
El festival Mutis 
reforça l'aliança amb 
Lluïsos i recupera la 
secció de microteatre
L'escenari gracienc acollirà tres 
de les 12 peces del programa en 
una edició amb un 25% més de 
propostes que l'any passat P10

Baixada de la Glòria 
activa el taxi a 
demanda amb 300 
inscrits mentre el 
Districte congela 
el tram 6 duplicat
L'Ajuntament s'inclina per fer les 
escales mecàniques de Briz P4

La plaça del Poble 
Gitano i la residència 
de gent gran tindran 
un mural de Roc 
Blackblock
 
Els oficis antics i el vincle amb 
el poble gitano són les línies de 
treball suggerides per l'artista P5

Mobilitat evita ara el control 
nou de taxis al Park Güell i tan 
sols canviarà parades i senyals 
El sistema intel·ligent no s'aplicaria fins al 2024, es desencotxarà a Rambla 
Mercedes i s'encotxarà a Larrard, i s'evitarà el sentit circular a Pare Alegre

Albert Balanzà

L a nova reforma de la mobilitat a l'entorn de l'accés 
principal al Park Güell, la quarta en els últims deu 
anys, ja té acord entre el veïnat, el Districte i l'Insti-
tut Municipal del Taxi, després de la tercera i última 
de les reunions que s'ha fet aquest dimarts a plaça de 

la Vila i que preveu canviar de lloc les parades i la senyalit-
zació però deixar per a llarg termini el sistema intel·ligent 
de control que s'havia apuntat a l'octubre. Després de l'es-
tiu, doncs, l'actual espai de Rambla Mercedes es limitarà a 
2-3 places que només s'utilitzaran per desencotxar clients i 
l'encotxament o recollida de clients es traslladarà de nou al 
carrer Larrard, passat el carrer Sant Cugat. Totes aquestes 
mesures busquen evitar l'actual col·lapse i marxes lentes en 
cercle que fan els taxistes a l'accedir al barri a través d'Es-
corial-Pare Alegre-Marianao-Rambla Mercedes-Larrard i 
Sant Cugat per tornar a Pare Alegre. El Districte creu que 
impedint el gir cap a Sant Cugat s'evitarà el cercle. Pàgina 3Pare Alegre amb Sant Cugat, un dels punts calents de la reforma de la mobilitat a l'entorn del Park Güell . Foto: Biel Minguell
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2 Política
Arxivada la 
querella al 
Districte per 
Tres Lliris 

El jutjat d'instrucció 27 
de Barcelona ha resolt el 
sobreseïment lliure de 
la querella interposada 
pel veïnat de Torrent 
de l'Olla 203 contra la 
cúpula política i tècnica 
del Districte de Gràcia, 
amb el regidor Eloi Badia 
al capdavant, per la 
presumpta prevaricació 
i malversació de cabals 
públics en la cessió a 
l'Associació Joves de 
Gràcia per a l'ús del Casal 
Popular Tres Lliris. "No 
hi ha cas", ha afirmat 
Badia a L'Independent. 
El jutjat reconeix les 
molèsties denunciades 
per la comunitat de veïns 
com a conseqüència 
d'algunes activitats del 
casal però subratlla que 
"la investigació judicial 
se centra en l'adjudicació 
a dit de l'ús del local" i 
considera que és "legal" la 
cessió directa per a usos 
socials a entitats sense 
afany de lucre. Per tant, 
conclou, no hi ha delicte.
Badia s'ha mostrat satisfet 
de la decisió perquè, en un 
altre sentit, hauria "posat 
en crisi el model de cessió 
d'ús, on hi ha almenys 210 
casos iguals a la ciutat". 
També ha afegit que cal 
seguir vetllant per la 
convivència amb el veïnat.

À.G.P.

Albert Balanzà

N'hi haurà més, de de-
bats locals preelectorals, 
però dimecres a l'escola 
Rius i Taulet i organit-
zat per la Coordinadora 

d'AFA de Gràcia, es va fer el primer. 
A menys de 100 dies de les elecci-
ons del 28 de maig, els partits ja 
tenen la maquinària i els missat-
ges ben greixats i això no va per-
metre cap sortida de guió, però sí 
que els 9 punts del manifest de la 
plataforma (vegeu L'Independent 
núm. 920), en què es basaven els 
tres blocs dedicats a valor afegit, 

Àngels Esteller (PP), Joan Ramon Riera (PSC), Gemma Sendra (ERC), Pau González 
(Bcomú), Neus Munté (Junts) i Jordi Daura (Valents), dimecres al debat. Foto: R.S.

El primer debat pre28-M 
se centra en subvencions, 
entorns i clàusula social 
en els serveis educatius
Revolta Escolar titlla d'insuficient la protecció d'equipaments 
i recorda que les famílies van reaccionar a l'onada de calor 

En el tercer bloc, sobre model 
educatiu i moll de l'os del debat, 
és on va haver-hi menys teca però 
tant ERC com PSC com Junts van 
esmentar les clàusules socials com 
a compromís sense arribar a la re-
versió de la privatització que plan-
tejava la Coordinadora d'AFA.

Al torn obert, la CUP va subrat-
llar la necessitat de "minimitzar" 
els desequilibris entre barris i "ten-
dir" a una xarxa pública. Revolta 
Escolar va titllar d'insuficient la 
protecció d'equipaments i va dir 
que van ser les famílies les qui van 
reaccionar a l'onada de calor. •

La tribu, la B-40 i la llei Maragall, 
munició per als primers dards. 
Els ponents van haver de buscar 
petites escletxes per irritar 
l'adversari. El PSC va reivindicar la 
llei Maragall de quan [l'alcaldable 
d'ERC] "era socialista" i ERC va 
respondre que "era socialista quan 
el PSC era catalanista". Valents 
també va replicar la idea de tribu 
de BComú: "els pares trien l'escola, 
no la tribu". BComú li va dir a 
ERC i PSC que no era coherent 
pacificar escoles i voler la B-40.

entorn i benestar i model educa-
tiu, van oferir cert joc en l'avança-
ment de subvencions, en la protec-
ció dels entorns i en les clàusules 
socials dels serveis educatius.

En el primer bloc, on es pre-
guntava per subvencions, pro-
grames de suport a l'educació i 
més personal, BComú i ERC van 
ser els més partidaris d'avançar 
en línies complementàries més 
o menys planificades i com a ele-
ments novedosos el PSC va apos-
tar per incorporar els infants en 
la presa de decisions i Valents va 
posar l'accent en els programes 
de suport de "factors protectors 
en valors". 

En el segon bloc, dedicat a la cli-
matització de les aules, els nivells 
de contaminació i la pacificació 
d'entorns, BComú i PSC van exhi-
bir la discrepància al si del govern 
actual, amb els comuns apostant 
per completar la protecció de tots 
els centres en el mandat vinent i els 
socialistes demanant una avalua-
ció del que s'ha fet amb un sí crític. 
ERC va llançar la proposta d'instal-
lar plaques solars a tots els centres, 
Junts va instar a introduir "flexibi-
litat" en els horaris d'actuació dels 
nous radars i el PP va apostar per 
més Guàrdia Urbana.

Mascarell 
tanca l'últim 
ball i anuncia 
que es retira 
de la política
"La primera vegada que em van aplaudir en 
política va ser quan a Gràcia vam estrenar 
el bus 116", ha recordat a l'audiència pública

A.B.

E l president del districte, 
Ferran Mascarell, que ja 
ho havia estat tot a Gràcia 
en una anterior etapa (re-
gidor 1999-2003 i president 

2003-2007) i que després també va 
completar una llarga trajectòria 
tant a nivell de ciutat com de país, 
ha anunciat aquest dimarts que es 
retira de la política.

"Per mi és l'última audiència pú-
blica que presideixo i al maig deixo 
de fer tota activitat política insti-
tucional; seguiré fent política per-
sonal, això sí, com tothom. Ha es-
tat un plaer presidir-los no només 
aquests quatre anys sinó també 
uns anys enrere", ha apuntat pre-
cisament relligant la seva etapa 
anterior de regidor.

Al fil d'això, Mascarell ha recor-

Mascarell, al centre de la taula, dimarts a l'audiència pública. Foto: A.B.

dat amb emoció "la primera vegada 
que em van aplaudir en política" i 
que va ser a Gràcia "quan vam es-
trenar el bus 116". "Potser no va ser 
l'única vegada que m'han aplaudit 
però sí la que recordo més efusiva-

ment; em vaig sentir francament 
feliç", ha afegit. També més doloro-
sament ha recordat el pla Vallcarca 
del 2002, "que avui el regidor diu 
que era molt dolent". "Cal buscar 
més punts d'acord", ha desitjat.•
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El nou pla de mobilitat 
dels taxis al Park Güell 
tan sols canviarà de 
lloc parades i senyals 
El sistema intel·ligent del lector de matrícules es deriva a finals 
de 2024 i més enllà l'ampliació de la zona restringida a MDSalut

Albert Balanzà

La reforma de la mobilitat a 
l'entorn dels accessos prin-
cipals del Park Güell, que no 
hi ha hagut manera de solu-
cionar amb èxit després de 

deu anys i tres modificacions, tin-
drà una quarta oportunitat des-
prés de l'estiu, després de l'acord 
al qual han arribat aquesta setma-
na el veïnat organitzat, Institut 
Municipal del Taxi, Districte i 
Mobilitat de l'Ajuntament. 

La nova aposta passa per un 
altre canvi de lloc de les parades 
(primer va ser d'Olot a Marianao, 
després cap a Larrard i l'última 
cap a Rambla Mercedes) de ma-
nera que a l'actual ubicació de la 
Rambla Mercedes només s'hi farà 
amb la nova reforma el desencot-
xament de clients en un espai 
més reduït de tres places i l'en-
cotxament es traslladarà de nou 
a Larrard en un espai de vuit pla-
ces. Aquesta nova parada es fixa-
rà a la part baixa del carrer, just 
per sota del carrer Sant Cugat i de 
l'escola Kostka, que ampliarà vo-
reres el 2024 en el marc del pro-
grama Protegim Escoles.

La quarta via cap a la pacifica-
ció d'aquesta part del barri de la 
Salut es complementa amb una 
senyalització afegida: la prohi-
bició de gir a l'esquerra des de 
Sant Cugat cap a Pare Alegre, 

amb l'objectiu d'impedir el re-
corregut circular dels taxis que 
ara no trobaven lloc per aparcar 
i anaven voltant en un circuit de 
marxa lenta des d'Escorial i fent 
Pare Alegre-Marianao-Rambla 
Mercedes-Larrard-Sant Cugat i 
tornar a començar Pare Alegre.

El pla deixa per al mig-llarg ter-
mini la part més ambiciosa apun-
tada en les negociacions que s'han 
desplegat en els últims cinc me-
sos: d'una banda, un sistema in-
tel·ligent de control d'accés so-
bre les matrícules dels taxis que 
havia de notificar-los si hi havia 
espai d'aparcament a Rambla 
Mercedes i Larrard; la solució tec-
nològica queda apuntada en els 
acords amb data finals del 2024. 
D'altra banda, a llarg termini i 
sense data, queda un nou trasllat 
de la parada que s'activi a Larrard 
al carrer Mare de Déu de la Salut, 
quan s'acabi la transformació dels 
terrenys de les Torres de la Salut 
en una residència privada per a 
gent gran que permetrà ampliar 
el carrer.

També en aquest futur nou can-
vi de parada s'albira la cinquena 
oportunitat de mobilitat, cada cop 
més lluny de la porta principal del 
Park Güell, amb la restricció de 
la circulació fins Mare de Déu de 
la Salut, justament una de les set 
propostes que ara fa tres anys ja 
va presentar l'AV Park Güell-La 
Salut-Sanllehy.•

Les olors del Park Güell, al 
MWC. El recinte gaudinià serà 
el protagonista de l'experiència 
immersiva Feel the technology, 
que proposa un exercici 
d'hibridació entre realitat i 
societat digital a través dels 
cinc sentits, en un recorregut 
per espais emblemàtics de 
Barcelona. El visitant del MWC 
podrà experimentar olors del 
Park Güell en temps real. 

Els taxis, encaranmt l'entrada de Rambñla Mercedes. Foto: B.M.L.

Societat

Els premis Vila 
de Gràcia 2022 
ja recullen 
candidatures

Fins al 6 de març està 
oberta la recepció de 
candidatures als premis 
Vila de Gràcia 2022. Hi 
destaquen els premis 
individual i col·lectiu. 
Més info: inscripcions-
ajuntament.barcelona.cat/
index.php/728119

Torna la passejada 
amb roda petita 
per a les persones 
amb X fràgil
Després de dos anys de 
pausa, la passejada amb 
roda petita es tornarà a 
fer el proper diumenge 5 
de març amb sortida des 
de la plaça del Nord a les 
10 hores. La iniciativa surt 
de l'Associació Catalana 
Síndrome X Fràgil amb el 
suport de La Salle Gràcia. 
Aquesta serà la 8a edició.

Cedida

Breus

El solar de Becquer 11, encara és un niu de bardisses. Foto: Arxiu

guda Vallcarca 110, encara està 
pendent de petició de llicència, 
segons fonts municipals.

Amb aquests primers passos 
en ferm ja encarats a la construc-
ció d'una de les dues promoci-
ons, Ruderal defineix el camí que 
va engegar l'any 2014, després del 
primer procés participatiu que va 
renegociar el primer pla Vallcarca 
del 2002, i que no va obtenir re-
sultats fins al 2020 quan l'Ajunta-
ment va anunciar la cessió de dos 
solars a la reivindicació veïnal per 
fer un total de 62 habitatges.•

Els pisos cooperatius de Vallcarca, en marxa
Ruderal ja té en tràmit la llicència per aixecar un bloc de tres plantes al carrer Gustavo Adolfo Becquer 11

A.B.

La tercera veu del  pla 
Vallcarca entre les promo-
cions públiques i privades 
pendents, la de les coopera-
tives i fundacions que pre-

veun fer habitatge assequible, ha 
començat a concretar la part de-
cisiva dels projectes amb la trami-
tació de la llicència, almenys pel 
que fa a la proposta de Ruderal 
d'aixecar al carrer Gustavo Adolfo 
Becquer 11 un espai de cohabitat-

ge de tres plantes. "Finalment 
ho hem aconseguit", ha apuntat 
l'entitat a les xarxes socials, al-
hora que ha anunciat una petita 
celebració el proper dissabte 4 de 
març al solar. 

El projecte, tal com detalla 
Ruderal, es desplega "en 24 uni-
tats de convivència amb més de 
200 metres quadrats d'espais co-
muns" i es materialitzarà a tra-
vés de la cessió d'ús cap a l'entitat 
paraigües Associació de Gestors 
d’Habitatge Social. L'altra pro-
jecte similar, el de lloguer a avin-

Restaula, l'escola 
d'Hostaleria de 
Vedruna, finalista 
a 'El gran banquet'
L'escola d'Hostaleria de 
Vedruna, Restaula, serà 
finalista del concurs El 
gran banquet, que promou 
el Fòrum Gastronòmic de 
Girona 2023. El concurs 
vol visibilitzar tècniques i 
estils de la cuina i el servei 
de sala.
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A.B.

El ple de l'1 de març debatrà l'aprovació inicial de 
l'anomenat pla especial de noves activitats en els 
aparcaments subterranis i que, en el cas de Gràcia, 

té un aterrament especialment significatiu per les es-
tretors i la densitat de la superfície que poden quedar 
alliberades si es legalitzen aquests espais amb activitats 
econòmiques com la distribució, l'emmagatzematge o 
la recàrrega elèctrica. 

Dilluns, en el marc de les comissions consultives de 
Districte, els tècnics van llistar detalladament la im-
plicació del pla a Gràcia, on no hi quedaran afectats ni 
aquells aparcaments de propietat privada ni aquells que 
tinguin una presència àmpliament majoritària de veïns 
residents; la frontera la marquen les almenys 40 places 
de rotació que hauran de tenir aquests espais per dedi-
car una part de la seva superfície a aquestes altres acti-
vitats. Així doncs, per exemple, el pla farà possible la re-
organització dels aparcaments de Jardinets, Revolució, 
Esteve Terrades, Joanic, Gran 190 (motos), Via Augusta 
o Siracusa però, en canvi, no s'hi podran acollir els de 
Dones del 36, Manuel Torrente, Passatge Mariner o 
Legalitat 73. La solució adoptada, segons han explicat 
els tècnics en la sessió, també dependrà de cada conces-
sionar, però deixarà de ser excepcional que la recollida 
de paquets només se serveixi de botigues, alguns late-
rals de quioscos o d'alguns mercats públics.•

Gràcia aterra el pla 
per acollir una part 
de l'acció logística 
als aparcaments
Distribució, emmagatzematge 
i recàrrega elèctrica, opció en 
espais amb 40 places rotatòries 

Baixada de la Glòria activa 
el taxi a demanda amb 300 
inscrits mentre el Districte 
congela el tram 6 duplicat
Badia trasllada al març la decisió final de les escales mecàniques 
a Briz, que guanyen força per l'alt cost del tram superior segregat

Albert Balanzà

V eïns i veïnes empadro-
nats dels carrers Coll del 
Portell, Sostres, Verdi, 
Repartidor, Mare de Déu 
del Coll i dels passat-

ges Espíria i Garcia Robles i, òb-
viament, de Baixada de la Glòria, 
s'han començat a inscriure aquest 
dimarts de manera massiva al nou 
servei de taxi a demanda que fun-
cionarà mentre durin les obres 
entre les parades de metro de 
Lesseps o Vallcarca i els seus do-
micilis i viceversa. Només el pri-
mer dia, segons fonts municipals, 
hi havia 300 inscrits.

El nou sistema de suport a la 
mobilitat veïnal per paliar unes 
obres que duraran 21,5 mesos, 
però, encara no és perfecte, perquè 
el veïnat organitzat al voltant de 
la plataforma que ha liderat la ne-
gociació amb l'Ajuntament ha ad-
vertit que "la gent que més neces-
sita el taxi no el podrà demanar" a 
causa sobretot de la bretxa digital. 
"Molts no tenen telèfon intel·ligent 

Baixada de la Glòria, amb el primer tram ja en obres. Foto: B.M.L.

i amb els que en tenen estem fent 
un voluntariat per tot el barri per 
ajudar-los a baixar el codi QR", han 
explicat les veïnes a l'audiència pú-
blica dimarts.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
ha admès que en aquest desplega-

ment "hi ha la voluntat que hi hagi 
un telèfon" que en qualsevol cas 
no ha arribat a l'hora de l'estrena 
del servei, cosa que s'ha comple-
mentat amb una bustiada infor-
mativa i amb cartells a totes les 
escales de veïns.

Amb les obres en marxa des de 
fa una setmana i el tram 1 d'esca-
les mecàniques ja inoperatiu (fins 
a MDColl), Badia ha congelat fins 
al març la decisió de fer escales 
segregades de baixada i pujada al 
tram 6 (únic lloc on hi caben) i les 
ha condicionat a dos estudis per 
creuar costos i demanda amb l'op-
ció de Baixada de Briz contempla-
da. L'Ajuntament creu que l'elevat 
cost del tram 6 duplicat (1,5 mili-
ons) fa inclinar la balança cap a 
concentrar la despesa a Briz (3,5 
milions). Els veïns segueixen insi-
sitint en el tram 6 segregat hi hagi 
Briz o no.•

Restriccions a l'avinguda 
Vallcarca pel redisseny viari. 
El nou carril bici entre Lesseps 
i el sota viaducte, amb la nova 
illeta de Ballester ja executada, 
obligarà a restringir el trànsit 
aquest cap de setmana per fer la 
pavimentació nova. Diumenge hi 
haurà l'afectació més forta amb el 
tall en sentit Lesseps de 8 a 21 h.
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Albert Balanzà

Encara no es veu el final de 
la reforma de la plaça del 
Poble Gitano que sobre-
tot farà oblidar les dures 
escales d'accés (ja no hi 

són), que també obligaven a arri-
bar a la residència i casal de gent 
gran de Siracusa pel carrer Mare 
de Déu dels Desemparats, però el 
final tindrà un detall afegit impor-
tant: el departament de Benestar i 
el Districte de Gràcia han arribat a 
un acord per encarregar a l'artis-
ta Roc Blackblock l'execució d'un 
gran mural a la façana de l'equipa-
ment que implicarà l'espai públic. 

Així ho ha confirmat el mateix 
artista, autor ja a Gràcia de l'altra 
miliciana, la retratada per Antoni 
Campanyà, que des del febrer de 
2020 llueix a la façana lateral de 
la Kasa de la Muntanya. "En les 
properes setmanes concretarem 

La plaça del Poble Gitano i la 
residència de gent gran tindran 
un mural de Roc Blackblock
Els oficis antics i el vincle amb el poble gitano són inicialment les línies de treball 
suggerides per l'artista, un cop s'ha aprovat la idea entre Benestar i el Districte

A la residència i casal, de fet, 
ja fa setmanes que són coneixe-
dors de la idea, i la interpreten 
com una culminació positiva del 
seu procés de reactivació amb el 
canvi de direcció i amb el revisco-
lament de les activitats del casal. 
També en aquest sentit s'expres-
sen els representants de famílies: 
"Confiem que aviat restin enllesti-
des les obres de la plaça del Poble 
Gitano que han de permetre l'en-
trada adaptada per a tothom per 
la porta principal de la residèn-
cia del carrer Siracusa i torneu a 
sentir-vos com a casa", ha explicat 
Glòria Garcia de la Casa.

El casal de gent gran manté vi-
gent fins al 28 de febrer l'exposició 
La mort digna i il·lustrada, impul-
sada per l'associació Dret a Morir 
Dignament i, a partir del març, 
s’inicia l’activitat Moviments ar-
ticulars, introducció al Txi Kung 
i Taitxí, tots els dimarts i dijous 
de 9 a 10 hores.•

La reforma de la plaça del Poble Gitano, ja sense escales, i el casal al fons. Foto: B.M.L.

projecte de Poble Gitano encara a 
les beceroles i havent enllestit en 
els últims dies un homenatge a les 
Brigades Internacionals a l'ESplu-
ga de Francolí.

el nou disseny, si bé ja vaig apun-
tar algunes possibles línies de tre-
ball com els oficis antics i també 
el vincle amb el poble gitano", ha 
explicat Roc Blackblock, amb el 

Breus

Els baixos del 
bloc reformat de 
l'editorial Seguí, 
seu d'ECC Còmics

La reforma de l'antiga 
Editorial Seguí a la 
confluència de Bonavista 
amb Torrent de l'Olla 
culminarà aquest dissabte 
25 amb la inauguració de 
la nova seu d'ECC Còmics, 
la marca a l'Estat del 
gegant nord-americà del 
còmic i difusor des de 1937 
de tot l'univers Marvel. 
L'espai, d'uns 400 metres 
quadrats, suposa un salt 
qualitatiu respecte de la 
primera botiga ECC que va 
obrir l'any passat al centre 
comercial Les Arenes. 
Dissabte es farà una 
festa amb una il·lustració 
commemorativa de 
Lorenzo Montatore i un 
talle de xapes dels herois 
de Kodomo. 

E.F.

Societat

Al teu costat
• Educació infantil, primària, ESO i batxillerats

Diumenge, 05 de març de 10:30 a 13:30
Sessions informatives

• 11h. Educació infantil i primària
• 12h. ESO
• 13h. Batxillerats

              

• Escola Superior d’Hostaleria Vedruna Gràcia

Dissabte, 25 de març de 10 a 13
• Cicles formatius de grau mitjà

• Cuina i gastronomia
• Serveis de restauració 
• Forneria, pastisseria i rebosteria 

• Cicles formatius de grau superior 
• Direcció de cuina 
• Direcció de serveis de restauració * no cal inscripció prèvia a la jornada de portes obertes

#escolaambvalors          #escolaoberta          #escolapropera          #escolacompetent          #escolainclusiva          #escolacompromesa

@vedrunagracia @restaulabcn

JORNADES DE PORTES OBERTES

VINE A CONÈIXER-NOS

VISITES PERSONALITZADES (concerteu la vostra visita a:)

www.vedrunagracia.cat
C/Gran de Gràcia 236 - 93 218 82 69
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L'Hoquei Claret 
empata (1-1) en el 
primer partit de 
la fase d'ascens

En el que havia de ser 
un dels desplaçaments 
més complicats, La 
Salle Bonanova B havia 
guanyat tots els partits 
a excepció d'un aquesta 
temporada, l'Hoquei 
Claret va aconseguir un 
empat (1-1) que permet 
començar la fase d'ascens 
amb bon peu, sumant 
un punt contra un equip 
que se'n deixarà bastants 
pocs. De fet, el Claret va 
avançar-se al marcador. i 
va tenir oportunitats per 
eixamplar l'avantatge, 
però La Salle va fer una 
bona segona part i va 
acabar empatant el partit. 
Aquest cap de setmana, 
el Claret rep el Mataró 
dissabte 25 a les 11h.

Cedida

El Gràcia FS rep 
el Parets després 
de guanyar 
a domicili
Després de perdre amb 
el Sant Joan de Vilassar 
4-6 farà ja dues jornades, 
el Gràcia FS es va 
refer d'aquella derrota 
guanyant amb solvència 
a la pista del Castellar, 
penúltim classificat, per 
0-4. El partit, on l'equip 
no va sentir-se gairebé 
incomodat pel rival, 
va servir per tornar a 
agafar confiança per 
afrontar la segona volta 
de la temporada. Aquest 
dissabte 25, el Gràcia rep 
el Parets a les 18h. El rival, 
el Parets, és 13è, a només 
tres punts del descens, i 
té 16 punts pels 23 que ha 
sumat el Gràcia enguany.

El CP Els amics de 
Gràcia organitza 
una calçotada i 
melé el 5 de març
Amb motiu del seu 35è 
aniversari, el 5 de març 
el Club Petanca Els amics 
de Gràcia organitza una 
calçotada i una melé 
per celebrar-lo. Les 
inscripcions estan obertes 
fins al dia 1 de març.

L'Europa masculí rep 
el Peralada obligat 
a guanyar si no vol 
perdre tot l'avatantge 
Jornada de descans per l'Europa femení, que amb la victòria 
a l'Espanyol B (2-1) segueix a dos punts del líder, el Pradejón

Biel Minguell López

Amb la derrota a La Pobla 
de Mafumet (2-0) gaire-
bé esborrada de la me-
mòria, ja en fa dues set-
manes, l'Europa masculí 

entra en joc després d'un cap de 
setmana de descans, i ho fa con-
tra un rival d'alçada, el Peralada, 
que actualment és quart, i acu-
mula cinc partits sense conèixer 
la derrota. 

Que l'equip d'Ignasi Senabre no 
està en el millor moment de for-
ma de la temporada és una cosa 
que no se li escapa a ningú. Però 
tampoc ningú dubta que l'equip és 
capaç de revertir aquesta mala rat-
xa, la convincent victòria amb el 
Tona (3-0) i els magnífics primers 
minuts a la Pobla en són un exem-
ple. Tot i això, no és difícil veure 
que els escapulats no van sobrats 
de gol, i que molts cops els costa 
materialitzar el domini, a vegades 
fins i tot aclaparador, al marcador. 

Només cal veure com estan re-
partits els gols del que va de tem-
porada per veure que no hi ha 
una referència que hagi estat es-
tirant el carro, sinó que un grup 
bastant ampli de jugadors ha es-
tat capaç d'enviar la pilota al fons 
de la xarxa. Qui en porta més és 
Adri Gené, lesionat des de princi-
pis d'any, amb 5 dianes. Per dar-

rere, Kilian, que ja té l'alta mèdica 
i podria jugar si Senabre ho tro-
ba oportú, amb 4 gols, els matei-
xos que Aliaga i Cano, que tot i ser 
defensa porta ja 4 dianes aquesta 
temporada.

El partit contra el Peralada es 
disputa diumenge 26 a les 12:30 
al Nou Sardenya. L'inici del matx 
s'endarrereix 30 minuts respec-
te a l'horari habitual perquè es 
podrà veure per La Xarxa. Ignasi 
Senabre recupera 'el tigre' Kilian, 
però seguirà sense poder comptar 
amb Alberto, Vilamitjana, Castell i 
Adri Gené.

Aprofitant que el masculí des-
cansava, l'Europa femení va ju-
gar contra l'Espanyol B diumenge 
19, i no dissabte, com hagués si-
gut habitual. El que era el 50è par-
tit oficial de Joan Bacardit com a 
entrenador de l'Europa no va co-
mençar sent el millor d'aquests 50. 
L'Europa no va ser capaç de gene-
rar ocasions clares de gol, però, tot 
i això, sí que dominava l'esfèric. I 
a l'inici de la segona part, gol de 
l'Espanyol B. El partit es va tornar 
boig, amb ocasions per ambdós 
equips, i l'Europa va aprofitar-ho 
per fer l'empat mitjançant Clara. 
A partir d'aquí, l'Europa va tornar 
a ser superior i el gol va estar ron-
dant la porteria perica, fins que al 
minut 85 Pili Porta, de nou, va fer 
el gol de la victòria rematant una 
centrada de Queralt.•

Europa i Casa Vicens 
enforteixen la relació. El 
passat dilluns 20 de febrer 
l'Europa va celebrar un sopar 
amb les plantilles dels primers 
equips masculí i femení a la 
Casa Vicens. L'àpat, on també 
va participar la directiva, va 
servir per enfortir els llaços 
amb Casa Vicens, que ja fa dues 
temporades que patrocina el club.

Pau López condueix la pilota en el partit d'anada a Peralada Foto: Àngel Garreta

B. M. L. 

Després d'un cap de setma-
na de descans per la cele-
bració del carnaval, la Copa 

Catalunya es reprèn amb una jor-
nada on els tres equips graciencs, 
que jugaran a casa, reben a rivals 
directes a la classificació. Jornada, 
per tant, de màxima importàn-
cia per les aspiracions dels tres 
equips, ja que una victòria suposa-
ria deixar aquests rivals endarre-
re, o en el cas de lluïsos, igualar-lo.

El primer equip a jugar serà 
Vedruna, que dissabte 25 a les 16h 
rep l'Artés, que acumula dues der-
rotes consecutives i està empatat a 
9 victòries amb els verds.

Ja diumenge serà el torn 
dels altres dos equips mascu-
lins. A les 12.30h, al Grup 1 de la 
Copa Catalunya, el Claret rep els 
Maristes Ademar, que també es-
tan empatats a 9 victòries amb 
els llops. Ja a la tarda, a les 18h, 
Lluïsos disputa el seu partit con-
tra La Salle Manresa, que amb un 
total de 10 victòries, està un tri-
omf per sobre dels blaus. En cas 
de guanyar, Lluïsos els igualaria a 
la classficiació.

Al Grup femení de Copa 
Catalunya, el SaFa Claror, pe-
núltim, visita diumenge 26 a les 
11.30h la complicada pista del lí-
der, el Càmping Bianya Roser, que 
només ha perdut un partit aquesta 
temporada.•

Torna la Copa Catalunya amb duels directes 
a la classificació pels equips graciencs
Vedruna rep l'Artés, amb qui està igualat a punts, Lluïsos La Salle 
Manresa, amb un triomf més, i Claret els Maristes, també igualats

El Claret acumula dos partits seguits aconseguint la victòria Foto: Cedida



183 
Febrer
2023

editorial

Sense educació 
ambiental, res
Els projectes vinculats a la sosteni-
bilitat portats a terme pels centres 
escolars del districte han ocupat, 
els darrers anys, bona part de l’es-
pai d’aquest suplement. Més enllà 
de l’impacte de cadascun d’ells, cal 
remarcar la feina que està desenvo-
lupant el professorat i també moltes 
de les famílies que des de les AFA’s 
recolzen, enforteixen i sovint lideren 
projectes per avançar cap a una so-
cietat més justa. El darrer exemple 
l’ha protagonitzat Jesuïtes de Gràcia 
Col.legi Kostka, el primer centre en 
formar part del programa ‘Mans al 
verd’, un projecte d’impuls municipal 
que té en la col.laboració i la implica-
ció ciutadana les seves bases. Que les 
escoles siguin motor d’aquesta ten-
dència és més que una bona notícia, 
és un senyal que alguna cosa es mou. 
De tots aquests projectes ambientals 
promoguts a les escoles també es 
després un missatge contundent: la 
nostra canalla no és insensible al que 
passa al seu entorn, se n’adonen que 
si seguim maltractant l’entorn, les 
persones i el planeta com ho estem 
fent fins ara, no hi ha futur possible. 
Sense educació ambiental, res. I 
d’això també en saben molt a l’Aula 
Ambiental del Bosc Turull; feu una 
ullada al seu programa per a les pro-
peres setmanes. I sense compromís 
ciutadà, tampoc. Un grup de veïnes i 
veïns constituïts en una nova associ-
ació anomenada Propinqua ha decidit 
passar a l’acció. Ells són els altres 
protagonistes d’aquest número. No 
entenen la queixa, sí la voluntat per 
millorar els espais comuns. 

El programa ‘Mans al verd’ 
ja es desplega a Gràcia

L’Aula Ambiental del Bosc Turull tanca el cartell de febrer 
aquest dissabte amb la collita de compost comunitari al Punt 
Verd de Vallcarca, que celebra tot just dos anys de projecte. 
I mentre enllesteix la programació de primavera, l’Aula té un 
març replet d’activitats, començant per ‘La farmaciola de la 
dona’, una sessió per recupear l’esperit de les trementinaires 

amb motiu del 8 de març. L’Aula també proposa el taller 
Hotel d’insectes, una sessió formativa per a professorat, 
un taller d’il.lustració botànica o una xerrada sobre amfibis 
i rèptis. Clou la programació del mes el dimecres 29 amb 
una activitat conjunta amb Can Carol de cuina d’hivern amb 
productes de temporada.

Jesuïtes Gràcia Kostka, primers en participar-hi, es farà càrrec del 
parterre de Sant Josep de Cottolengo els propers dos anys

Aula Ambiental Bosc Turull

Turull: compost, trementinaires o il·lustració botànica
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Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - 
Plaça Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 
9 a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal.la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 
a 19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Punt Verd de Barri 
Av. Vallcarca, 71. 
Horari: de dilluns a dissabtes, de 8.30 a 14h i 
de 16.00 a 19.30h. Festius tancat.

Serveis d’interès

més sostenible

tracta d’aprofitar els recursos 
de neteja propis que gairebé 
totes les comunitats de veïns 
tenen per fer aquesta extensió 
al carrer, perquè no deixa de 
ser un espai comú que ens 
pertany a tots i a totes”, afegeix 
Piguillem. 
Aquesta iniciativa no pretén, 
per altra banda, posar en en-

tredit la feina de les administra-
cions, sinó sumar esforços per 
un bé comú, i treballar de forma 
coordinada, si aquest fos el cas, 
amb l’Ajuntament. “Sovint ca-
iem en la queixa i la crítica cap 
als responsables polítics però 

‘Propinqua’, veïnat actiu i 
compromès amb l’entorn
‘Propinqua’ significa 
comunitat en llatí i ara 
també és el nom d’una 
nova associació veïnal 
que es proposa treba-
llar, de forma volun-
tària, per la millora de 
les infraestructures de 
Gràcia. Amb actitud 
constructiva, des de 
les aportacions de la 
societat civil organitza-
da, tot just arrenquen 
projecte amb una pro-
posta per netejar els 
carrers del districte. 

La idea es va gestar abans de 
la pandèmia però la crisi sani-
tària va representar un fre per 
aquest grup de veïns i veïnes 
que, sota el nom de Propinqua, 
ha pres la decisió d’organit-
zar-se i treballar per millorar 
el lloc on viuen. “Veient algunes 
mancances infraestructurals 
que té el barri, i des de la críti-
ca constructiva, hem elaborat 
un document a partir del qual 
fem una proposta de neteja de 
voreres i carrers“, explica Josep 
Maria Piguillem, portaveu de 
l’associació. Aquest treball previ 
de recopilació de dades (fet 
durant tot el 2021) ha servit per 
desenvolupar un mètode senzill 
de neteja dels carrers, que el 
propi veïnat podria adoptar. “Es 

L’Aula Ambiental del Bosc Turull tanca el cartell de febrer 
aquest dissabte amb la collita de compost comunitari al Punt 
Verd de Vallcarca, que celebra tot just dos anys de projecte. 
Dissabte 25 de febrer, d’11 a 13h 
Punt Verd de Vallcarca (Avinguda Vallcarca, 71)

Amb motiu del Dia internacional de la Dona, l’espai proposa 
recuperar l’esperit de les trementinaires, tot passejant pel bosc 
de l’equipament per reconèixer les plantes que hi creixen i 
elaborar remeis casolans.
Dimecres 1 de març de 17.30 a 19.30h. A càrrec de Roser 
Torres, biòloga

Una altra de les activitats clàssiques de l’Aula: l’hotel d’insec-
tes, un taller per conèixer quins insectes es poden afavorir i 
quines precaucions hem de prendre a l’hora d’instal.lar-ne un. 
A càrrec de Mireia Querol, de Biologueando. Recomanada a 
partir de 6 anys.
Dimecres 4 de març, d’11 a 13h

Activitats autoguiades per aprendre al Bosc Turull. Sessió a 
càrrec de Mireia Abril, de la Societat Catalana d’Educació Am-
biental, per a professorat i educadores i educadors ambientals.
Dimecres 15 de març, de 17.30 a 19.30h 

Taller d’il.lustració botànica per fomentar l’observació profunda 
de la natura, endinsar-se amb el llenguatge visuals de les línies, 
les formes, les geometries o els volums. A càrrec de Carla Pe-
racchi, arquitecta, mediadora i tallerista d’arts plàstiques i EA.
Dissabte 18 de març, d’11 a 13h

Amfibis i rèptils, de la mitologia a la biologia. Xerrada per 
conèixer les seves característiques més rellevants, i conèixer 
quins projectes hi ha que estudien aquests animals. A càrrec 
de Rafa López, biòleg, escriptor i divulgador científic. 
Dimecres 22 de març de 17.30 a 19.30h 
Per a totes les activitats cal inscripció prèvia a aula@boscturull.
cat o al 932133945

Març complet a l’Aula Turull, 
a l’espera de tancar el 

programa de la primavera
S.M.

L’associació veïnal vol començar per la neteja de les voreres

nosaltres també podem contri-
buir amb les nostres accions, de 
forma molt pràctica, a millorar 
el barri”, assegura el portaveu 
de l’entitat. La proposta del 
treball de neteja de voreres i 
carrers és la primera proposta 
que fa l’associació, però que 
està oberta a la participació de 
totes aquelles persones que s’hi 
vulguin sumar. 
En aquest sentit, un dels seus 
objectiu principals ara per ara 
és fer massa crítica per poder 
tirar endavant els diferents 
projectes. De fet, aquests dies 
estan enllestint la pàgina web de 
l’entitat i les xarxes socials per-
què tota persona interessada 
hi pugui contactar o conèixer 
els objectius i principis de Pro-
pinqua. “En aquests moments 
una de les prioritats és trobar 
gent que vulgui col.laborar amb 
nosaltres i que es comprometi 
a tirar endavant els diferents 
projectes que plantegem”, clou 
Piguillem.

Silvia Manzanera 

L’associacio proposa 
passar de la queixa 
a l’acció directa per 
millorar els carrers

L’entitat proposa que la neteja que ja fan les comunitats s’estengui al carrer
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“Els infants són cada vegada més 
sensibles a la problemàtica ambiental”

“És un carrer molt maco i la veritat és 
que estava en un estat lamentable, i van 
ser els mateixos alumnes que volien tirar 
endavant un projecte per arreglar-lo i 
mantenir-lo”. Des de principis de febrer 
els 25 metres de parterre de Sant Josep 
de Cottolengo ja presenta una altra 
cara després que un grup d’alumnes de 
Jesuïtes de Gràcia Col.legi Kostka prota-
gonitzés una jornada conjunta amb Parcs 
i Jardins per plantar fins a 7 espècies de 
plantes autòctones, promovent així la 
biodiversitat urbana i guanyant espai verd 
al barri de la Salut. Però aquesta acció, 
que tindrà recorregut durant els propers 
dos anys, s’emmarca en un context més 
ampli i amb altres coprotagonistes. L’es-
cola feia molt de temps que volia portar a 

Jesuïtes Gràcia Col·legi Kost-
ka és el primer centre educa-
tiu que participa en el progra-
ma ‘Mans al verd’, un projecte 
de corresponsabilitat ciuta-
dana per tenir cura dels es-
pais verds urbans. L’aplicació 
pràctica d’aquesta iniciativa 
promoguda per l’Ajuntament 
és que l’alumnat de l’escola es 
farà càrrec durant els propers 
dos anys del manteniment 
dels 25 metres de parterre 
del carrer Sant Josep de Cot-
tolengo, un espai descuidat 
que l’escola ja tenia com a 
objectiu. La responsable de 
projectes ambientals del 
centre, Laura Ceraldi, ens en 
dona els detalls. 

L’alumnat de l’escola, amb Parcs i Jardins, plantant en un espai que estava abandonat

Silvia Manzanera

Cedida

terme un projecte en aquesta zona però, 
en tractar-se d’un espai municipal, fins 
que no s’ha trobat la fórmula ha passat 
més d’un any i mig. “El projecte va créixer 
fent voluntariat a Turull, durant la pandè-
mia, quan només podíem fer activitats a 
l’aire lliure”, apunta la mestra.
Finalment, el canal per intervenir-hi 
ha estat el programa ‘Mans al verd’, un 
projecte de participació ciutadana en la 
cura del verd i la biodiversitat de la ciutat 
que s’emmarca en el pla Natura (2021-
2030), el full de ruta de l’Ajuntament de 
Barcelona que aposta per un model de 
gestió col.laborativa de la infraestructura 
verda de la ciutat per aconseguir més 
verd i biodiversitat en l’entorn metropo-
lità. També han comptat amb el suport 
i la coordinació d’entitats del barri, com 
ara Depana (Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural) i l’Aula ambiental 
Bosc Turull. “Amb ells ja hi treballem 
i tirem endavant projectes així que es 

tracta d’aprofitar aquestes sinèrgies en 
la promoció de la cura del verd entre 
l’alumnat”, apunta Ceraldi. Amb la parti-
cipació en aquest projecte de naturalitza-

ció, Jesuïtes Gràcia reforça la seva iden-
titat de centre amb l’objectiu d’educar 
persones compromeses amb l’acció o el 
canvi cap a un món més responsable. “El 
contacte amb la naturalesa esdevé una 
eina didàctica per l’alumnat de la nostra 
escola que, a part de despertar interès 
des de ben petits per la flora i la fauna 
els ajuda a viure experiències vivencials 
més enllà de l’aula prenent consciència 
de l’entorn en el qual vivim”, apunta la 
responsable de projecte ambientals.

Kostka Verd
L’aposta per un projecte educatiu que 
impulsa iniciatives de conscienciació 
ecològica i ambiental centrades en la par-
ticipació activa de l’alumnat no és nova en 
aquesta escola gracienca. A través dels 
representants ambientals, es proposen i 
s’impulsen accions d’escola per a la cura 
de la casa comuna. Des del 2014, forma 
part de la Xarxa d’Escoles per a la Sos-
tenibilitat de Catalunya (XESC), adquirint 
un compromís actiu i participatiu en 
l’àmbit de l’educació ambiental a través 
de projectes i iniciatives transformadores 
en l’àmbit escolar i de la ciutat. “Per a 
nosaltres aquesta línia pedagògica és 
fonamental, i ells són cada vegada més 
sensibles a la problemàtica ambiental, i 
a més volen ser actius en aquest àmbit”, 
clou Ceraldi.

La plantació del parterre del carrer Sant Josep de Cottolengo es va fer a finals de gener

Cedida
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Cartes al director

Els catalans, minoria 
nacional amenaçada 
L’èxit més important que ha aconseguit 
la lluita de l’exili català ha estat que el 
31/02/2022 el Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea de Luxemburg ha respost 
unes preguntes pre-judicials formulades 
per la justícia espanyola, en les que aques-
ta protestava pel fet que Bèlgica hagués 
denegat l’euro-ordre d’entrega del polí-
tic català Lluís Puig que hi està exiliat. El 
Tribunal de Luxemburg ha respost que 
Espanya podia emetre euroordres i que 
Bèlgica, en una situació de normalitat, les 
havia d’acceptar, però estipulava clara-
ment que, encara que la justícia espanyola 
no tingui una fallada sistèmica generalitza-
da, sí que podria tenir una fallada sistèmi-
ca pel fet que Lluís Puig pertany a un Grup 
Objectivament Identificable format pel 
dels catalans independentistes.

La futura sentència del Tribunal 
Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg 
podria, en base a la present sentència, 
certificar que els catalans som una mino-
ria nacional que no tenim judicis justos a 
Espanya (5): amb sentències de presó a 9 
persones, amb la repressió de 4.200 cata-
lans (700 amb causa judicial oberta), amb 
l’espionatge il·legal a través de Pegasus, 
amb la infiltració de policies dins dels mo-
viments socials catalans pacífics... En al-
gun moment, caldrà contemplar que, per 
tal que la minoria nacional catalana pugui 
garantir la protecció de la seva identitat, 
les seves institucions centenàries i la seva 
integritat lingüística, cultural i social, i que 
se li reconegui el ple dret de governar-se 
segons la seva manera de concebre el joc 
democràtic (que és diferent de la mane-
ra d’Espanya), la solució seria l’exercici del 
dret a l’autodeterminació i la creació, dins 
d’Europa, d'un nou estat dels catalans.
Jordi Oriola Folch 

Opinió

Editorial

Park Güell: qui pla de taxis 
proposa, any empeny

El MWC enguany no només deixarà petjada a Gràcia en els no llocs, és 
a dir, en els grans hotels i restaurants, sinó que el visitant de l'esdeve-
niment podrà participar en una experiència sensorial basada en els 

cinc sentits on s'ha volgut aprofitar tots els recursos de la tecnologia per 
reproduir sensacions del món real, i en l'apartat de l'olor ha tocat el Park 
Güell. Millor dit: ha tocat l'interior del Park Güell. 

A l'exterior del recinte gaudinià, però, s'hi lliura des de fa deu anys 
una batalla que té a veure amb una altra experiència sensorial i que 
aquesta setmana ha superat una nova fase amb un acord entre el veï-
nat organitzat, l'Institut Municipal del Taxi i l'Ajuntament. Es tracta de 
la quarta reforma del pla de mobilitat que implica sobretot l'acombo-
iament que se li dona a l'arribada i sortida dels taxis a prop de l'accés 
principal del carrer Olot. Després de tres modificacions que s'han sal-
dat amb un estrepitós fracàs 
a l'hora de pacificar aquesta 
zona del barri de la Salut, la 
quarta proposta segueix pi-
cant ferro sobre la mateixa 
idea: canvi de lloc de les para-
des i ara un retoc en la senya-
lització per evitar el carrussel 
en marxa lenta dels taxistes.

És estrany aquest resultat 
final de la negociació, que des de la passada tardor plantejava una solució 
intel·ligent de control dels accessos amb uns sensors a les parades i uns 
lectors de matrícules que mai ningú ningú a l'Ajuntament va aclarir si 
comportarien sancions als infractors, però que finalment no hi ha dubte 
perquè s'ha negat la major: no hi haurà lectors ni intel·ligència. El pla ja 
apunta a llarg termini (sense data) un altre canvi de parada i una ampli-
ació de la zona restringida d'accés, però ara com ara tot fa pensar que 
els taxistes s'han tornat a sortir amb la seva.

Lola Capdevila 

És gairebé un somni poder fer un ver-
mut a la majoria de places de Gràcia, 
encara que les taules estiguin bui-

des, sobretot a la Vila. A partir de la una 
del migdia o de les set de la tarda, no s’hi 
pot prendre res perquè les taules ja estan 
preparades per dinar o sopar. Per dinar? 
Sí, dona sí, és l’horari dels guiris! Així ens 
van traient la socialització i el fet de gau-
dir de viure on vivim. En temps de pandè-
mia moltes persones vam anar als restau-
rants a buscar menjar preparat perquè 
era l’única manera que tenien de sobre-
viure. Va ser un sector molt castigat. 

Passat aquest període, tot ha tornat a ser 
com abans o pitjor. És dificilíssim trobar 
una taula per fer un aperitiu o una cer-
vesa en hora catalana, xerrar una estone-
ta i prendre una mica el sol. Bé, a l’hivern 
sí que hi ha alguna taula per veïnes ben 
abrigades, però ara arriba la primavera 
i això s’ha acabat, i si un dia hi ha sort, 
potser algú hi podrà dinar o sopar en ho-
rari europeu, però sense cafè ni infusions 
perquè cal servir els àpats següents. Això 
és el que passa a la majoria de terrasses. 
Crec que l’autoritat competent n’hau-
ria de parlar amb el gremi pertinent per 
veure com es pot arreglar. De moment, 
l’única possibilitat de prendre el sol i fer 
tertúlia, és seure a terra o baixar-nos una 
cadira de casa.•

Vermut a la plaça 

Ull de 
dona

L'única opció de prendre 
el sol i fer tertúlia és 
seure a terra o baixar 
una cadira de casa

Ja fa setmanes que l'àrea de jocs nova de la plaça Joanic, 
amb els nous aparells inclusius, els turonets tous i les tau-
les de sorra, sembla que estiguin a punt d'estrenar-se però 
no s'enretiren les tanques. Què passa? Que l'Ajuntament 

s'espera que li vagi bé a l'agenda de l'alcaldessa? No ho descartem 
però la resposta és més senzilla: algun intel·lectual no es va poder es-
perar i va entrar a l'espai quan el cautxú encara estava fresc i el va 
malmetre. Una bona estrena. També algun altre espavilat ha estrenat 
el cautxú deixant una bona tifa del seu gos. En tot cas, l'obertura és 
imminent. Paciència.

El
depen-

dent
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

És estrany el resultat 
final de la negociació: 
finalment no hi haurà ni 
lectors ni intel·ligència

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 El programa Gràcia Galería  d’art és quinzenal. 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 Programació 
Ràdio Gràcia 2023Ràdio Gràcia 2023

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres

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

Tobacco Road
Tradicionàrius 
– Punt i seguit

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) – Gràcia, 
galeria d’art (3)

Música i Geografia Gracienques (1)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (1) Pixant fora de test Temps de Música 
i espectacle Sortides amb Gràcia

mailto:publicitat%40independent.cat?subject=
mailto:redaccio%40independent.cat?subject=
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Opinió convidada
Carme Ferrer Vega, vicepresidenta del Grup d’Estudis Coll- Vallcarca

La Farigola de Vallcarca, 100 anys

E l lloc que ocupa actualment l’escola La 
Farigola de Vallcarca era en el segle XIX l'Hos-
tal Frigola (Farigola), davant del passatge 
Isabel i el carrer de Roquetes, a l’antic camí 
del Coll que portava al santuari. Vallcarca es-

tava dintre del districte segon de la població de Sant 
Joan d’Horta que va ser annexionada a Barcelona 
l’any 1904, i aleshores Vallcarca va passar a ser de 
Gràcia, sent el districte vuitè. 

 L’hostal aixoplugava als viatgers del camí ral, antic 
camí romà a Sant Cugat i també als romers que puja-
ven al Santuari de la Mare de Déu del Coll, el nego-
ci a més es dedicava a la venda d’olis i vins, però tot i 
la afluència de veïns, camperols i forasters va tancar 
portes l’any 1900. En el mateix lloc es va instal·lar l’es-
cola Santa Isabel, escola religiosa que només contava 
amb una mestra, la Sra. Asunción March. L’any 1913 
per ordre municipal l’escola va ser tancada, les con-
dicions de la construcció i d’higiene van ser els ele-
ments definitius per la seva clausura i posterior en-
derroc. La Sra. Asunción March va continuar amb la 
seva tasca de mestre a casa seva, on van continuar els 
estudis els alumnes del Santa Isabel. 

 L’any 1917 l’Ajuntament de Barcelona volia resol-
dre els problemes d’escolarització que patia la classe 
obrera a la ciutat i va ser aquesta iniciativa la que va 
permetre que la Comissió de Cultura presentés una 
memòria al Consistori i fos aprovada el 14 de juny de 
1917, l’escola Farigola de Vallcarca junt amb l’Esco-
la Àngels Baixeres serien les primeres escoles publi-
ques en construir-ne a la ciutat, sent La Farigola de 
Vallcarca la primera femenina. L’arquitecte D. Josep 
Goday - cap de la Secció de Construccions escolars- 
serà l’encarregat de fer la nova escola.

 El 17 de novembre de 1918 l’Ajuntament va col·lo-
car la primera pedra en el mateix lloc on abans hi 
havia l’Hostal i posteriorment l’escola Santa Isabel, i 
el nom seria: Escola graduada de nenes de Vallcarca. 
L’assessoria tècnica no aconsellava que l’escola fos 
mixta per les dimensions del solar i es va acordar 
que fos per nenes i pàrvuls; els pàrvuls estarien a la 
planta baixa i acolliria a 55 alumnes i en quant a les 

nenes hauria cabuda per 45 o 50 alumnes, contari-
en amb sala de professors, vestuaris, habitatge pel 
conserge, diferents sales per activitats, calefacció 
central, biblioteca i dutxes que setmanalment fa-
ran servir els/les alumnes. La subhasta pública per 
l’execució de les obres va ser el 18 d’agost de 1918 i 
es va adjudicar al Sr. Jaume Oliver i Serra. S'havien 
d'acabar en un termini màxim d’un any i ho van ser 
l’any 1920. La Comissió de Cultura de l’Ajuntament va 
acordar la seva inauguració per el dia 9 de març de 
1923, a les 12 del matí, el 17 de febrer de 1922 s’havia 
creat el Patronat Escolar que reglamentaria i propor-
cionaria tot el necessari per endegar la renovació pe-
dagògica i aconseguir que les escoles publiques fos-
sin de qualitat. 

La direcció de l’escola estaria a càrrec de la Sra. 
María Baldó de Torres, reconeguda pedagoga, folklo-
rista i secretaria de la Societat Barcelonesa d’Amics 
de la Instrucció, també l’any 1936 va presidir l’en-
titat femenina Lyceum Club i la vicepresidència 
del comitè executiu d’Unió de Dones de Catalunya. 
Durant la guerra va col·laborar amb la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat i l’any 1937 participà en el II 
Congrés Internacional d’escriptors Antifeixistes, va 
exiliar-se a Toulouse on va morir l’any 1964. També 
vull citar a María Rosa Bagó Solà (Doña Rosita), direc-

tora des de l’any 1977 fins al 1984, va ser durant aquet 
temps i concretament l’any 1982 que el nom oficial 
torna a ser Farigola en entrar en democràcia . Doña 
Rosita va ser veïna del carrer Mora d’Ebre, en el bar-
ri, on el seu marit, Sr. Tomàs Cadena, el Sr. Tomás, 
regentava una petita botiga que tenia tota mena de 
productes a la venda, des de coses de merceria fins a 
còmics i llaminadures; tot el barri els coneixia sent 
una família molt apreciada. 

L’any 1933 es va inaugurar la cantina que va repre-
sentar un gran alleujament per les famílies ja que as-
seguraven l’alimentació dels seus fills, es va fer una 
gran festa on no van faltar les autoritats i el concert 
de la Guàrdia Urbana. 

La dictadura militar del General Primo de Rivera 
va deixar en suspens el Patronat Escolar, l’any 1924, i 
va ser reinstaurat de nou en caure la dictadura, con-
tinuant amb els seus objectius fins a l’ocupació de la 
ciutat el 26 de gener de 1939. Deixa de dir-se Farigola 
per canviar a “Escola graduada José Bertran Güell”, 
fet que popularment no va ser acceptat ja que els ve-
ïns van continuar dient-li Farigola i molts van optar 
per matricular als seus fills a altres escoles privades; 
algunes -en ser regentades per mestres depurats- no 
seguien les consignes del règim i això era valorat per 
algunes famílies del barri. 

Des del Grup d’Estudis Coll-Vallcarca volem fer un 
modest homenatge a aquesta escola pública que va 
ser pionera a la ciutat, alimentant amb la seva nova 
pedagogia les classes obreres del barri de Vallcarca i 
El Coll. Li desitgem anar avançant en aquest sentit, ja 
que és una escola molt estimada al barri.

 Molt bona celebració.•

Va ser una escola pionera a la 
ciutat, alimentant amb la seva 
nova pedagogia la classe obrera 
del barri de Vallcarca i el Coll

À.G.P.

Opinió
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Exposicions
Fins al 26 de febrer
Exposició El buit actiu i l'espai meta-
físic de l'escultura. Homenatge als es-
cultors bascs. A càrrec de l'artista Viola 
Hoffmann. L’exposició consisteix en la re-
cerca artística i l’intent d’explicar l’espai 
i el buit en l’escultura a través d’una sèrie 
d’escultures en pedra, fusta, ferro forjat 
i relleus de paper. Són obres formalment 
heterogènies que giren al voltant de la in-
vestigació de la nostra relació amb l’espai, 
partint d’una sèrie d’oposicions elemen-
tals que actuen com a fonts d’energia.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 27 de febrer
Falles i fogueres. Focs festius als Països 
Catalans. El calendari català està ple d’ex-
pressions festives on el foc té un paper 
principal. Més enllà de les grans festes fo-
gueres lligades a solsticis i equinoccis, el 
foc pot agafar diferents formes, algunes 
d’elles espectaculars com els correfocs, 
els balls de diables o els espectacles piro-
tècnics. També podem quedar embadalits 
per la senzillesa de la flama d’un fanalet 
encès en el ball de festa major o sotrague-
jats per la contundència d’una mascletà 
o d’una tronada. Tot això queda recollit 
en aquesta mostra que es presentarà di-
marts 7 de febrer a les 19.30h.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 28 de febrer
Exposició d'il·lustracions elaborades amb 
motiu de les xerrades que realitzarà l'As-
sociació Dret a Morir Dignament. Es po-
den veure cada dia en horari de 10 a 13h i 
de 16 a 19h. Organitza el Grup de famlílies 
de residents. 
Residència de Gent Gran, Centre de 
Dia, Casal de Gràcia (Mare de Deu dels 
Desemparats, 6)

Gomet Negre, una internvenció de 
Maurici Balells al Taller Balam. L'artista 
gracienc vol reivindicar la feina subter-
rànea, el treball que un artista fa per 
aprofundir en el propi llenguatge i no es 
veuen, les “obres” que, paradoxalment 
per a una galería, no son per vendre. 
Gomet Negre és una mostra d’experimen-
tació plàstica, d'idees just en moment de 
néixer, d’exploració dels límits, de talent 
nu, de tot allò que sembla massa poc o 
fins i tot massa “massa”.
Galeria Taller Balam (Pàdua, 25)

Fins al 15 de març
Exposició Pulsions. Mostra de pintures 
de l'artista Melisa Figueroa, comissariada 
per Ramon Casalé Soler. El vernissage es 
farà el mateix 8 de febrer a les 19h.
Mercat Abaceria Central (Pg. Sant Joan 
amb Indústria), a la Sala Polivalent

Fins al 3 d'abril
El món de la investigació detectives-
ca. Exposició interactiva en el marc de la 
BCNegra. Enguany, la mostra també és un 
tauler de joc, un QuèQuiQuan creat per 
Màrius Serra i Oriol Comas que relaciona 
jocs de taula amb investigadors presents 
a l'exposició.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps)

Exposició permanent 
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: 
manifest de la seva obra. Per conèixer la 
història de la Casa Vicens, en el seu con-

text social, cultural i artístic com obra 
gaudiniana i la seva anticipació al moder-
nisme. Consulteu horaris i preus a la web.
Casa Vicens (Carolines 18- 22) 

Actes
Divendres 24 de febrer
7è Concurs de Bibliotràilers: lliurament 
de premis. A les 16h, taller de guió audio-
visual.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 17h

Recital poètic: Rodrigo Barahona. El poe-
ta guatemalenc presenta i recita versos de 
No me bastan dos ojos, el seu primer poe-
mari, amb escrits de 2004 a l'actualitat.
La Perla 22 (Perla, 22), a les 19h

Concert: Cor Al·lira. Amb obres de Bach, 
Debussy i Josquin Desprez.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
20h

Concert: Special Friend + Pizza Fantasy + 
Gemma Rogers. 
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Tradicionàrius: La Balada d’en Solé 
Sugranyes. Òpera de butxaca de polifo-
nies tradicionals.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Nit de monòlegs. Micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21.50h

Sedeta Rock: Txus Blues & Cesar Canut.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22h

Concert: Klezz Way.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 25 de febrer
Vermuts musicals a l'espai relacional.
Can Carol (Cambrils, 24), a les 12h 

Espectacle: 88 infinits. Amb Arnau 
Vilardebò i Immersive Adventures. 
La Quàntica (Sant Lluís, 88), a les 20h i dg 
a les 18.30h

BCN Z Sessions: Vivi K, en concert.
Casa Seat (Pg de Gràcia, 109), a les 18.30h

Concert: Afrocolombia BCN Sessions.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30h

Comedy Gold: Marc Martínez, Hannah 
Becker, Andrea Farina. MC: Albert Floyd.
Golem's (Sant Lluís, 64), a les 21.30h

Diumenge 26 de febrer
Titelles Vergés: Hansel i Gretel. Menors de 
3 anys entrada gratuïta.
La Violeta(Maspons, 6), a les 12h

Teatre musical: Als núvols. + 10 anys.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
17.30h

Tradicionàrius: Maestro Espada.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19h

Tap Jam Session. Presentadora: Laia 
Molins.
Golem's (Sant Lluís, 64), a les 19h

Dimarts 28 de febrer
Filosofia: Llibertat o obediència, repen-
sar la democràcia. A càrrec de David 
Corrales, professor de Filosofia de la UdG.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h

Concert: Teo Planell + krissia.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Dimarts jazz manouche.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30h

Dimecres 1 de març
Taller: Customitzem l'àrea infantil amb 
teixits reciclats. A partir de l'anàlisi de les 
necessitats de l'espai de l'àrea infantil de 
la Biblioteca Vila de Gràcia transforma-
rem l'espai amb teixits reciclats amb la 
brodadora digital i les màquines de cosir 

de l'Ateneu de Fabricació de Gràcia. Per a 
adults. Cal inscripció prèvia. Els dimecres 
de març fins al 22 de març.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), de 16.30 a 19.30h

Les Vespres dels dimecres: Marcel 
Casellas, Jordi Campos i Pol Aumedes. 
Entrada lliure i reserva de taules a bardel-
cat@gmail.com.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21h

Dijous 2 de març
Taller d'esperanto. Tots el dijous.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Tradicionàrius: John Reischman Quintet. 
Amb Associació de Bluegrass i Old-Time 
Al Ras.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Agenda

Entitats

Divendres 24 de febrer
Xerrada: Resistència i Autonomia 
Zapatista a Chiapas (1994-2021), amb 
Juan Trujillo Limones. Agita't Gràcia. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Cinefòrum Dones cineastes: La conexión 
(The Connection, 1961). Shirley Clarke.
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
les 20h

Concert d'Agita't: Leo Cayuela.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 21h

Dissabte 25 de febrer
Concerts d'Agita't: Haleen Jazz Quartet. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Diumenge 28 de febrer
Calçotada de l'Ateneu Roig. Compra 

de tiquets de 18 a 21h a l'Ateneu Roig 
(Torrent d'en Vidalet, 34)
Plaça Joanic, a partir de les 14h 
XXXVè Concurs de Teatre Català a 
Gràcia: La importància de ser Frank, 
d'Oscar Wilde. Grup de Teatre del Talión 
de Lleida.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Dijous 2 de març
Sant Medir 2023. Aperitiu de la Colla Els 
Amics.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Cicle Òpera a La Sedeta 
Com a prèvia al Festival Òpera amb Gràcia, que tindrà lloc al juliol a l'Oratori 
Sant Felip Neri, el centre cívic La Sedeta acull un cicle que un fa un tast d'aquest 
gènere i l'apropa a tots els públics. La segona sessió, “Dones a l’Òpera” a càrrec 
de Romina Krieger (soprano) -a la foto-, Kimiyo Nakako (mezzosoprano) i 
Elke Sanjosé (piano), està dedicada a les dones i a la seva veu, especialment a 
la corda de soprano lírica amb la seva agudesa i el seu timbre brillant, perfecte 
per a papers dramàtics. I a la mezzosoprano, amb una veu més greu. Serà 
una combinació de veus amb àries i duos de grans òperes com Les Noces de 
Fígaro de Mozart, Carmen de Bizet, Els contes d’Hoffmann d’Offenbach, entre 
d’altres. El cicle es clourà a l'abril, amb una tarda dedicada a la primavera.

Dimecres 1 de març al CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Recomanem

Cedida
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Breus

Javier Pérez 
Andújar, al club 
de lectura de la 
M. Antonieta Cot

El club de lectura de la 
biblioteca M. Antonieta 
Cot proposa una 
sessió oberta el proper 
dijous 9 de març amb 
l'escriptor Javier Pérez 
Andújar. L'autor de 'El 
año del Búfalo' (Premi 
Herralde de Novel·la) 
reflexionarà i comentarà 
amb els assistents l'obra 
'Diccionario enciclopédico 
de la vieja escuela', un 
llibre publicat el 2016 
on l'escriptor adrianenc 
projecta una mirada 
cap al seus orígens i el 
seu univers particular: 
els còmics de Bruguera, 
el cinema fantàstic, la 
història de Charlie Hebdo, 
la televisió o la cultura 
popular. A les 18.30h.

Laura LB

Wonder Photo 
Shop, al carrer 
Gran, estrena zona 
per a exposicions
La Wonder Photo Shop 
que Fujifilm va obrir al 
carrer Gran l'any 2015 
acaba d'estrenar un 
nou espai expositiu de 
250 metres quadrats 
a la planta baixa de la 
botiga amb la mostra 
'Melí, Cadaqués, Dalí', del 
fotògraf Melitó Casas, amb 
85 imatges de Cadaqués i 
Salvador Dalí fetes entre 
els anys 50 i 90. Fins al 15 
d’abril.

El festival Mutis 
reforça l'aliança amb 
Lluïsos i recupera la 
secció de microteatre
L'escenari de l'entitat gracienca acollirà tres de les dotze peces 
que conformen la programació emergent i de nova creació

Silvia Manzanera 

E l festival de teatre Mutis, 
que va néixer el 2010 a 
l'àmbit universitari i sem-
pre ha mantingut una es-
treta relació amb Gràcia 

tot i que ha anat sumat més espais 
dins i fora de la ciutat, celebra en-
guany del 17 de març al 2 d'abril 
la catorzena edició, mantenint el 
número de peces de teatre emer-
gent (12) i de teatre formatiu (5), a 
més de recuperar la secció de mi-
croteatre. Lluïsos de Gràcia, aliat 
del festival les darreres edicions, 
acollirà tres de les peces de Mutis 
a Escena, el gruix del festival de-
dicat a l'impuls i recolzament del 
teatre emergent. L'altra escenari 
principal d'aquesta secció seguirà 
sent Fabra i Coats. 

Malgrat el sotrac de la pandè-
mia (que no va tenir, en canvi, 
efectes perjudicials pel que fa a la 
creació dels autors), el festival va 
recuperant força. "Enguany hem 
rebut 105 propostes, un 25% més 
que l'any anterior", explica el seu 
director, Alberto Rizzo. Les ex-
pectatives, així doncs, són bones 
i l'organització espera recuperar 
públic amb un cartell que combi-
na teatre de text, dansa, nous llen-
guatges, propostes multidiscipli-
nars o interacció amb el públic 
amb noves tecnologies. "La barre-
ja d'estils es manté però sempre 
recolzant la nova creació", apunta 
Rizzo. Així, encara que també s'in-

clouen adaptacions de textos clàs-
sics, fet que es dona sobretot a la 
part formativa, el Mutis Escena el 
conformen obres 100% originals, 
estrenades al festival o en residèn-
cies uns mesos abans. 

Pel que fa a la procedència dels 
participants, enguany no només hi 
ha talent local (més de la meitat 
de la programació són companyies 
catalanes), sinó que ha crescut el 
nombre de projectes amb actors o 
creadors d'altres països. "Tenim la 
sort de comptar amb companyies 
diverses, amb gent d'Itàlia, França 
o Grècia que s'han establert aquí, 
o de la comunitat llatina, força 
present al festival", afegeix el di-
rector. En aquest sentit, la peça 
internacional 'estrella' prové de 
Mèxic, 'Puente/Cicatriz', dirigida 
per Atanasio Cadena, un especta-
cle interdisciplinar que reflexiona 
sobre la violència masclista entorn 
al narcotràfic. Es podrà veure l'1 
d'abril a Mexcat.

El cartell a Lluïsos també es 
desplegarà a la recta final del fes-
tival, el cap de setmana del 31 de 
març, i 1 i 2 d'abril.•

'La meva àvia és immortal', amb Gisela Saló, el 31 de març a Lluïsos. Foto: Pablo López

Noves propostes, nous 
llenguatges. El cartell del Mutis 
a Gràcia arrenca divendres 31 
de març amb 'La meva àvia és 
inmortal (assaig d'un possible 
funeral)', escrita i dirigida per 
Gisela Saló qui, juntament amb 
Francesc i Ferran Saló, completa 
el repartiment. Es tracta d'una 
peça íntima de teatre documental 
que barreja text i música.

El certamen ha 
rebut un total de 
105 propostes, 
un 25% més que 
l'any anterior

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Ant-Man y la Avispa: 

Quantumanía. 21.50. 16.00 i 19.00.
• Momias. 15.50, 17.50 i 19.50. 16.50.
• Astérix y Obélix y el reino medio. 

Ds i dg, 16.10.
• El peor vecino del mundo. Ds i 

dg, 21.45. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00 
i 21.45.

• Los Fabelman. Dj, 18.35. 18.20 i 
21.20.

• Tár. 18.35.
• El efecto ALL1. Dj, 20.00.
• El piloto. 16.00. 21.45.
• Almas en pena de Inisherin. Ds i 

dg, 19.15. Dv, dl, dm, dc i dj, 18.50.

• El gato con botas: El último de-
seo. Ds i dg, 17.00.

• La ballena (The whale). Ds i dg, 
21.40. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.10 i 
21.25.

• Avatar: El sentido del agua (3D). 
16.40.

• Babylon. 20.30.
• As bestas. Ds i dg, 18.45. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 16.00 i 18.45. 21.40.
• El asombroso Mauricio. Ds i dg, 

16.30.
• El triángulo de la tristeza. 21.30. 

18.45.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Almas en pena de Inisherin. Dv, 

ds, dg, dm i dj, 16.00.
• The Quiet Girl. Dv, ds, dg, dm, dc 

i dj, 18.00. Dl, 17.00. Dv i ds, 20.00 i 
22.00. Dm i dc, 20.00. Dl, 19.00. Dc, 

16.00. Dj, 16.00.
• El triángulo de la tristeza. Dv 

i dl, 17.00 i 19.45. Ds i dg, 17.30 i 
20.15. Dm, 16.00 i 20.00. Dc, 16.30. 
Dj, 18.00.

• Yuku i la flor de l'Himàlaia. Ds, 
16.00.

• Asuntos familiares. Dv, 17.00. Dg, 
dm i dc, 16.00. Ds, dl, dm i dc, 18.00

• Shooting for Mirza. Dl, 20.00.
• Bailando la locura. Dc, 20.30.
• Separation of East Pakistan. Ds, 

20.00.
• BCN SPORTS FILM FESTIVAL. Dv, 

19.00 i 21.00. Dg, 18.00. 
• Mostra VOC (Òmnium Cultural). 

Dm, 19.00.
• Enlloc com a casa (doc del mes). 

Dc, 19.30.
• Bill i Janet. Ds i dg, 16.00.
• La flauta màgica (òpera en di-

ferit). Dj, 16.00.
• OHLALÀ! Dj, 19.00 i 21.00.
• Brain Film Festival. Dc, 18.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• El triángulo de la tristeza. Ds i 

dg, 17.15, 20.00 i 21.45. Dv, dl, dm, 
dc i dj, 16.30, 19.15 i 21.45.

• Ellas hablan. Ds i dg, 22.40. Dc, 
11.30.

• The Quiet Girl. Dv, ds, dl, dm, dc 
i dj, 11.30, 16.00, 17.55 i 19.50. Dg, 
16.00, 17.55 i 19.50.

• Tár. 16.00 i 19.00.
• Los Fabelman. 16.00, 18.50 i 

22.00. Dj, 16.00 i 18.50.
• Babylon. 21.40.
• Suro. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 18.00.
• La ballena (The whale). Dv, ds, 

dg, dl i dc, 20.15.
• Terrifier 2. 22.30.

• Argentina, 1985. Dl, dm, dc i dj, 
22.00.

• Llaman a la puerta. Dv, dl, dm, 
dc i dj, 16.00.

• Rumba Terapia. Dv, dg i dl, 11.30.
• As bestas. 11.30.
• Almas en pena de Inisherin. Dv, 

dl i dj, 11.30.
• Vargas Blues Band. Dv, 22.30.
• Norma (Gran Teatre del Liceu). 

Dg i dc, 11.30.
• To Leslie. Ds, 11.30. Dm, 11.30 i 

20.15.
• El indomable Modigliani. Dm, 

11.30 i 18.15.
• Cuentos de Tokio. Dj, 11.30.
• Bill i Janet i altres cròniques 

marcianes. Ds i dg, 11.30 i 16.00.
• El gato con botas: el último de-

seo. Ds i dg, 11.30 i 16.00.
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El poder sobre el propi 
cos centra l'exposició 
col·lectiva de l'aDONA't 
Catorze artistes participen a la mostra del Coll del 3 al 31 de març

S.M.

Accions per tornar a casa, 
reclamant el poder sobre 
els nostres cossos ha es-
tat la temàtica sota la qual 
han treballat les catorze 

artistes participants a l'exposició 
col·lectiva que impulsa el centre cí-
vic El Coll- La Brugera amb motiu 
del cicle aDONA't, que dedica l'edi-
ció d'enguany a la sobirania dels 
cossos femenins i dissidents. Així, 
davant les problemàtiques que pa-
teixen les dones al món, les artistes, 
conscients d'aquesta realitat, pro-
cessen i canalitzen tot allò que els 
seus cossos han viscut i fan partí-
cips al públic de les seves experièn-
cies i les de les seves amigues, mit-
jançant la pràctica artística. 

La mostra es podrà veure del 
3 al 31 de març i, a més, l'equipa-
ment organitza una visita guiada 
i una trobada amb les artistes, un 
format que ja ha provar amb l'ex-
posició actual que protagonitza 
l'escultora Viola Hoffmann (que 
també va formar part de l'exposi-
ció col·lectiva de l'aDONA't 2022). 

Així, el 15 de març a les 18.30h, les 
artistes que formen part de l'expo-
sició 'Accions per a tornar a casa' 
parlaran amb el públic de les se-
ves obres i de tots aquells temes 
que envolten el cicle aDona't d'en-
guany, i compartiran els diversos 
processos creatiu i els motius de 
les seves obres.

Art feminista a la Fontana
En aquestes mateixes dates, l'Es-
pai Jove la Fontana també proposa 

una exposició col·lectiva feminista, 
que enguany arriba a la quarta edi-
ció amb la participació de nou ar-
tistes de diferents disciplines. 

La mostra pretén ser una por-
ta oberta per a aquelles dones jo-
ves i col·lectius artístics que vo-
len donar a conèixer la seva obra 
amb una mirada crítica, que vul-
guin compartir amb altres dones 
artistes aquest espai de creació i 
exposició, i es puguin crear noves 
sinergies per a futurs projectes.•

L'obra 'Som presents', de Clàudia Ripoll. Foto: Cedida

Cultura

S.M.

Al número 29 del carrer Providència l'editorial gra-
cienca Blackie Books ha habilitat una casa groga 
on es faran diferents activitats literàries i culturals 

a partir del mes de març. Casa Blackie, com han anun-
ciat els seus impulsors fa uns dies per xarxes, serà un 
lloc "per respirar, reunir-nos, veure'ns les cares i tornar 
a recuperar la curiositat pel coneixement i la felicitat 
de compartir-lo en grup”. El projecte arrenca amb uns 
cursos anomenats Bàsics, repartits en tres àrees: filo-
sofia, cultura matemàtica i història del segle XX, amb 
noms referents vinculats a l’editorial. L'altre gruix de 
programació confirmada són els clubs de lectura: un 
dedicat a La Il·líada, el Club d'antiheroïnes sobre escrip-
tores joves, i Memòries de vida, un repàs per alguns lli-
bres fonamentals del catàleg de l'editorial.•

Blackie Books 
obre a Providència 
Casa Blackie, un 
lloc de trobada i 
activitat cultural
A partir del març s'hi faran tallers, 
cursos o podcasts en directe

Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012

CasaVicenscasavicens casa_vicens

Winter Vicens

Reserva les teves entrades al millor preu a 
www.casavicens.org

El pla perfecte per aquest 
hivern: gaudeix de Casa Vicens 
amb la visita “Winter Vicens” 
que inclou un deliciós rotlle de 
canyella! 
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La torratxa

Tel-Aviv

Pere Martí 
@peremarticolom 
 

Barcelona està agermanada amb ciu-
tats d’arreu del món. És normal, 
som una capital cosmopolita i tenim 

amics arreu del planeta. Fa uns dies, l’al-
caldessa Ada Colau va decidir sense en-
comanar-se a ningú trencar les relacions 
amb una d’aquestes ciutats germanes, 
Tel-Aviv, amb l’argument que a Israel es 
violen els drets humans. És un noble ar-
gument, però si aquest és el criteri, Colau 
hauria de trencar amb mitja dotzena de 
ciutats més, on els drets humans brillen 
per la seva absència. Posats a defensar 
els drets humans, hauria de trencar amb 
Xangai, a la Xina, amb Isfahan, a Iran, 
amb Dubai, als Emirats Àrabs Units, amb 
Sant Petesburg, a Rússia, o amb L’Havana, 
a Cuba. Fins i tot amb Gaza, a Palestina. 
En totes aquestes ciutats agermanades 
amb Barcelona es vulneren els drets hu-

mans i pertanyen a països que són dicta-
dures, teocràtiques, comunistes o sim-
plement dirigides per dèspotes, com el 
sinistre Putin, tant tristament d’actualitat 
aquests dies, per la invasió d’Ucraïna.

Si el criteri és els drets humans, per 
què Colau només trenca amb Tel-Aviv? 
La resposta és molt senzilla: perquè anar 
contra Israel dona vots i estem a les por-
tes d’unes eleccions municipals. Les en-
questes no van bé a la nostra alcaldessa, el 
fenòmen Xavier Trias va consolidant-se, 
i Colau, després del divorci pactat amb 
Jaume Collboni, necessitava un gest per 
cohesionar les seves tropes i res millor 
que una bufetada a Israel. És molt trist fer 
electoralisme amb un tema tant complex 
com el conflicte entre Israel i Palestina, 
que el que necessita és construir ponts, 
acostar ribes, no trencaments. Però quan 
l’alcaldia està en perill, la pau al món que-
da en segon terme.•

Èric LluentGràcia des de l’exili

La iaia

F eia temps que sabia que qualsevol adeu al pis del 
carrer Vic podia ser el darrer. La feblesa i la velle-
sa són inapel·lables. L’última abraçada, d’espatlles 
caigudes, i l’últim petó, de llavis trencats, van ser a 
l’octubre, quan ens vam dir a reveure i que ens tro-

baríem de nou passat Nadal, a l’abril, pel teu noranta sisè 
aniversari. Viure a tres mil quilòmetres de la família sig-
nifica acceptar que, en qualsevol moment, pots rebre una 
trucada funesta sabent que ets massa lluny i que, proba-
blement, no podràs arribar a la vetlla o al funeral d’algun 
ésser estimat. Fa unes setmanes vaig rebre una d’aquestes 
comunicacions: la iaia havia mort. Per sort, un vol Keflavík 
- Barcelona sortia en qüestió d’hores i vaig poder organit-
zar-ho tot per ser-hi present.

Mentre l’observava en el seu fèretre, repensava el seu 
temps i me’n feia creus que la meva infància hagués estat 
tan condicionada per una persona que havia viscut tantes 
realitats descomunals, que res havien tingut a veure amb 
la meva primera experiència vital. Nascuda l’any 1927, par-
lem d’una persona que, com tantes àvies i avis, va fer els 
primers passos durant la dictadura de Primo de Rivera, que 
va generar els primers records durant la Segona República 
i que va començar a entendre el món enmig d’una guerra 
que va atemorir les rereguardes. El meu interès per la his-
tòria, segur, ve de sentir les seves històries del temps de la 
guerra, sempre discretes i explicades amb naturalitat, com 
si en el seu relat no hi hagués res d’extraordinari.

L’àvia sempre ens havia explicat als nets que durant la 
guerra ella i la família havien tingut molta sort perquè no 
havien passat gana ni un sol dia. La raó és que la seva mare 
tenia una botiga de llegums al carrer Muntaner, així que de 
llenties, mongetes i cigrons mai n’hi havien mancat, a tau-
la. Amb l’increment dels bombardejos, la petita Núria va 
anar a viure a una casa a tocar del pont de Vallcarca, amb 
l’esperança de salvar-se de les explosions indiscriminades 
que causava l’aviació feixista. Més tard, cap al final de la 
guerra, se’n va anar al camp, i rememorava sovint haver 
vist un avió republicà en flames, caient del cel, fins esta-
vellar-se. Segurament, el que em sobtava més era escoltar 
aquestes històries traumàtiques dites per una dona que era 
tota bondat i tendresa. 

Aquest va ser el gran miracle de la seva generació. 
Sobreviure una guerra en temps d’infància i trobar el camí 
per continuar tenint fe en la humanitat, sent capaç d’esti-
mar i de tenir cura dels altres sense sucumbir a un passat 
obscur. De nen, vaig tenir la sort de passar els mesos d’es-
tiu amb la meva àvia, a la casa del Maresme, sense internet, 
sense telèfons i sense aigua calenta. L’aïllament forçava una 
convivència que, malgrat produir estones d’avorriment, va 
deixar també molts aprenentatges. Recordo les tardes que 

anàvem caminant cap a la cabina de Telefònica i es passava 
llargues estones ficant monedes de cinc pessetes a la mà-
quina per xerrar amb el seu germà, mentre jo observa el 
traginar de les formigues i els guàrdies civils que vigilaven 
sota el ‘Todo por la patria’ de la caserna del Masnou. 

Al cementiri de Montjuïc, mentre els operaris tancaven 
el nínxol, pensava en les converses que els darrers anys 
vaig enregistrar, ja fos en audio o vídeo. En una d’aquestes, 
em deia que encara que ella fos més gran que Matusalem, 
per dins, continuava sentint-se com una nena petita. I, sen-
se cap mena de dubte, aquesta va ser la clau de la seva feli-
citat càndida i quotidiana, que sempre encomanava als al-
tres. Dir adéu a aquella generació és dir adeu a un món que 
ja no existeix, a un temps no recognoscible des de la nostra 
modernitat hiperconnectada. I penso que hem tingut sort 
de passar hores i hores amb la iaies, sense wi-fi, sense ipad, 
sense res més que la conversa i la companyia, les camina-
des per anar collir ametlles, pinyons, farigola i romaní i els 
consells que als noranta ja sonaven antics, però que mai 
oblidarem. Ella deia que el secret per arribar a gran era ben 
senzill: cada matí, un got d’aigua, en dejú. Així ho farem, 
iaia, cada matí, a la teva salut!t els mesos d’hivern i oblidar 
que a fora és fosc i fa molt fred.•

Hem tingut sort de passar hores 
i hores amb les iaies, sense wifi, 
sense ipad, sense res més que 
la conversa i la companyia

L'autor amb la seva àvia, l'any passat. 

El conflicte entre Israel 
i Palestina necessita 
construir ponts, acostar 
ribes, no trencaments

http://www.independent.cat
https://twitter.com/indepe_gracia
https://www.facebook.com/indepegracia
https://www.instagram.com/independent_gracia/
https://www.youtube.com/channel/UC2ZJMfNqxgPRnye9RsgQVMw

