
Comerç i el Consell de 
Dones recuperen el 
projecte de xarxa lila 
de suport a víctimes 
de violència a la llar
Els punts foscos amb escales al 
Coll i a la Salut, els primers a tenir 
més llum per evitar agressions P6

Dos llibres inèdits 
de Víctor Nubla 
reivindiquen la 
visió del món del 
músic gracienc 
'Biografies il·lustres de personatges 
breus' i 'Cartes a Maria' es 
presenten a la Taifa dimecres P6

Falten Sis
números pel

Pi i Margall ja s'aixeca amb 12 
mesos inicials per transformar 
el gran eix en una zona verda
El Districte demana "realisme" davant el canvi a gran escala de l'espai públic 
però els veïns encara hi veuen dubtes sobre l'aparcament i la mobilitat local

Albert Balanzà

Ara va de debò i serà aquest diumenge: després 
dels tímids moviments de companyies de ser-
veis als extrems del carrer tant a Joanic com a la 
Ronda Guinardó, la gran reforma de Pi i Margall 
arrenca aquest cap de setmana amb la restricció 

de carrils i les afectacions de bus, amb la reordenació de 
contenidors, la reubicació de les parades de bicis i taxis 
o de les zones de càrrega i descàrrega. El pla és conegut: 
dos carrils de sentit únic centrals (8,5 metres), quatre pla-
cetes laterals i 114 estacionaments menys (de 180 a 66), 
voreres creixent fins als 5 i els 12 metres, 144 arbres que 
passen a 210 (68 de conservats i 142 de nous) i, per dir-ho 
tot, de cinc terrasses es passarà a nou. 

Més innovador ha estat l'avís del Districte als veïns en 
la sessió de dilluns a l'Institut Montserrat Roig: arriba 
un gran transformació i es generaran fortes molèsties en 
aquests primers 12 mesos, sobretot a l'hora de "fer el sòl 

estructural perquè arreli el verd". La transformació de 
prop de 24.000 metres quadrats d'un gran eix viari no té 
comparació a la ciutat, més enllà dels exemples de Via 
Laietana o l'avinguda Meridiana, però en aquest cas a més 
a més s'hi planteja una forta despavimentació i una il·lusió 
de plataforma única, tenint en compte que entre vorera i 
calçada només hi haurà una alçada de vuit centímetres.

Diumenge, en tot cas, serà el primer dia en què s'afron-
tarà la reforma en dos trams independents, Joanic-Pau 
Alsina (banda muntanya) i Pau Alsina-Ronda del Guinardó 
(banda mar), en un total de dotze primers mesos de fortes 
obres on s'hi preveu la restricció de carrils i les afectaci-
ons de bus en primer lloc; per exemple, en el tram Joanic-
Pau Alsina, el tall obligarà a desviar el bus per Escorial i 
Sant Lluís. L'aixecament implica que el trànsit només serà 
de baixada en el tram Joanic-Pau Alsina i que s'elimini tot 
l'aparcament i es reubiquin en carrers propers els conte-
nidors, les parades de taxi i bicis, la càrrega i descàrrega. 
Els veïns segueixen tenint forts dubtes en aparcament i 
mobilitat. Pàgina 4Moviment de tanques i maquinària a Pi i Margall. Foto: A. G. P.
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ERC visita amb la 
consellera Garriga 
l'Heliogàbal, el 
CAT, Lluïsos i CEG

L'assemblea local d'ERC 
ha fet d'amfitriona en 
una visita de la consellera 
de Cultura, Natàlia 
Garriga, a entitats locals 
com l'Heliogàbal, el 
CAT, Lluïsos i el Club 
Excursionista. La visita 
coincideix amb la 
tramitació d'una llei de 
drets culturals que pot 
dinamitzar el sector i les 
seves reclamacions.

Homenatge a 
Joan Liébana, el 
bomber vallcarquí 
mort en servei
Família, amistats i 
companys de Joan Liébana 
han convocat divendres 
una concentració a 
Interior (Diputació 355) 
i un sopar dissabte a La 
Fusteria en record seu un 
any després de la mort en 
acte de servei i "davant la 
manca de respostes" pels 
fets que van precipitar la 
tragèdia.

Albert Balanzà

L a política de baixa intensitat 
local s'està animant amb les 
visites de dirigents de ciutat 
i nacionals dels partits però 
els consellers del districte 

segueixen focalitzats aquests dies 
en els contactes i anàlisis tècni-
ques del futur de la Rambla Verda 
de Vallcarca. La primera ronda de 
negociacions, represa a finals de 
maig i continuadora dels primers 
contactes fets a cavall del 2020 i 
el 2021, s'ha tancat amb les reuni-
ons del govern BComú-PSC amb 
Junts i Ciutadans, els últims que 
faltaven d'una ronda iniciada amb 
ERC i Valents.

Tots els partits no s'han incli-
nat encara per una posició defini-
tiva però qui sí que ha mogut fitxa 
és el mateix govern descartant un 
dels quatre escenaris que va plan-
tejar el març de 2019, el de mante-
nir totes les edificacions actuals. 
L'opció 1 ja era la que menys pos-

Perspectiva de la Rambla verda des de la plaça de la Palmera. Foto: À.G.P.

La negociació sobre la 
Rambla Verda avança 
descartant mantenir 
tots els edificis actuals
Govern i oposició s'emplacen a nous contactes abans 
de l'estiu per perfilar el pacte polític per a la reforma

sibilitats tenia perquè defensava 
no tocar res i tenia l’inconvenient 
que el planejament demana 4.944 
metres quadrats de verd i en fal-
tarien 2.554. En l'anàlisi del 2019, 
aquesta opció encara es va consi-
derar tenint en compte que a l’en-
torn, al principi de l’avinguda, hi 
ha 1.639 metres quadrats de verd 
que encara serien insuficients. A 
favor de l'opció hi havia el fet que 
no hi hauria costos d’expropiació 
ni habitatges ni negocis afectats. 
Tampoc es faria el dipòsit pluvial i 
no hi hauria continuïtat en el verd.

L'executiu local, que es reunirà 
amb l'AV Gràcia Nord-Vallcarca 
aquest juny i probablement de nou 
amb ERC abans que arribi l'estiu, 
planteja ja només tres escenaris: 
l'opció 2, que prioritza no tocar ha-
bitatges i dedicar 5,3 milions a ex-
propiar negocis; l'opció 3, que afec-
ta habitatges i negocis sobretot de 
l'eix Casita-Agramunt i contempla 
el dipòsit pluvial; i l'opció 4, amb 
33 habitatges afectats, inclòs dipò-
sit i 15 milions de despes aen ex-
propiacions.

Cedida

No tocar res deixa 
pendent l'obtenció 
de 2.554 m2 de 
verd, que no hi 
són ni a l'entorn

Mascarell, alcaldable? L'ambient de 
precampanya es va escalfant també 
amb enquestes telefòniques que, a 
banda de demanar qui vota el ciutadà i 
valorar el mandat Colau, planteja noms 
de candidats per a Junts o PSC. Per als 
primers, l'enquesta cita Jordi Martí 
Galbis, Jaume Giró, Jaume Alonso-
Cuevillas, Xavier Trias, Victòria Alsina, 
Ramon Tremosa, Ferran Mascarell, 
Neus Munté i Josep Maria Argimon. 
Pel PSC, hi ha Jaume Collboni, 
Miquel Iceta i Raquel Sánchez. 
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Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012 CasaVicenscasavicens casa_vicens

Viu la primavera a Casa Vicens, 
la casa on la natura esdevé 
arquitectura. 
Reserva les teves entrades al millor preu a www.casavicens.org



L’Independent de Gràcia
17 de juny de 2022

4 Societat
Breus

La piscina de la 
Creueta reobre 
un cop enllestit 
el manteniment

Dissabte reobre la piscina 
del Parc de la Creueta del 
Coll fins al 4 de setembre, 
després que s'hagin 
solucionat els espais 
esberlats de mosaic que 
es van detectar a la tardor. 
L'accés al llac-piscina, 
quan queda en el record 
la polèmica per la mala 
reforma de l'estiu de 2020, 
manté l'obligatorietat d'ús 
de sabatilles d'aigua per a 
tots els usuaris. Els preus 
s'han actualitzat a 2,49 
euros l'entrada individual, 
excepte els majors de 65 
anys i els menors d'un any 
que entren gratis.

Mercats ara fixa 
l'inici d'obres al 
primer trimestre 
de 2023 a Abaceria
La regidora de Comerç i 
Mercats de l'Ajuntament, 
Montserrat Ballarín, 
ha endarrerit al primer 
trimestre de 2023 l'inici 
d'obres de l'Abaceria a 
causa de l'elaboració del 
pla especial per definir 
usos i volumetria. "No 
es va poder tramitar el 
pla especial fins que es 
va aixecar la suspensió 
de llicències i això ha 
estat absolutament 
determinant", va dir en 
comissió d'Economia.

Pi i Margall ja s'aixecarà 
diumenge amb 12 mesos 
inicials per transformar 
el gran eix en zona verda
El Districte demana "realisme" en una oportunitat de 
"canviar la ciutat" davant les molèsties que es generaran

Albert Balanzà

Diumenge s'acabarà una 
llarga espera d'almenys 
cinc mandats a Pi i 
Margall, d'eternes pro-
meses i d'eterns debats 

sobre el paper i els renders, però 
comencen els primers 12 mesos 
d'aixecament del gran eix de con-
nexió entre el Passeig de Sant Joan 
i la Ronda de Dalt, entre Gràcia, 
Guinardó i el Carmel. És un aixe-
cament en tota regla: "fer el sòl es-
tructural perquè hi arreli el verd", 
van dir els tècnics en la sessió in-
formativa de dilluns a l'Institut 
Montserrat Roig.

Com ara fa cinc anys a l'esco-
la Pau Casals, quan es van plante-
jar per primer cop les tres prime-
res opcions de la reforma, dilluns 
també hi feia una calor de mil di-
monis a la sala d'actes de l'exSecre-
tari Coloma i la reunió va arrencar 
amb una petició del Districte per-
què els veïns facin "un exercici de 
realisme". "Es generaran molèsties, 
enderrocs, pols, soroll i canvi d'hà-
bits, però hi ha una sèrie d'impon-
derables que tenen a veure amb la 
transformació d'un carrer en una 
oportunitat de canviar la ciutat, i la 
ciutat a aquesta escala, 24.000 me-
tres quadrats, no es transforma ha-
bitualment", va dir Jordi Raboso, 
direcyor d'Espai Públic.

Al maig de 2023 han 
d'estar enllestits 
els trams Escorial-
Sant Lluís i 
Sardenya-Guinardó

Diumenge, doncs, serà el dia 
en què s'afrontarà la reforma en 
dos trams independents, Joanic-
Pau Alsina (banda muntanya) i 
Pau Alsina-Ronda del Guinardó 
(banda mar), en un total de dot-
ze primers mesos de fortes obres 
on s'hi preveu la restricció de car-
rils i les afectacions de bus en pri-
mer lloc; per exemple, en el tram 
Joanic-Pau Alsina, el tall obliga-
rà a desviar el bus per Escorial i 
Sant Lluís.

L'aixecament implica que el 
trànsit només serà de baixada en 
el tram Joanic-Pau Alsina i que 
s'elimini tot l'aparcament i es reu-
biquin en carrers propers els con-
tenidors, les parades de taxi i bicis, 
la càrrega i descàrrega. Les places 
per a persones amb mobilitat re-
duïda s'ubicaran en les "localit-
zacions més properes possibles". 
També aquí les preocupacions dels 
veïns sobre l'aparcament que desa-
pareixerà per sempre va compor-
tar un missatge polític dels tècnics. 

Vuit centímetres d'altura 
entre vorera i calçada. No hi 
haurà plataforma única a Pi i 
Margall però gairebé. Aquesta 
és la idea de via local que 
preveuen els tècnics. "Força 
proporció d'espai no pavimentat 
i menys plataners", van afegir.

Pi i Margall, em l'inici des de plaça Joanic i la bifurcació a Escorial. Foto: A.G.P

L'accés al casal des de la plaça del Poble Gitano, aquesta setmana. Foto: À.G.P.

des de la pandèmia, l'activitat lúdi-
ca no s'ha reobert perquè el men-
jador i els principals espais es van 
fer servir com a zona de visites de la 
residència. Ara s'ha hagut de cedir 
espai a la residència El Mil·lenari 
de Nou de la Rambla, que està fent 
obres de reforma: 35 persones ve-
nen cada dia en tres viatges. 

Com a casal, l'activitat ja no és 
la d'un centre cívic, fet que amb 
els anys han anat assumint al bar-
ri espais com La Violeta o el casals 
Montmany i Cardener, però hi ha 
una oferta represa dels serveis de 
podologia i perruqueria i també 

El casal de gent gran de Siracusa es repensa
L'activitat lúdica no ha tornat a l'equipament, que torna a oferir serveis des de l'abril i cedeix espai a la residència

A.B

L a setmana que ve coincidei-
xen dos fets importants del 
passat i del present de l'his-
tòric Casal de Gent Gran de 
Gràcia, el casal del carrer 

Siracusa: farà deu anys de la mort 
del seu principal activista, l'enyo-
rat Francesc Vilaplana, i es jubila 
l'actual directora de la residència, 
Asun Soto, després de nou anys.

Els dos elements venen a tomb 
pel moment de repensament que 
atravessa l'espai del casal: tancat 

menjador per emportar. "No hi 
ha una dinàmica cívica i coinci-
deix el fet que la residència neces-
sita més espai", diu Soto a mode 
de balanç.

La realitat canviant, tant de 
persones que ho lideraven com 
de sacsejada social que ha repre-
sentat la Covid, posa en dubte 
una recuperació de les anteriors 
dinàmiques que sobretot havien 
pivotat a l'entorn de l'Associació 
Germanor. "Si es reobrís, qui vin-
dria", es pregunta la màxima res-
ponsable, que tanca etapa dime-
cres que ve. 

"Progressivament estem transfor-
mant la ciutat i tots plegats hem de 
canviar la manera d'utilitzar l'es-
pai públic", va dir Adrià Gomila, 
director de Mobilitat. Al maig de 

2023 hauria d'estar enllestit la part 
d'Escorial-Sant Lluís i Sardenya-
Guinardó. Els horaris d'actuació, 
en principi, seran de dilluns a di-
vendres de 8 a 20 hores.
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Nova protesta dels 
veïns de Baixada 
de la Glòria per 
l'accessibilitat

Els veïns de Baixada 
de la Glòria que 
reivindiquen una millora 
de l'accessibilitat en el 
projecte de reforma de 
les escales mecàniques i 
físiques s'han concentrat 
aquest dijous per segona 
vegada per seguir difonent 
la protesta i "cohesionar" 
el missatge al barri. "No 
ens faran callar", ha 
admès una portaveu, 
després de les al·legacions 
que han presentat els 
veïns organitzats. "Hi ha 
trams que fa tres anys 
que no van", han afegit. El 
pla Baixada de la Glòria 
preveu sis trams mecànics 
de pujada nous i més 
amples, però manté 36 
graons de pedra seguits 
en algun tram.

Fogueres a Vila i a 
Virreina i revetlles 
a vuit carrers 
per Sant Joan 
Les Colles de Cultura i els 
Castellers impulsen les 
fogueres de Sant Joan a 
plaça de la Vila i Virreina, 
respectivament. En 
aquesta última hi haurpà 
música amb Pascuals i els 
Desnatats. També carrers 
com Verdi, Fraternitat, 
Puigmartí i Providència, 
fins a vuit, faran revetlla.

Fundació Festa Major 
introdueix en el pressupost 
una nova partida de seguretat 
privada de nit als carrers 
El patronat votarà el 30 de juny amb dues preguntes: "Vols seguir celebrant el concurs 
de guarnits?" i, si guanya el sí, entre mantenir el rànquing actual o només de l'1 al 10 

A. B.

L a Fundació Festa Major 
avança a cada setmana que 
passa en els múltiples fronts 
organitzatius que significa 
fer una festa de dos milions 

de visitants i ja ha fet arribar als 
membres del patronat, on hi ha 
totes les comissions de carrers, el 
pla d'activitats 2022, l'última audi-
toria, el pressupost 2022 i l'ordre 
del dia de la pròxima reunió. En 
aquests dos últims documents, hi 
ha detalls interessants: d'una ban-
da, una proposta de nova partida 
de 21.850 euros per a la contracta-
ció unificada de seguretat privada 
de nit, i d'altra banda, l'articula-
ció de la votació sobre el model de 
concurs de carrers guarnits (vegeu 
L'Independent núm. 888).

una primera pregunta amb res-
posta sí o no: "Vols seguir cele-
brant el concurs de guarnits?". 
En segon lloc, hi haurà una sego-
na votació en cas de guanyar l'op-
ció del sí en la primera consulta 
en base a una pregunta a escollir 
entre dues opcions: "Vull mante-
nir el resultat del concurs a mode 
rànquing del primer a l'últim" o 
bé "Vull fer rànquing del primer 
al desè i de l'onzè en avall només 
lliurar mencions".

La votació es farà després de 
la reunió ordinària del patronat 
que debatrà el pressupost o el pla 
d'activitats d'enguany o l'audi-
toria o la memòria de l'any pas-
sat, ja en el marc d'una reunió 
extraordinària, i en els punts fi-
nals ja es preveu la proclamació 
del resultat de les votacions i, per 
tant, del nou model de concurs de 
guarnits, que ja s'articularà en el 
marc de la Festa Major 2022 del 14 
al 21 d'agost.

Nous ajuts en el pagament de locals. 
La despesa de les comissions de 
carrers també es veurà alleugerida si 
s'accepta la proposta de la Fundació 
d'eixugar el cost del lloguer d'espais 
per a guarnir fins a un 75%, sempre 
i quan el cost total no passi dels 800 
euros. Fins ara hi havia un suport 
del 50%, que amb la pandèmia es 
va ampliar al 75% i ara es consolida 
aquesta última quantitat.

La presidenta de la Fundació, 
Lina López, ha argumentat la ne-
cessitat d'aquesta nova partida en 
vigilància en la necessitat de "pro-
tegir els guarnits", sobretot en els 
horaris de matinada on no hi ha 
programació. La despesa, que ani-
rà a càrrec de la Fundació i sorti-
rà de les subvencions públiques, 
busca concentrar l'operatiu en una 
sola empresa que actuï "de dilluns 
a dijous a partir de les dues de la 
matinada i divendres i dissabte a 
partir de les tres".

La impossibilitat de fer recau-
re aquest control de la seguretat 
en Guàrdia Urbana i Mossos d'Es-
quadra ja va obligar a fer un pas 
endavant a molts carrers i con-
tractar seguretat privada, des-
prés d'anys de vigilància a través 
dels membres de cada comissió. 
Però la despesa sortia del pressu-

post de cada carrer, i en alguns ca-
sos, dels ingressos de les barres 
de consumició. El pressupost ara 
detalla que els 21.850 euros signi-
fiquen una inversió indirecta de 
950 euros en el manteniment de 
cada carrer de Festa Major.

Pel que fa al debat sobre el mo-
del de concurs de carrers guar-
nits, plantejat aquesta prima-
vera, el comitè de direcció de la 
Fundació ja té a punt el tipus de 
votació que farà en la pròxima re-
unió del patronat del 30 de juny. 
En primer lloc, la votació tindrà 

el dia abans hi haurà un taller de 
rap en català.

Al VKK Sona, per la seva ban-
da, la saxo Malena Cousinet 
(Alma Afrobeat, Soweto, Always 
Drinking) farà duet groovy amb 

A. B.

Vallcarca arrencarà l'estiu 
com sempre preocupa-
da per l'evolució en la re-
construcció del barri (13 
de juliol, xerrada a Can 

Carol sobre la reforma de la plaça 
Farigola) i acaba d'estrenar un mu-
ral de Roger Pelàez a la plaça Uri 
Caballero. Però també té temps 
per programar i donar continuïtat 
als sons musicals en el marc de la 
Festa Major del setembre o de l'edi-
ció d'estiu del VKK Sona, el minifes-
tival que va engegar al març.

En aquestes dues cites, els grups 
encapçalats per dones marcaran la 
pauta. Aquest és el cas de Sobre mi 
gata, el grup de la Neus de Pogo so-
bre mi madre, que serà cap de car-
tell del concert central de festes 
el 10 de setembre, al costat de La 
Portña y los Piratas, del Coll. També 

Carlos Rueda (8 de juliol) i Marga 
Mbande perllongarà el seu duet 
habitual amb Albert Casanova (22 
de juliol) per desplegar les seves 
arrels africanes i caribenyes, res-
pectivament.

Concerts a Can Carol per les passades festes de Vallcarca. Foto: À.G.P.

Les festes de 
Vallcarca posen 
nom de dona a 
les propostes 
musicals 
Sobre mi gata serà cap de cartell 
al setembre mentre que Marga 
Mbande i Malena Cousinet 
encapçalen el VKK Sona d'estiu

Imatge nocturna del carrer Francisco Giner guarnit el 2017. Josep M. Contel L'augment de 
la despesa en 
seguretat sortirà 
de les subvencions 
públiques rebudes
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Albert Balanzà

La pandèmia es va acarnissar 
no només amb les perso-
nes grans sinó amb projec-
tes comunitaris que rever-
teixen en el benestar social 

més bàsic, com el dret a l'acompa-
nyament veïnal que tenen les víc-
times de violència masclista. El 
projecte de xarxa de comerç lila, 
debatut el desembre de 2019 en el 
Consell de Dones a partir d'una 
proposta concreta de la botiga La 
Mamavaca, va quedar aturat i ara 
torna amb força.

El Consell de Comerç i el Consell 
de Dones, amb el suport de la tèc-
nica de Feminismes del Districte, 
estan en ple desplegament de l'es-
tructura inicial de suport, que s'ac-
tivarà a la tardor i que compta ara 
mateix amb tota mena de perfils 
comercials d'una xarxa que s'iden-
tificarà amb un distintiu perquè 

les víctimes hi detectin un espai 
d'acollida i informació sobre els 
recursos. "Pensem que totes te-
nim un mòbil i sabem com actu-
ar i els recursos que existeixen, i 

no és així", remarca la consellera 
Àngels Tomàs.

A la llista inicial d'aquesta xar-
xa lila es busca de moment refe-
rents als cinc barris de Gràcia: hi 

Comerç i Dones recuperen el 
projecte de xarxa lila de suport 
a víctimes de violència a la llar
Una desena d'establiments, des de perruqueries a farmàcies, des de botigues de llegums a 
art gràfic o activitats extraescolars, activaran a la tardor una estructura inicial de suport

ha una perruqueria al Coll, una 
galeria d'art o una botiga d'activi-
tats extraescolars a Vila de Gràcia, 
una botiga de llegums o una d'art 
gràfic al Grassot. "Demà anirem 
a visitar una farmàcia a Grassot 
i ens calen comerços de la Salut 
i Vallcarca", apunten, sense me-
nystenir si les botigues aspirants 
estan en un eix cèntric o en carrer 
residencial; només han de tenir cli-
entela i ser punt de trobada. 

60 hores de formació lila. Les bo-
tigues interessades passaran per 
un procés de formació bàsica en 
l'atenció a les víctimes, i això és 
conseqüència directa de la mul-
tiplicació per quatre de les ho-
res contractades pel consistori 
i que fins ara es dedicaven a en-
titats i xarxa lila de Festa Major. 
Ara, aprofitant el projecte de co-
merç lila, s'arribarà a fer forma-
ció també a caus i esplais i altres 
entitats.

Societat
Breus

Punts foscos amb 
escales al Coll i a 
la Salut, entre els 
primers a reformar

El Consell de Dones ha 
triat aquesta setmana els 
cinc primers projectes 
del 2023 que s'han llistat 
en la diagnosi de punts 
foscos amb necessitat 
d'il·luminació per evitar 
agressions. Valorant 
l'equilibri territorial, 
l'impacte a més d'un barri 
o el pas de gent, punts 
amb escales com Sant 
Josep de la Muntanya o 
Rambla Mercedes però 
també la placeta Anna 
Frank o la cruïlla Lluís 
Bonifaç/Pau Ferran al Coll 
han estat algunes de les 
idees seleccionades que 
ja tenen un pressupost 
estimat. 

Mamavaca, impulsora de la proposta d'una xarxa de comerç lila. Foto: À.G.P.
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Breus

La marxa Gràcia 
Montserrat surt 
dissabte de la 
plaça de la Vila

Més de 130 participants 
disputaran entre dissabte 
18 i diumenge 19 la marxa 
Gràcia Montserrat, que 
torna dos anys després 
amb sortida des de la plaça 
de la Vila (15h). Els atletes 
hauran de completar 
els 62,2 quilòmetres del 
recorregut en un temps 
màxim de 19 hores. 
La Unió Excursionista 
de Catalunya a Gràcia, 
organitzadora de la prova, 
també ha enllestit els 
preparatius de la caminada 
Papiol Montserrat, de 37 
quilòmetres i amb sortida 
d'aquella localitat a les set 
de la tarda. Per a aquesta 
prova hi ha més de 60 
inscripcions.

Cedida

La cursa Els 10 
Blaus modifica 
l'itinerari per les 
obres a Pi i Margall
La cursa Els 10 Blaus 
que organitza la colla 
Castellers de la Vila de 
Gràcia torna diumenge 
19 (9.45h) amb un canvi 
en el recorregut a causa 
de les obres al carrer Pi i 
Margall. La prova de deu 
quilòmetres, amb sortida i 
arribada a la plaça Joanic, 
tindrà també la versió de 5 
quilòmetres i la modalitat 
infantil (1 km, sortida 9h).

Vedruna segella 
a Castellbisbal 
la salvació a 
Copa Catalunya 
L'entrenador del sènior masculí dels 
verds, Sergi Raventós, anuncia que 
no continuarà dirigint l'equip després 
d'aconseguir la permanència a la categoria

qui després d'aconseguir la perma-
nència a la categoria ha anunciat 
aquesta setmana que no continua-
rà a la banqueta del sènior masculí 
dels verds. "M'han oferit la renova-

À. Gutiérrez Pascual

Quatre equips de Gràcia 
tornaran a disputar la 
Copa Catalunya de bàs-
quet la temporada vi-
nent. El sènior mas-

culí de Vedruna acompanyarà 
Lluïsos i Claret, a més del SaFa 
Claror en categoria femenina, 
després de certificar la perma-
nència a l'eliminatòria contra el 
Castellbisbal. El conjunt que en-
trena Sergi Raventós va fer valer 
l'avantatge de 21 punts aconseguit 
a l'anada al poliesportiu Sagarra i 
a Castellbisbal va aguantar la ma-
jor part del partit per sota al mar-
cador sense posar en risc la salva-
ció, amb un resultat final de 70-62. 

"Vam tenir el partit controlat 
en tot moment", explica Raventós, 

ció i no l'he acceptada", explica el 
tècnic, que va agafar el relleu de 
l'entrenador Marcos López. "La 
temporada s'ha fet molt llarga", 
argumenta Raventós.

Raventós, dret, observa un atac del Vedruna al Castellbisbal. Foto: Xavier Sendra

La tensió a l'Europa 
torna a pujar entre els 
impulsors de la moció 
de censura i la directiva
Els promotors presenten una sol·licitud per a un nou procés 
de votació contra la junta, que titlla l'acció d'"oportunista" 

Àlex Gutiérrez Pascual

L a tensió social ha tornat a 
pujar aquesta setmana al 
CE Europa i el club tornarà 
a viure un procés de moció 
de censura contra la directi-

va. Menys d'una setmana després 
que es declarés tancat l'anterior 
procediment, amb polèmica in-
closa al voltant del document de 
motivació (vegeu L'independent 
anterior), el grup de socis encapça-
lat pels exmembres de junta Jordi 
Collell, Ramon Armengol i Roger 
Marco, han presentat aquest di-
marts a les oficines de l'entitat la 
sol·licitud per engegar de nou una 
moció contra la directiva presidida 
per Víctor Martínez. Els impulsors 
argumenten en un comunicat que 
han pres la decisió "per garantir la 
voluntat dels 80 socis i sòcies que 
van firmar la moció de censura". 
Aquesta acció ha provocat una re-
acció ràpida de la junta, amb un 
comunicat aquest dimecres en què 
qüestiona de forma contundent la 
decisió presa pels exdirectius. 

La directiva actual considera 
que el nou vot de censura causa 
"interferència" en la planificació 
esportiva. "La situació de conflic-
te, artificial i interessat que s’està 
creant, debilita el poder de nego-
ciació i capacitat de convicció del 
Club a l’hora de gestionar i tancar 
les altes", assegura. I reitera que 
la nova acció és "oportunista". "El 

vot de censura és promogut per so-
cis que, fins al 14 de febrer de 2022, 
han estat membres de la Junta 
Directiva", recorda. 

Els promotors de la moció de 
censura insisteixen que la con-
clusió de l'anterior procediment 
és a causa d'un error de la directi-
va, "deliberat o accidental". "Si la 
Junta volia garantir el dret a vot 
dels socis", expliquen, "s'hagués 
pogut solucionar de manera molt 
senzilla avisant al grup promo-
tor". Per contra, la directiva man-
té que és una errada dels impul-
sors. "Disposen de còpia segellada 
de tota la documentació del vot de 
censura que van lliurar menys de 
la seva motivació", replica. 

Adeu d'Uri i arribada d'un ata-
cant al primer equip masculí. 
En el plànol esportiu, el primer 
equip masculí de l'Europa ha con-
firmat la marxa del migcampis-
ta Oriol Gonzàlez, Uri, després de 
set temporades. El club escapu-
lat ha anunciat les incorporaci-
ons de l'extrem Kilian Villaverde 
(Olot) i el defensa Mario Domingo 
(San Cristóbal), a més de la reno-
vació del central Arnau Campeny. 
Aquests moviments s'afegeixen a 
la no renovació del migcampista 
Alfons Serra i el fitxatge de l'ata-
cant Víctor Aliaga (Cerdanyola) i 
el jugador amb passat escapulat 
Oriol Molins (Fundació Grama). 
També s'ha ratificat la renovació 
del defensa Guillem Castell.

Pancarta al Nou Sardenya per la moció de censura, al maig passat. Foto: À.G.P.

Diada del Soci, tres anys després. 
Amb l'absència dels tres exdirectius 
com a mesura de protesta, l'Europa 
va tornar a celebrar dissabte passat 
l'acte d'homenatge als socis que 
són a l'entitat des de fa 50 i 25 
anys. A la Diada, també pels 115 
anys del club, va ser reconeguda la 
Penya Europeista Caliu Gracienc. 
"Suposa un reconeixement a 25 
anys fent europeisme", diu Albert 
Pujol, membre de l'agrupació.
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El preludi dels Special 
Olympics de Berlín 

El jugador de Lluïsos-acidH Roger Gomis disputa el preolímpic de 
classificació per als jocs inclusius del 2023 a la capital alemanya 

À. Gutiérrez Pascual

S i tot va bé, anirem als 
Special Olympics". El 
jugador de l'equip A de 
Bàsquet Lluïsos-acidH 
Roger Gomis (Barcelona 

2001) es prepara aquests dies 
per disputar el torneig preolím-
pic amb la delegació espanyo-
la que el pot classificar per als 
jocs inclusius internacionals de 
Berlín de l’any que ve. Dos par-
tits amistosos amb els equips 
del Pedagògium i el Lima Horta, 
club en què Gomis va jugar, han 
servit per agafar ritme de cara a 
aquesta competició classificatò-

ria. El preolímpic arrencarà diu-
menge 19 a la capital alemanya 
i finalitzarà el 24 de juny. 4.000 
atletes amb discapacitat cogniti-
va participaran en aquests Jocs 
nacionals dels Special Olympics, 
amb vint esports adaptats en 
competició. Gomis serà un dels 
representants en bàsquet de la 
Federació Catalana d'Esports 
per a Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual (ACELL).

Un cop sigui a Berlín, Gomis i 
la resta de companys de selecció 
se centraran en els entrenaments 
i la prova de nivell per definir els 
grups. Serà la primera partici-
pació en un torneig internacio-
nal d’aquest jugador de Lluïsos-

acidH, que va començar el seu a 
l’escola Virolai. "Des de molt pe-
tit ja m’agradava jugar, sobretot 
llançar. Els triples m'encanten", 
explica Gomis. Dels inicis jugant 
al centre educatiu ha arribat al 
moment actual de competir amb 
el conjunt blau. Un canvi posi-
tiu, segons comenta Gomis. "Em 
sento millor, estic més còmode. 
Abans hi havia moltes pautes, 
molts sistemes, era molt difícil 
de seguir", afirma.

A banda dels encontres amis-
tosos de preparació, el calenda-
ri de partits de lliga i torneigs 
ha continuïtat per a Gomis amb 
Lluïsos-acidH. El dos darrers, 
la Special Cup a Montornès 
del Vallès i el Torneig Triple 
Fundació La Caixa disputat 
a Parets, amb la participació 
d'equips de tot l'estat i la conse-
cució del tercer lloc. El ritme no 
para i la motivació es manté. “Ja 
jugava sempre motivat i ara a 
Berlín jugaré amb moltes ganes”, 
assegura Gomis.

"Des de molt petit 
ja m'agradava 
jugar; Els triples 
m'encanten", 
explica Gomis

À.G.P.

Amb les set gimnastes de 
l’equip a punt, el conjunt 
A del CE La Salle defen-
sarà diumenge 19 la pla-
ça a Primera Divisió de la 

Lliga de clubs Iberdrola de gimnàs-
tica artística femenina. La forma-
ció composada per Claudia Buxeda, 
Queralt Cerro, Marina Esteve, Jana 
Fernández, Aina Pardos, Frida 
Rodríguez-Cabo i Natàlia Subirós 
disputarà la promoció de perma-
nència davant el Los Cantos d’Al-
corcón, de la mateixa categoria, i el 
CGA Pozuelo i el Xelska B, tots dos 
de Segona Divisió. El rival que més 
tem l'equip gracienc és el Pozuelo, 
que jugarà amb el públic a favor, ja 
que la competició per una de les 
dues places a Primera Divisió es 
disputa al poliesportiu municipal 
de la localitat madrilenya. 

Paral·lelament, Esplugues de 
Llobregat acollirà aquest cap 
de setmana el Campionat de 
Catalunya de gimnàstica artísti-
ca femenina per als nivells Base 
i Edat Escolar. La competició in-
dividual, per equips i aparells 

comptarà amb 28 gimnastes de 
La Salle. Del Gràcia Gimnàstic hi 
participarà amb 16 representants. 
En aquesta mateixa disciplina, la 
tercera fase de la Copa Catalana va 
concloure amb la participació de 
les gimnastes de Via Olímpica.

La Salle busca seguir a Primera de la Lliga 
Iberdrola de gimnàstica artística femenina
El conjunt A gracienc disputa a Pozuelo de Alarcón la promoció 
de permanència a la màxima divisió de la competició estatal

BÀSQUET
Copa Catalunya 
masculina
Promoció de 
Permanència 
Tornada
CB Castellbisbal 70 - 62 
Vedruna Gràcia
Anada
Vedruna Gràcia 76 - 55 CB 
Castellbisbal

FUTBOL
Copa Catalunya femenina
4a ronda 
AE Santa Susanna - CE 
Europa (19/06, 19.45h)
3a ronda 
CE Europa: exempt (per 
sorteig)
2a ronda 
UD Viladecans 1 - 2 CE 
Europa
1a ronda 
CF Pallejà 1 - 2 CE Europa

WATERPOLO
Copa Federació masculina 
Jornada 7
CN Sant Feliu 14 - 15 CN 
Catalunya 
Jornada 6
Catalunya 15 - 13 Granollers
Classificació final
1. CE Mediterrani ..... 10 pts.
2. CN Mataró .............. 7 pts.
3. CN Terrassa ....... 6 punts. 
4. CN Catalunya .... 6 punts.
5. CN Sant Feliu ..... 3 punts.
6. CN Granollers ... 3 punts.
7. CN Rubí .............. 3 punts.

Copa Federació femenina
Jornada 4
Catalunya 6 - 6 Terrassa
Classificació final
1. CE Mediterrani ....... 8 pts.
2. CN Catalunya ......7 punts.
3. CN Rubí ...............5 punts.
4. CN Sant Feliu ......5 punts.
5. Atl. Barceloneta ..... 4 pts. 
6. CN Terrassa ..........1 punt.

Resultats

L'equip A de La Salle, a la segona fase disputada el maig passat a Gijón. Foto: Cedida

Gomis, de taronja, al salt inicial d'un partit del Torneig Triple de Parets. Foto: Cedida
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Cartes al director

Esperanto 
Soc esperantista de Sabadell i fa poc que 
vaig descobrir L’Independent de Gràcia 
pels interessants articles de Xavier Alcalde. 
Quan venim a fer una volta a la capital, el 
vostre barri ens agrada molt perquè és un 
autèntic poble dins de la ciutat i que té una 
vida cultural intensa (el cine és per a no-
saltres molt sovint sinònim de pel·lícula als 
Verdi). Per aquestes raons ens agradaria 
molt que poguéssiu seguir publicant una 
altra sèrie d’articles de Xavier Alcalde en el 
vostre diari. 
Èric Collignon

Problema número 2 
del sistema educatiu 
Benvolgut Síndic de Greuges,
m’adreço a vostès en aquesta carta oberta. 
Junt amb moltíssima gent, vaig participat 
en els 5 dies de vaga del sector de l’educa-
ció. Com ja saben, la vaga va ser convocada 
de forma unitària per 7 sindicats (secto-
rials i generalistes), la CNT i els sindicats 
d’estudiants (que es van unir els dos últims 
dies). Donada la capacitat de negociació 
de la conselleria i el govern, considero que, 
tot i que tenim un bon equip de represen-
tants sindicals, ens trobem en situació de 
desemparament davant l’administració. 
Repassant les seves últimes actuacions so-
bre el “Pacte contra la segregació escolar”, 
podria estar d'acord amb vostès en que 
el problema número 1 del nostre sistema 
educatiu és la segregació escolar; espe-
ro que aleshores també podríem acordar 
que, actualment, el problema número 2 és 
una conselleria que no escolta els i les do-
cents i que no creu en la funció pública. Sóc 
d’aquestes persones ingènues que encara 
ho fa; això de creure que hi ha certs drets 
que només es poden garantir des d’un es-
pai públic de qualitat. És per això que tam-
bé crec en vostès i aquesta vegada, els en-
vio una carta oberta. De moment, agafin 
si us plau, qualsevol dels greuges que està 
patint l’escola pública catalana des de fa 
més de 10 anys, qualsevol de les demandes 
dels sindicats serien idònies per obrir una 
actuació d’ofici.
Luna Haro Mancera

Opinió

Sorprenentment, des de fa un temps, quan un usuari cerca 
"Gràcia" com a paraula clau a Google, les primeres referèn-
cies de l'Ajuntament condueix a pàgines traduïdes al caste-
llà en lloc de l'original català. Més enllà de les intencions o 

el nombre de visites que determina aquesta preeminència, la situació 
es converteix en ridícula quan la màquina no detecta noms propis i així 
l'anunci de l'obertura de la temporada de bany al Parc de la Creueta del 
Coll ha acabat sent a la URL https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/
es/noticia/refrescate-en-el-parque-de-la-crucecita-del-coll_1186120 
. "Refréscate en el parque de la Crucecita del Coll". Fantàstic. Ja al text 
està bé, però la traducció maquinera insisteix amb el "paseo de la 
Virgen del Coll". Potser amb aquestes pífies no hi haurà talls als peus ni 
ferides entre els usuaris, però mal als ulls segur que sí. 

El
depen-

dent

Editorial

Segle XXI: una xarxa 
de suport als comerços 
per evitar agressions

Som a l'any 2022, Europa occidental. L'any que ve es compliran 
75 anys de la promulgació de la Declaració Universal de Drets 
Humans, que arrenca en el seu article 1 dient que "tots els éssers 

humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets". Encara hi ha guer-
res i desigualtats socials creixents, també en aquest Primer Món, però 
vivim en el millor dels sistemes per esbargir-nos en una moderada lli-
bertat. També és cert que, com deia Paul Eluard, hi ha altres mons però 
estan en aquest. 

Deuen ser aquestes realitats paral·leles les que fan necessària, en el 
nostre entorn, en el nostre barri, una xarxa de comerços lila perquè les 
víctimes d'agressions masclistes tinguin un recurs on anar per com-
partir el seu infern i trobar suports per sortir-ne. Deuen ser aquestes 
realitats que semblen extraterrestres les que obliguen a impulsar a les 
discoteques uns tapagots perquè les nostres filles no siguin drogades i 
violades a les tantes de la matinada. També deuen ser aquestes reali-
tats paral·leles les que van fer imprescindible a Gràcia, i ja a la majoria 
de barris de Barcelona, una altra xarxa de comerços anomenada Radars 
per lluitar contra la soledat i l'oblit de les persones grans. 

No ho amaguem: sempre pensem que a nosaltres no ens pot passar. 
Que mai aixecarem la mà o que mai serem víctimes, de la mateixa ma-
nera que fem veure que ens preocupen els boscos cremats o els acci-
dents de trànsit. No ho amaguem: la xarxa de comerços lila de Gràcia és 
una baula més, necessària i imprescindible però alhora que evidencia 
les falles del millor dels sistemes, i probablement només la creem i la di-
fonem per tenir la consciència més tranquil·la.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Mònica Verge

Amb altres companyes, 
el 1984 va muntar la 
primera expedició a 
l'Himàlaia i van fer cim

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

D ins de la sèrie dones esportis-
tes que fa la Carme Porta per a 
La Independent, hem conegut la 

Mònica Verge Folia (Barcelona, 1958), al-
pinista, escaladora i esquiadora. Va ser 
guarda de refugi i una precursora de l'es-
calada femenina. Amb la també alpinista 
Magda Noos l'any 1989 va arribar al cim 
del Cho Oyu, de 8.201 metres, que va ser 
el primer vuit mil femení a Catalunya i a 
l'estat. El seus pares ja eren excursionis-
tes i la van apuntar al CEC només néixer. 
Als 18 va començar a fer escalada i esquí 

de muntanya. El 1975, quan començava, 
hi havia molt poques noies. Va conèixer 
l’Anna Massip, la Meri Puig, la M. Carme 
Magdalena i van fer expedicions femeni-
nes. El 1984 van muntar la primera expe-
dició a l'Himàlaia, al Kangtega, de 6.782 
metres i van fer cim. Van marcar una 
època en l'alpinisme. Les expedicions són 
costoses i va ser una manera d'obrir una 
mica les portes al finançament. Ser pro-
fessional de la muntanya és molt difícil, 
però ara hi ha moltes més dones a l’alpi-
nisme. Verge cita les seves referents, com 
Wanda Rukiewitz, alpinista polonesa, 
que ens va obrir l’Himàlaia! Una altra és 
la Sílvia Vidal, escaladora que va rebre el 
piolet d'or per la seva trajectòria. I cal re-
cordar les pioneres, Maria Antònia Simó 
i Carme Romeu, de les primeres que van 
obrir camí.

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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Conxa Garcia, activista veïnal 

La culpa és de la Colau

Ja estic una mica més que farta de sentir aquesta can-
tarella a tort i a dret. Tot allò que passa a Barcelona i 
no agrada al personal “és culpa de la Colau”. Ja es fa 
conya culpant-la de tot el que passa, fins i tot, fora de 
la ciutat i a la resta del món. Passa qualsevulga cosa i 

diem “de qui és la culpa?” I l’altra respon “de la Colau”.
Les xarxes socials en van plenes i, el que és més greu, al-

guns mitjans de comunicació també. Em crida l’atenció La 
Vanguardia, que, en teoria és un diari seriós, està fent una 
campanya d’allò que es diu “acoso y derribo”, ja no par-
lem dels lobbys de pressió com AGBAR (que no vol ni sen-
tir a parlar de la municipalització de l’aigua)o el RACC, que 
du una defensa aferrissada dels cotxes, que són bàsics per 
al seu negoci. Per què aquesta malvolença amb una dona 
que intenta treballar pel bé comú? Pot fer coses bones, co-
ses més o menys encertades, pot cometre equivocacions, 
però com totes les persones que han ostentat el seu càrrec 
a l’Ajuntament i cal dir que algunes han fet o han permès 
grans disbarats a la nostra estimada ciutat. La nostra alcal-
dessa sí té un model de ciutat: una ciutat menys contami-
nada, més verda, més a mesura humana, més per facilitar 
la vida del veïnat i intenta, amb més o menys fortuna, que 
aquest hi participi en les decisions que es prenen. 

 Des del meu punt de vista, l’Ajuntament que una es tro-
ba quan s’hi entra és una mena de monstre burocràtic i de 
gestió super complicada i lenta, que es resisteix a qualsevol 
canvi. El meu punt de vista, sempre il·lusori, seria fer tàbula 
rasa i començar de zero. Però no s’atreveix ningú a fer can-
vis importants que facilitarien la vida de les ciutadanes.

 Malgrat això, publicava La Vanguardia que The 
Telegraph (Secció de viatges) diu que Barcelona és la mi-
llor ciutat del món. Ha estat escollida entre un ranquing 
de 50 ciutats, tot valorant aspectes com la gastronomia, la 
cultura, l’arquitectura, els hotels i la història, per davant 
de Sidney, Ciutat del Cap, Lisboa o Venècia. Remarquen 
el tractament LGTBI i una platja espectacular. Els aspec-
tes que es critiquen són la manca d’espais verds i l’alta 
densitat de població, jo diria que aquesta darrera impres-
sió ve donada per l’acumulació de turistes en algunes zo-
nes de la ciutat, cosa que es pot corregir tot regulant-la. 
L’ajuntament hi està treballant, tot i l’acosament, en millo-
rar aquest aspecte, així com està implicat seriosament en 
la plantació d’arbrat i l’ampliació del verd urbà.

Un dels problemes greus que preocupa al veïnat de la 
ciutat és l’habitatge. Un titular capciós de El PAÍS, en la lí-
nia que comentàvem, diu “El padre ‘de las supermanzanas’ 
critica el modelo de Colau”, i el que en realitat passa, com 
diu el subtítol, és que Salvador Rueda, convidat al cicle 
“Hacer metròpolis”, “ve deficiente la creación de ejes ver-
des en el distrito del Eixample”. És a dir, en unes jornades 
de Foment de Treball (entitat gens sospitosa de colauis-
me), aquest ecòleg va qualificar de poc agosarada l’opció 
de l’Ajuntament, ja que la seva proposta anava molt més 
enllà que el projecte de Superilles, que allibera 100 mança-
nes quan ell proposava alliberar-ne 500.

El professor Xavier Querol de l’Idaea-CSIC explica que es-
tem lluny de grans ciutats europees que fa anys ja van adop-
tar mesures per millorar la qualitat e l’aire que respirem, 
“tenim un retard molt gran respecte a zones urbanes de la 
resta d’Europa”. Coses com les zones de baixes emissions, 
a nivell metropolità, ja fa anys que es van implementar a 
ciutats alemanyes com Leipzig (2010) o a Milà (2015); tam-
bé d’altres ciutats han implantat peatges urbans, que han 
reduït un 30% el trànsit a 18 ciutats europees. Aquest inves-
tigador està liderant el projecte europeu AIRUSE creu que 
s’acabaran implantant les mesures necessàries, però amb 
retard. No hi ha cap altra solució perquè els límits establerts 
per l’OMS i la nova directiva europea en aquesta matèria, 
prevista per al tercer trimestre del 2022, així ho exigiran.

L’Ada Colau intenta que no morin tantes conciutadanes 
per respirar un aire infecte i mira de col·laborar en aturar 
el canvi climàtic, tal com ens exigeix la UE i necessitem la 
ciutadania i les generacions futures, amb les actuacions que 
posen en marxa en mobilitat i verd urbà. Vol que la ciutat si-
gui per a les persones que l’habiten i els carrers per aquelles 
que s’hi ha de desplaçar, comprar o passejar.

Plataformes ciutadanes, moviments socials, experts, in-
vestigadors i la UE reclamen un canvi en la mobilitat ur-
bana per baixar la contaminació i que podem respirar un 
aire més net. Doncs bé, això és el que intenta “la Colau” tot 
lluitant contra opositors polítics, lobbys i mitjans de co-
municació... No es tracta de ser acrítics, a mi també hi ha 
coses que no m’agraden del tot, però potser que deixem 
treballar l’equip de l’Ajuntament, ja que la direcció que 
duen és la correcta, la que ens beneficia a totes i, com es 
veu podria anar més enllà i no la deixem i el nostre retard 
com a ciutat va creixent... 

Deixem de carregar-li el mort a la Colau, aportem-hi crí-
tiques constructives i bones idees, en la línia que es neces-
sita per no anar a la cua d’Europa en temes bàsics per a la 
vida de les persones i la cura del planeta. D’aquesta manera 
oferirem als nostres visitants una ciutat més verda, menys 
contaminada, on passar uns dies sense estrès físic i mental 
i amb empatia i equilibri amb les seves habitants. Potser ja 
està bé de fer conya, no?

La 
setmana

Calor 'versus' 
males puces 

Clara Darder

L 'altre dia vaig veure un cartell que 
posava: la temperatura de més són 
els arbres de menys que hem tallat. 

Tots entenem la frase i quan la repe-
teixes allà on vas et miren sorpresos, 
com si no anés amb ells. Si us plau, co-
mencem a practicar els canvis que fari-
en que el nostre planeta millorés, si no 
en menys de deu anys ja no hi serem. 
Encara veig persones que només es pre-
ocupen de la seva satisfacció personal 
en tot moment, en lloc de pensar que 
podrien fer per millorar l'entorn de tots 
i totes. I si els hi fas el comentari, es ca-
bregen i t'insulten. Persones que són 
capaces d'estar dins d'un cotxe durant 
mes de mitja hora amb el motor encès i 
l'aire condicionat posat mirant el mòbil; 
persones que segueixen sense reciclar 

per la mandra que els hi fa separar resi-
dus; persones que compren i consumei-
xen plàstics de llocs llunyans, sabent que 
aquestes grans empreses no tenen cap 
cura per salvaguardar el medi ambient; 
persones que allà on van baixen la tem-
peratura del termòstat a menys de 16 
graus per poder respirar, diuen. És veri-
tat que el capitalisme ens ho posa difícil, 
però hem de fer un canvi mental o ens 
quedarà ben poc. 

Tanmateix, penseu que d'aquí a poc 
temps, no hi haurà arbres amb els quals 
poder respirar i aixoplugar-nos de la ca-
lor, ni aigua amb la qual assedegar-nos 
en dies com els d'aquest juny. Cada vega-
da plourà menys, hi haurà més seque-
ra extrema, i ho pagarem amb incendis, 
pluges torrencials i temperatures in-
sostenibles. Per tant, penso que la calor 
té una intrínseca relació amb les males 
puces que alguns de vosaltres gasteu 
quan algú com jo us avisa que només te-
nim un planeta i que ens queda molt poc 
temps per viure-hi.

El capitalisme ens ho 
posa difícil però hem 
de fer un canvi mental 
o ens quedarà ben poc

A.B.
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La llibertat, el secret 
de sortir a córrer

Àlex Gutiérrez Pascual

Què deu tenir el fet de córrer per 
aglutinar tants practicants? Els tu-
rons de la Salut, el Coll, Vallcarca i 

Penitents són testimonis diaris de gent 
que surt de casa amb samarreta i vam-
bes de running per fer uns quilòmetres. 
Consultant diversos esportistes sobre el 
tema arribes a la conclusió que aques-
ta pràctica esportiva, que sovint es rea-
litza de manera individual, genera una 
sensació de llibertat. Aquest sentiment 
augmenta quan se surt de la ciutat i es 
recorren muntanyes. La segona sensació 
que provoca és de soledat buscada. De 
fet, córrer en parella o en grup no ofe-
reix gaires oportunitats per donar con-
versa, i això afavoreix aquesta solitud 
desitjada. 

Prova de l'èxit d'aquesta activitat es-
portiva, el calendari gracienc de mar-
xes i curses va començar a caminar (o a 
córrer) al maig amb la disputa de la 1a 
Directa Tibidabo. Organitzada pel Club 
Excursionista de Gràcia, de celebració 
pel centenari, més de 120 atletes van 
completar l'itinerari amb la imatge de 
la muntanya des del carrer Saragossa. 
Aquesta prova de resistència ha estat el 
preludi de la Matagalls Montserrat, que 
tancarà les inscripcions diumenge 19 i 
tindrà lloc el 17 i 18 de setembre.

La cursa anirà precedida d'una altra 
clàssica: la marxa Gràcia Montserrat, 
amb sortida dissabte 18 de la plaça de 
la Vila. També tindrà lloc la caminada 
Papiol Montserrat, de menys recorregut. 
La Unió Excursionista de Catalunya a 
Gràcia organitza totes dues rutes. 

Mentre arribin a Montserrat els dar-
rers participants d'aquestes dues traves-
ses, a la plaça Joanic arrencarà la cursa 
Els 10 blaus, a càrrec dels Castellers de 
la Vila de Gràcia. Tot plegat per la lliber-
tat de sortir a córrer. 

Si es fa en parella o en 
grup, el 'running' no 
ofereix gaires opcions 
per donar conversa

cual

Associació Cultural L'Independent de Gràcia
Emeteri Frago, president de l'Associació Cultural L'Independent de Gràcia 

Reconnectem 

A questa setmana, en el marc del 7è Congrés de 
la Taula del Sector social, celebrat sota el lema 
'El repte de la reconstrucció social', hem sen-
tit al ponent introductori del congrés, Cormac 
Russell, Director General i fundador de Nurture 

Development Limited, animar al conjunt d’institucions, 
associacions i administració pública a posar al centre del 
nostre entorn al “barri“ i més concretament, a les seves co-
munitats com el subjecte generador de solucions i respos-
tes davant dels seus propis reptes. Per aconseguir-ho, ens 
anima a un procés de tres passos: 

1. Descobrir-nos, identificant tot allò que tenim, que sabem 
fer, que ens empodera, que ens enorgulleix com a indivi-
dus i col·lectiu. 

2. Connectant, mitjançant el reconeixement d’allò que hem 
perdut o que entenem que necessitem a fi de poder mi-
llorar les nostres vides. 

3. Mobilitzant-nos, aportant allò que tenim i compartint-
ho tots junts.

Havent interpretat millor o pitjor el conjunt de la inter-
venció anterior, he pogut recapitular sobre els darrers me-
sos de l’existència d’aquest setmanari i els problemes que 
ha hagut d’afrontar per continuar estant disponible cada 
setmana al territori per a la seva lectura. 

Aquesta revisió m’ha fet veure que poder continuar escri-
vint en aquest número del setmanari és un fet que posa de 
rellevància l’impuls, desig i reconeixement de les capacitats 
i compromís de l’Associació L’Independent de Gràcia i tot 
l’equip de redacció i tècnic. Ens descobrim a nosaltres ma-
teixos com un entorn implicat i de treball amb el territori i 
els seus habitants. Redescobrim el sentiment d’orgull sobre 
l’Independent de Gràcia per part d’altres entitats i instituci-
ons, que ens animen a continuar. Fruit de tot això, volem i 
estem treballant per reorientar prioritats i reconèixer allò 
que ens fa falta i que pot millorar el diàleg i el coneixement 
en i amb el territori i com no, estem mobilitzant-nos amb al-
tres entitats a fi de construir solucions i cooperar per poder 

afrontar els reptes comuns i millorar les capacitats d’amb-
dues parts. Així, durant aquests mesos hem començat a esta-
blir acords amb diverses organitzacions del territori, com la 
Fundació Festa Major de Gràcia, Lluïsos de Gràcia, el Centre 
Moral i Instructiu de Gràcia, el Club Esportiu Europa, Gràcia 
Solidària i altres que estem preparant.

Estem duent una reconnexió conjunta, i és amb aquesta 
voluntat que hem començat a establir aquests nous marcs 
de col·laboració i intercanvi entre entitats. Un intercanvi i 
reconeixement sobre les nostres capacitats mútues.

Desitgem que això pugui ser una contribució més a la 
capacitat gracienca de cercar solucions compartides). Si 
creieu que podem fer quelcom junts no dubteu a contactar-
nos al correu: junta@independent.cat.

Cedida 

Hem començat a establir nous 
marcs de col·laboració i intercanvi 
entre entitats; un intercanvi 
de reconeixement sobre les 
nostres capacitats mútues

Gràcies, acidH
La distribució és un dels pilars que 
sostenen el projecte de l'Independent de 
Gràcia. Una part del repartiment la fan 
els alumnes de l'escola de l'acidH, que 
dilluns van celebrar la festa de cloenda 
del curs. El nostre agraïment pel seu 
esforç i feina ben feta cada divendres.
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Entitats

Divendres 17 de juny
2n cicle Amb veu de dona. Conferència 
debat Feministes i "feministes" (2a part).
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18.30h

Presentació del llibre Memoria 
Libertaria, Cultura y Anarquismo, amb 
Ferran Aisa. Organitza Agita't Gràcia.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Presentació del llibre Durruti sin mi-
tos y otras estampas, amb el seu autor 
Agustín Guillamón. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Teatre: Quarts de deu. Sotacabina.
Lluïsos Teatre (pl. del Nord), a les 20h, 
dissabte a les 20h i diumenge a les 18h

Concert: Maria Bañeras (soprano) i Joan 
Vergés (guitarra).
Orfeó gracienc (Astúries, 83), a les 18.30h

Dissabte 18 de juny
Sia Poe. Recital de poesia. Biolentos i 
mirco obert.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h 

Diumenge 19 de juny 
Sortida del Grup Excursionista l'Alba-
da. Altafulla/Tarragona, amb bany a la 
Waikiki. Recorregut: 14,3 Km, planers 
i sense dificultats Cal inscripció prèvia: 
grupexcursionistaalbada@gmail.com
Lloc de trobada: Taquilles Renfe Passeig 
de Gràcia a les 8.10h 

Festa Major dels Lluïsos 2022: Va d'òpe-
ra, amb les corals de l'entitat.
La Salle Gràcia (pl. del Nord), a les 18.30h

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 al 6 d'agost
Exposició Barcelona 92: l'impuls d'una 
ciutat. Mostra que recorda la història de 
les diferents candidatures olímpiques de 
Barcelona, l'explosió creativa que va pro-
moure i com el suport i la col·laboració de 
la ciutadania van ser imprescindibles per 
a la seva realització. Recull, a més, com 
aquest esdeveniment va transformar la 
fesomia i l'urbanisme de Barcelona i va 
suposar el despertar de la consciència so-
bre diferents reptes socials. Comissariada 
per Claudia Crego, l'exposició inclou 
instal·lacions creades per l'artista Ramón 
los Heros i peces procedents de les col-
leccions del Museu Olímpic i de l'Esport, la 
Associació Voluntaris 2000 i SEAT Coches 
Históricos.
Casa SEAT (Passeig de Gràcia, 109)

Fins al 30 de juny
Exposició Vinyetes, jovent i pandèmia. 
Recull dels treballs elaborats per l'alum-
nat que fa el postgrau de còmic de les es-
coles d'art que fan les pràtiques laborals a 
CCOO. El tema d'enguany ha estat la pan-
dèmia, els efectes que ha tingut sobre el 
jovent i quina ha estat la seva experiència. 
Aquestes historietes, aquestes narracions 
gràfiques que es poden veure penjades al 
centre del Coll, són la resposta que van do-
nar aquests joves. 
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

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 17 de juny
Festa Rumbera de la Primavera: Taller de 
rumba + concert Arrels de Gràcia.
Plaça del Poble Gitano, a les 18h i 22h

Cloenda de l'exposició Aranès, l'occità de 
Catalunya. Conferència: La imatge retro-
bada de Mossèn Condó. La recerca i la di-
fusió, a càrrec de Tònho Peremartí. 
Biblioteca Jaume Fuster, a les 18.30h 

Concert de cant coral a càrrec de la Coral 
Mare de Déu del Coll i el Cor Al·lira.
Alberg Mare de Déu de Montserrat 
(Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41), a 
les 20.30h

Cicle Música, Guerra i Ràdio Barcelona: 
Música de cambra on the air, amb Maria 
Cuatrecasas (violí) i Ignasi Piera (violon-
cel). Reserva al web del MUHBA.
Park Güell (Olot s/n), a les 20.30h 

Concert Barcelona After the Massacre: 
We exist even dead + Corrosive + Crows 
as Shepherds.
Espai Jove la Fontana, a les 21h

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

Teatre: L.O.C.A Comedy, primer open mic 
de comèdia LGBTQ+ de Barcelona.
Golem'S (Sant Lluis, 64), a les 21h

Micro obert. Circuit de Stand Up Comedy. 
Còmics de Barcelona + sessió de pd.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.45h

Cinema a la fresca: Canta 2.
Parc de la Creueta del Coll, a les 22.15h

Dissabte 18 de juny
Festa de la rumba.
Plaça del Poble Gitano, a partir de les 11h i 
fins les 22h amb concert de Pelos del Gato

Concert de guitarra. Setmana de la Tapa.
Circus Peix (Pg. Sant joan, 197), a les 13h 

El Coll Reggae Kids. Tallers infantils.
Parc de la Creueta del Coll, a les 16.30h

Cercavila a càrrec dels escuats de la 
Malèfica del Coll.
Itinerari: Plaça de Laguna Lanao, Tirso, 
plaça Grau Miró, Portell, Camí de Can 
Mora, mirador de Joan Sales 

Teatre: Vosaltres que ens heu explicat tan-
tes històries.
Golem'S (Sant Lluis, 64), a les 18.30h 

Dansa. L'escola Lucero Cárdena Flamenco 
i Somriures Marroc presenten un especta-
cle de flamenc amb deu ritmes diferents.
Espai Jove la Fontana, a les 19h

Teatre: El 7º Sello / Aventura / Les Fúries. 
Cia Fet a mà.
L'Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), a 
les 20h i dg a les 19h

FM Coll: Tabalada Malèfica + Festa 
Reggae del Coll.
Mirador de Joan Sales, a les 20.30h i 21h

Concert: Júlia Pigali + Eloi Sayrach.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Pilar i amics (folk llatí americà + 
sessió pd).
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22h

Ball de Festa Major amb l'espectacle 
Cocodrilo Club d'Albert Malla.
Carrer de Pau Ferran, a les 23h

Diumenge 19 de juny
Concert: Bluegrass Slow Jam.
La Sonora de Gràcia, a les 18.30h 

Festa Major del Coll: Havaneres amb 
Barcarola i rom cremat.
Plaça Laguna Lanao, a les 20h

Espectacle de foc i traca final. A càrrec de 
la Malèfica del Coll.
Jardins de Maria Mullerat, a les 21.30h

Dimarts 21 de juny
Taller digital. #estàsON. Per crear un ro-
bot bee-boot i aprendre què és la progra-
mació. De 6 a 8 anys. Cal inscripció prèvia. 
Places limitades. 
Biblioteca de Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h 

Festa Final dels Tallers del CAT: concert + 
ball folk + escenri obert i pica pica al Bar 
del CAT.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20h

Dimecres 22 de juny
Concert: Soda brazilian jazz. 
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21h

24a Taverna del CAT: Cati Plana i Jordi 
Macaya. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21h

Presentació del II Festival Òpera amb Gràcia
Presentació oberta del festival Òpera amb Gràcia, que enguany celebra segona 
edició del 9 al 23 de juliol al claustre de l'Oratori Sant Felip Neri. Romina 
Krieger, soprano i productora, presentarà aquesta xerrada concert, al costat 
del Mestre Voronkov, al piano. El bariton Joan Garcia Gomà cantarà algunes 
parts de la divertida òpera L’Elixir d’Amor de Donizetti i de la coneguda òpera La 
Traviata de Verdi. L’objectiu és desencrostar aquest gènere, per tal de fer-lo més 
contemporani i assequible per a tots els públics, especialment per al públic jove. 
Així, la direcció del festival convida les famílies i veïnat de Gràcia a 
aquesta xerrada concert per conèixer millor el festival i les diferents 
versions que proposen de les òperes que es realitzaran. 
Dimecres 22 de juny a la Violeta (Maspons, 6), a les 20h

Recomanem

Cedida
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El CAT clou la 
24 Taverna amb 
Cati Plana i 
Jordi Macaya

El proper dimecres 
22 de juny, el bar del 
CAT acollirà el darrer 
concert del cicle que 
va engegar a l'abril i 
que, durant tots els 
dimecres de primavera, 
de maig a juny, i després 
de tardor, d'octubre a 
desembre, convoca duets 
de músics excepcionals 
que aprofiten per provar 
els seus sons i els seus 
directes en un entorn 
de taverna. El punt final 
d'aquesta temporada, 
després de nou concerts, 
el posarà l'acordionista 
Cati Plana amb Jordi 
Maria Macaya (cordes 
i veu). El CAT també 
celebrarà aquest dimarts 
21 de juny la festa final 
dels tallers, després de 2 
anys, amb concert, ball 
folk i escenari obert al bar.

Cedida

Un text de Jordi 
Prat ambientat al 
Raval obre el curs 
del Lliure a Gràcia
La temporada 22-23 del 
Teatre Lliure arrencarà a 
Gràcia amb l'estrena de 
Fàtima, el 29 de setembre. 
Es tracta d'un text del 
dramaturg i director Jordi 
Prat sobre els misteris 
del cervell, la vilesa, la 
innocència i la soledat 
ambientat al Raval.

S.M.

Aquesta tardor es com-
pliran 30 anys de la 
mort de l'il·lustre dibui-
xant Miguel Ambrosio 
Zaragoza, més cone-

gut com a Ambrós, i encara més 
conegut i reconegut per posar 
cara i cos al Capitán Trueno, he-

roi que -com ja sabem- a Gràcia 
compta amb un grup nombrós 
de seguidors i experts que no es 
cansen mai de difondre aquest 
aventurer nascut de la mà de 
Víctor Mora. És igual si hi ha 
una efemèride com a excusa. 
En aquest cas, n'hi ha, però en 
comptes de centrar-se en un 
dels personatges més populars 
del món de la historieta, han 

preferit reivindicar altres per-
sonatges també destacats de 
l'obra d'Ambròs. De fet així han 
titulat la xerrada que han pre-
parat per al proper dimecres 
22 de juny a les 19h al centre cí-
vic El Coll - La Bruguera (on, 
si no?): Ambròs, l'altra cara de 
la seva obra. I d'això en parla-
ran Francesc Franco, membre 
del Taller d'Història de Gràcia i 

fan indiscutible de Trueno i tot 
l'univers que l'envolta, que s'en-
carregarà de moderar una xer-
rada on José Luis Baron Gesé, 
amic i veí d'Ambròs i també 
home de còmic, mostrarà un 
muntatge creat per ell amb fo-
tos i documents que aporten no-
ves dades per entendre Ambròs 
i la seva obra. Completaran la 
taula Antoni Guiral i Josep Maria 
Delhom.

Aquesta commemoració, evi-
dentment, no es quedarà no-
més en acte, i els fans d'Ambròs 
i Trueno ja estan pensant en el 
següent; probablement serà a 
la tardor i l'espai, Can Musons. 
Però primer, tothom al Coll.

El repor

No va ser estimat només pel Capitán Trueno; especialistes 
i fans del dibuixant defensen ara la resta de la seva obra

L'altra cara d'Ambròs

Cartell de la xerrada. Foto: cedida

Patricia Cancelo: "És 
molt difícil vendre 
obres d'art perquè 
l'art és il·lusió" 
L'escultora impulsa artistes emergents des del seu espai de 
Travessera de Gràcia i una nova galeria a Torrent de l'Olla 106

Silvia Manzanera

Després de 30 anys de carre-
ra i 30 mudances, Patricia 
Cancelo ha aconseguit fer-
se un lloc en el sector de 
l'escultura. Enamorada 

del ferro, desenvolupa el seu art 
des de l'espai que té a Travessera 
de Gràcia 315, on també promou 
obres d'altres artistes, a més de 
gestionar la nova Galeria 106 de 
Torrent de l'Olla. Va rebre el pre-
mi Vila de Gràcia 2021 pel projecte 
'Art Solidari'. 

Què té el ferro? 
És un material dur però alhora mal-

m'ho van donar a mi, perquè sóc la 
cara visible, però moltes persones 
s'hi van implicar. La idea és con-
junta amb la doctora Elisa Ayurva, 
amb qui ja havia col·laborat en el 
disseny d'unes joies per a Arrels. I 
amb la pandèmia, no em podia que-
dar al marge.

L'art pot canviar el món?
La meva mare, a qui vaig dedicar el 
premi, em va dir un dia que "no po-
dria canviar el món, però sí el meu 
entorn". Crec que si millores el teu 
entorn es produeix una sonda de 
solidaritat que s'estén arreu. L'art 
és transformador i curatiu.

Escultores que visquin de la profes-
sió, encara són excepcions?
Sí. També depèn de la disciplina 
que escullis. Si jo hagués estat ce-
ramista segurament tot hagués es-
tat més fàcil. Treballar amb el ferro 
té els seus riscos (pintures, gasos, 
àcids) i això em va frenar alhora de 
plantejar-me tenir fills; la concilia-
ció hagués estat impossible. L'art 
és molt demandant, no pots parar, 
has d'investigar durant tota la vida. 

És difícil vendre art? 
Moltíssim, perquè l'art és il·lusió, 
i a diferència d'altres països, aquí 
no estem acostumats a comprar-
ne. El 21% és un fre considerable, 
i les condicions laborals dels autò-
noms... Jo he hagut de trucar a mol-
tes portes, grans i petites.

L'escultora Patricia Cancelo al seu estudi-taller de Travessera de Gràcia. Foto: S.M.

leable. Quan el veiem penses que és 
pesat o fins i tot brusc, però té un 
caràcter molt afable.

No va ser la teva primera opció...
A la Llotja em van donar una beca 
per treballar el ferro quan van veu-
re les obres que havia fet de fang. 
No ho tenia clar al principi però en 
el moment en què vaig escalfar-ho 
i vaig començar a forjar-ho, va ser 
amor a primera vista. 

Sense els mestres que has tingut, 
haguessis arribat fins aquí?
Sense ells perds molts coneixe-
ments. Pots ser autodidacta però 
tenir una persona que ha passat pel 
mateix que tu i que sap què vindrà 

en el futur, és un luxe perquè avan-
ces més, t'empapes per tot arreu. 
Aprens del que fas bé i del que no. 
El fet de poder disposar de l'espai i 
la infraestructura que em va pro-
porcionar el mestre forjador Josep 
Maria Parés, i que la meva econo-
mia d'estudiant no em permetia, va 
ser el millor regal de la meva vida. 

Com arribes a les formes geomètri-
ques i al concepte d'infinit que tant 
t'identifica?
Des de petita sempre m'han obses-
sionat les formes geomètriques; 
m'ajuden a plasmar el que veig i en-
tendre-ho. La meva obsessió és on 
comencen i on acaben les formes, 
les meves escultures, si les poses-
sis al terra encaixarien, estan con-
cèntriques, unes dins de les altres. 

També semblen que surin.. 
Perquè jugo amb el buit. M'encanta 
treure les propietats que defineixen 
un material. El ferro és dur, doncs 
fem que sembli lleuger. Vull jugar 
amb la gent, no només amb el que 
veu sinó el que li sembla que veu. 
La gravetat també és important en 
aquesta aparença de volatilitat. 

A banda del projecte solidari amb 
què vas guanyar el Premi Vila de 
Gràcia, ja n'havies fet abans d'al-
tres. Què t'impulsa?
Això li dec a la meva família, so-
bretot a la meva mare. Aquests va-
lors els aprens a casa. Aquest premi 
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Pilar Perdices, homenatge a l'art 

Ramon Casalé Soler 

Fa cinc anys vam tenir l’oportunitat de comentar a 
L’Independent de Gràcia que la pintora i gravadora 
Pilar Perdices (Maó, 1931) havia fixat la seva resi-

dència a Gràcia. Ara de nou, podem fer-ne menció, però 
aquesta vegada amb motiu de l’exposició individual 
que presenta a la galeria Lexart de Barcelona. Aquests 
darrers anys, entre la pandèmia i per motius de salut, 
l’artista menorquina instal·lada a Barcelona de ben 
jove, només ha pogut mostrar els seus treballs a Maó, 
Les Franqueses del Vallés -concretament a la galeria 
Artemisia- i Castrodouro (Lugo), l’any 2017. 

Pilar Perdices es va formar a la Facultat de Belles 
Arts de Barcelona. Ha compaginat la pintura i el gravat 
amb la docència, ja que va ser Catedràtica de Dibuix 
d’Institut. La seva primera exposició va ser l’any 1967 a 
la sala Vayreda de Barcelona. Ha rebut diversos premis, 
entre ells, el de Dibuix de la Diputació de Barcelona, 
Donart, Ynglada-Guillot de Dibuix i Joan Ramón 
Masoliver (Montcada). Entre les innumerables mos-
tres individuals i col·lectives que ha fet durant les més 
de cinc dècades dedicades a les arts plàstiques, cal des-

tacar l’antològica a La Pia 
Almoina de Barcelona el 
2001, i el conjunt d’exposi-
cions que va fer a la seva 
ciutat natal el 2009, com 
una mena d’homenatge a 
la seva trajectòria i que va 
servir per retrobar-se amb 
Maó.

A la galeria Lexart es 
pot veure una petita an-
tologia, ja que la intenció 

tant del galerista com la de l’artista és la d’oferir un re-
corregut per diversos moments de la seva vida creati-
va, per això s’exhibeixen peces des dels anys 70 fins el 
2000. El tema predominant és el paisatge. Un paisatge 
que sap fusionar l’abstracció amb la figuració -d’una 
manera molt tènue, per cert- dins de la tendència infor-
malista. Una tendència que va aparèixer a Europa als 
anys 60, i que al continent americà se la va denominar 
expressionista abstracta. El gest, la pinzellada solta i 
lliure, la matèria gràcies al collage mitjançant la incor-
poració de diaris, teixits, terres, cartrons d’embalatge 
o pols de marbre, els grafismes i els regalims a mode 
de dripping. Els colors emprats solen ser els neutres, 
ocres, vermells, verds, blaus...

La seva obra és plenament existencialista i sensible 
davant de qualsevol situació o problema que li preocu-
pi. Quan van haver-hi els incendis que van assolar una 
part de Catalunya, als anys 90, va realitzar una sèrie 
d’obres que hi feien referència. Els conflictes socials o la 
situació de la dona són altres temàtiques que han om-
plert les seves teles i papers. Per a Pilar Perdices, “dins 
de l’estètica ha de haver-hi sempre un missatge”, tant si 
fa referència a la bellesa, l’art o les sensacions.

crítica 
d'art

La seva obra 
és plenament 
existencialista 
i sensible amb 
la societat

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

 Jurassic World: Dominion. 
21.20. 18.30. 15.50. 17.10 i 20.15.
 Lightyear. 16.00 i 18.20. 17.00, 
19.15 i 21.30.
 Cinco lobitos. 20.15.
 La voluntaria. 18.10.
 Tenor. 16.00.
 Doctor Strange en el multiver-
so de la locura. 21.15.
 Top Gun: Maverick. 15.50 i 
18.35. 21.30.
 Downton Abbey; una nueva 
era. 18.05.
 El arma del engaño. 20.45.
 Los tipos malos. 15.55.
 Sonic 2: la película. 15.50.

 Alcarràs. 18.50 i 21.25.

Cinemes Girona. Girona, 177
 Alcarràs. Dv, 17.30 i 20.00. Ds, 
17.30, 19.45 i 22.00. Dg i dc, 17.30 
i 19.45. Dl, 20.15. Dm, 17.00.
La voluntaria. Dv, 16.00, 18.00 
i 22.00. Ds, 16.00, 18.00, 20.00 i 
22.00. Dg, 16.00, 18.00 i 20.00. 
Dl, 20.00. Dm, 17.00. Dc, 16.00 i 
18.00.
Tenéis que venir a verla. Dv, 
16.00, 17.30, 19.00, 20.30 i 22.00. 
Ds, 16.00, 17.30, 19.00 i 22.15. Dg, 
16.00, 17.30, 19.00 i 20.30. Dl i 
dm, 16.00, 17.30 i 19.00. Tenéis 
que venir a verla. Dc, 16.00 i 
20.00.
Mama Muu. Ds i dg, 16.00.
Toscana. Dv i dc, 16.00.
Red Cunt. Dj, 20.00.
The Road to Eden. Ds, 20.10.

Los mensajes ocultos de 
Ganga. Dm, 20.15.
Platee (òpera des de París en di-
recte). Dm, 19.15.
Madre de apóstoles. Dv, 20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 Jurassic World Dominion. 
11.30, 16.00, 18.45 i 21.30.
Mr. Wain. Dv, ds, dg, dl, dm 
i dc, 11.30, 18.05 i 20.20. Dj, 
18.05. De dv a dj, 16.00.
Alcarràs. Dv, ds, dg, dl i dj, 
18.00 i 20.10. Dm i dc, 20.10. De 
dv a dj, 22.30.
La brigada de la cocina. Dv, dg 
i dj, 11.30, 16.00, 18.10 i 20.20. 
Ds, dl i dm, 16.00, 18.10 i 20.20. 
Dc, 11.30, 16.00 i 17.45.
Lightyear. Dv i dl, 11.30, 20.05 
i 22.30. Ds i dg, 20.05 i 22.30. 
Dn, 20.05. Dj, 20.20. De dv a dj, 

16.00. Dv, dl, dm i dj, 18.00. Ds i 
dg, 11.30 i 18.00. Dc, 18.10.
Doctor Strange en el multi-
verso de la locura. De dv a dc, 
22.10. Dj, 22.30.
Maigret. Dv, ds, dg, dl, dm i dj, 
16.10. Dc, 16.00.
El arma del engaño. 22.20.
Piedra noche. Dm i dc, 22.30.
Nosaltres no ens matarem 
amb pistoles. Ds i dg, 11.30.
La batalla del lago Changjin. 
Ds i dm, 11.30.
La joven de la perla (documen-
tal). Dm, 11.30 i 18.15.
El cielo protector. Dj, 11.30 i 
20.15.

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. 

Dos llibres inèdits 
de Víctor Nubla 
reivindiquen la visió del 
món del músic gracienc 
'Biografies il·lustres de personatges breus' (Males Herbes) i 'Cartes a 
Maria' (Angle Editorial) es presenten a la Taifa dimecres 22 de juny

S.M.

Un ja era del coneixement 
del seu entorn més pro-
per i per això van anar a 
buscar-lo expressament 
al seu ordinador i prepa-

rar-ne l'edició, però l'altre va ser 
tota una sorpresa. El primer és 
Biografies il·lustres de personatges 
breus, publicat per Males Herbes, 
i l'altre, Cartes a Maria, d'Angle 
Editorial. Aquests dos llança-
ments editorials simultanis que 
han tingut lloc aquesta setmana 
reivindiquen la visió tan particu-
lar i única que tenia l'escriptor i 
músic gracienc Víctor Nubla, dos 
anys després de la seva mort. 

El recull de Biografies il·lustres 
prové d'una secció -que té el ma-
teix nom- de Música i geografia, 
el programa que Gràcia Territori 
Sonor té a Ràdio Gràcia i que es va 

inventar el mateix Nubla. "Sabíem 
que treballava en aquest projec-
te des de feia un temps, però el 
que no sabíem era que tenia un 
altre llibre pràcticament enlles-

tit, el de Cartes a Maria", explica 
Aleix Salvans, membre de GTS. 
Precisament la idea d'aquesta 
obra va sortir durant la presenta-
ció a la llibreria Taifa del llibre de 
Salvans Gestió del caos. "L'editora 
d'Angle li va preguntar al Víctor 
si havia pensat alguna vegada què 
li explicaria al seu fill o filla, si el 
tingués, perquè pogués entendre 
el món", afegeix. I uns anys des-
prés, quan estaven recopilant do-
cuments i material de l'ordinador 
del músic gracienc, s'ho van tro-
bar. "Només li va faltar un dia per 
enllestir-ho", apunta Maria Vadell, 
directora artística del LEM, "per-
què la darrera modificació del do-
cument era del 24 de març i el 25 el 
van ingressar a l'hospital". Per als 
seus companys, 'Cartes a Maria' és 
una conversa amb Nubla, un text 
on reconèixer la seva visió de la 
política, el temps i del funciona-
ment del món.

Celebració a la Taifa. Els dos 
llibres pòstums de Víctor Nubla 
es presentaran a la llibreria Taifa 
el proper 22 de juny, en un acte 
que també servirà de record i 
homenatge a l'impulsor de Gràcia 
Territori Sonor i el LEM. Hi serà 
Aleix Salvans, membre de GTS, 
i responsable de l'edició i de la 
introducció de 'Cartes a Maria', que 
Nubla va deixar gairebé enllestit 
pocs dies abans de la seva mort. 

Víctor Nubla, després d'una entrevista amb l'Independent el 2016. Foto: S.M.
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Albert Benet
 

AlbeGràcia Escapulada

L a nit del dimecres 17 de juny del 1997 va ser memo-
rable. L’Europa va ridiculitzar el FC Barcelona en la 
final de la copa de Catalunya bo i clavant-li un 3-1 al 
camp vell de L’Hospitalet de Llobregat i amb les cà-
meres de TV3 en directe. Certament, abans del par-

tit, cap seguidor gracienc confiava en fer saltar la banca 
perquè la diferència entre blaugranes i escapulats era abis-
mal econòmicament i esportiva.

Però de seguida es va veure que la podríem fer molt 
grossa. L’Europa, que entrenaven Pep Moratalla i Tintín 
Márquez, va sortir decidit a mossegar el Goliat barcelo-
nista amb una pressió intensa al mig del camp i uns con-
tracops letals. El tàndem Robson-Mourinho, per la seva 
banda, va alinear un onze amb pocs titulars, molts reser-
ves i alguns jugadors del filial. Il·lusió contra apatia o ex-
cés de confiança.

 L’empenta gracienca va traduir-se en gol als 22 minut de 
joc: Lluís va llançar un córner assajat i Pacha, amb una re-
matada de cap acrobàtica, va fer el 0-1 gràcies a la pífia del 
porter Busquets (pare del Sergio). Poc abans d’arribar a la 
mitja part, Xavi Molist, aleshores jugador del filial i actual 
entrenador del Sant Andreu, va fer l’empat després d’una 
centrada de Cúellar.

Però l’èxtasi europeista va arribar després de la repre-
sa. El menut davanter cantàbric Sergio va aprofitar una pi-
lota penjada per Gandoy, que Lopetegui (exseleccionador 
espanyol) no va saber refusar, per a fer l’1-2 al minut 74. I, 
set minuts després, Diego en un contracop al galop va fer, 
amb un xut ras, l’1-3 definitiu. La sentència visitant va pro-
vocar l’esclat dels seguidors europeistes agrupats a la part 
central de la graderia Preferent que van pagar 1.000 pes-
setes per a veure en directe una fita històrica. No hi érem 
tots perquè alguns consocis més grans van estimar-se més 
mirar el partit per la televisió, amb narració de l’arlequi-
nat Xavier Andreu i un jovenet Jordi Grau. Era com si re-

cordessin la transmissió insòlita que TVE va fer d’aquell 
Europa-Real Zaragoza de la copa del Generalísimo de la 
temporada 1966-67.

El president Joan Grasses i els directius Bartolí, Felip 
i Vergés, entre d’altres, es van emocionar quan el capi-
tà Miquel Carvajal va aixecar la copa davant l’aplaudi-
ment unànime dels prop de 5.000 espectadors que ompli-
en el municipal riberenc. La gesta havia estat culminada. 
L’Europa li va prendre un títol al FC Barcelona, 74 anys 
després. En Grasses va ser dels pocs europeistes presents a 
L’Hospitalet de Llobregat (potser l’únic) que el 1923 s’havia 
desplaçat fins a Girona per a veure com l’Europa li prenia el 
campionat al Barça.

L’endemà de l’1-3, la festa es va traslladar a la plaça Rius 
i Taulet (encara duia el nom de l’alcalde barceloní). La copa 
va entrar a la plaça des del carrer del Diluvi dins d’un l’His-
pano-Suiza clàssic (no vull equivocar-me) que conduïa en 
Sergi Gallifa, europeista de sempre. Al president Grasses se 
li van tornar a negar els ulls quan va veure la gernació que 
s’aplegava als peus del balcó de l’ajuntament. D’aquella ale-
gria en fa ja 25 anys. 

Brindo per tots aquells herois!

Noces d'argent 
d'una nit 
memorable

Muntatge fet per l'europeista del carrer Bruniquer, Miquel Saltiveri 
amb motiu de la victòria contra el Barça.

La gesta havia estat culminada. 
L'Europa li va prendre un títol al 
FC Barcelona, 74 anys després

La torratxa

Moscou
Ernest Cauhé 
@ernestcauhe 
 

On ha anat a parar la meva vida?”, 
crida desesperada la Irina. S’ha 
adonat que tots els grans projec-

tes, els bons anhels, les belles idees han 
quedat en vol rasant, amb prou feines 
gallinaci. “Per què volem tan baix?”, es 
lamenta la seva germana Maixa. “Avui, 
fa un any que el pare va morir, recordar-
lo ja comença a fer una mica menys de 
mal”, mira de reconfortar els seus l’Olga, 
la germana gran. No saben com ha pas-
sat però la seva vida burgesa ha quedat 
atrapada en una bombolla, una enorme 
peixera. ‘Per què no som capaços de viu-
re una vida a l’alçada de la vida que pro-
jectem? O de projectar una vida a l’al-
çada de la vida que vivim? Per què ens 
castiguem d’aquesta manera?’, es pre-
gunta l’autor. I aquest dubte existencial 
de Txhèkov, plantejat l’any 1900 i mete-
òricament llençat l’any 2022, apareix fo-
tografiat en una escena d’una cançó de 
Cocorosie. “Dies mandrosos en què mar-
xaves a pedalar, i navegaves per l’Spirit 
Lake, tu, el teu papi i la seva llimonada”. 
Perquè pedalant pel bosc o caminant 
mentre menges un gelat en un desert 
de somni, és quan et mires el cristall, 
aquest vidre infranquejable de la peixe-
ra, i et dius “de gran vull ser un home (o 
una dona) lliure”. I puges dalt d’aquell 
turó, i plores potser d’alegria potser de 
desconsol. Perquè allà, ben lluny, però 
ben visible en definitiva, t’ha semblat 
albirar “Moscou”. I allargues la mà per 
resseguir-ne l’skyline amb la punta dels 
dits. Però al vidre s’hi ha fet un tel i di-
ries que comença a ploure i la boira ha 
caigut. I mires de seguir el camí, però no 
hi trobes ningú. I no saps “el què fer”. I 
et quedes fixat.


