentit a la nostra existència com a per-
sones i no com bèsties de la jungla. Un seguit de normes i 

consells, per determinar que es pot fer i que no, que és be-
nefi ciós i que és nociu pel nostre cos i la nostra ànima, que 
ens il·lumina i dona força i que ens degrada, enfosqueix 
i ens desespera. Des d'Adam, mitjançant Noè, Abraham, 
Moisès, Salomó, Jesús i fi ns a Muhammad (la pau sigui 
amb tots ells) una guia de com cal viure s'ha manifestat. 
Altres pobles fora d'aquest tronc principal, han rebut igual-
ment aquestes guies i consells que tant podem trobar a la 
Xina amb Lao-tsé, a les 'Meditacions' de l'emperador Marc 
Aureli, als xamans de Centre i Nord-amèrica i de Sibèria, i 
als indígenes d'Austràlia, per exemple. Amb el pas dels se-
gles la majoria dels missatges han sigut corromputs, tergi-
versats. Per això la cadena de 'revelació' divina ha recordat, 
una i una altra vegada quina és la condició 'real' de l'home 
a la terra i quina la seva tasca a fer. Ens hem estès per si-
tuar-nos en context i fi nalment dir: això m'interessa o no; 
soc com en Josep, el Jaume o en Pere, persones normals 
que senten que manca una 'altura de mires' a la seva vida, o 
considerem que vivim i morim com ho fan els cucs o els co-
nills, que s'acaba quan els mengem o els posem a l'ham de 
la canya de pescar.

Les persones d'aquesta associació sufí som d'àmbits, pa-
ïsos i experiències diferents, com en Josep, en Jaume o en 
Pere. No hi ha un motlle estàndard; aquesta diversitat és 
part principal de l'escola sufí, on és indispensable 'l'altre' 
per compartir, emmirallar-se, fer-se costat, barallar-se, i així 
polir els escaires punxants de la nostra personalitat egois-
ta. Bé, la qüestió ja ha estat plantejada. La resta és una cer-
ca de respostes que ha portat a unes persones a apropar-se 
i preguntar-nos ¿què sabeu vosaltres, quin coneixement au-
tèntic teniu, com assoliu la pau (és a dir, com feu la guerra a 
l'ego)? El nostre mestratge és ancestral; una cadena de per-
sones extraordinàries han mantingut curosament durant 
milers d'anys aquell coneixement que el Creador va donar al 
primer home, Adam, i a la seva descendència de profetes.

Marhaban (benvinguts). Estem al vostre servei; la porta 
és oberta.

GettyImages / Olga Gavrilova

la 
setmana

Una qualitat 
per a la llengua

Albert Balanzà

Vaig deixar el càrrec de cap de 
Política en un diari d'àmbit naci-
onal i encara corro tot el que puc 

per fugir dels imbècils debats de la pe-
tita politiqueria nostra (l'estatal ja em 
passa totalment desapercebuda). Però 
aquests cabrons, que diria en Toshack, 
de tant en tant potinegen en realitats de-
licades que m'interessen: la llengua.

Del cert no escolto res del que diuen 
però treballo amb la llengua i em pre-
ocupa el tractament de qualitat que no 
només els periodistes sinó els ciutadans 
en general en fem. Al gremi som vícti-
mes d'un aprenentatge coix dels artilugis 
i riqueses que permet la nostra principal 
eina de comunicació, i al nostre voltant 
s'hi desplega tota una societat que no 

està obligada a exercir aquesta recerca de 
la qualitat. O sí.

Cada dia els diaris que llegeixo es po-
sen en mans de correctors mecànics on 
preval la versió castellanitzada d'ex-
pressions genuïnes en català que es per-
den no només perquè ningú les diu sinó 
perquè ningú les escriu. Només avui he 
llegit "degustar" en lloc de "tastar" en 
un tuit d'una institució o "Que Deu re-
parteixi sort" en una traducció barata i 
matussera en un article d'opinió.

Però no s'acaba aquí el desastre de la 
llengua sinó que es viu en totes i cadas-
cuna de les comunicacions amb perso-
nes teòricament il·lustrades i amb càr-
recs ben remunerats que m'envolten. 
Gairebé tots demostren una insegure-
tat manifesta en el domini de la llengua. 
I aleshores penso ràpidament en ma 
mare, i en els seus paperets enganxats a 
la nevera de casa, on apunta encara ara 
expressions i mots que sent per la ràdio. 
Ella, que encara no fa pas tant feia els 
singulars acabats en -e perquè li sem-
blaven més catalans.

El desastre de la llengua 
es veu en la inseguretat 
en l'expressió de persones 
teòricament il·lustrades
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Entitats

Divendres 10 de juny
Presentació del llibre Què pinto aquí? Un 
affaire institucional, amb l'autora, Gala 
Pin. Organitza Agita't Gràcia. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Dissabte 11 de juny
20è aniversari de l'Ateneu Rosa de Foc. 
Amb activitats durant tot el dia, dinar, 
contacontes i música. Concet de El sobri-
no del Diablo (20h).
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a partir de 
les 11h 

Concert: Angué and her hot jazz trio.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19h

Diumenge 12 de juny
Cicle collites d'estiu: Coloraines. Cor in-
fantil de l'Orfeó Gracienc.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 12h 

Concert 40è anviersari Coral Baluern. 
Cor 9 + coral Baluern.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18.30h 

Dijous 16 de juny 
Cicle Visions d'Àfrica: La situació de 
Guinea Equatorial actualment, amb 
Fameyong Salet Tmum, opositor al rè-
gim d'Obiang a l'exili. 
Banc Expropiat (Quevedo, 13-15), a les 
19h 

Assaig obert amb Roig Korai: Buia 
Reixach.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 
20.30h 

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 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 Final de curs (gimcana d'aigua, pun-
xada musical de joves i berenar a la pla-
ça). Parada informativa Punt infoJOVE.
Plaça de l'Espai Jove la Fontana (Gran de 
Gràcia, 190-192), a les 18h

T’interessa. Dia de Portugal, de Camões i 
de les Comunitats Portugueses. A càrrec 
del professor João Alves Dias. I concert 
del duet italoportuguès Still Life.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19h

Concert: Hashtag21.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h 

Concert: Casals Sabaté presenten 'ics ics'.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h 

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

Dissabte 11 de juny
Taller: París, Londres i plaça Lesseps a l’es-
til Šašek, amb motiu de l'exposició 'Això 
és Šašek: viatge a l'univers del genial il-
lustrador txec'. Talleristes: Emma Bosch 
i Rosalía Clemente, docents de la secció 
Educació Visual i Plàstica de la Facultat 
d'Educació de l'UB. Per a bibliotecaris, do-
cents i altres mediadors de la literatura 
infantil i juvenil. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 11h 

12a Edició Festival Simfònic. Concert final 
de curs de l'Escola de Música del Palau: 
Orquestra DesCora'T, Combo Sàpiens, 
Coral EOS i alumnes de cant modern.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12h 

Mostra de dansa de l'escola La Calíope. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192), a les 18h 

Lectura dramatitzada del text La benvin-
guda, del jove dramaturg Marc Guevara 
Vilardell.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 18.30h

12a Edició Festival Simfònic: Cor NovAura. 
Cal reservar l'entrada.
Casa SEAT (Pg de Gràcia, 109), a les 19h

Diumenge 12 de juny 
FM Coll 2022: Passejada geològica pel 
barri. A càrrec del geòleg Roger Klein. 
Inscripcions a informacio@ccelcoll.org 
(places limitades).
Plaça Salvador Allende, a les 10h

Música: Fem-ho Reggae.
Parc de la Creuta del Coll, a les 16h

Dilluns 13 de juny
Perseguint la història: L'Octava de Corpus 
a Gràcia. A càrrec de Josep M. Contel, pre-
sident del Taller d'Història de Gràcia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h 

Dimarts 14 de juny
Taller EstàsON. STEAM pel medi ambient 

(9 a 12 anys). Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h 

L'Aventura de conèixer: Catalunya des del 
tren, de Barcelona a Puigcerdà. A càrrec 
de Lluís Borràs, autor del llibre homònim.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h

Dimecres 15 de juny
Masterclass: Ciberseguretat i autodefensa 
digital, amb Genís Margarit. Cal inscrip-
ció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18h 

Presentació de l'informe anual de la isla-
mofòbia a Catalunya 2021. Segon Informe 
Anual que es presenta per part de l’Asso-

ciació STOP Als Fenòmens Islamòfobs a 
Catalunya, des que va néixer l’Observatori 
de la Islamofòbia l’any 2020. És el resul-
tat de la recollida de casos islamòfobs al 
territori català durant l’any 2021 i la pos-
terior investigació d’aquests. Intervenció 
d'Alberto López Bargados (SAFI).
Espai Jove la Fontana, a les 18.30h

24a La Taverna del CAT: Pep Moliner i 
Marc Egea. Reserves de taules a bardel-
cat@gmail.com
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21h

Dijous 16 de juny
EnSextimem: Sexefòrum, crispetes, sèries 
i primeres vegades. Per a joves entre 14 i 
18 anys. Avisar per whatsapp: 635080047.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17.30h

Concerts de barraques, tabalada i 
correfoc per les festes del Coll
Amb el pregó de la cantautora Aina Camps, també presidenta de la Malèfica, 
va arrencar el passat divendres 3 de juny la Festa Major del Coll. Aquest cap de 
setmana desplegarà el gruix de les activitats, amb els concerts de barraques 
divendres al Parc de la Creuta del Coll, on actuaran Sobre mi Gata i Elane. 
Dissbte, a banda de la tarda de jocs infantils i festa de l'escuma, destaca la 
tabalada amb els Escuats de la Malèfica del Coll i Malsons de la Vella de Gràcia, 
i els tabalers adults de la Malèfica i de la Vella de Gràcia, que iniciaran el 
recorregut al Parc de la Creuta del Coll fins la plaça Salvador Allende. Al correfoc 
posterior s'afegiran La Vella de Gràcia i les bèsties de foc el Gaudiamus del 
Coll, Drac de Gràcia i Atzeries de la Vella; de la plaça Salvador Allende fins al 
carrer Castellterçol. I a partir de les 22h, concert de Kiwi i Las bajas pasiones.
Dissabte 11 de juny al Parc de la Creueta del Coll a partir de les 19.30h

Recomanem

Cedida
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Música, guerra i 
Radio Barcelona: 
cicle de concerts 
al Park Güell

El Museu d'Història 
de Barcelona enceta el 
proper 17 de juny el cicle 
'Música, Guerra i Radio 
Barcelona' amb el concert 
'Música de cambra on 
the air', amb el duet 
format per la violinista 
Maria Cuatrecasas i el 
violoncelista Ignsai Piera. 
El cicle recupera part de 
la música que durant la 
guerra va quedar lligada 
a la política i va omplir 
molts cafès i locals on 
els oients es trobacen 
per escoltar la ràdio. La 
proposta es completa amb 
'El Jazz més europeu' 
(1/07), 'El lied sonava en 
català' (8/07) i 'La cobla 
contra el feixisme', amb la 
col·laboració de l'ESMUC 
(15/07). Reserva prèvia.

Cedida

El Casal Corpus 
tanca temporada 
amb una lectura 
a Can Carol
Aquest dissabte 11 de 
juny el grup de teatre 
Casal Corpus tancarà 
la temporada amb una 
lectura dramatitzada de 
'La benvinguda', escrit 
pel jove dramaturg Marc 
Guevara Vilardell. A les 
18.30h a Can Carol, amb 
taquilla inversa.

El Coll - La Bruguera 
amplia la programació 
cultural amb un cartell 
estable de teatre
El centre cívic -amb quatre grups consolidats- ultima aquests 
dies el format per sumar la nova proposta de cara a la tardor

Silvia Manzanera

E l teatre és una de les dis-
ciplines artístiques amb 
més tradició i arrelament a 
Gràcia, amb entitats histò-
riques que serveixen de pe-

drera d'on han surtit i surten actors 
amateurs i professionals. A la Vila, 
és una realitat visible. I en el cas 
dels barris del nord, malgrat que 
els darrers anys l'activitat ha patit 
un descens evident, també comp-
ta amb una interessant trajectòria 
en aquest àmbit -documentada des 
dels anys 30 i fins el 2015 pel Centre 
d'Estudis del Coll - Vallcarca, i que 
ara entoma el centre cívic. 

Amb quatre grups de teatre 
consolidats, a partir de la tardor 
l'equipament inclourà una progra-
mació estable de teatre, per donar 
resposta als grups del propi equi-
pament i per acollir altres deman-
des o propostes que arribin al cen-
tre. "Encara estem estudiant com 
encaixar la programació, però la 
idea és que sigui una activitat cul-
tural regular com és ara la música 
o el cómic", explica Xavi Franch, 
director del centre.

Després de l'estrena del mig-
metratge 'Barri de tinta i paper', 
un projecte de teatre comunitari 
per reivindicar la memòria de la 
Bruguera i la influència de l'edi-

'Barri de tinta i paper' ha desembocat en el grup de teatre Provoc'art. Foto: Cedida

Improvisació llatina i altres 
prismes culturals. La celebració 
del Dia Mundial del Teatre a 
finals de març va ser la primera 
oportunitat de mostrar el treball 
dels grups del Coll que actualment 
compten amb el recolzament 
del centre cívic: El Piano de 
Cartón, Improlatina, Provoc'art i 
Strangers Produccions, cadascuna 
amb una manera diferent 
d'entrendre el llenguatge teatral.

torial en la història del barri, 
part dels participants es van re-
convertir en un nou grup de te-
atre, Provoc'art, companyia au-
togestionada que es va sumar a 
la mostra que el Districte orga-
nitza pel Dia Mundial del Teatre, 
juntament amb la resta de grups 
que han assajat durant tot aquest 
curs. "Amb aquest grup per fi om-
plíem el buit de teatre al centre, i 
a més hem sumat tres grups més 
de persones del barri que tenien 
la necessitat de trobar espais per 
assajar", afegeix Franch. A l'octu-
bre, Provoc'art estrenarà la seva 
primera obra, una història de de-
núncia social. 

La vida associativa i cultural del 
Coll viu un període significatiu als 
anys 30 amb l'impuls del Casal 
Català Republicà del Coll i l'Ateneu 
Catalanista del Coll. A partir dels 
anys 40, però, serà la Parròquia 
de la Mare de Déu del Coll l'espai 
cultural més actiu, amb el naixa-
ment de les Caramelles com un 
dels eixos destacats d'aquesta eta-
pa, segons recull la cronologia feta 
per Josep Maria Riera i Antonio 
Sánchez. "Aquest estudi és molt 
rellevant perquè demostra el vin-
cle que històricament el barri ha 
tingut amb el teatre, amb les se-
ves diferents etapes i malgrat que 
això es talla en un moment deter-
minat", apunta Franch.

S.M.

Son estudiants del post-
grau de còmic d'esco-
les com La Llotja, la Pau 
Gargallo, Massana o La 
Industrial, i que fan les 

pràctiques d'empresa a CCOO, 
en un projecte que el sindicat 
va posar en marxa l'any 2018 
per donar sortida professio-
nal als joves artistes especia-

litzats en còmic o il·lustració. 
Una part d'aquesta experièn-
cia es materialitza en una ex-
posició amb els treballs que els 
joves han elaborat durant les 
pràctiques. Probablement sigui 
la seva primera historieta que 
arriba al gran públic. I això és 
el que es podrà veure al centre 
cívic el Coll - La Bruguera fins 
a finals de mes: la visió dels jo-
ves de la seva experiència amb 
la pandèmia. "El còmic que han 

de fer els estudiants, sempre té 
un contingut social, entenent el 
vincle amb CCOO", explica José 
Galvez, coordinador de la inici-
ativa. Així, aquest any, l'elec-
ció de la temàtica va ser fàcil. 
"Era una oportunitat perquè 
els joves donessin la seva visió 
de com havien viscut el confi-
nament, sent a més un dels col-
lectius més estigmatizats du-
rant la crisi sanitària", afegeix 
Galvez. L'exposició, emmarcada 

El repor

En el marc de la Festa Major, l'equipament del Coll acull 
l'exposició del projecte de CCOO per impulsar el còmic jove

Vinyetes, jovent i pandèmia

La mostra 'Vinyetes, joven i pandèmia', al Coll fins al 30 de juny. to: Cedida

en la Festa Major del Coll, també 
acollirà una taula rodona dijous 
16 de juny a les 19h. Després del 
30 de juny, últim dia per visitar-
la al Coll, seguirà recorrent altres 

espais i equipaments amb la 
idea d'arribar al màxim de pú-
blic. Que ja se sap, els inicis mai 
són fàcils. Tampoc pels artistes 
del còmic.
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'Top Gun: Maverick', 
trepidant enlairament 

Joan Millaret Valls 

Després dels subsegüents retards, finalment ha de-
sembarcat amb tota la seva força als cinemes l’es-
perat film Top Gun: Maverick de Joseph Kosinski. 

Aquest entreteniment de primera, però, ha gaudit 
d’una prèvia preestrena en el marc del 75è Festival 
Internacional de Cinema de Canes, tot un esdeveni-
ment mediàtic que va anar acompanyat de la concessió 
d’una Palma d’Or honorífica al seu protagonista, Tom 
Cruise. L’esperada seqüela de l’emblemàtic film adoles-
cent dels 80’ Top Gun (1986) de Tony Scott, no ha dece-
but a propis i estranys i s’ha convertit instantàniament 
en un autèntic fenomen de taquilla.

Després de més de trenta anys de servei, el capità 
Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise), un dels millors 
aviadors de l'Armada, no ha ascendit en l’escalafó mili-
tar per culpa de la seva debilitat per desafiar les normes 
i sobrepassar els límits, posant en risc les missions en-
comanades. El seu vell amic, el general Tom Kazansky 
‘Iceman’ (Val Kilmer), ara greument malalt, li fa un en-

càrrec: haurà d'entrenar a 
un destacament de gradu-
ats de Top Gun per a una 
missió supersecreta. 

Maverick, a qui no 
es permet participar en 
aquesta missió quasi su-
ïcida, es troba amb el ti-
nent Bradley Bradshaw 
“Rooster" (Mils Teller), 
el fill del difunt amic de 
Maverick, “Goose”, mort 

a Top Gun. Aquest fet s’esdevé un dels nuclis dramàtics 
d’aquest film de guerra i d’aventures ja que compor-
ta reobrir les ferides del passat. Destinat a una base 
de caces militars al desert de Mojave, Maverick retro-
barà també un antic amor estroncat, Penny (Jennifer 
Connelly – actriu que ve a prendre el relleu a la Kelly 
McGillis del film original-). 

Top Gun: Maverick és un film testosterònic i milita-
rista. Hi ha una celebració de la masculinitat a través 
de l’exhibició dels cossos fornits i musculats i, també, 
un cant a la camaraderia castrense, acompanyat d’una 
atracció per la velocitat i el risc. Però cal dir també 
que el film està banyat per un sentiment general de 
nostàlgia que li prova la mar de bé, treballant també 
la sentimentalitat, amb vessament d’alguna llagrimeta 
inclosa. És també un entreteniment de primera mag-
nitud, amb trepidants escenes de pilotatge i de vol, 
rodades d’una manera espectacular, encomanant ele-
vades dosis de realisme, desterrant l’efecte d’irrealitat 
que causen els efectes especials. I, per acabar, tenim 
un Tom Cruise en plena forma, rialler, seductor i mur-
ri, un veterà que no es queda mai enrere davant les 
gestes dels seus joves pupils.

crítica de 
cinema

Tenim un 
Tom Cruise 
en plena 
forma, rialler 
i seductor

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.

 Jurassic World: Dominion. 
18.30 i 21.35. 16.00. 17.10 i 20.15.
Marmaduke. 16.30.
 El arma del engaño. 21.00.
La voluntaria. 16.10. 21.20. 
18.00.
Live is life: la gran aventura. 
Dv, dl, dm, dc di j, 18.35.
Sonic 2: la película. Ds i dg, 
18.20.
Doctor Strange en el multiver-
so de la locura. 19.00 i 21.40.
Los tipos malos. 16.50.
Downton Abbey: una nueva 
era. 18.40.
Top Gun: Maverick. 16.00. 19.00 
i 21.40. 19.00 i 21.40.

Tenor. 15.50, 20.05 i 22.15.
Alcarràs. 16.15,18.50 i 21.25.. 

Cinemes Girona. Girona, 177
 Alcarràs. 18.00 i 20.15.
 Las gentiles. Dv, dl, dm i dc, 
16.30. Dj, 22.30.
La voluntaria. Dv, ds, dg, dl, 
dm i dc, 16.00, 18.00 i 20.00. Dj, 
16.00, 18.00, 20.00 i 22.00.
Costa Brava, Líbano. Dm, 
20.00.
El perdón. Dv, dg, dc i dj, 20.30.
Fantasías de un escritor. Ds i 
dc, 16.00. Dj, 22.00.
Mama Muu. Ds i dg, 16.00.
Camino incierto. Dc, 20.00.
Toscana. Ds, dg, dm i dc, 18.00. 
Dl, 17.30.
Red Cunt. Dj, 20.00.
The Lake. Ds, 20.00.
Cumbia que te vas de ronda. 
Ds, 20.00.

Viva Verdi (Gala Plácido 
Domingo). Dj, 16.00.
Dr. Mabuse (mostra de curts). 
Dg, 20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 Jurassic World Dominion. 
11.30, 16.00, 18.45, 20.00 i 21.30. 
Dj, 11.30, 16.00, 18.45 i 21.30.
 Mr. Wain. 16.00. 11.30, 18.10, 
20.20 i 22.30.
 La voluntaria. 16.00 i 18.00.
 El arma del engaño. Dv, dl, dg, 
dl, dc i dj, 16.00 i 18.00. Dm, 
16.00.
 Cinco lobitos. Ds i dg, 18.25 i 
20.25. Dj, dl i dc, 11.30, 16.00, 
18.25 i 20.25. Dv, 16.00, 18.25 
i 20.25. Dm, 16.00 i 18.25. Dj, 
16.00 i 20.25.
 Doctor Strange en el multiver-
so de la locura. 20.25 i 22.30. 
Dj, 22.30.

 La peor persona del mundo. 
22.35.
 X. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 22.40. 
Dj 22.30.
 Alcarràs. Ds i dg, 11.30.
 Todo a la vez en todas partes. 
11.30.
 Fantasías de un escritor. Dc, 
11.30.
 Promesas. Dj, 19.00.
 A-ha: la película. Ds i dm, 
11.30.
 Pintando el jardín moderno: 
de Monet a Matisse. Dm, 11.30 
i 18.15.
 Hiroshima mon amour. Dj, 
11.30.
 El secreto de Vicky. Ds, 16.15. 
Dg, 11.30 i 16.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
. 16.00, 17.45, 

20.40 i 22.30.

. 18.30.
. 20.35.

. Dv, ds, dg i dl i dc, 
16.00, 18.20 i 20.15. Dm, 16.00 i 
18.20. 22.30.

. 16.00.
 16.00.

. 
18.50 i 21.30.

. Dj, 
20.15.

. Dm, 20.15. 

Casals Sabaté: "Què hem 
de fer, blues? No. Hem 
de reivindicar el llegat 
musical del nostre país" 
Després de 20 anys junts, Blai Casals i Manu Sabaté celebren el camí 
recorregut amb 'ics-ics', que presenten aquest divendres al CAT

S.M.

Van començar junts fa 20 
anys i pel camí han incor-
porat instruments nous, 
companys de viatge i pro-
jectes diferents, per aca-

bar fent un disc tots dos de nou, 
'ics-ics', que presenten aquest di-
vendres 10 de juny al CAT (20.30h) 
en un concert on es reivindiquen 
com a duet i s'acompanyen d'amics. 

El concert d'aquest divendres serà 
un concert a l'ús o més aviat una 
trobada amb amics? 
Blai Casals: Un concert. Som mú-
sics que tenim dies més afortunats 
que altres. Serà un concert a l'ús 
perquè habitualment la gent ens 
troba tocant al carrer. I a més serà 
una trobada amb amics perquè vin-
dran a tocar amb nosaltres.
Manu Sabaté: És un concert per 
celebrar que fa 20 anys que estem 
junts. Ens venia de gust reivindicar-
nos com a duet després de dues dè-
cades de viatge comú.

Parlant de la vostra trajectòria, no 
pareu quiets. Què us mou a provar 
i experimentar tant?
BC: Som persones curioses de 
mena. Sempre he sigut crític amb 
el nostre món, allò que en diuen 
tradicional tot i que som músics i 
prou, sense etiquetes, però aquesta 
visió crítica et porta a experimen-
tar. Una vegada li vaig preguntar al 
Manu: "Què intentes fer?" I em va 
respondre: "Alguna cosa que et por-
ti a l'univers del so català".
MS: Hem tingut èpoques de refle-
xió. Hem crescut junts i crec que jo 

he après moltes més coses del Blai 
que ell de mi perquè em va obrir 
un univers, el de la música folk, que 
m'era desconegut i ho considero 
menys encotillat que fa 20 anys. 

No us agraden les etiquetes però sí 
reivindiqueu la música d'arrel. 
BC: Som conscients del context en 
què vivim i tot i no estar al 100% 
amb la música tradicional, és igual, 
perquè som d'aquí. Què hem de fer, 
blues? Volem transmetre la gent 
que estimem. També hi ha la vo-
luntat política de reivindicar el lle-
gat musical del nostre país.
MS: Venim de cau i ens hem format 
de forma crítica, entenent que tot 
és política. I amb la música, aquest 
posicionament sempre ha estat 
molt natural. 

En quin context apareix el disc? 
MS: Lligat a la idea de celebrar-nos. 
Hem anat amb altres grups però 

mai havíem reivindicat el duo. Hem 
tornat a assajar un dia a la setmana 
i als temes els hem donat la volta, 
amb la perspectiva de les coses que 
ens agraden ara. 

Com per exemple? 
BC: Incorporant recursos, com ara 
un teclat electrònic tot autofabricat 
i estic molt content amb el resultat. 
MS: Ja no podem incorporar més 
instruments i accessoris; ens falta-
rien mans. He fet una inversió gran 
en pedals i la veritat és que cada ve-
gada m'agrada més el so.

Què espereu del concert al CAT?
BC: Volem que vingui tothom!
MS: El CAT és casa nostra i es-
tem agraïts de tenir aquest espai. 
Començarem sols i després anirem 
afegint mandanga festiva amb Pau 
Benítez, Heura Gaya, i tancarem 
amb Mata Negra, primera reunió 
després de 10 anys.

Blai Casals i Manu Sabaté, assajant al CAT aquest dijous. Foto: S.M.
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Ferran Pons EstruchCrònica blava

El passat dissabte 4 els Castellers de la Vila de Gràcia 
vàrem donar una passa més en la normalització de 
la nostra activitat, al emprendre un viatge que havia 
quedat paralitzat per la pandèmia. Per fi , passat dos 
anys entaforàvem les faixes, camises blaves i pan-

talons blancs a les motxilles per emprendre el viatge cap a 
Köln (Colònia).

Allí ens esperaven amb els braços oberts els membres de 
l’Associació Köln-Barcelona, des del 1984 son ciutats ager-
manades. He de dir que els mites de l’amor alemany per 
l’ordre d’entrada varen semblar força encertats, perquè la 
primera cosa que ens van demanar va ser comprovar que 
els nostres castells cabien dintre la Kölner Dom, la catedral 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, us podeu imagi-
nar els nostres somriures al entrar en una de les catedrals 
més gran i altes dels món...

Per la tarda teníem roda de premsa amb els mitjans de 
comunicació de la ciutat i al fi nalitzar actuàvem fent un 
pd4 i pd4xs, davant de la seu de la cerveseria més propera a 
la catedral i patrocinadors del viatge, la Gaffel am Dom. Allí 
mateix sopàvem i alguns per consell dels alemanys, altres 
per experiència, vàrem descobrir que les cerveses son ser-
vides sense aturador fi ns que un mateix posa el posagots 
tapant la beguda. 

Sopats doncs en horari europeu, teníem per fi  un mo-
ment lliure per gaudir del centre de la ciutat, el gran pont 
que travessa el Rhin, les ribes del riu... Els més savis es va-
ren retirar a temps, i els més joves van prendre possessió 
del bar Barcelon en nom de la Vila de Gràcia.

Reposats tots plegats, teníem el matí de diumenge lliure 
per fer activitats culturals, alguns varen optar pel museu 
de la xocolata, pel de la Gestapo, pel Ludwig d’art modern. 
Al migdia ens reuníem en el Consilium la seu de la coordi-
nadora de l’altre Patrimoni Immaterial de la Humanitat 
per la UNESCO que ens trobaríem en aquest viatge, casa 
del “Kölner Karneval” (el Carnaval de Colònia). A nosal-
tres es sumaven també els Castellers de Berlín els nostres 
fi llols als que encara no havíem pogut apadrinar, i junta-
ment amb l’arquebisbe i el tinent d’alcalde procedíem a fer 
un dels batejos més exclusius que ha tingut mai una colla 
castellera, aigua de colònia inclosa. Finalitzades les forma-
litats, iniciàvem un taller de castells per la colla berlinesa i 

els membres del carnaval que es va allargar fi ns ben entra-
da l’hora de sopar. I així en un tancar i obrir d’ulls ja érem a 
Pasqua Granada, i els plats forts del viatge tot just comen-
çaven. A primera hora ens rebia l’alcaldessa de la ciutat al 
antic ajuntament, i un cop realitzada la recepció i fi rmat 
el llibre de la ciutat arrencava la cercavila cap a l’exterior 
de la catedral. L’actuació va començar amb un pd4xs, quan 
va esclatar un ruixat d’aquells que estoven els més valents, 
passats 5 minuts repreníem la diada amb un 4de7 i un 
4de7a molt celebrat, i ho rematàvem amb un 3de6xs i 2pd4 
al interior de la immensitat de la catedral.

Atesos de nou els mitjans de comunicació, ens acomi-
adàvem amb agraïments de tots els voluntaris que havi-
en treballat tant pel nostre viatge i tornàvem a guardar de 
nou la faixa, amb 3xUNESCO en el record i havent tancat el 
primer viatge d’una colla castellera post-pandèmia amb un 
somriure com els d’abans.

#3xUnesco: 
diari d’un 
casteller a 
Colònia

Foto del 4d7a davant la catedral de Colonia

Passat dos anys entaforàvem 
faixes, camises blaves i pantalons 
blancs a les motxilles, i cap a Köln 

La torratxa

La plaga
Marina F. Torné

 

La invasió que ens espera aquest es-
tiu serà d’impacte. Ja fa dies que han 
començat a treure el nas de sota les 

pedres. Empesos per les altes tempe-
ratures derivades de l’escalfament glo-
bal i després de dos anys de pandèmia, 
arriben més desvergonyits i amb més 
energia que mai. Són una focus de con-
tagi de malalties i preocupen especial-
ment les noves espècies invasores. La 
globalització els ha obert les portes de 
bat a bat. I no semblen tenir intenció de 
girar cua. 

Aquesta descripció serveix per les 
dues plagues que inundaran la ciutat els 
propers mesos. Els turistes i els insec-
tes i rosegadors. De fet, en molts casos, 
es retroalimenten els uns als altres. Per 
exemple en el cas dels xinxes, que se-
gons expliquen els experts, viatgen amb 
els turistes a través de l’equipatge.

Mosquits, rates, paneroles, mos-
ques, vespes asiàtiques i xinxes s’estan 
multiplicant, doncs, com ho fan també 
els viatgers enfundats amb vermudes i 
xancletes. I com passa amb l’aigua i l’oli 
NO es barregen entre els autòctons, que 
malgrat la calor inclement d’aquests 
dies, segueixen vestint pantalons llarg 
i camisa per anar resignats a la feina. 
L’estampa aquests dies a la línia verda 
del metro -la que connecta enclaus tu-
rístics com Colon, la Rambla i el Parc 
Güell- és digna de ser immortalitzada. 
Visitants assedegats de retratar-se amb 
els imponents monuments barcelonins, 
alguns inclús sense samarreta, convi-
uen amb els estoics currants empolai-
nats que se’ls miren, ens els mirem, en-
tre envejosos i rabiuts. En una cosa sí 
que coincideixen: tots suen. 

Aquest abril ha tornat a ser un 
mes rècord en l’arribada de turistes a 
Catalunya, 1.157.000 en només 30 dies. 
I mentre ells reconquereixen la ciutat, 
m'envaeix una nostàlgia desfermada 
d'aquella primavera de 2020, quan mal-
grat tots els malgrats, els carrers van 
tornar a ser només nostres.


