
Educació tria activar 
l'escola Pare Poveda 
ja al curs 2023-24 com 
a seu provisional de 
l'institut Vallcarca
L'endarreriment de les obres 
posa en marxa el pla B amb la 
preinscripció prevista a l'abril P4

Toni Espinosa: "Els 
cinemes Girona 
han trobat el seu 
propi espai dins 
de la ciutat" 
La sala confi a en els abonaments 
anuals per recuperar públic i farà 
actes amb creadors a la tardor P14

Falten Dos
números pel

L'Hospital de l'Esperança torna 
a activar i omplir dues plantes 
Covid pel creixement dels casos
Una quarantena de pacients, sobretot gent gran dependent i diagnosis 
complexes, es concentren als nivells quatre i cinc del centre hospitalari

Albert Balanzà

La nova onada de casos Covid, present en tots els en-
torns socials però revestida en l'opinió pública de 
menys gravetat que les seves antecessores, ha tornat 
a posar l'alerta vermella el sector sanitari i l'Hospital 
de l'Esperança reviu aquests dies per primera vegada 

en 18 mesos un estrés assistencial que no es registrava des 
del gener de 2021. Encara la crisi sanitària es manté a mig 
camí de la pitjor de les situacions viscudes al centre hos-
pitalari local, que al maig de 2020 va tenir un pic de 99 ca-
sos i quatre plantes exclusivament obertes per a la Covid, 
però fonts dels treballadors han detallat que s'han activat 
i omplert en els últims dies les plantes quatre i cinc amb 
un total de 34 casos, sobretot persones grans dependents 
i diagnosis complexes. En dues altres ocasions, octubre-
novembre de 2020 i l'esmentat cas de gener de 2021, l'Es-
perança havia registrat brots aguts però mai no s'havia 
arribat a obrir més d'una planta novament. Pàgina 3 L'Hospital de l'Esperança, amb activitat a la rampa d'entrada, aquests dies amb dues plantes dedicades a Covid. Foto: À.G.P.
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La Guàrdia 
Urbana multa La 
Torna per la cursa 
Ferran Blasi

La Guàrdia Urbana ha 
interposat una sanció 
de 900 euros a l'ateneu 
independentista La 
Torna per l'organització 
el passat novembre de 
la cursa Ferran Blasi, 
que cada any se celebra 
en honor al militant 
independentista, adduint 
la manca de permís. La 
convocatòria ha arribat 
a la cinquena edició i no 
ha suposat mai cap tall de 
trànsit pel seu caràcter 
festiu i reivindicatiu no 
massiu. Aquesta sanció 
se suma a altres fronts 
oberts amb sancions o 
pressions entre la Guàrdia 
Urbana i els moviments 
socials de Gràcia com el 
Jardí de l'Alzina o el Casal 
Popular Tres Lliris.

Valents torna a fer 
parada a Astúries 
per explicar el seu 
pla "alternatiu"
Sota els conceptes de 
"seguretat, treball i 
llibertat", Valents ha 
tornat a muntar parada 
aquest dijous al carrer 
Astúries per explicar 
el projecte "alternatiu" 
d'Eva Parera amb el lema 
Reconstruir Barcelona.

Albert Balanzà

A Gràcia la politiqueria de 
rèplica i comentari brilla 
sovint per la seva absència 
(afortunadament) i poden 
passar setmanes sense de-

bat o polèmica entre els partits. 
Però l'últim ple de la setmana pas-
sada, condicionat per l'esclat del 
cas CAT, que ha suposat per tercera 
vegada l'atorgament d'un concurs 
públic a una empresa privada en 
detriment de l'habitual funció que 
feia una entitat de barri, ha sacse-
jat l'ambient quan a ningú se li es-
capa que falten només deu mesos i 
escaig per a les pròximes eleccions 
municipals del 28 de maig.

Després del ple, on es va apro-
var una proposició d'ERC per con-
vocar un ple extraordinari [que es 
farà dimarts 19 de juliol] que debati 
"clàusules de territorialitat" en els 
propers concursos o una declaració 
institucional impulsada per Junts, 
va anar seguida d'una defensa afer-
rissada de la paternitat de les inicia-
tives o de matisos que tots els grups 
volien introduir sobre la sessió pre-
vista de manera sobrevinguda.

Junts i ERC es van embrancar 
amb acusacions dels primers con-
tra els segons per apropiar-se dels 
punts resolutius de la declaració 
per incorporar-los a la proposició i 

El ple de juliol, en què es va proposar un ple extraordinari. Foto: A.B.

El ple extraordinari 
pels concursos públics 
fa esclatar la tàctica 
preelectoral dels partits 
Junts i ERC reclamen la iniciativa i la secretaria del Districte 
adverteix que la proposició aprovada pel ple no s'ajusta a dret

els segons reivindicant l'autoria de 
"gran part del text" de la declara-
ció. També els dos partits es van pi-
car per la proposuició no aprovada 
sobre Pi i Margall, fins al punt que 
ERC va acusar Junts de pactar amb 
l'"extrema dreta" de Valents.

La cosa no va acabar aquí i la res-
ta de l'oposició també s'hi va afegir, 
alimentada també pel desconten-
tament del regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, que va donar poc marge de 
solució enguany a qualsevol acció 
in extremis més enllà d'una comis-
sió sobre la programació. "Hem de 
pensar que l'any vinent puguin fer 
tota la gestió integral", va dir.

La resta de l'oposició, Ciutadans i 
Valents, ha seguit escalfant els dies 
previs al ple extraordinari amb un 
prec d'urgència per part dels taron-
ges on demanen el plec de condici-
ons de la licitació "per veure què ha 
passat i la durada de la concessió", 
segons el portaveu Arturo Carrasco. 
En nom dels segons, Jordi Daura va 
advertir que no participarà d'un ple 
"on es presentin punts que dema-
nin incomplir la llei".

Per si no fos poc, la junta de por-
taveus d'aquesta setmana també 
ha estat moguda perquè la secre-
taria del Districte ha advertit que 
les "clàusules de territorialitat" de 
la proposició d'ERC, d'on partirà 
el debat del ple extraordinari, no 
s'ajusten a dret i s'han retocat.

@ ateneu_la_torna

"Valorar la millor opció per 
incloure criteris de territorialitat". 
La fórmula de compromís per tirar 
endavant la proposició aprovada i 
qüestionada pels tècnics és aquesta. El 
text inicial apostava directament per 
"incloure criteris de territorialitat" en 
les licitacions. El ple debatrà aquest 
únic punt, com a proposició d'ERC, 
i arrencarà dimarts a les 18 hores. 

Aquesta és la frase que s’han apropiat el go-
vern (Comuns + PSC) amb el suport incondi-
cional d’ERC durant tot el seu mandat, però 

la realitat és una de ben diferent i l’enèsim exem-
ple el trobem en la reurbanització de Pi i Margall. 

El passat 13 de juny van començar les afec-
tacions al carrer per donar inici a les obres de 
reurbanització. Aquell dia govern va fer una reu-
nió amb els veïns/es de la zona per explicar com 
funcionarien. Tots els veïns/es esperaven una 
explicació de les famoses dues fases d’implemen-
tació i, per contra, es van trobar amb l’anunci de 
govern: les obres es farien en una única fase. Un 
anunci sorpresa, sense anestèsia, sense possibili-
tat de canviar-ho. Els talls i les afectacions ja s’es-
taven implementant.

Pel que fa als comerciants de la zona, recor-
dem que a Pi i Margall es troba el mercat de 
l’Estrella, hi ha un seguit de comerços d’alimen-
tació, diferents locals de restauració i d’altres; 
cap d’ells tenia constància, dos dies després 
d’iniciar les obres, d’on es posarien les zones de 
càrrega i descàrrega, ni on podrien deixar els 
residus generats.

Al plenari del 6 de juliol Junts per Catalunya 
vam presentar una iniciativa la qual instava al 
govern a bonificar les taxes municipals de la 
zona i ha generar noves places d’aparcament als 
carrers adjacents. Un cop més, govern va rebut-
jar la proposta i, un cop més, el silenci còmplice 
d’ERC va evitar que prosperés. Tot això ho po-
dem resumir en una frase: govern i els seus so-

cis no creuen en el consens social. Amb les seves 
accions i els seus silencis còmplices, demostren 
que les seves polítiques són les de la imposició i 
no les del diàleg. 

Només existeix una manera de fer les coses a 
Gràcia i és consens social i polític; aquesta ma-
nera de fer és inherent als graciencs i les graci-
enques, és la manera en que la nostra Vila i el 
nostre districte ha anat evolucionat durant tots 
aquests anys. Gràcia és un ens viu que s’alimen-
ta dels acords i relacions entre l’associacionis-
me i la política. Avui és més necessari que mai 
recordar que els polítics anem i venim però les 
entitats, associacions i veïns es queden. Cal re-
cordar que nosaltres els polítics estem al vostre 
servei i no al revés, cal recordar que la nostra 
obligació és escoltar sempre les vostres deman-
des i donar resposta amb tota la sinceritat, sen-
se amargar-nos, sense mentir. No ens oblidem: 
A Gràcia, no existeix transformació sense con-
sens social.

Opinió convidada

No hi ha transformació sense consens social
Carme Lleó, portaveu del grup municipal de Junts al districte de Gràcia
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Casa Vicens ofereix 
fotos digitals i 
gelats com a ganxo 
per a l'estiu

Casa Vicens ha arrencat 
l'estiu amb dos valors 
afegits per atraure els 
visitants: el recorregut 
clàssic amb un gelat de 
mango afegit, en suport 
al comerç veí Viaggio in 
Italia, ubicat al mateix 
carrer Carolines, i la 
iniciativa Smile Gaudí, 
que proposa una ruta 
per al visitant amb 
l'acompanyament de 
fotògrafs professionals. 
En aquest últim cas, 
els visitants que hagin 
adquirit aquest tiquet 
rebran a casa 15 fotos de 
la seva estada a la casa. 

Cedida

Societat
L'Esperança torna a 
activar i omplir dues 
plantes Covid pel 
nou esclat dels casos
Una quarantena de pacients, gent gran dependent i diagnòstics 
complexos, es concentren als nivells quatre i cinc del centre

Albert Balanzà

L 'anomenada setena onada 
de Covid es podria corres-
pondre a la quarta a l'Hos-
pital de l'Esperança, si es 
compten les vegades que 

s'ha hagut d'activar el centre hos-
pitalari com a dispositiu especial 
d'emergències a la ciutat, un fet 
que va quedar estipulat l'any 2017 
per a qualsevol imprevist de grans 
dimensions. Ja són quatre vegades 
que l'Esperança ha concentrat una 
part de l'espai a fer front a la cri-
si sanitària: març-maig 2020, oc-
tubre-novembre 2020, gener 2021 
i ara de nou.

Per ordre de gravetat, però, l'Es-
perança viu aquests dies el segon 
capítol més greu des que el març 
de 2020 va esclatar la crisi sanità-
ria i entre aquell març i maig es va 
arribar a un pic de 99 casos greus 
ingressats a l'espai en un total de 
quatre plantes. En els últims dies, 
la direcció de l'Hospital del Mar, 
d'on depèn l'Esperança, ha tornat 
a activar dues plantes -la quarta i la 
cinquena- per dedicar-se exclusiva-
ment a Covid, amb un total actual 
de 34 casos (24 a la quarta i 10 a la 
cinquena). "Es tracta de gent gran 
dependent i casos complicats", 
apunta José Sancho Lara, secretari 
general de CCOO a Parc Salut Mar.

Els treballadors, infl uïts per la 
certa convivència del virus a ni-
vell de carrer, van interpretar en 

La quarta planta 
estava tancada per 
manca de personal 
i els efectius es van 
unir als de la tercera

un primer moment que es tracta-
va d'una situació puntual i provi-
sional. "Hem tingut brots en dife-
rents unitats de l'Esperança, però 
la cosa va anar a més i es va om-
plir la quarta planta de seguida i 
ara les urgències també estan col-
lapsades", afegeix. A tall laboral, 
les mateixes fonts encara apunten 
que hi ha hagut també una prova 
de càrrega nova sobre el personal 
perquè la quarta planta estava tan-
cada per manca de personal i els 
efectius es van unifi car amb els de 
la tercera per pal·liar les baixes per 
Covid dels mateixos professionals. 

És cert que els 34 casos nous no 
són els 99 del maig de 2020 però 
també no és menys cert que feia 
18 mesos que no es vivia a l'Espe-
rança una situació així. L'últim 
antecedent, el gener de 2021, es 
va limitar a set pacients de Covid 
que es van ubicar a la planta sise-
na i l'únic equilibri que es va fer 
en aquell moment va ser el tanca-
ment de dos quiròfans per dedi-
car el personal a la nova crisi so-
brevinguda.

El Parc Sanitari Pere Virgili fa 
un crida a incorporar personal 
d'infermeria. Una jornada de 
portes obertes celebrada dimarts 
ha servit per donar a conèixer els 
serveis i funcions d'Infermeria 
Atenció Intermèdia de l'hospital 
amb la possibilitat d'acabar 
treballant a l'equip. El Pere Virgili 
es marca com a nou objectiu 
donar resposta a les crisis i oferir 
alternatives a l'hospitalització.

Raig de caramels, 
guanyadora del 
concurs fotogràfi c 
de Sant Medir 2022

La imatge d'un raig 
de caramels, obra 
d'Alejandro Alcázar 
(foto), ha estat la 
guanyadora del concurs 
fotogràfi c de Sant Medir 
d'enguany. La premiada a 
la modalitat d'Instagram 
ha estat obra del compte 
a la xarxa @art92family. 

Alejandro AlcázarFaçana de l'Hospital de l'Esperança, a Sant Josep de la Muntanya. Foto: À.G.P.
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Enma Fernández Band, en una imatge promocional. Foto: Cedida

porant activitats infantils, aques-
ta propera edició recupera el for-
mat original i manté la mateixa 
filosofia amb bandes i estils fora 
dels circuits comercials. Per l'Er-
ror Fest 2022 passaran Tokyo Sex 
Destruction amb el seu estil ga-
rage-punk, la banda de rock ins-
trumental barcelonina Syberia, la 
nova psicodèlia de Maragda i el 
hardcore punk experimental del 
duet gironí Tano! Daniel Felices 
tanca el cartell amb els seus rit-
mes llatins pel concert de dia.

Per la seva banda, no en clau 
de reestructuració sinó de co-
miat arriba a les deu edicions el 

Festa Major: nou Error Fest i últim Blackcelona
Els festivals de plaça Rovira programen dos cartells on destaca Tokyo Sex Destruction i Enma Fernández Band

A.B / S.M.

Després de dos anys sense 
poder celebrar-se a cau-
sa de la crisi sanitària, 
l'Error Fest, el festival 
de música independent 

nascut el 2015 de la suma de l'es-
tudi gracienc Error Design i els 
veïns de plaça Rovira, torna en-
guany amb un cartell amb cinc 
bandes per a una única jornada; 
el 20 d'agost en horari de vermut 
(13h) i de nit (de 23 a les 3.30h). 
Si bé el 2019 el festival va fer el 
salt programant dos dies i incor-

Blackcelona el 18 d'agost tancant 
"una dècada de difusió i reivindi-
cació de la música negra barcelo-
nina a la Plaça Rovira". La propos-
ta final té com a ganxos l'Enma 
Fernández Band, The Salsa Punk 
Orkestra i Los Bongo Beat. 

El director de Blackcelona 
Festival, Ferran Amado, argu-
menta que la feina de consolida-
ció dels grups de música negra lo-
cals conreada des del 2012 "està 
feta" i, com a exemple, els cinc 
discos que s'han editat en paral-
lel al festival d'estiu i les actuaci-
ons periòdiques que s'han progra-
mat a l'Almo2Bar.

Societat
Breus

La melmelada 
dels tarongers 
espigolats del 
carrer, al Rebost

El Rebost Solidari, l'entitat 
solidària del carrer Reig 
i Bonet que redistribueix 
excedents alimentaris 
entre les famílies més 
vulnerables de la Vila, 
s'està encarregant de 
repartir dos mil dels tres 
mil pots de melmelada 
obtinguts de la campanya 
d'espigolament dels 
tarongers del carrer 
que a Gràcia es va fer el 
passat febrer a carrer 
com Bonavista, Santa 
Tecla, Santa Teresa i Sant 
Agustí. Els pots llueixen 
a l'etiqueta la marca 
La Marga i el missatge 
100% de Gràcia 100% 
d'aprofitament.

Raspall i Lennon 
se sumen a la 
xarxa de places 
amb sonòmetres
Amb Sol, Vila, Joanic, 
Virreina i Revolució 
havent acumulat dades 
suficients en els últims 
anys, ara l'Ajuntament 
ha incorporat altres 
zones sensibles on no hi 
havia ni sonòmetres com 
Lennon i Raspall. Cap dels 
dos espais apareix, però, 
emcara a la xarxa Sentilo 
de control municipal.

Educació opta per activar 
l'escola Pare Poveda ja al curs 
2023-24 com a seu provisional 
de l'institut Vallcarca
La impossibilitat de complir amb les obres per al curs 2024-25 posa en marxa el 
pla B amb la preinscripció prevista d'engegar-se a la primavera de l'any que ve

A. B.

H i ha dues maneres de 
veure la llarga espera de 
l'Institut Vallcarca: cada 
dia que falta és un dia 
menys però també és cert 

que els terminis es van incom plint 
sistemàticament. Davant d'aquesta 
realitat, el Consorci d'Educació ha 
comunicat en una reunió el passat 
divendres que no s'esperarà al curs 
2024-2025 com a eventual data amb 
el nou edifici finalitzat als terrenys 
dels jardins Comas i Llaberia sinó 
que activa des d'ara el pla B de l'es-
cola Pare Poveda com a seu provi-
sional a partir del curs 2023-2024.

La comunitat educativa que va 
assistir al Consell Educatiu de di-

El pati de l'escola Pare Poveda, durant l'Olimpoveda d'enguany. Foto: À.G.P.

El Consorci admet 
que contempla una 
previsió de l'institut 
a l'escola d'almenys 
un parell de cursos

Pati al Turó del Cargol i voreres al 
Montserrat Roig i al Pau Casals. 
El Consell Educatiu del districte va 
detallar la setmana passada les accions 
de pacificació complementàries al 
programa Protegim Escoles que 
implicaran voreres més amples 
davant de l'institut Montserrat 
Roig i de l'escola Pau Casals, per 
la banda del carrer Providència. 
També aquesta última escola 
donarà el relleu al Turó del Cargol 
en la reforma del pati del centre.

jous ja va alçar les orelles davant 
la nova reunió sobre l'institut i 
aquesta setmana ha començat a 
córrer la nova i previsible decisió 
final d'activació del nou centre, 
quan es compleixen sis anys des 
que el Districte va descobrir per 
sorpresa que el Tribunal Suprem 
havia donat la raó a una comuni-
tat de veïns del carrer Veciana que 

impossibilitava fer l'institut al so-
lar del carrer Anna Piferrer (vegeu 
L'Independent núm. 628).

El periple ha estat llarg, i judici-
alment encara belluga per l'oposi-
ció de sis comunitats de veïns del 
carrer Baró de la Barre a l'impac-
te de l'edifici de l'institut, però el 
Consorci d'Educació admet que 
s'han de prendre decisions i que 
cal activar el calendari educatiu 
al marge dels terminis insospitats 
de les obres. Així el Consorci ja in-
clourà la primavera de l'any que ve 
l'oferta de l'Institut Vallcarca a la 
preinscripció i adequarà les instal-
lacions de l'escola Pare Poveda du-
rant el pròxim estiu de 2023, de 
manera que una part de l'escola 
faci d'institut ja al setembre quan 
arrenqui el curs 2023-2024.

El maig de l'any passat el regi-

dor de Gràcia, Eloi Badia, ja va ad-
metre que es buscava "un altre em-
plaçament" tenint en compte que 
ja era tard per arrencar l'institut al 
seu lloc en el curs 2023-2024, per-
què caldrà un mínim de 18 mesos 
d'obra. Des d'un bon principi l'op-
ció Pare Poveda ha estat sobre la 
taula, però no ha estat ara, quan 
els tècnics del Consorci també han 
visitat les instal·lacions diverses 
vegades, que s'ha decidit a llançar 
l'anunci definitiu.

Fonts del Consorci han explicat 
als integrants del Consell Educatiu 
del districte que la previsió d'obres 
no pot ser tan estricta i que es con-
templa una presència de l'institut 
al Pare Poveda almenys durant dos 
cursos, és a dir, que l'institut en un 
edifici propi no s'estrenaria fins al 
curs 2025-2026.
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el 6 de setembre s'hi faran les cales 
verdes, aquelles que segons els tèc-
nics no requereixen tallar el trànsit. 
Les cales blaves, entre final d'agost 
i principi de setembre, sí que afec-
tarà sobretot al trànsit de vianants.

A Gràcia l'impacte serà fort 
quan la tuneladora culmini el re-

A.B.

Sense fer massa soroll enca-
ra i amb el centre de gra-
vetat de les obres a Plaça 
Espanya, el perllongament 
de la L8 a l'altra punta de la 

connexió, a la plaça Gal·la Placídia, 
ha arrencat amb l'objectiu final del 
desviament dels serveis de telefonia 
afectats que graviten a l’àmbit de 
Gal·la Placídia. A l'acta de la sessió 
de Vil·la Urània celebrada ara fa 15 
dies es detalla quins seran els car-
rers que més patiran: Travessera 
de Gràcia, Gal·la Placídia, carrer 
Neptú, carrer de la Riera de Sant 
Miquel i carrer de Sant Gabriel.

L'afectació inicial es limitarà 
aquest estiu a dos tipus de cales, 
verdes i blaves, que arrencaran amb 
una prèvia de detecció "amb mol-
ta precisió" de la ubicació del ser-
vei en aquests carrers afectats. La 
setmana passada ja van començar 
les exploracions i entre l'1 d'agost i 

corregut fet a 50 metres de pro-
funditat per Gran Via, Urgell, 
Francesc Macià i Pau Casals fent 
un gir per Sant Gervasi fins a en-
filar la Travessera. A la sessió va 
quedar el dubte de la ubicació 
exacta de l'estació nova perquè el 
projecte s'està revisant. 

La plaça Gal·la Placídia, un dels punts de connexió de la L8. Foto: À.G.P.

Els treballs de 
la L8 arrenquen 
amb les cales per 
detectar línies 
de telefonia 
Territori evita precisar la ubicació exacta 
de l'estació a Gal·la Placídia perquè 
el projecte encara s'està revisant

Noves protestes a 
Travessera de Dalt per la 
concentració d'antenes 
de telefonia en una finca
La comunitat de veïns del número 46 demana a l'Ajuntament una 
inspecció que validi l'acumulació de cinc instal·lacions al terrat

A. B.

L a pugna veïnal contra les an-
tenes de telefonia de penúl-
tima i última generació se-
gueix creixent com a bolets 
arreu del districte, amb els 

casos resolts de Travessera de Dalt 
63 i Nil Fabra 11, amb la nova mo-
bilització de Mare de Déu del Coll 
113 i amb un altre cas de llarg re-
corregut a Travessera de Dalt 46. 
La comunitat de veïns d'aquest 
edifici conviu des de fa quinze 
anys, en un estira-i-arronsa con-
tinu, amb una periòdica càrrega 
i sobrecàrrega d'instal·lacions a 
partir del que decideix el propie-
tari majoritari de la finca, fins al 
punt que ara mateix hi ha cinc an-
tenes de dues companyies que ocu-
pen tot el terrat. "No només tenim 
un possible problema de salut sinó 
de sobrepès i d'un espai impracti-
cable", ha explicat l'expresident de 
l'escala, David Sánchez.

Els fets es remunten almenys al 
2007 quan els veïns van aconse-
guir precintar una primera ante-
na perquè l'acord entre propietari 
i companyia no complia amb les 
medicions d'emissió i altres con-
trols. La seqüència es va repetir 
amb una segona antena però la 
propietat, que no viu a la finca, 
ha aconseguit fer i desfer fins a la 
situació actual, amb cinc antenes. 
L'última petició a l'Ajuntament 
data del maig. "Volem que l'Ajun-
tament faci una inspecció per di-
rimir si és possible aquesta con-
centració d'antenes perquè això 

Les instal·lacions, al terrat de l'edifici de Travessera de Dalt 46. Foto: Cedida

sembla la NASA", ironitza.
La comunitat de veïns també 

subratlla que el benefici econò-
mic sobrevingut per al propietari 
majoritari de la finca no ha tingut 
en compte el càlcul de càrregues 
(a un llogater li van aparèixer es-
querdes) ni l'impacte acústic dels 
aparells d'aire condicionat vin-

culats a les instal·lacions i que re-
percuteixen en un soroll periòdic 
(cada quinze minuts) que ja ha de-
rivat en una altra denúncia.

Altres fonts veïnals ratifiquen 
els fets com a "molt greus" en un 
cas que s'origina en la divisió de 
la finca per la llei de propietat ho-
ritzontal. El propietari aleshores 
únic de la finca es va reservar el 
dret de vol amb possibilitat de fer 
una remunta i, en veure rebutja-
da aquesta via per l'Ajuntament, va 
optar per l'explotació del terrat so-
bre el qual hi té el dret en exclu-
siva. Ara la finca acumula mitja 
dotzena d'altres propietaris però 
sense capacitat de marge per atu-
rar les decisions de sobreocupació 
del terrat.

La propietat 
majoritària fa i 
desfà en els últims 
anys malgrat els 
precintes parcials

A.B.

Vallcarca afrontarà després de l'estiu el primer mo-
viment d'arranjament urbanístic dels molts que té 
pendents amb les obres de l'entorn de Can Carol, 

que aquests últims anys ha estat una zona verda auto-
gestionada pels veïns. Una vintena de veïns han debatut 
aquest dimecres l'encaix de la connexió entre Farigola 
i Gustavo Adolfo Bécquer, de manera que es faci més 
amable l'accés a Can Carol i el seu futur lligam amb 
l'altre casal de barri de l'exConsolat, sobre el pont de 
Vallcarca. El vial, de plataforma única, es tocarà amb 
panots i quitrà només per marcar les roderes dels ve-
hicles i el mur del carrer Calendau es farà menys dur, 
amb gabions. Com a serrells, hi ha encara la ubicació de 
la font i les pilones per evitar l'aparcament irregular.

Can Carol debat 
l'arranjament de 
l'entorn perquè ja 
s'executi al setembre
Només queda definir serrells com 
la font o pilones antiaparcament

À.G.P.

Adéu a Vicenç Torrents, 
activista i referent de 
la colla Els Pilons

Una llarga malaltia s'ha endut aquesta setmana 
Vicenç Torrents a l'edat de 83 anys, activista de 
la Travessera i referent de la colla Els Pilons de 

Sant Medir, i amo del bar Els Pilons, que va ser du-
rant molts anys seu de la colla. Família i amics l'han 
acomiadat aquest dijous a Sant Jaume Sesoliveres. 
Les xarxes socials s'han omplert de missatges de so-
lidaritat.
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Principals punts de distribució
La Violeta, Centre Artesà Tradicionàrius, Centre Cívic La Sedeta, Punt verd Tabuenca, Finques Perramon, Gèneres de Punt Serdà,

Graneria Sala, Mobles Caceres, Llibreria Maite, Graneria Bonavista, Forn Romà, Forn Miralles, Muebles San Ramos,
Joguines Estella Alpina, Jacaranda Plantes i Flors, Farmàcia Lesseps.....

També pots descarregar-te l’independent
en pdf des del nostre web: www.independent.cat
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 1    Hotel 1882  –  c. Còrsega, 482

 2    Farmàcia Elisa Carrera  –  c. Verdi, 132

 3    Farmàcia Lesseps  –  Pça. Lesseps, 11

 4    Farmàcia Vallcarca  –  Av. Vallcarca, 252 

 5    Farmàcia M. Barau - G. Tribó  –  Rb.  Mercedes, 26

 6    Farmàcia Sardar  –   c.  Valldoreix, 14

 7    Llibreria Ona  –  c. Gran de Gràcia, 217 

 8    Fornet de la Lluïsa  –  Av. Vallcarca, 56

 9    La casa dels contes  –  c. Ramón i Cajal, 35 

10   Forn de la Rabassa –  c. Rabassa, 5

11   Forn de San Tirs  –  c.  Verdi, 54

12   Pastisseria Ideal  –  Gran de Gràcia, 207

13   El Cambio Lógico  –  Travessera de Gràcia, 129

14   El rebost d’Orient –  Milà i Fontanals, 64

15   Rebost Solidari  – c. Reig i Bonet, 12

16   La Miranda  –  Av. del Coll del Portell, 74 

17   Comissaria Guàrdia Urbana

18   Mossos d'Esquadra

19   Mercat Llibertat  –  Pl. de la Llibertat, 27

20   Mercat de l'Estrella  –  c. Pi i Maragall, 73

21   Mercat de l’Abaceria  –  Pg. de Sant Joan

22   Mercat de Lesseps  –  c. Verdi, 200

23   CAP Sanllehí

24   CAP Larrard 

25   CAP Cibeles

26  Biblioteca Vila de Gràcia  –  Torrent de l’Olla, 104 

27  Ajuntament de Gràcia

28   Associació Cultural l’Independent de Gràcia

29   DBcoop, sccl - GPL, sccl  –  c. Sant Lluís, 11
25
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Esperanto i anarquisme 
La literatura reivindicativa sobre l'esperanto segueix donant fruits i aquest 2022 les edicions 
Malcriàs d'AGràcia ha publicat el primer número de la col·lecció Quaderns Esperantistes, amb el 
volum 'Esperanto i anarquisme: els orígens (1887-1907), que signa Javier Alcalde, autor també 
de la sèrie recent de sis reportatges publicada a L'Independent. En aquest llibre, l'autor explica 
que als anys 1920 i 1930 pràcticament tots els ateneus llibertaris de ciutats com Barcelona o 
València tenien una secció d'esperanto, llengua que havia esdevingut essencial de l'ideari àcrata. 
L'extracte reproduït correspon al capítol 3, 'Una llengua comuna per als anarquistes'.

Javier Alcalde Villacampa 
(Barcelona, 1978) és politò-
leg de formació i dedica bona 
part del seu temps a la recerca so-
bre la història social de l'esperanto. 
Recentment ha publicat els capítols A spe-
cial relationship: the Esperanto movement 
and pacifi sm in Zamenhof's time (Hentrich 
& Hentrich, 2022), Pioneers of internatio-
nalism: Esperanto and the First World War 
(Bloomsbury, 2021) i Eduardo Vivancos y el 
esperantismo libertario (Calumnia, 2019). 
També ha publicat els articles Kio okazis 
en la komunismaj landoj de meza kaj ori-
enta Eüropo? (Esperantologio/Esperanto 
Studies, 2021) o Vers une fraternité universe-
lle: Vingt ans de debats autour de l'espéranto 
dans les milieux anarchistes (Mil neuf cent. 
Revue d'histoire intellectuelle, 2021).

biografi a

L a qüestió de la comunicació internacional 
recorre tot el moviment obrer, en la diver-
sitat de les seves tendències, fi ns al 1872, 
quan Bakunin i els seus correligionaris són 
expulsats de la Internacional. Tanmateix, 

adopta una direcció específi ca dins de l'esfera 
dels sectors que agrupen tant els anarquistes se-
gons l'enfocament de Pierre-Joseph Proudhon (el 
primer que s'hi defi neix), com els comunistes lli-
bertaris de qui parla Errico Malatesta en oposició 
al comunisme autoritari dels seguidors de Marx. 
En aquest sentit, l'univers llibertari refl exionarà 
sobre la diversitat de llengües i l'idioma inter-
nacional per raons teòriques (com Proudhon, a 
conseqüència del seu federalisme), per motius 
socials i pràctics (com l'Associació Internacional 
de Treballadors o AIT, com a mitjà per donar ac-
cés als treballadors a la cultura, i també per co-
municar-se durant els congressos), o fi ns i tot en 
contextos literaris (com Jules verne i el seu ino-
blidable capità Nemo a bord del Nautilus), en què 
els vessants socials o pràctics són substituïts per 
un d'imaginari.

El 1837, el mateix any que mor Fourier, 
Proudhon publica (anònimament) la seva prime-
ra obra: Assaig de Gramàtica General. Abans d'es-
criure els seus textos més polítics, el teòric de 
l'anarquisme cerca aquí els principis socials uni-
versals mitjançant la lingüística. Convençut que 
la història de la llengua conté la història de la fi -
losofi a, vol mostrar la unitat de l'espècie humana 
a partir de la unitat d'origen dels idiomes. "El pa-
rentiu de les llengües prova la fraternitat univer-
sal", conclou Proudhon.

Consegüentment, en el marc de k'AIT o 
Primera Internacional, els seus seguidors de-
fensen la necessitat d'una llengua internacional. 
Així, els delegats reunits en el primer congrés, 
celebrat a Ginebra el 1866, aproven la següent re-
solució:

"El congrés simpatitza amb aquelles societats 
i individus que treballen per simplifi car l'orto-
grafi a francesa per facilitar als qui no tenen prou 
temps per aprendre-la, i aprova aquells que in-
tenten escriure una llengua universal per tal de 
consolidar la integració de persones de diferents 
nacions i fer-la més fructífera per a la felicitat de 
la gent".

Aquesta qüestió serà tractada en els diferents 
congressos de la Internacional, generalment a 
proposta dels delegats que no parlen francès, 
anglès ni alemany, tot i que mai n'esdevindrà el 
principal tema de debat.

La discussió més rica i profunda en aquest 
sentit té lloc el 1867 a Lausana, durant el segon 
congrés de l'AIT. Com havia passat l'any anterior, 
el tema lingüístic té a veure tant amb la llengua 
internacional com amb la simplifi cació del fran-
cès (que és la llengua materna de la majoria de 
delegats assistents als congressos de la Primera 
Internacional. D'una banda, l'anarquista suís 
James Guillaume presenta un projecte de "fono-
grafi a" destinat a reformar la difícil ortografi a 
de la llengua francesa. D'altra banda, Alfred A. 
Walton de la Reform League anglesa hi afegeix 
la qüestió de l'idioma internacional, i proposa 
una redacció de resolució amb la qual Guillaume 
afi rma que hi està d'acord i que serà fi nalment 
aprovada: "El Congrés opina que una llengua uni-
versal i una reforma de l'ortografi a serien un be-
nefi ci general i contribuirien poderosament a la 
unitat dels pobles i a la germanor de les nacions".

Quant a la literatura, trobem caires lliberta-
ris i rebels en el carismàtic capità Nemo de les 
Vint mil llegües de viatge submarí (1869) de Jules 
Verne. Tot i que Verne no és pas un autor anar-
quista, la lluita antiimperialista de Nemo i el fet 
que aquest planti una bandera negra al conti-
nent que descobreix apropen aquest personatge 
al món llibertari. Verne juga així amb una forma 
de romanticisme de la revolta per seduir un gran 
públic, sense amagar les seves pròpies reticènci-
es cap a certes accions de Nemo. Un aspecte per 
destacar és el fet que la tripulació del Nautilus 
procedeix de països diferents, però no es comuni-
quen em francès, anglès, alemany o llatí, sinó en 
una llengua desconeguda, "sonora, harmoniosa, 
fl exible, on les vocals semblen tenir una accentu-
ació molt variada". Anys després, Verne accep-
tarà la presidència d'honor del grup d'esperanto 
d'Amiens i decidirà dedicar a la llengua interna-
cional la seva darrera novel·la, però morirà sense 
haver-la pogut acabar.

El 1884-85 s'organitza a Barcelona un con-
grés anarquista internacional anomenat Congrés 
Cosmopolita. No debades, el moviment obrer és 
particularment fort a les àrees més industrials. 
En aquest congrés, i refl ectint un dels temes que 
preocupen als treballadors, el delegat de Sabadell 
proposa "fundar un llenguatge universal, creant 
a cada regió comissions fi lològiques que estudi-
ïn i formin un nou abecedari, tenint en comp-
te els signes de numeració aràbiga, els musicals, 
etc.". Veiem doncs que el debat sobre la neces-
sitat d'una llengua internacional és ja present a 
l'agenda del moviment obrer abans de l'aparició 
de l'esperanto.

Documents
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L'Espai Jove La 
Fontana acull la 
Trobada d'esports 
electrònics

L'Espai Jove La Fontana 
acull aquest divendres 
(de 16h a 20h) la primera 
Trobada d'eSports, 
amb la participació 
de la secció d'esports 
electrònics del CE Europa 
i el club Dragons Gaming. 
La jornada oberta a 
l'equipament del carrer 
Gran 190-192 constarà de 
partides i tornejos dels 
videojocs FIFA i NBA2K. 
També hi haurà partides 
en què els assistents 
podran enfrontar-se a 
un jugador professional, 
anomenades beat the pro. 
Les activitats dedicades 
als esports electrònics es 
completaran amb una 
xerrada.

Cedida

El Vila de Gràcia 
de bàsquet manté 
format pel 17 i 
18 de setembre
Després d'una reunió 
aquest dilluns, la 
Plataforma Bàsquet 
Gràcia ha triat els dies 
17 i 18 de setembre per 
disputar el Torneig Vila 
de Gràcia, que enguany 
arriba a la 15a edició. 
La competició local 
mantindrà el format del 
2021, el de la represa, amb 
diferents seus per als 
partits d'equips sèniors.

À.G.P.

Bàsquet Lluïsos ha hagut de re-
composar les banquetes dels 
dos sèniors masculins des-

prés del fitxatge al juny del tèc-
nic Carles Rofes, entrenador del 
conjunt A aquesta temporada, pel 
Bisbal Bàsquet, de lliga EBA, i la 
marxa al Bàsquet Almeda d'Òscar 
Marquilles, segon tècnic. En una 
decisió presa al final de la lliga, els 
blaus han optat per Xavier Muñoz 
com a entrenador del sènior de 

Copa Catalunya. Muñoz, que va en-
trar al cos tècnic de Lluïsos un cop 
començada aquesta temporada, ja 
va codirigir l'equip a la lliga regu-
lar fent tàndem amb Marquilles, 
quan Rofes es recuperava d'una 
operació al genoll. El tècnic Víctor 
Garcia, que aquesta temporada 
s'ha encarregat del sènior B mas-
culí, a Primera Catalana, ha agafat 
el relleu de Marquilles com a segon 
entrenador. 

Per dirigir aquest conjunt, 
Lluïsos ha triat un tècnic conegut: 
l'entrenador del sènior A mascu- Les banquetes de Lluïsos i Vedruna presenten novetats. Foto: À.G.P.

lí de Vedruna aquesta temporada, 
Sergi Raventós. Els verds, després 
de la marxa de Raventós, han es-
collit Leandro Nahmanovici per 
dirigir el primer conjunt mascu-
lí, a Copa Catalunya. Nahmanovici 
s'ha encarregat aquesta tempora-
da de la direcció tècnica de CBF 
Cerdanyola, que ha aconseguit 
l'ascens a la Lliga Femenina 2 i el 
campionat de Copa Catalunya. Els 
canvis a la banqueta de Vedruna es 
completen amb l'arribada d'Arnau 
Ferreres (Boet Mataró) al sènior 
A femení, a Primera Catalana.

Canvis a les banquetes de Lluïsos i Vedruna
Xavier Muñoz substitueix Carles Rofes als blaus, que fitxa pel Bisbal, i Leandro Nahmanovici, nou tècnic dels verds 

L'Europa femení renova 
la defensa i la porteria i 
tanca la plantilla per al 
debut a Segona RFEF
El canvi de gespa del Nou Sardenya obliga les escapulades a 
entrenar-se a l'Àliga i disputar partits amistosos a domicili

Àlex Gutiérrez Pascual

E l primer equip femení de l'Eu-
ropa prepara el debut a la nova 
Segona RFEF, la tercera cate-

goria del futbol estatal, amb una 
renovació a la defensa i la porteria. 
El descens del Seagull, que ha aca-
bat cuer de la lliga Repte Iberdrola 
(que serà la Primera RFEF), ha be-
neficiat el conjunt escapulat, que 
ha fitxat cinc jugadores de l'equip 
badaloní, del total de deu incorpo-
racions. Per demarcacions, l'Euro-
pa ha incorporat quatre defenses, 
tres atacants, dues porteres i una 
migcampista, per cobrir les nou 
baixes al final d'aquest curs passat, 
a més de les dotze renovacions. La 
coordinadora del futbol femení de 
l'Europa, Nany Haces, destaca que 
s'ha prioritzat l'experiència a l'ho-
ra de realitzar els fitxatges. "De les 
primeres opcions que teníem, han 
sortit totes menys una", assegura 
Haces, que ressalta la incorporació 
de la davantera Adriana Manau i 
la defensa Joanna Vega. El darrer 
reforç ha estat la davantera Clara 
Clemente, procedent de l'Espa-
nyol, ascendit a Primera RFEF, i 
amb passat escapulat.

La cita amb les revisions mèdi-
ques del 27 de juliol precedirà l'ini-
ci dels entrenaments del conjunt 
que dirigeix Joan Bacardit, que 
hauran de ser al camp de futbol 
municipal de l'Àliga per les obres 
de substitució de la gespa artifici-

al del Nou Sardenya. Segons el club 
escapulat, els treballs arrencaran 
el proper 25 juliol i s'allargaran 
fins al 5 de setembre, i obligaran 
les escapulades a exercitar-se al 
terreny de joc de la plaça Alfonso 
Comín. També haurà de dispu-
tar els amistosos de pretempo-
rada a domicili, amb partits con-
tra Llevant Les Planes (ascendit a 
Primera Divisió), Espanyol A i B, 
Barça B, Fontsanta, Cornellà i AEM 
Lleida. Les obres també mantenen 
en la incògnita el Trofeu Vila de 
Gràcia, la presentació tradicional 
davant l'afició. La plantilla ha tin-
gut aquests moviments:

Altes. Clara Clemente (Espanyol), 
Ángela Farrés (Europa juve-
nil), Blanca García (Seagull), 
Alba Ramos (Damm Juvenil), 
Alba Sánchez (Seagull), Queralt 
Torradeflot (Vic Riuprimer REFO), 
Julia Torregrossa (Seagull), Janet 
Martínez (Llevant Les Planes), 
Adriana Manau (Seagull) i Joanna 
Vega (Seagull). 

Baixes. Esther (Reus), Mimi (re-
tirada), Júlia, Cos, Míriam, Coral, 
Codi, Valentina (retirada) i Sepha 
(EUA). 

Renovacions. Núria (3a tempora-
da), Carla (2a), Sara del Estal (3a), 
Bové (2a), Chami (2a), Fati (2a), 
Carla (6a), Abad (4a), Peque (5a), 
Farreras (5a), Andrea Porta (10a) 
i Pili Porta (10a).

Clara Clemente tornarà a vestir la samarreta escapulada. Foto: RCD Espanyol

Dos amistosos per al masculí 
amb la incògnita del Trofeu 
Vila de Gràcia. El primer equip 
masculí de l'Europa començarà els 
entrenaments el 25/07 a l'Àliga per 
preparar la primera ronda de Copa 
Catalunya a partit únic contra la 
Muntanyesa (7/08) i al setembre 
jugarà dos amistosos fora de casa 
davant Can vidalet (3/09) i Horta 
(4/09). La disputa del Trofeu Vila 
de Gràcia es manté en suspens.
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À.G.P.

L a temporada 2021/22 de gimnàstica es tanca-
rà a partir de dimecres 20 amb la disputa del 
Campionat d'Espanya individual, per clubs i se-

leccions autonòmiques d'artística femenina, en l'edat 
de Via Olímpica (VO). Una competició que tindrà lloc 
al pavelló Navarra Arena de Pamplona, on també 
es desenvoluparà el Campionat estatal Base mascu-
lí d'aquesta disciplina. La Salle participarà al primer 
campionat amb 29 gimnastes i tres tècnics de nivell 3. 
El Gràcia Gimnàstic comptarà amb vuit representants 
i una tècnica de nivell 3. A la competició estatal base 
masculina, el Gràcia Gimnàstic participarà amb sis 
gimnastes i un tècnic de nivell 3. Els dos campionats 
de gimnàstica es disputaran fi ns dissabte 23. 

La cloenda a aquesta temporada ve precedit per la 
disputa dels campionats de Catalunya en Via Olímpica 
d'artística femenina, i en Promoció, Base i VO d'ar-
tística masculina. La gimnasta de La Salle Natàlia 
Subirós va acabar en setena posició a la classifi cació 
absoluta individual d'aquesta competició celebrada a 
Vic. Per categories, el GGC va aconseguir una primera 
plaça individual (VO5) i La Salle va obtenir dos segons 
llocs (VO4 i Vo9) i tres terceres posicions (Vo2, VO4 i 
VO9). A la classifi cació per equips masculina, el Gràcia 
Gimnàstic va fer quatre podis (B1, B5, P1 i P4).

Final dels campionats 
estatals en Via 
Olímpica i Base de 
gimnàstica artística 
Natàlia Subirós, de La Salle, setena 
al Campionat de Catalunya en VO

Gràcia Gimnàstic Club

Guille Royo: "El Gràcia 
FS ha de tocar la Segona 
B, més d'hora que tard" 
El golejador del primer equip taronja de futbol sala marca l'ascens 
pel curs vinent després d'acabar en cinquè lloc a la Tercera Estatal

À. Gutiérrez Pascual

Amb 23 gols aquesta 
temporada, el jugador 
del primer equip del 
Gràcia FS Guille Royo 
(Barcelona, 1999) fa ba-

lanç del cinquè lloc al grup 1 de 
la Tercera Estatal de futbol sala. 
Royo ja apunta el proper objectiu 
de l'equip taronja el curs vinent: 
lluitar per l'ascens a Segona B. 

Com valores la cinquena plaça? 
La temporada en general ha sigut 
bona. Ens ha costat entrar en di-
nàmica de guanyar i fer-nos forts 
a casa. El primer quart de tempo-
rada ens hem adaptat i els resul-
tats han començat a arribar. Fora 
de casa ens ha costat més.

Hi ha hagut canvi generacional. 
Què han aportat els fi txatges?
Sobretot Ferran Capdevila, que 
feia pràcticament dos anys que te-
níem la idea que vingués, ha apor-
tat aquest puntet d'ambició i ni-
vell. I un de jove [Àlex Martínez, 
Enano] que ens ha aportat molta 
autoexigència. Quan els fi txatges 
són de més nivell fa que tothom 
hagi de pujar-lo per poder dispu-
tar minuts.

Li heu agafat la mida a Tercera, 
després tornar el curs anterior? 

Sense cap dubte. Aquest any, amb 
una continuïtat, sabent cada set-
mana a qui t'enfrontes i sense sub-
lligues, ens ha ajudat. I tornar a ju-
gar a Gràcia, on ens fem molt forts. 

Millor que jugar al pavelló del 
Camp del Ferro, a Sant Andreu. 
És una pista que no ens ha agra-
dat. Els jugadors de la casa, com 
el Martí [Pérez], el Joan [Artés] 
o jo mateix, que portem molt de 
temps jugant a casa, ja sabem com 
funciona. I l'experiència. Com més 
anys jugues a la categoria i conei-
xes més els rivals, tot és més fàcil.
 
És exigent, aquesta divisió? 
Molt. No hi ha cap rival que et re-

gali res, tothom té el nivell futbo-
lístic i vol guanyar. La gent va molt 
preparada i cada cap de setmana 
és una guerra.

Aquest curs has aportat gol.
L'Albert [Higueras, l'entrenador] 
sempre m’ha donat molta confi -
ança. Porto dos anys molt bons. 
El que se'm demana, ho estic com-
plint, que ajudi l’equip amb gols, a 
ser un jugador important.

Com serà la propera campanya? 
Pujant les exigències, hem de can-
viar d'objectiu.

Voleu apujar el llistó.
Anem amb un objectiu molt po-
tent. Volem competir i quedar al 
top 3. El fi nal d’any ens fi carà on 
toca, però volem lluitar per estar 
al més amunt possible. El club té 
un objectiu molt clar: el Gràcia ha 
de tocar la Segona B, més d’hora 
que tard. El president [Edu Roca] 
és molt ambiciós, com la plantilla.

Com veus el futur al futbol sala?
Porto dos anys que em veig amb 
una opció de poder jugar en una 
categoria més alta, donar un pas 
bastant gran a la meva carrera. 
Tinc un objectiu molt clar: vull ju-
gar a Segona B, i quin millor lloc 
que fer-ho a Gràcia. Competeixo 
i vull donar aquest pas endavant, 
però em centro any a any.

Royo, 23 gols aquest curs. Foto: Cedida

de Gràcia

www.independent.cat

administracio@independent.cat

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

Tots podem ser 
anacrònics 
Si l'esperanto és un anacronisme de la his-
tòria, tal i com asseguren algunes de les 
veus més assenyades d'aquest país, el cata-
là també l'és, perquè es tracta d'una llen-
gua del món minoritària amb decreixent 
ús i, per tant en greu perill d'extinció.

També el gaèlic, l'occità, fi ns i tot les 
papallones i les abelles que tots sabem 
la seva situació i també coneixem la seva 
importància pel medi ambient.

Però també ho seria l'anarquisme com 
a projecte fallit, esclafat, després de l'im-
mens i gloriós big-bang d'anhels i lliber-
tat, aquella gran eclosió esperonadora i 
il·lusionant que no va poder reeixir per la 
força de les armes.

O qualsevol altre projecte que no ha-
gués tingut l'oportunitat de ser prou exi-
tós al llarg de la història.

Les lluites han de ser integrals i globals. 
Les llengües, la cultura, els drets civils, 

la igualtat entre homes i dones van de la 
mà en el mateix paquet, no caduquen mai 
i poden revifar en qualsevol moment.

No podem excloure mai cap d'aquestes 
premises anheloses de llibertat i ideals 
humans.

Sincerament, crec que és injust, caïnita 
i tòxic el fet de dir que un ideal, pel sol fet 
de no haver triomfat sigui anacrònic.

Aleshores totes les lluites nobles podri-
en ser-ho, fi ns i tot cadascun de nosaltres 
a nivell personal.

Per cert, jo sí estudio esperanto i es-
perono a tothom a fer-ho a l’Ateneu 
Llibertari de Gràcia, al carrer l'Alzina, 5.

És enriquidor.

Antoni Garcia Iranzo 

Opinió

La pura coincidència, si és que existeix, ha fet que aquesta 
setmana, a la pàgina del costat, hi aparegui una tribuna de 
l'amic i exconseller de Cultura de Gràcia Xavier Barberà de-
dicada a Albert Musons, una fi gura política i social de la Vila 

que aquest dissabte fa 70 anys que va néixer i que a l'octubre farà 15 
anys que ens va deixar i sobre la qual encara es desplega una dimen-
sió gegantina de referent per tot el que va signifi car. La coincidència ha 
volgut que a un centenar de quilòmetres de distància, a Girona, s'hagi 
presentat aquest dimarts 'La premsa veïnal de Girona', del periodista 
i també amic Eloi Camps, amb l'alcaldessa Marta Madrenas. "Hi ha ha-
gut temps recordar la recerca de Gerard Maristany i Albert Musons", 
ens escriu, en al·lusió a 'Del desencant a la contrainformació. La prem-
sa de barris a Barcelona 1976-2001'. 

El
depen-

dent

Editorial

Soroll sobre el soroll

Com a premsa de proximitat, a feina del treball setmana rere set-
mana acostumem a dominar amb precisió els àmbits informatius 
més complexos de tractar com tradicionalment al districte ha es-

tat, per exemple, el pla Vallcarca als barris del nord o el pla de places 
al nucli històric de Gràcia. Per això ens ha sorprès no entendre abso-
lutament res del que l'Ajuntament ha pretès difondre en les últimes 
setmanes sobre les noves mesures de control del soroll "en els primers 
espais en què s’han instal·lat els sonòmetres" i on l'acció municipal 
afi rma ara que "se supera de manera continuada en més de tres deci-
bels els límits permesos de soroll de nit". Quan aquests espais són Sol, 
Virreina o Revolució, no cal ser molt instruït per saber que fa dècades 
que hi ha sonòmetres públics i privats, i estudis que certifi quen periò-
dicament que se sobrepassa a bastament el límit dels decíbels que re-
marca la Unió Europea. Només un exemple de l'any 2018 publicat en 
aquest setmanari: "El Districte defensa que el soroll s’ha reduït a Sol 
en quatre decibels de mitjana". 

També aquesta setmana, com a segona fase de difusió d'aquesta 
iniciativa de l'Ajuntament, hem intentat entendre què signifi ca, com 
diu l'Ajuntament, que s'incorporin les places Vila de Gràcia, Joanic i 
Raspall als "espais que s’estan analitzant per poder ser considerades 
Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn". "Una vegada 
fetes les comprovacions, els districtes aplicaran plans de reducció de 
contaminació acústica adaptades a cada cas", diu la nota municipal.

Com que el millor contrast dels fets i la resposta més àgil sempre la 
tenen els veïns, hem preguntat a la Plataforma Places de Gràcia on hi 
ha sonòmetres actius vells i nous, perquè crèiem que en tots aquests 
espais, excepte Raspall, ja n'hi havia. I efectivament, ja n'hi havia, ex-
cepte Raspall i Lennon. "El de Raspall el van instal·lar abans del 10 de 
juny i el de Lennon està petant bastant, però encara no estan publicats 
a la xarxa Sentilo", diuen els veïns. Si algú entèn alguna cosa...
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

La plaça Mons

Dones no Estàndards 
va demanar que es 
descartessin llambordes 
als llocs de pas

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

Les llambordes han envaït tot l’es-
pai de la Plaça Mons. Ja han acabat 
les obres! Queda plantar els arbres, 

ja que ara no és temps de fer-ho. Caldrà 
plantar-hi dels que facin força ombra, ja 
que la plaça és a tot sol, ara fa una mica 
d’efecte desert. El disseny, l’estètica de la 
plaça, vista des de l’aire, deu ser bonica, 
els bancs són macos i la parada de bus 
coberta anirà molt bé, però crec que no 
s’ha pensat en les persones que la trans-
item. No sé a qui se li va ocórrer ampliar 
les llambordes a tota l’amplada de la pla-

ça. Van dir que les rebaixarien per evitar 
el soroll dels vehicles en passar-hi, però 
es van rebaixar menys pel fet que sembla 
que les motos relliscaven. Per tant van 
modifi car la primera idea tot pensant en 
els motoristes. Doncs bé, hagués calgut 
també que pensessin en la gent gran, en 
les persones amb mobilitat reduïda, amb 
cadira de rodes, cotxets de nens petits... 
Les Dones no Estàndards i d’altres enti-
tats de persones amb discapacitats ja van 
demanar, en trobades sobre mobilitat 
amb l’Ajuntament, que es descartessin les 
llambordes en llocs de pas a tota la ciutat. 
Per què no s’ha tingut això en compte? 
Perquè no s’ha cercat una altra solució, 
com ara fer un camí d’un material llis al 
voltant de la plaça? Sabem que una cosa 
és l’estètica i una altra l’ètica, en aquest 
cas lligada al benestar de les persones.
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Opinió convidada
Xavier Barberà, exconseller de Cultura de Gràcia

Per molts anys, Albert!

D ’estar entre nosaltres, l’Albert Musons compliria 70 
anys el proper 17 de juliol. És una xifra prou rodo-
na i important com per dedicar unes línies a una 
de les fi gures més signifi catives per a molts de no-
saltres. La rellevància d’en Musons ve donada per 

molts factors: amic dels seus amics, compromès amb unes 
idees polítiques, fundador de diverses iniciatives gracien-
ques, profund coneixedor de la història de la Vila, apassio-
nat de la seva feina –el periodisme– i responsable d’una de 
les carteres més importants al Districte, la de Cultura. 

A unes quantes persones l’Albert ens va honorar amb 
la seva amistat, i jo en soc un dels afortunats. Una rela-
ció polièdrica, que va des de la família fi ns a confi dènci-
es compartides, des del Port de la Selva fi ns al carrer Sant 
Joaquim –seu de la revista Carrer Gran–, passant per as-
semblees d’agrupació, caps de setmana plegats, per dinars 
i per sopars, ja que ell era un amant de la bona taula. 

Sense adonar-se’n, ens va transmetre una sèrie de lli-
çons i de valors, d’alguns dels quals anem mancats darre-
rament, com ara el respecte per qui pensa diferent. No hi 
ha idees pitjors ni millors, senzillament hi ha opinions que 
s’han de defensar amb l’ús de la paraula i de l’argumen-
tació. No hi ha catalans o graciencs més o menys bons, hi 
ha persones que malden per un país amb més qualitat de 
vida, de la mateixa manera que hi ha ciutadans que tre-
ballen per uns barris més habitables, independentment 

de quants cops al dia repeteixin les paraules Catalunya o 
Gràcia. En aquest sentit, l’Albert era un cercador constant 
de la unitat i del consens, de fet, la seva fi gura en si matei-
xa n’és un bon exemple, doncs desperta unanimitat positi-
va parlis amb qui parlis. 

Aquest escrit, encara que ho pugui semblar, no té per fi -
nalitat fer un panegíric fàcil, ni fer un exercici de nostàl-
gia, ni fer-li l’enèsim homenatge. Senzillament vol llançar 
als quatre vents, perquè estigui on estigui ens senti, un crit 
d’alegria i de desig: "Per molts anys, Albert!". 

Gerard Maristany

Associació Cultural 
l'Independent de Gràcia

L'Independent, a 
l'assemblea de l'AMIC 

L 'Associació Cultural L'Independent 
de Gràcia es va sumar, com en al-
tres ocasions, a l'assemblea de 

l'Associació de Mitjans d'Informació i 
Comuniació (AMIC), que enguany se ce-
lebrava a Sant Cugat del Vallès. Enguany 
el motiu central de la convocatòria ha 
estat els 25 anys de l'entitat, a la qual 
hi estem associats i que agrupa més de 
500 mitjans de tots els Països Catalans. 
Una delegació de la junta de l'Associació 
Cultural va participar tant en l'assem-
blea com en el posterior dinar. El presi-
dent de l’AMIC, Ramon Grau, va destacar 
que “l’AMIC és un referent en tot l’espai 
comunicatiu català. Som una entitat que 
facilita la vida als mitjans associats, do-
nem resposta a les seves necessitats i 
fem valdre la premsa de proximitat".  

Cedida

E ls tendals que instal·la el Consorci d'Edu-
cació de Barcelona a l'escola Montseny 
són insufi cients i estan en mal estat des 
de fa anys, amb les conseqüències que 
comporta per les condicions vitals en l'es-

barjo dels infants i també en el rendiment i aten-
ció posteriors dels infants a les aules. 

Les famílies ens hem queixat per les raons se-
güents:

 És habitual que els tendals s'instal·lin tard 
(aquest any després de la primera onada de ca-
lor).

 Només donen ombra a un 10% de la superfície 
dels patis.

 Estan en mal estat (apedaçats i plens de fo-
rats).

 El segon dia, el tendal més gros ja estava per 
terra, i van trigar més d'una setmana en tor-
narlo a penjar.
La Direcció de l'escola també ha reclamat ten-

dals nous, però la resposta del Consorci és que 
poden aguantar un any més.

El que passa amb els tendals és un refl ex de 
com funciona moltes vegades el Consorci d'Edu-
cació de Barcelona, i quines inversions es priorit-

zen a Catalunya. Sembla que la cura per l'atenció 
a la salut i a l'educació en general dels infants no 
és prioritària. Sembla que la despesa en l'escola 
pública arriba a ser d'esperit gasiu o garrepa. 

Perquè segurament tot deriva d'aquest infrafi -
nançament de l'escola pública i de la pèssima or-
ganització del Consorci d'Educació de Barcelona i 
del Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya, o almenys això és el que ens demos-
tren habitualment, amb la improvisació, la urgèn-
cia i la manca de comunicació clara de les mesu-
res que adopten. I darrerament (i ja fa anys) amb 
aquestes mesures no fan més que sobrecarregar 
la feina de les educadores i educadors i fomentar 
el copagament de l'educació de les famílies. 

No oblidem que durant l'estiu, a la nostra es-
cola es fa el Casal d'Estiu, i la calor encara és més 
insuportable, i els espais cedits en l'escola per fer 
el Casal (bàsicament els patis) haurien d'estar en 
les condicions adequades, això vol dir que la ne-
cessitat d'ombra és encara superior. Segurament 
és el que passa a moltes altres escoles, així que us 
convidem a alçar la veu!

Opinió convidada

Tendals a l'escola i moltes altres coses
(infrafi nançament de l'escola pública)

AFA Montseny (Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Montseny) 

La cura per l'atenció a la 
salut i a l'educació en general 
no sembla prioritària
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E l matí del 31 de maig, dues mares de 
Salvem l’Alzina i els nostres fills érem al 
Jardí pintant un bagul de joguines i fent 
hotels d'insectes per l'espai abans d'anar 
a l'escola. Sense malícia, la canalla va fer 

un gargot al mur de protecció de les Casetes, amb 
la dissort que just passava la Guàrdia Urbana. 
Recordo dir: us renyaran, donada la poquesa del 
gest i la de pintades en els murs (ni patrimoni ni 
equipament) al llarg dels quasi 4 anys de lluita ve-
ïnal. El que no imaginàvem és el que va succeir.

Mentre un dels agents es quedava a l'entrada, 
l'altre va venir increpant-nos que qui ens pensà-
vem que érem i que el que fèiem era il·legal. Vam 
dir-li som del col·lectiu, tenim un conveni d'ús 
de l'espai, fem un taller amb infants... Ni cas. Va 
exigir els DNI. Jo li vaig dir que m'havia deixat la 
cartera a casa i em va amenaçar amb endur-se’m 
a comissaria. Eh? No fem res dolent, els nens sols 
han fet un guixot... "¡¿Me llevo a tu hijo?!" va ex-
clamar. "¡Pues me llevo al menor!" repetia amb 
agressivitat. 

Vam calmar els fills (atemorits) fent-los seguir 
amb la manualitat, i davant l’actitud bel·ligerant i 
la impossibilitat de comunicar-nos (ja que l’home 
ni raonava, ni escoltava) vaig intentar contactar 
telefònicament amb les persones del Districte de 
Gràcia amb qui portem anys col·laborant. En sen-
tir que trucava a l'administració, va dir (cito lite-
ralment): “¿Ah sí? Pues llamo yo a mis superiores 
también. ¡Ahora sí que os vais a enterar!" I al cap 
d’una estona, mentre ell seguia intimidant-nos 
(“malas madres” etc), amb el casc i la visera de sol 
en tot moment (mitja cara tapada), van arribar 

els reforços: 6 agents més de la GUB, 2 dels quals 
es van dirigir a nosaltres amb un “me han dicho 
que hay un conflicto con el compañero y que os 
habéis negado a identificaros”.

La quitxalla va començar a plorar. Jo també. I, 
mentre, l’agent reia dient que fèiem “teatro”. Tot 
i la crisi d’angoixa, vaig explicar la situació a un 
GUB (que coneixem d’altres visites a l’espai). A tu, 
que ets pare, et sembla normal?, li deia. Algunes 

de les respostes van ser: “En el cos hi ha tota mena 
de gent, com a tot arreu” i “No volem que ens veieu 
com l’enemic”. A això últim vaig contestar: Doncs 
amb _____ com aquest, ho teniu difícil. (Espòlier!)

Quan altres “compañeros” se l’enduien, ja que 
tornava a escridassar-nos, vaig preguntar al supe-
rior com denunciar-ho i em va remetre a Districte 
a omplir una instància. I això vaig fer l’endemà. 
Però (vet aquí un nou gir de la història): un mes 
després, encara esperant alguna mostra de su-
port o desgreuge del Districte o la Conselleria de 
feminismes (BCNenComú), m’arriben dues mul-
tes: graffiti a equipament i increpar als agents. 
(Vam donar les dades a qui va demanar-les bé, 
amb l’excusa de redactar un informe...) I au: dues 
sancions (550€), que puc recórrer (creuant els 
dits que es faci justícia) o pagar amb reducció 
162€. A títol personal, i amb l’ajut del col·lectiu, 
assumeixo la meva part de responsabilitat com a 
mare pel que fa al gargot del meu fill, i plenament 
per haver dit és complicat no percebre la GUB 
com l’enemic amb _____ com aquell en el cos (ni 
jo ni els testimonis recordem que l’insultés; a la 
multa posa “malparit”). Però és que se n’ha de ser 
o estar per tractar dones i infants així... O molt 
amargat. Ara, ja el compadeixo. Perquè jo tinc 
la consciència tranquil·la: sé diferenciar què és 
just. I dono la cara. Al contrari d’ell (i els altres 6 
agents) o els del Districte de Gràcia que li perme-
ten actuar amb impunitat al barri (abús de poder 
+ corporativisme + polítics “quedabien”=), sanci-
onant a qui buscava el diàleg. A tots us dic el ma-
teix que a ell al jardí, aquell dia: us hauria de cau-
re la cara de vergonya.

Opinió convidada
Teresa Roig, membre de Salvem l’Alzina i Les Casetes d’Encarnació

Abús d'autoritat de la Guàrdia 
Urbana al Jardí de l'Alzina

Tinc la consciència tranquil·la: 
sé diferenciar què és just. I 
dono la cara. Al contrari d'ells

N o se sí dir que estic cansada o farta, 
però més aviat és farta. Aquestes líni-
es són a títol personal. El Casal de bar-
ri Cardener no es mereix el que li està 
passant. Jo podria dir moltes coses de 

les quals es va parlar el dia que oficialment es va 
comunicar al professor de les sardanes del canvi 
de modalitat del taller. No tot és blanc ni negre, 
però qui s'atreveix a qüestionar com es gestiona 
el Casal sense saber res més de la casa que el que 
li han explicat és ser molt agosarat, però evident-
ment tothom es lliure de dir el que li sembli. 

A raó de diversos comentaris que s'han anat 
fent públicament a través d'aquest mitjà de co-
municació deixaré clar una vegada més algunes 
qüestions. 1.- Tots els tallers del Casal que havi-
en estat gratuïts en el seu moment van passar 
a ser de pagament amb certa revolució per part 
dels talleristes que van decidir que els hi conve-
nia personalment, quedar-se o deixar-lo. El taller 
de sardanes es va gestionar com es va gestionar 
i va quedar com va quedar, fora de la normati-
va de la casa i amb un greuge comparatiu amb 
la resta dels altres tallers de voluntaris en aquell 
moment. 2.- De la necessitat de passar el taller 
de sardanes a la modalitat de pagament feia 
molt de temps que se'n parlava, per regularit-

zar tots els tallers en la mateixa línia, i el perso-
nal del taller ho sabia perfectament. 3.- El Casal 
de barri Cardener té un conveni de gestió cívica 
amb l'Ajuntament de Gràcia i té el deure de vet-
llar pel seu bon funcionament, el més important, 
el tema econòmic. De l'aportació del Districte 
i les entrades per a fer tallers la partida econò-
mica més rellevant de despesa són les nòmines 
mensuals de les persones treballadores, això és 
sagrat i s'ha de complir. La gestora no necessita 
aclariments perquè fa un grapat d'anys que co-
neix les tripes de la casa. La Junta gestora fins 
ara mai havia tingut una Presidenta. 4.- La cata-
lanitat i el país hi són presents al Casal, ningú és 
més català que el tallerista de la classe del cos-
tat. Mai s'ha dit no voler mantenir el taller, s'ha 
parlat d'adequar-lo a la resta de tallers i s'ha in-
format de possibilitats per continuar, però sem-
pre seguint el tarannà dels altres tallers. 5.- De 
persones voluntàries n'hi ha moltes al Casal, a 
la junta gestora i a les juntes de les altres tres 
Entitats, encara n'hi ha que van gestionar poder 
obrir aquest espai fa 20 any i continuen fent vo-
luntariat el 2022. Els voluntaris i voluntàries són 
això, voluntariat, no cal penjar-se cap etiqueta 
perquè és una decisió personal que aporta nor-
malment benestar a la persona, assumint que 

mai tot és de color de rosa. 6.- Hi ha moltes per-
sones que són àvies i avis, mares i pares al Casal 
i fan moltíssimes coses arreu del Districte i el 
país sense aixecar polseguera. La discreció és 
una virtut. 7.- En aquest moment assumeixo la 
Presidència del Casal d'acord amb el nostre con-
veni regulador juntament amb l'Àngel Martin 
i en Gerard Gil i puc dir que especialment amb 
l'Àngel Martin, Tresorer, hem sumat esforços 
per a superar tots els problemes econòmics que 
s'han generat com a conseqüència de la Covid i 
a poc a poc anem endreçant, punt per punt, per-
què el Casal continuï sent un lloc per a relaxar-se 
i equitatiu per a tothom. 8.- Sembla que hi hagi 
alguna cosa més que les discrepàncies per un ta-
ller de sardanes).

Opinió convidada

Sardanes, punt i final
Marta Mulet, veïna de Gràcia
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Entitats

Divendres 15 de juliol
Xerrada: Orígens dels gitanos a la 
Vila de Gràcia. Entrevista i debat amb 
Ricard Valentí Gutiérrez (Associació 
Joves Gitanos de Gràcia). Presenta Inés 
Encuentra. Actuació d'Antoni Garcia 
Iranzo.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h 

Festa Fandango Jarocho. Festa comu-
nitària, popular, inclusiva i solidària. 
Música i ball. El Fandango Jarocho es de-
senvoupa a Mèxic, principalment.
El Jardi del Silenci (Encarnació, 62), a 
les 19h

Dissabte 16 de juliol
Micro obert. Poesia, performance, can-

çó, cabaret... + artista convidada: Marta 
Bassart. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h 

Fins al 29 de juliol
Matins al Centre: música, ball, pintura, 
teatre, idiomes... Consultes al 932181964.
El Centre (Ros de Olano, 9)

Fins a l'11 de setembre
Inscripcions per al DescoNNecta 2022, 
mostra de música jove impulsada pels 
Lluïsos de Gràcia. www.desconnecta.cat
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord)

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 28 de juliol
Exposició De l'edat medieval a l'abstrac-
ció. Mostra de les artistes Laura Alberich, 
María Antonia Barceló i Teresa Reig, tres 
estils diferents i tres visions de l'art con-
temporani que ha reunit l'escultura i gale-
rista Patricia Cancelo. 
Patricia Cancelo - Galeria d'Art (Travessera 
de Gràcia, 315)

Exposició Racons, llocs i indrets del Coll-
Vallcarca i rodalies. Mostra de dibuixos de 
Josep Callejón, president del Grup d'Estu-
dis del Coll-Vallcarca, que té com a prota-
gonsita aquest barri perifèric i de munta-
nya, amb una història pròpia, on guarda 
racons emblemàtics que l'autor reivindica 
per a la història de Gràcia i de la ciutat.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)

Fins al 29 de juliol
Exposició Des d'ulls d'infant. Mostra de 
fotografies realitzades per infants dels 
camps de refugiats sahrauís en el projec-
te de fotografia participativa. Amb aquesta 
exposició, es donen a conèixer com veuen 
els infants sahrauís el lloc on viuen i la 
seva forma de viure.
La Violeta (Maspons, 6)

Renegociacions en l'autodeterminació: 
Entre dues realitats de KIM/ILLI. Projecte 
centrat en la contextualització de l'impac-
te del colonialisme i la globalització mit-
jançant el retrat de treballadors filipins 
indocumentats a Barcelona, en el procés 
paradoxal de contrucció de la identitat, 
l'alienació de l'individu a conseqüència 
dels fetitxismes capitalistes del creixement 
sense límit i els mecanismes d'optimitza-
ció de la producció. Les diferents peces d 
ela mostra parteixen de l'anàlisi de refe-
rències historiogràfiques i una sèrie de tro-
bades amb treballadors filipins, agents cul-
turals i institucions.
Galeria H2O (Verdi, 152)

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 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) 

Actes
Divendres 15 de juliol
Trobada eSports. Tornejos i partides 'beat 
the pro' amb la secció d'esports electrò-
nics del CE Europa i l'equip gracienc e-
Dragons. Entrada lliure.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), de 16 a 20h 

Teatre: PlantadEs. Una obra de Maria 
Mingorance. Dirigida per Mara Ten. A 
través de monòlegs, quatre dones ens 
conviden a reflexionar sobre el fet de per-
metre's estar malament. Es troben con-
finades i això les aboca directament a 
enfrontar-se als seus conflictes interns. 
Taquilla inversa.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19h

VKK Sona: DJ Afi Usuahn. Orígens vallcar-
quins que ens acompanyen en un viatge 
musical pels 70's i les seves influències al 
llarg del temps i del món.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 19h

Sedeta Rock: Fullmoon Shakers.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

9è cicle d'història i música de Barcelona: 
La cobla contra el feixisme. A càrrec de 
la Cobla de l'Esmuc. Presenta: Albert 
Fontelles.
Park Güell (Olot, 7), a les 20.30h 

Concert: Maria Codino + Coloma.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Stand-up Comedy: Bad Trip (portuguès i 
anglès).
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21h

Mapping Elogi a l'aigua. Coorganitza 
Casa d'Oficis de Producció Audiovisual. 
L'espectacle es farà de 21.30 a 23.30 i cons-
tarà de cinc passis d'una durada de 15 mi-
nuts i un aforament de 50 persones a cada 
un. Per ordre d'inscripció.
Parc de la Creueta del Coll, a les 21.30h 

Dissabte 16 de juliol
Mercat de pagès de Vallcarca. Producte 
fresc, local i de proximitat.
Plaça Joan Liébana, de 10h a 14h

Concert: Irieix + Petit Ibèric + Balma.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Pavo Peña + Port Louis.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21h

Diumenge 17 de julil
Bluegrass Slow jam.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 19h

Dimecres 20 de juliol
Taller: La importància d'una bona hidrata-
ció. Cada assistent ha de portar una am-
polla d'aigua. A càrrec de la nutricionista 

Anna Parellada. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 10h

Dijous 21 de juliol
EnSextimem: Sex Game a la plaça. Joc 
amb proves i reptes per gaudir i compar-
tir una tarda trencant mites i tabús sobre 
el sexe i com vivim les relacions afecti-
ves. Per a joves entre 14 i 18 anys. Avisar al 
whatsapp 635080047.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18h

Xerrada: El diàleg traductor: conversa en-
tre Peter Bush i Dolors Udina. Peter Bush, 
traductor del català a l'anglès, i Dolors 
Udina, traductora de l'anglès al cata-
là, mantindran una conversa sobre les 
dificultats inherents a la tasca que fan 
Modera: Simona Skrabec.

Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20), 
a les 18.30h 

Cicle cantautores: Yuhniversia.
Plaça de l'Espai Jove la Fontana, a les 21h
Stand Ups a l'Helio: Ana López + 
Mockudrames + Març Llinàs.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 22h 

Divendres 22 de juliol
VKK Sona: Marga Mbande & Albert 
Casanova.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 19h

Teatre: Impro Show Summer Edition.
Teatreneu (Terol, 26), a les 19.30h

Teatre: Salve Regina, una obra d'Ángela 
Palacios i Paloma Remolina.
La Badabadoc (Quevedo, 36), a les 20h

'Blanca Desvelada', històries 
creuades amb mirada femenina 
Escrita i interpretada per la dramaturga i actriu Alejandra Jiménez-Cascón, 'Blanca 
Desvelada' explica la història de Carmen, una presa política durant la guerra civil 
que dóna a llum un bebè a la presó deu dies abans de ser afusellada; i també és la 
història de Blanca, una jove actriu que sobreviu fent monòlegs còmics per bars 
mediocres de la nostra època i que arrossega un evident conflicte amb la seva mare. 
Dues històries creuades que viuen dotze personatges expressats en una única actriu.

Del 18 al 20 de juliol al Golem'S (Sant Lluis, 64), a les 20h 

Recomanem

Cedida
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Caïm Riba 
presenta a 
l'Heliogàbal 
'Llunes de Plutó'

La gira de presentació del 
darrer disc de Caïm Riba 
passara per Gràcia amb 
un concert a l'Heliogàbal 
el proper divendres 22 de 
juliol. 'Llunes de Plutó' 
(RGB Suports, 2021) és el 
tercer projecte del músic, 
un disc ple d'optimisme 
que va començar a 
compondre abans de la 
pandèmia i que va acabar 
durant el confinament. 
Produït i gravat per ell 
mateix, compta amb les 
segones veus de la Nadia 
Foutina.

Cedida

La cobla de 
l'ESMUC tanca 
el cicle 'Guerra i 
ràdio' al Güell
Aquest divendres La cobla 
de l'ESMUC clourà el 
cicle de concerts al Park 
Güell que ha impulsat 
el MUHBA sota el títol 
Música, guerra i Ràdio 
Barcelona, un total de 
quatre actuacions que 
recuperen part de les 
músiques que durant 
la guerra van omplir 
d'esperança algunes cases 
i molts cafès i locals de 
la ciutat. La cobla de 
l'ESMUC. Les activitats 
del MUHBA al Park Güell 
continuaran tot l'estiu. 

Toni Espinosa: "Els 
cinemes Girona han 
trobat el seu propi 
espai dins de la ciutat" 
La sala confia en els abonaments anuals com a fórmula per 
recuperar públic i proposa trobades amb creadors a la tardor

Silvia Manzanera

Enmig de la campanya dels 
abonaments anuals dels 
Girona (cent estrenes a 
l'any per 65 euros), l'ànima 
d'aquesta sala gracienca, 

Toni Espinosa, reflexiona sobre un 
sector que, com la resta del món, ha 
patit un cop fort i lluita cada dia per 
recuperar públic i portar a terme 
els projectes pendents; tant els de 
la sala com els propis. "Abans que 
programador, he estat productor", 
diu Espinosa, i afegeix que comprar 
l'abonament no és només aprofitar 

així que la programació en aquest 
sentit ha afluixat, però a partir 
d'ara es recuperarà públic.

Quina és la marca Girona? 
Un cine que busca sinèrgies i for-
mar part de la ciutat. No esperem 
a que el producte ens arribi de Los 
Ángeles, sinó que busquem la com-
plicitat amb les entitats locals. Som 
un cine de proximitat que vol ser 
un reflex del que passa. 

Hi ha més sales com la vostra? 
Hi ha sales que tenen la seva perso-
nalitat i es diferencien amb un tret 
que els fa originals, per exemple la 
sala Embajadores de Madrid, o a al-
tres ciutats espanyoles, busquen, 
igual que nosaltres, el seu propi es-
pai dins la ciutat.

Com veus el cinema català? 
L'han deixat agonitzar. I quan esta-
va a punt de morir, ara sembla que 
el volen rescatar, però fins ara no 
s'ha fet una aposta clara. Espero 
que això canviï. De moment tenim 
les promeses, falten els fets. 

A banda de la sala, com van els al-
tres projectes que tens en marxa? 
La feina als Girona m'ha fet relegar 
la faceta de productor, però en els 
darrers tres anys l'he represa i ara 
tenim projectes ambiciosos a la vis-
ta. Hem de pensar que anirà bé.

Toni Espinosa, al vestíbul dels cinemes que dirigeix. Foto: S.M.

una oferta personal sinó donar va-
lor afegit a la ciutat, apostar per un 
projecte que val la pena.

La campanya dels abonaments 
és una manera d'animar la gent a 
anar al cine. El públic hi ha tornat?
S'està recuperant públic a poc a 
poc. Està clar que l'abonament és 
una eina que tenim perquè la gent 
s'animi a venir a les sales. Ha es-
tat un cop dur per a tothom, i és 
evident que el nostre sector també 
ha patit però no m'agrada victimit-
zar-lo ni capitalitzar el patiment, 
perquè molts altres professionals 
també ho han passat malament. 

Han passat dos anys però encara 
no aixequem cap...
Al 2019 ens anava molt bé, de fet 
vam tancar l'any amb els millors 
números. Ara, després de dos anys 
de pandèmia, comencem a aixecar 
el cap i ve una guerra. No ens que 
ens acostumem a les crisis però 
sí que hem d'estar preparat per-
què el sistema és el que és i ja hi 
comptes. 

Al 2020 el desè aniversari dels 
Girona va quedar diluït. De tot el 
programa previst per a la celebra-
ció, us ha quedat res al calaix?
No vam poder fer res del que tení-
em planificat, però en comptes de 
deprimir-te has d'anar fent. Tenim 
encara moltes idees que es poden 
desenvolupar, per exemple les tro-
bades entre creadors i públic pen-
sades per a la tardor. Hem d'acabar 
de donar-li sentit. Volem que la gent 
surti aprenent. El món canvia i hem 
d'adaptar-nos a l'actualitat. 

La línia de programació dels 
Girona s'ha mantingut sempre cla-
ra. Però heu hagut de fer modifi-
cacions els darrers temps? 
La filosofia és la mateixa, adapta-
da a cada moment. Un dels plats 
forts eren les òperes, però com en 
aquests dos anys els teatres de les 
principals capitals europees han 
estat tancats no hi havien directes, 

S.M.

Va començar gairebé 
com una necessitat vi-
tal, un exercici terapèu-
tic en temps estranys, 
en un moment d'incer-

tesa que ens va obligar a tancar-
nos a casa. A Adriana López la 
pandèmia la va enganxar al seu 
pis de 60m2 de la Vila i amb un 
fill de quatre anys. I no podia 

dormir. "Va ser una etapa dura 
per a mi", confessa aquesta pe-
riodista gracienca, "així que em 
vaig posar a escriure". Les pri-
meres pàgines recollien els sen-
timents i les sensacions que li 
provocava el confinament però 
aviat es va adonar que la cosa 
anava més enllà. "Me'n vaig anar 
més enrere, al meu embaràs de 
risc i a tot el que representa la 
conciliació laboral, o millor dit 
la no conciliació", explica l'Adri-

ana. I el resultat és Tu m'has fet 
millor, una petita biografia dedi-
cada al seu fill i a totes les dones 
que han patit un embaràs de risc 
o han tingut alguna mala expe-
riència en això d'equilibrar ser 
mare i tenir una feina. O les dues 
coses alhora. "En aquell moment 
no em plantejava si podia inte-
ressar a molta més gent o no, 
només sentia que havia d'escriu-
re". Un cop fet el text ve la part 
difícil, publicar-lo. Ho havia de 

El repor

La periodista i publicista gracienca Adriana López es confessa a 
'Tu m'has fet millor', una biografia sobre la maternitat i més enllà

L'aventura de publicar un llibre

Adriana López amb el seu llibre. Cedida

fer sí o sí. Després de rebre la ne-
gativa de centenars d'editorials 
amb el clàssic "no encaixa amb la 

nostra línia editorial", l'Adria-
na va tirar pel camí de l'autoe-
dició. "Havia d'arribar al final 
del procés, encara que això em 
representés fer-ho tot jo", asse-
gura. Repetiria experiència? Sí. 
Potser. Només caldria "inspi-
ració i diners". Tu m'has fet mi-
llor es pot trobar a Amazon, El 
Corte Inglés i a la llibreria gra-
cienca Te Quiero. [adrianalope-
zred.es @AdrianaLRed].

"Tornaria a repetir 
experiència? 
Potser. Només 
caldria inspiració 
i diners"



L’Independent de Gràcia
15 de juliol de 2022

15Cultura

'La isla de Bergman', 
Bergman safari 

Joan Millaret Valls 

Mia Hansen-Love, la realitzadora francesa de 
films tan delicats com Le père de mes enfants 
(2009) o Un amor de juventud (2011) s’estrena 

ara rodant en anglès en el lluminós i transparent film 
La isla de Bergman, presentat a competició en el 74è 
Festival de Cinema de Cannes. Tony (Tim Roth) i Chris 
(Vicky Krieps), una parella admiradora del cinema de 
Bergman, s’instal·len uns dies d’estiu a l’illa sueca de 
Farö, l’emblemàtica illa on Ingmar Bergman va fundar 
la seva residència per escriure, viure i treballar. 

El film, com no, participa de la mítica de l’obra de 
Bergman, amb presència de llocs sagrats d’aquesta ci-
nefília. Es citen, es veuen i es discuteix diversos films 
de Bergman i es parla del seu llegat, amb l’assistència 
a un passi privat de Gritos y susurros (1972). Però s’in-
cideix sobretot en el concepte de l’illa de Farö entès 
com un espai de creació que atreu nombrosos artistes. 

Tony és un cineasta conegut amb un univers creatiu 
molt productiu mentre que Chris és una escriptora es-
tancada a la recerca d’una història i de la inspiració per 
poder-la escriure. Ella es mou en llibertat per l’illa i es 
deixa portar per l’atzar i coneix un estudiant bergma-
nià que li possibilita l’accés als llocs menys turístics o 
l’entrada al temple del mestre suec on escrivia. El film 
de Hansen-Love, com els films de Bergman, també fa 
un escrutini a la relació de la parella visitant. 

El film es desdoblarà quan ella li explica al marit el 
relat que ha imaginat, en realitat, fruit de la seva prò-
pia experiència a l’illa. Aquest relat és recreat en imat-
ges amb protagonisme de Mia Wasikowska i Anders 
Danielsen Lie, la qual cosa genera un bonic exercici me-
tanarratiu que planteja un fèrtil diàleg entre ficció i re-
alitat. Una història imaginada que s’incrusta en la vida 
dels personatges en un trajecte d’influències recípro-
ques. Anotar la participació del crític català Jordi Costa 
interpretant un professor de Barcelona que participa 
amb altres visitants en una ruta sobre Bergman.

crítica de 
cinema

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

Padre no hay más que uno 3. 
Dj, 15.50 i 21.50. La resta, 15.50, 
17.50, 19.50 i 21.50. Dj, 17.50 i 
19.50.
Detective Conan: La novia de 
Halloween. 16.05.
Llenos de gracia. 18.25.

 Top Gun: Maverick. 20.45. 
21.50.
Cinco lobitos. 16.00.
Elvis. 18.10 i 21.20. 16.00.
Jurassic World: Dominion. 
18.55. 21.30.
Lightyear. 16.45.

Thor: Love and Thunder. 18.50 
i 21.40. 16.00. 20.45.
Downton Abbey: una nueva 
era. 21.50.
Minions: El origen de Gru. 
Dj, 15.55. La resta, 15.55, 17.55 i 
19.55. 16.45 i 18.45.
Alcarràs. 19.05.

Cinemes Girona. Girona, 177
 Entre la vida y la muerte. Dv, 
ds i dj, 16.0 i 22.00. Dg, dm i dc, 
16.00. Ds, dg, dm i dc, 18.00. Dv, 
ds, dg, dm i dc, 20.00.
 Alcarràs. Dv i dj, 21.45. Ds, 
22.00.
 Benediction. Dv, ds, dg, dm, dc 
i dj, 17.30. Ds, dg, dm, dc i dj, 
20.00.
 Delante de ti. Dv, 20.00 i 22.00. 
Ds, 22.30. Dg, dm i dc, 20.00. Dj, 

20.00 i 22.30. Dv, ds, dg, dm, dc i 
dj, 16.00.
 Tenéis que venir a verla. Dv, 
ds, dg, dm, dc i dj, 16.00. 
 Lightyear. Dv, ds, dg, dm, dc i 
dj, 17.30.
 Drown (Cicle Iran). Ds, 20.00.
 El camí ignasià. Dj, 19.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 Thor: Love and Thunder. Dv, 
ds, dg, dl, dc i dj, 16.00, 17.50, 
20.10 i 22.30. Dm, 16.00, 17.50 
i 22.30.
 La isla de Bergman. 19.40.
 Todo a la vez en todas partes. 
21.50. 
 Delante de ti. 16.00 i 20.30.
 Jurassic World Dominion. 
17.45 i 22.00.
 Minions: el origen de Gru. Dv, 

ds, dg, dl, dc i dj, 20.30 i 22.15. 
Dm, 20.40 i 22.15.
 Padre no hay más que uno 3. 
Dv, ds i dg, 16.00, 18.00, 20.00 
i 22.30. Dl, dm, dc i dj, 16.00, 
18.00, 20.00.
 Mr. Wain. Dv, ds, dg, dl, dc i 
dj, 18.20.
 La peor persona del mundo. 
Dl, dm, dc i dj, 22.30.
 Minions: el origen de Gru. 
16.00 i 17.50 (cast). 16.00 (cat).

Verdi Park. Torrijos, 49
. Dv, ds, 

dg, dl i dc, 16.05, 18.00 i 20.00. 
Dm, 16.05 i 18.00.

 Dv, ds, 
dg, dl, dc i dj, 16.00 i 22.00. Dm, 
16.00 i 22.10.

. 16.05, 18.30, 20.20 i 22.25.

. 18.00.
. 22.10.

. 20.20.
. 16.00, 19.00 i 22.00.

-
rano. Dj, 20.20.

. 
Dm, 20.00.

. Dj, 
20.00.

Òpera amb Gràcia 
estrena una nova 
producció pròpia amb la 
dona com a protagonista 
L'edició del festival d'enguany presenta aquest diumenge 17 de juliol 
a l'Oratori Sant Felip Neri l'espectacle 'Les dones de Donizetti'

S.M.

É s un espectacle 100% feme-
ní, des la creació fins a la in-
terpretació. El segon espec-
tacle de la segona edició del 
festival Òpera amb Gràcia, 

que va engegar el passat 9 de juli-
ol amb 'La Traviata'- gira entorn la 
figura femenina en l'obra del com-
positor italià Gaetano Donizetti. 
"Ens interessen molt els personat-
ges femenins de les obres dels au-
tors, i precisament Donizetti fa òpe-
res molt diferents amb temàtiques 
com ara les malalties mentals", 
apunta Romina Krieger, impulso-
ra del festival i també soprano en 
aquesta obra, on l'acompanyen la 
pianista Olga Kobekina i la directo-
ra d'escena Maria Voronkova.

'Les dones (de) Donizetti', pro-
gramat per aquest diumenge 17 de 
juliol a les 19h a l'Oratori de Sant 
Felip Neri de Gràcia -seu del festi-
val-, és la tercera creació conjunta 
que fan des que l'equip de Krieger 
presentés ara fa quatre anys 'Las 
majas de Goya', una peça inter-
disciplinar que integrava música 
i dansa. En aquest sentit, contem-
poraneïtzar el gènere és un dels 
objectius de la companyia. El car-
tell de la primera edició del festi-
val havia d'incloure, doncs, un es-
pectacle de creació pròpia on les 
dones ocupessin la primera línia 
en totes les fases de creació; i així 
va ser a 'Les dones de Mozart'. "Es 
tracta de produccions molt peda-
gògiques que et mostren qui és 
l'autor i quina és la seva obra, i ho 
fan de forma entretinguda per a 
tot tipus de públic", afegeix. 

A 'Les dones (de) Donizetti' 
Romina Krieger interpreta un to-
tal de sis personatges, uns més 
dramàtics (com ara Ana Bolena, 
"una dona que van matar pràcti-

cament perquè no li va donar fills 
varons al rei"), però també altres 
més divertits; el vestuari de tots 
ells ha estat creat per l'escenògraf 
Sergi Pérez.

Clausura del festival amb 
Donizetti. Òpera amb Gràcia 
2022 clourà dissabte 23 de juliol 
amb 'L'Elisir d'Amore', també de 
Donizetti. Per als organitzadors 
del festival aquesta no és una 
"òpera bufa sense més", sinó 
un "perfecte mecanisme on es 
combinen diferents gèneres". 
L'objectiu de tots els espectacles 
és el mateix: apropar a tots 
els públics un gènere que 
encara té molts prejudicis.

La pianista Olga Kobekina i la soprano Romina Krieger. Foto: Cedida
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La torratxa

Derrota

Jesús Sánchez
@ciutatsatelite
 

El gran Francisco Casavella, novel-
lista, articulista i millor artesà de 
les lletres, ens avançava el 2008 que 

potser tot i tothom estem ja acabats des 
de bon començament i que el signe dels 
temps és que tot sembli canviar perquè 
tot continuï igual. Casavella tenia un xic 
de místic i visionari i una elegància que 
projectava atmosferes i radiografi es de 
l’ànima humana que ja voldrien moltes 
de les mediocritats amb què acostumo 
a trobar-me de tant en tant a les góndo-
les de les llibreries. Va morir prematura-
ment quan encara li quedava molta teca 
per escriure. Me’l puc imaginar repre-
sentant avui dia contextos que actual-
ment son un fi ló com és el dolor d’una 
perifèria social i geogràfi ca engolida pel 
contínuum de crisi (crisi 2008, pandè-
mia, actual guerra geoestratègica mun-
dial) i cada cop més perillosament a prop 
d’assemblar-se al mite (real) dels red-
necks amb les seves feines cada cop més 
precàries, les seves drogues barates i el 
perill del feixisme sobrevolant els seus 
cervells sense esperança. Son els derro-
tats d’una societat que no sembla haver 
aprés absolutament res de la pandèmia 
que ens ha tocat viure com apreciava 
molt encertadament el també escriptor 
i artesà de les lletres Eduard Márquez a 
l’entrevista del Diari Público de fa pocs 
dies. La retransmissió dominant d’infor-
mació en mitjans i xarxes sota un halo de 
confusió, mentides i interessos amagats 
ha donat lloc a que siguem pastura d’un 
adotzenament molt inquietant. Una roda 
que impulsa a molts a renunciar al canvi 
i a deixar-nos anar. Una derrota que no 
sembla tenir fi .

Albert BenetGràcia Escapulada

E l Nou Sardenya espera en silenci l’arribada dels 
primers clients de Looking FC. L’abril passat, l’Eu-
ropa va publicar un acord de col·laboració amb 
aquesta empresa turística, propietat de l’exfutbo-
lista francès d’origen català, Éric Cantona. Volen 

que el camp gracienc s’inclogui en l’itinerari futbolístic que 
té com a epicentre el Camp Nou. D’aquesta manera es po-
drà explicar als visitants que més enllà dels dominis del FC 
Barcelona encara hi ha una mica de vida i esperança. Milà 
i Buenos Aires formen part d’altres experiències mundials 
que ofereix aquest operador creat pel qui en la dècada dels 
noranta fou un veritable símbol del Manchester United.

Però el turisme esportiu no és nou sinó que ja fa molts 
anys que existeix arreu perquè la “malaltia de la pilota” 
fa dècades que és present en la nostra societat. Si ens re-
muntem al 1929, observem que amb motiu de l’Exposi-
ció Internacional de Barcelona, la desapareguda llibreria 
Catalònia va editar una guia turística extraordinària que, a 
banda de tota l’oferta cultural, incloïa els plànols i la loca-
lització dels camps del tres clubs de la ciutat que jugaven a 
la novella Lliga espanyola. El futbol formava ja part de l’oci 
que s’oferia als forasters.

Repassant la guia, s’aprecia que el camp de l’Europa era 
darrere del quarter de cavalleria de la Travessera de Gràcia. 
El club el va construir a fi nals del 1923 en un terreny situat 
dins de l’antic terme de Sant Martí de Provençals, a tocar 
dels límits graciencs. Tot i ser més petit que Sarrià (RCD 
Espanyol) i Les Corts (FC Barcelona), el de l’Europa era 
un senyor camp de futbol amb tribuna coberta i graderi-
es d’obra. Va tenir una capacitat aproximada d’uns 19.000 
espectadors, molt lluny dels 35.000 previstos en el projecte 
inicial. Això no obstant, va ser un recinte amb moltes co-
moditats (vestidors, dutxes, bar i lavabos) i va ser el primer 
terreny de joc de l’Europa amb gespa natural (inaugurada 
el setembre del 1927).

L’accés a peu des de Gràcia era complicat atès que la 
fi nca de cal Comte encara impedia la prolongació dels 
carrers de l’Encarnació i de Sant Lluís (vegeu el plànol). 
Però els tramvies 24, 37 i 38 tenien parades a prop i els 
dies que es jugaven grans partits de lliga, la companyia 
d’autobusos oferia combois especials des de la plaça de 
Catalunya, segons detalla la guia turística. Acabada la 
temporada 1930-31, és sabut que l’Europa va fer fallida. 
En un intent desesperat per a superar la crisi, l’Europa i 
el Gràcia, un equip de menys entitat, es van fusionar i van 
crear el FC Catalunya, que la temporada 1931-32 va que-
dar-se sense camp de joc arran l’ampliació del quarter mi-
litar. De l’existència d’aquell camp, conegut com el dels 
“Quartels” o el del “Guinardó, en queden nombroses foto-
grafi es, els plànols originals i la primera gran guia turís-
tica d’una ciutat que ja torna a ser plena de forasters. Oh! 
Benvinguts, passeu, passeu.

'Oh! 
Benvinguts, 
passeu, passeu'

Portada i plànols a la primera gran guia turística de Barcelona, 1929

El de l'Europa era un senyor 
camp de futbol amb tribuna 
coberta i graderies d'obra


