
L'Espai Texas obrirà amb dues 
sales de cinema, un teatre i un 
espai gastronòmic al setembre
El projecte es presenta aquest 18 de març amb una festa popular al 
Passeig de Sant Joan i apel·la a la societat civil amb un micromecenatge

Albert Balanzà

E l projecte d'Espai Texas com a continuador lògic de 
la tercera etapa de l'històric cinema Texas del carrer 
Bailèn, que es va tancar abruptament el 2020 després 
de sis anys a mans de Ventura Pons, ja està a punt per 
presentar-se en societat i de fet s'ha avançat aques-

ta setmana en el marc del consell de comerç del districte: la 
renovació de l'equipament, impulsada per la productora de 
cinema Isona Passola i la productora de teatre Anna Rosa 
Cisquella (amb la col·laboració de persones vinculades a la 
sala Flyhard), passa per mantenir l'estructura bàsica de cine-
ma de l'última reforma però fusionar dues de les quatre sa-
les per a un teatre per a 200 persones i condicionar també el 
vestíbul amb una part dedicada a espai gastronòmic.

Aquests nous detalls, després de les primeres informaci-
ons apuntades per L'Independent el passat novembre (ve-
geu número 911), s'ampliaran al gran públic el proper 18 de 
març amb una festa popular que els nous responsables de l'Es-

Els impulsors tenen la voluntat 
de convertir l'eix de Bailèn en 
"un nou pol d'atracció cultural"

El futur Espai Texas, encara per reformar l'exterior. Foto: B.M.L.

pai Texas han programat al Passeig de Sant Joan amb la idea 
d'anunciar l'arrencada d'una campanya de suport de la soci-
etat civil a través de la plataforma de micromecenatge Goteo.
org. Ara per ara, l'única xifra que s'ha anunciat com a segura 
en les inversions públiques del nou projecte són els 18.500 eu-
ros que l'Ajuntament de Barcelona va publicitar al novembre. 

Els dos portaveus d'Espai Texas que han participat aquest 
dimarts al consell de comerç també han manifestat la volun-
tat de convertir l'eix de Bailèn, a cavall de Gràcia i la Sagrada 
Família, en "un nou pol d'atracció cultural" amb propostes 
d'estrena i reestrena tant de cinema com de teatre. L'obertura 
del nou espai s'apunta ara al proper mes de setembre. Pàgina 14 

Vallcarca farà un 
homenatge al juliol 
a Uri Caballero als 10 
anys de la seva mort 
 
Amics i col·lectius veïnals i 
artístics fixen una diada amb 
un concert mòbil, una ruta pels 
llocs de memòria i actuacions 
poètiques i musicals P3

Quant val fer la festa 
de Sant Medir?
• La Federació de Colles surt al carrer aquest divendres 

amb els costos duplicats en cinc anys (i triplicats en 25) 
• Un quilo de caramels ja costa 3,95 euros (1,32 euros l'any 
1998 i 1,93 euros l'any 2018)

• L'any 1998 es llançaven 91.960 quilos; ara 22.563 (-75%) P4
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El faristol sobre la 
Primera República, 
al passeig de Sant 
Joan el 30 de març

L'entorn de l'estàtua a 
Josep Anselm Clavé al 
Passeig de Sant Joan 
acollirà el pròxim 30 de 
març l'estrena del faristol 
en memòria de la Primera 
República, seguint el 
programa d'accions que 
l'Ajuntament ha fet a tota 
la ciutat i que a Gràcia 
ja s'havia utilitzat per 
explicar la plaça del Cinc 
d'Oros. El consistori ja va 
recuperar l'abril passat el 
monument a Salmeron, 
president de la Primera 
República, al Pla d'en 
Salmeron.

A.B.

El bar de La 
Barraqueta 
tanca per canvi 
de cooperativa
Un desacord en les 
condicions de renovació 
de la gestió ha provocat 
el tancament durant 
uns dies de l'emblemàtic 
Resolís, el bar de 
l'Ateneu La Barraqueta, 
vinculat a l'esquerra 
independentista. Dissabte 
va ser l'últim dia i encara 
no se sap quants dies la 
persiana estarà abaixada. 
"Moltes gràcies, de nou, 
per haver fet possible 
aquest racó de llibertat, 
resistència, rauxa i lluita", 
ha apuntat La Barraqueta 
des de les xarxes socials. 

Badia tanca el mandat 
posant èmfasi en la 
transformació urbana 
als cinc barris  de Gràcia 
ERC pressiona sobre el Mercat de l'Estrella demanant un ple 
extraordinari però el PSC li aclareix que dilluns hi haurà proposta

Albert Balanzà

L'últim ple del mandat -no-
més queda l'anomenat ple 
de comiat ja després de 
les eleccions- s'ha celebrat  
aquest dimecres amb tots 

els ingredients previstos: un ba-
lanç de mandat triomfalista amb 
l'oposició cascant, una mica de po-
lèmica sobre les places, sobre l'es-
cola Teixidores i de nou sobre la 
declaració institucional. Últim ple 
tant per al president del districte, 
Ferran Mascarell, i per al regidor, 
Eloi Badia, si bé després de tres ho-
res tot el consell ha acabat sopant 
junts en un restaurant de la part 
baixa de Torrent de l'Olla.

Badia, en el seu informe, ha po-
sat èmfasi en la transformació 
urbana fent-la extensiva als cinc 
barris i remarcant un exemple 
principal: Pi i Margall a Grassot, el 
pla Vallcarca amb ek Parc Central 
"i cercant consens per la Rambla 
Verda", la pacificació del Coll, la re-
ducció de visitants del Park Güell 
a la Salut i el canvi de Pla General 
a la Vila. "Estem transformant 
en una ciutat molt diferent a la 
que planificàvem als anys 90", ha 
apuntat. Amb dades més concre-
tes, Badia ha subratllat l'augment 
del nou habitatge públic amb 31 pi-
sos en aquest mandat i 18 en l'an-
terior, "a més de 147 en marxa i 211 
en projecció" o la dinamització de 
la participació "amb 90 sessions i 
la implicació de 3.000 persones".

Esquerra i Junts han interpre-
tat el balanç en termes d'"incapa-
citat de negociar" o de "bloqueig" 
per part de l'executiu, si bé els re-
publicans s'han apuntat com a re-
sultats el canvi de PGM, la des-
afectació de Rambla de Prat o la 
inversió al Mercat de l'Estrella. 
Precisament, en aquest punt, els 
republicans han demanat un ple 
extraordinari per aclarir el nou es-
pai provisional, pendent des de fa 
quatre mesos, però el PSC ha acla-
rit que aquest dilluns hi haurà 
nova proposta als paradistes.

Valents i C's també han tingut 
el seu moment de protagonisme, 
sobretot per l'oposició de nou a 
fer una declaració conjunta amb 
la resta de grups sobre el 8M, que 
enguany criticava els "negres nú-
vols impulsats per forces de dre-
ta" sobre la llei de l'avortament.  
Ciutadans també ha demanat 
que s'arregli el mural de la Casita 
Blanca però també el PSC li ha de-
manat si vol mantenir l'edifici, 
"cosa que és més important". El 
ple s'ha acabat amb una declara-
ció de suport al futbol botons.•

Medalles d'Honor a Xavi 
Franch i la Coordinadora 
d'AFA. El ple ha aprovat aquest 
dimecres la proposta del 
Districte per guardonar amb la 
Medalla d'Honor de la ciutat a 
l'activista i històric director del 
centre cívic El Coll-La Bruguera 
i també la Coordinadora 
d'AFA. ERC ha criticat el "El 
lliurament es fa habitualment 
cada any a finals de novembre.

L'últim ple del mandat, amb Badia i Mascarell exercint per últim cop. Foto: A.B.

Max Zañartu (esquerra), en una entrevista a l'Ateneu Roig. Foto: Cedida

D'altra banda, els republicans 
segueixen fent precampanya al 
districte amb Maragall i Zañartu 
en la majoria de visites com la 
que el passat 25 va servir per re-
unir-se amb els Castellers de la 
Vila de Gràcia, la Fundació Maria 
Raventós i El Replà del Rebost 
Solidari, amb un vermut final i 
paraules a la plaça Joanic. També 
hi van intervenir la consellera 
d'Igualtat i Feminismes Tània 
Verge i la diputada al Congrés 
Montse Bassa.•

ERC presenta Zañartu com a cap de llista local
El congrés de Gràcia proclamarà dimarts el candidat a regidor i triarà tres llocs més entre quatre aspirants

A.B.

No hi ha hagut sorpreses 
i una de les mans dre-
tes d'Ernest Maragall a 
l'Ajuntament i militant 
de llarg recorregut al 

Casal Francesc Macià d'ERC a 
Gràcia, Max Zañartu, encapçala-
rà la representació local a la llis-
ta dels republicans a les eleccions 
del 28 de maig. Zañartu, regidor 
adscrit d'Esquerra a Gràcia i que 

en les últimes eleccions de 2019 
anava de número 8 (i va ser elegit 
regidor de ciutat), serà proclamat 
dimecres 7 candidat a regidor del 
districte en un congrés local on 
també s'escolliran tres llocs més 
per anar a la llista entre quatre 
aspirants que s'hi han presentat. 
Es tracta de l'actual presidenta i 
portaveu del grup municipal, Olga 
Hiraldo, i del conseller del grup 
municipal Guillem Roma, a més 
dels militants Sílvia Barrufet i 
Àlex Carreras.

El 'fair play' 
local es torna a 
imposar: tot el 
consell acaba el ple 
anant a sopar junts
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Ja oneja a la plaça 
del Sol la bandera 
de l'Abraçada que 
impulsa Amnistia

El màstil de la plaça 
del Sol amb carrer 
Canó, punta de llança 
del projecte FlagLab, 
ja torna a tenir nova 
senyera amb l'Abraçada, 
el símbol basat en l'obra 
de Joan Genovès que 
Amnistia Internacional 
ha adoptat per fer 
arribar el seu missatge 
de fraternitat arreu del 
món. En aquesta segona 
temporada, la iniciativa 
té el suport de l'IED.

Depana i Salvem 
L'Alzina fan una 
plantada al jardí 
de les casetes
L'entitat Depana, amb 
seu a Gràcia, l'Aula 
Ambiental Bosc Turull 
i la plataforma Salvem 
L'Alzina, uneixen esforços 
aquest dissabte amb 
una plantada d'espècies 
autòctones al jardí de 
les casetes d'Encarnació 
(11h). "Volem contribuir 
a la renaturalització de 
l'ecosistema de l'alzina 
i així hem fet corralets 
per ampliar la zona de 
protecció de les arrels", 
expliquen. 

Places de Gràcia torna 
amb un manifest per la 
retirada de llicències a 
establiments sorollosos 
L'entitat assenyala quatre locals que "constantment" depassen 
els límits permesos o que funcionen amb una activitat encoberta 

Vallcarca farà 
un homenatge 
a Uri Caballero 
als 10 anys de 
la seva mort 
Amics i col·lectius veïnals i artístics 
fixen una jornada festiva el 8 de juliol 
amb un concert mòbil, una ruta pels 
llocs de memòria del guitarrista i 
actuacions poètiques i musicals 

un camió. "Ens l'estimàvem molt, 
l'Uri", ha explicat Iru Moner, un 
dels impulsors de la celebració.

A Trilla/Santa Magdalena 
va ser l'últim lloc on va viure 
Caballero, però la seva trajectò-
ria vital el va dur per altres es-

A.B.

Amb el canvi d'any i l'im-
puls d'unes samarretes 
venudes al concert dels 
Surfin' Sirles a l'Apolo, 
amics i col·lectius veï-

nals i artístics de Vallcarca van co-
mençar a donar forma a una idea 
que ara ja té concreció assegura-
da: l'homenatge a Uri Caballero, 
referent social i cultural del barri, 
als deu anys de la seva mort, que 
va succeir un ja llunyà 10 de juli-
ol de 2013.

Caballero no només va ser el 
guitarrista i peça fonamental dels 
Sirles sinó que va deixar una fon-
da empremta en una generació 
(el mural a l'antiga Can Carol ho 
va reivindicar molts anys) i alho-
ra va tocar amb una dotzena de 
grups que el proper 8 de juliol li-
deraran l'homenatge. La jornada 
arrencarà a les 18 hores a la plaça 
Trilla amb un concert mòbil sobre 

pais per on passarà la rua, des de 
la plaça Dones del 36 (on hi ha-
via el CSO La Fera) o l'actual re-
sidència Erasmus (abans Clínica 
de Lourdes, on va néixer). 

A l'amfiteatre de Lesseps s'hi 
aturarà la marxa per al moment 
de poesia que protagonitzaran 
Martí Sales, Enric Casasses i 
Núria Martínez Vernis i encara 
hi haurà temps per fer una para-
da en el solar on hi havia hagut 
les Perry Mansion, també cases 
okupades a tocar del viaducte de 
Vallcarca.

 Entre els concerts mòbils so-
bre el camió i els de l'escenari fi-
nal hi ha confirmats ara mateix 
FP, Industrias Orsini, Ojete Viril, 
Atxanta, Zombi Pujol, Larros, 
Zeidun, Montserrrat, Transición, 
Surfing pesetas vs. Mil Sirles,  Los 
Sick, el Niño del Parche i Amunike 
Lehendakari. Òbviament la festa 
final serà a la plaça Uri Caballero 
de Vallcarca (nom no oficial, ni 
falta que fa).•

El mural ja desaparegut. Foto: Cedida

Cedida

Albert Balanzà

L a plataforma Places de Gràcia 
no ha volgut esperar que tor-
ni la gresca primaveral i el so-
roll a l'espai públic i, en ple-
na onada de fred, ha llançat 

un manifest de precampanya, a 
l'atenció de tots els grups munici-
pals, amb deu punts "essencials per 
garantir la tranquil·litat del nostre 
descans". En el decàleg, que va pre-
cedit per l'advertiment que "la pro-
gressiva massificació de visitants al 
barri fa que ja no es pugui parlar de 
temporada turística", es demana, 
entre altres:

1- que no es concedeixin més llicèn-
cies a locals de nit
2- que es limitin les celebracions i es 
prohibeixin les actuacions espontà-
nies amb música amplificada
3- que s'avanci l'horari de tanca-
ment de bars musicals

L'AFA de Teixidores denuncia 
esquerdes greus i inundacions a 
l'espai provisional. Les famílies, 
un cop anunciada la destinació final 
a l'Illa Carolines, han explicat que 
no s'ha concretat res de la futura 
escola, que el jardí s'ha anegat i 
que el patí petit està inhabilitat 
per "un possible despreniment".

Moment de tranquil·litat a la plaça del Sol. Foto: Àlex Gutiérrez Pasqual

Districte i Places 
polemitzen per la 
limitació d'actes: 
"no un, sinó tres 
en 30 dies"

4- que es retiri la llicència als esta-
bliments d'oci nocturn que cons-
tantment depassen el soroll permès
5-sancions als locals que impedei-
xin el descans dels veïns
6- resposta immediata als botellots
7-tancament de nit dels pipicans
8- que es retiri la llicència a forns 
de pa que funcionen com a menjar 
per emportar tota la nit
9- més mitjans per a la Guàrdia 
Urbana per atendre les queixes
10- que el Districte contesti les quei-
xes de la plataforma per escrit

En el manifest, la plataforma 
assenyala tres locals ja candidats 
a la retirada de la llicència per "la 
constant conflictivitat"(punt 3) i 
un referent al punt 8.

La plataforma, que ha portat 
aquest manifest amb quatre pre-

guntes afegides al ple, ha rebut el 
suport majoritari dels grups a par-
tir de la proposta impulsada per 
ERC i transaccionada amb BComú, 
i que demana un pla de reducció 
de la contaminació acústica.

En el debat al ple, el portaveu 
del grup de BComú, Jordi Farriol, 
ha remarcat les mesures que ja 
s'han implementat com "la reduc-
ció del 70% de desallotjaments a 
les places, la limitació d'activitats 
a una per mes a cada plaça, la re-
ducció d'horaris i la denegació 
del 62% de terrasses extraordinà-
ries". La portaveu de la platafor-
ma, Maria Teresa Alonso, ha negat 
amb exemples que s'estigui com-
plint la limitació d'actes almenys 
al Raspall. "Hi ha hagut tres actes 
en trenta dies", ha conclòs.•
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El Bou de Gràcia, 
nova figura del 
bestiari, s'estrena 
per Festa Major 

Després de l'Àliga i el 
Lleó, ara arriba el Bou 
com a nova figura del 
bestiari festiu de Gràcia. 
Així ho han anunciat 
aquest dimarts els seus 
impulsors vinculats al 
grup de l'Àliga. La nova 
figura festiva estarà 
present en tots els actes 
del Protocol Festiu de 
Gràcia a excepció
del correfoc així com en 
la composició del seguici 
festiu de Gràcia en tots 
els actes en què aquest 
es manifesti. L'estrena es 
farà per Festa Major.

Editat el recull 
d'entitats socials 
de Gràcia, amb 
més de 80 recursos
Aliments, ajuts econòmics, 
rober, addiccions, suport 
informàtic, infants, salut, 
suport a entitats, atenció 
a persones amb diversitat 
funcional, formació, 
dutxes acolliment, 
acompanyament, atenció 
a dones, ajuts a altres 
països i borsa de treball 
són els capítols en què 
s'estructura el nou recull 
d'entitats socials de Gràcia, 
impulsat per l'Església 
Evangèlica del carrer 
Terol. 

Accedeix a la 
informació 
complementària

Aquest encariment de matèri-
es primes és un fet constatable en 
qualsevol àmbit, des de la farina 
per fer una barra de pa al bloc de 
formatge que un bar necessita per 
fondre amb els entrepans, però 
com ha canviat en 25 anys el cost 
de l'element essencial? Quant val 
ara un quilo de caramels?

"El veïnat o els visitants han de 
pensar que un quilo de caramels 
és el que hi cap en dues mans 
ben plenes, un gest que repetim 
constantment al llarg de la diada 
i particularment en la gran cer-
cavila", detalla Torralba. Doncs 
bé, aquest gest, el de llançar un 
quilo de caramels, segons dades 
oficials de l'entitat, ha passat de 
costar 1,32 euros l'any 1998 (220 

pessetes d'aleshores) a 3,95 eu-
ros l'any 2023, amb l'increment 
a més de l'IVA que cal afegir del 
7% al 10%. Una dada més: només 
cinc anys enrere el preu del qui-
lo de caramel anava a 1,93 euros 
(més el 10% d'IVA).

Ningú tampoc ho ha comparat 
amb els anys però òbviament, en 
aquest context, les tones de cara-
mels adquirides per la Federació 
de Colles de Sant Medir -sem-
pre segons dades oficials- per 
força han minvat dràsticament. 
L'evolució és dura però compren-
sible: dels 91.960 quilos en deu 
anys es va passar a 61.515 quilos 
l'any 2008 a 46.140 quilos el 2018 i 
ara aquest 2023 als 22.563 quilos. 
Resultat: un 75% menys.

La crisi de preus del caramel, 
com s'apunta al principi d'aquest 
article, aboca la Federació de 
Colles a una redistribució quasi 
equitativa entre caramels durs 
i tous (molt populars però testi-
monials fins ara) fins al punt que 
aquestes quasi 23 tones d'en-
guany es repartiran entre 14 mil 
quilos de caramel dur i 9 mil qui-
los de caramel tou. 

Albert Balanzà 

A quest divendres torna a 
ser Sant Medir, la Festa 
Major d'hivern de 
Gràcia que s'encami-
na cap al bicentenari. 

Però: algú dels milers de veïns i 
visitants que com cada 3 de març 
s'abocaran al carrer amb bosses 
de plàstic o paraigües invertits 
s'ha aturat a pensar quina és 
la despesa d'un gest tan simple 
com el llançament d'un grapat 
de caramels? També és una pre-
gunta per als mitjans de comuni-
cació que en temps de ChatGPT 
despatxaran la difusió de la dia-
da amb l'habitual fotonotícia o 
deu segons d'imatge i so.

La Federació de Colles sí 
que havia explicat en anteriors 
anys, en aquest mateix setma-
nari, el cost mitjà que suporta 
un romeu o una romeva de la 
seva butxaca per participar a 
la festa: uns 600 euros (vestit, 
caramels, actes de la colla, des-
plaçaments...). Però enguany la 
despesa mereix un accent parti-
cular, després que la Federació 
hagi optat per l'entrada massi-
va del caramel tou per l'encari-
ment dels materials. 

"Hi ha tingut a veure pri-
mer la Covid, que va impactar 
en l'escassedat de paper i plàs-
tic i el consegüent augment de 
preus, acompanyat del tanca-
ment d'algunes fàbriques; des-
prés a les fàbriques que queda-
ven també hi va impactar un 
encariment de la glucosa. A més 
a més, ara hi ha un dany col·la-
teral amb la guerra, amb més 
tancaments de fàbriques, i amb 
les que queden invertint en els 
caramels que tenen més sortida, 
i aquí el caramel dur hi perd", 
apunta Josep Antoni Torralba, 
president de Sant Medir.

El repor

Quant val fer Sant Medir?
La Federació de Colles surt al carrer aquest divendres amb els costos duplicats 

en cinc anys (i triplicats en 25) de l'element essencial de la festa, el caramel

Aquest segment a l'alça del 
caramel tou, però, tampoc surt 
precisament gratis: una caixa de 
200 palotes valia l'any 2019 5,50 
euros i ara surt a 8,84 euros, una 
bossa de 200 piruletes costava 
4,95 euros ara fa quatre anys i 
ara 6,81 euros, i per una bossa de 
200 xumets calia abonar 7,37 eu-
ros i ara no baixa dels 11 euros. 

Per acabar: només amb els 
caramels, una simple multipli-
cació evidencia una despesa de 
89.123,85 euros. La Federació 
no rep més de 75.000 euros de 
subvenció, on hi entren 800 eu-
ros per a cadascuna de les 21 
colles, la seguretat, el lloguer 
dels cavalls i dels camions i de 
les bandes de música, les exi-
gències burocràtiques (Benestar 
Animal, protecció...). "L'última 
és el requeriment de faldons als 
camions que lloguem i quatre 
persones de seguretat per ca-
mió; aquesta festa no val menys 
de 400.000 euros", somriu 
Torralba.•

El grapat de caramels, cada cop a un preu més car. Foto: Arxiu

Principals actes 
del 3 de març
10.00 hores
Cercavila local. Després 
d'esmorzar cada colla a 
la seva seu, recorregut 
pels carrers de Gràcia i 
passada per plaça de la 
Vila.

19.00 hores
Gran desfilada. 
Concentració de les 
colles a Sant Salvador, 
Nil Fabra i Escorial per 
baixar el Carrer Gran a 
partir de les 19.30 hores. 

Una caixa de 200 
palotes valia 
5,50 euros l'any 
2019; ara surt 
per 8,84 euros
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Xavi Segú (El Cercle): 
"Per garantir un futur 
hem de tenir projecte, 
no seguir per inèrcia"
L'entitat celebra el 3 de març el 120è aniversari; el Consell Directiu 
reflexiona sobre el present mentre es prepara pels anys propers

Silvia Manzanera 

El Consell directiu d’una en-
titat com el Cercle de Gràcia 
ha de ser una eina pragmà-
tica que fomenti l’autono-
mia i la creativitat del soci, 

i ha de tenir un projecte per garan-
tir-ne el futur. Així defensa la seva 
tasca Xaví Segú, el president d’una 
entitat que celebra tot just 120 anys 
d’història. Per a Mercè Sesé, res-
ponsable de l’àrea de comunicació, 
el Cercle és una gran escola de vida. 

En quin punt es troba l'entitat?
Xavi Segú: En fase postcovid, o sigui 
que encara que haguem recuperat 
la normalitat, a les institucions i or-
ganitzacions els està costant molt 
refer-se’n. En prepandèmia està-
vem en el moment de més socis de 
la història del Cercle, l'engranatge 
de l'entitat funcionava molt bé. 

I què ha canviat des de llavors? 
X.S.: Arriba la covid i perdem mol-
tes persones i moltes altres deixen 
de fer activitats, així que la sensa-
ció que em queda de tot plegat ara 
és que si bé l'entitat travessa un 
bon moment en quant a activitats, 
s'han canviat certs hàbits; abans 
érem un espai d'oci de vespre nit 
i ara la gent no vol saber res de les 
nits. La gent abans assajava de 22 
a 24h. Ara són a les 19h o 20h per 
tornar a casa més d'hora. Això re-
dueix el temps de vida que passes a 
l’entitat. I el que volem, òbviament, 
és recuperar la massa de socis pre-
pandèmia. Haurem perdut gairebé 
un centenar.

Quina és la tasca de la direcció?
XS: El debat en què estem immer-
sos, a l’igual que d’altres ateneus, 
és sobre si som un centre d’equi-
paments o som un altra cosa. 
Personalment crec que la diferèn-
cia entre un centre cívic i nosaltres 
és que aquí, abans de l’assaig, o de 
qualsevol activitat on participes, 
l’organitzes i la coordines, i després 
hi ha tota una tasca d’ocupar-te de 
les instal·lacions i de l’entitat més 
enllà de la teva activitat. Són dos 
tendències oposades.

Mercè Sesé (responsable de comunicació) i Xavi Segú (president) al Cercle. S.M.

Mercè Sesé: Estic absolutament 
d’acord. De fet, si vaig acceptar 
formar part de la proposta que 
ell feia de Consell Directiu era per 
això, perquè a mi em sembla que 
no som només un centre d’equipa-
ment ni un centre cívic. Pretenem 
ser una comunitat amb més ele-
ments de comunitat, confraternit-
zació, companyonia.

És com definiu l'entitat?
X.S.: No estem tots d’acord 100% en 
tot, però sí coincidim en què som 
més que un centre cívic. La vessant 
social i d’acompanyament per a la 
Mercè és molt important, i per a mi 
això seria el resultat del procés, no 
l’objectiu que persegueixo; les per-
sones seran cuidades a partir de les 
coses que fem. 
MS: Les entitats d’aquest estil són 
una eina d’inclusió social. 

La recuperació de socis és un objec-
tiu prioritari?
No de manera directa però perquè 
hi som? No farem ara cap campa-
nya per aconseguir 100 socis però 
existim perquè hi hagi quanta més 
gent millor passant per aquí i rea-
litzant activitats en aquesta casa. 

Quins reptes se us plantegen en 
aquests moments?
El meu mantra és ajudar a que 
qualsevol soci pugui tirar endavant 
una activitat. És una frase sagrada. 
Si un soci ve i diu que vol jugar a es-

cacs la meva feina és que ho faci, si 
vol teatre, doncs facilitar-l'hi, però 
cadascú n'és responsable. 
MS: Potser sí que sóc més d’incen-
tivar la creació, però amb el pas 
del temps també he anat entenent 
aquest punt de vista perquè potser 
aquest tipus d’entitat hem estat 
molts anys massa proteccionistes. 

Amb una oferta d’oci tan gran a tot 
arreu, què diferencia a El Cercle? 
X.S.: El que ens hem de preguntar 
en espais com el nostre l’any 2023 
és què som, perquè l’oferta d’oci és 
molt més gran que fa 50 anys. Però 
aquí hi ha coses que no hi són en-
lloc més: el procés de creació. Per 
exemple, cursos de teatre hi ha 
molts, aquí no m’apunto i faig un 
curs de teatre sinó que faig teatre. 
Si vols dirigir doncs trobes el text 
i les persones per fer-ho i ho tires 
endavant. I ningú et dirà res, si ho 
estàs fent millor o pitjor.

I la salut econòmica de l’entitat?
X.S: Anem bé, els números surten 
ara. Però d’aquí a 10 anys o 15 anys, 
hauríem de tenir més gent dedi-
cant-hi més hores a l’entitat, per-
què el Consell Directiu es pugui 
ocupar a cuidar l'entitat, no a re-
soldre els problemes del dia a dia. 
I a mi m’agrada pensar en el Cercle 
d’aquí a 10 anys. Un consell direc-
tiu ha de continuar mentre tingui 
projecte. No per inèrcia, perquè ens 
condemna a un futur pitjor.•

Sandra Arenas

J a no cal ser físi-
cament a Gràcia 
per sentir les se-
ves olors. N’hi ha 
prou de col·lo-

car-nos unes ulleres de 
realitat virtual i passejar 
pel Park Güell a través 
del metavers per desco-
brir l’emblemàtica obra 
gaudiniana des d’una 
perspectiva que pocs han 
conegut. L’experiència 
s’ha exposat aquesta set-
mana al MWC, a la Fira 
Gran Via Barcelona de l’Hospitalet de Llobregat, on, a 
través de la campanya Feel The Technology, la Mobile 
World Capital vol conscienciar de les aplicacions pràc-
tiques i quotidianes que pot arribar a tenir la tecnolo-
gia més avançada. La campanya “pretén humanitzar la 
percepció de la tecnologia fent que l’usuari utilitzi els 
cinc sentits”, explica un dels assistents del recorregut 
als visitants que inicien l’experiència creant un avatar 
a partir dels propis trets físics mitjançant tècniques de 
reconeixement facial.

Creat l’avatar, saltem automàticament a l’àrea del 
sentit de l’olfacte per començar la primera experièn-
cia sensorial. De cop i volta, ens trobem enfilant l’Es-
calinata del Drac, la part més coneguda del Park Güell 
i tot un símbol de la ciutat de Barcelona, en un viatge 
que barreja els móns físic i virtual. Acostem el nas vir-
tualment a les flors i físicament a un dispositiu vincu-
lat al metavers. Amb els ulls tancats ensumem l’aroma 
creada pel mestre perfumista de la casa Puig Gregorio 
Sola, que s’ha acostat a les localitzacions reals -a més 
del Park Güell, hi ha el Camp Nou, el carrer Petritxol, 
la Barceloneta i la Rambla- i ha recreat un perfum per 
a cadascuna.

El resultat són tres segons de perfum de flors blan-
ques que ens transporten a aquest espai tan màgic ide-
at per Gaudí. Tota una experiència tecnològica basada 
en la realitat immersiva, el metavers i la Intel·ligència 
Artificial.•

El repor

Un tros de Gràcia al MWC 

Olor de Park Güell

L'espai d'olor del Park Güell, al 
MWC. Foto: Cedida
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Un mandat
de polítiques feministes
Gràcia ha impulsat mesures 
contra les violències masclistes, 
ha promogut la feminització del 
nomenclàtor i l’urbanisme amb 
perspectiva de gènere i ha fomentat 
iniciatives d’educació no sexista i de 
visibilització de la lluita feminista

Violència masclista
El Districte treballa conjuntament amb la Taula del 
Protocol d’actuació Gràcia Antimasclista per aplicar la 
Guia de recomanacions per a les festes a l’espai públic de 
Gràcia i per oferir Punts lila com a servei d’assessorament, 

ara la Festa Major, els Foguerons i la revetlla de Sant Joan.

Així mateix, cal subratllar la tasca del Punt d’Informació i 
Atenció a les Dones (PIAD), el servei gratuït d’informació i 
assessorament a les dones ubicat a la seu del Districte, que 
ha atès 1.058 casos des del 2019.

D’altra banda, dins del conveni amb el Centre Jove d'Atenció 
a les Sexualitats (CJAS), s’ha reforçat l’oferta de formacions 
d’erradicació de violències masclistes per a entitats i 

persones van participar en una jornada sobre violència 
masclista i joves, on van treballar amb professionals de la 
joventut i de diferents serveis municipals.

També l’any 2022 es va iniciar una prova pilot en comerços i 
establiments que havien realitzat una formació per detectar 
casos de violència masclista en les seves dones usuàries 
i oferir-les informació sobre serveis jurídics i d’atenció 
psicològica.

Una altra de les iniciatives destacades a nivell comunitari 
és el projecte Veïnes per Veïnes, una xarxa de suport a les 
veïnes víctimes de violència masclista.

Durant els últims anys, el Districte ha treballat de manera 
coordinada amb diferents entitats per aplicar una mirada 
feminista en les seves polítiques, amb l’objectiu de fer front 
al masclisme i a les desigualtats envers les dones. Aquest és 
el resum de les principals mesures impulsades des del 2019.
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Espai públic
Durant aquest mandat, s’ha treballat per posar en valorar 
dones referents en els àmbits socials, culturals i esportius a 
través de plaques commemoratives o canvis del nomenclàtor 
en diferents carrers i espais públics del districte. Així, 
s’han sumat al nomenclàtor els noms de Maria Mullerat, 
Isabel Vicente, Consol Casals i Genover, Ana Maria Matute, 

Michaelis.

També s’ha obert una línia de treball en urbanisme amb 
perspectiva de gènere, en el qual podem destacar el projecte 
Acabem amb els espais foscos a Gràcia, que forma part dels 
pressupostos participatius. Disposa d’un pressupost de 

carrers i espais del Districte.

Educació i visibilització 
del paper de les dones
En el marc de l’educació no sexista, el Districte ha continuat 
impulsant el projecte Gràcia coeduca amb les escoles 
Patronat Domènech, Reina Violant i Farigola. Es basa en la 
coeducació, una estratègia que inclou intervencions amb 
alumnat, però també amb les famílies i el professorat dels 
centres, per tal d’aconseguir un impacte més profund.

En aquest àmbit també cal mencionar el projecte 
d’intervenció educativa Educació sexual i prevenció de les 
violències masclistes amb joves, en els instituts Montserrat 
Roig, Vila de Gràcia i Serrat i Bonastre, una trobada formativa 
i de diàleg amb l’alumnat, les famílies i el professorat. 

Comissions de Gènere, Coeducació i Feminismes de les 
Escoles Públiques de Gràcia s’han realitzat de manera 
periòdica tallers i xerrades a les escoles gracienques.

L’any 2021 es va organitzar des del Districte la II Trobada de 
Dones de Gràcia, deu anys després de la primera. Aquesta 
jornada va servir per avaluar l’evolució feta al llarg de la 
dècada i també per plantejar els reptes futurs en els àmbits 
de la cultura, l’espai públic, la salut, la coeducació i les 
dones grans.

A més, el Districte ha volgut subratllar el paper de les 
dones i les seves lluites mitjançant la visibilització de les 
dones cuidadores gracienques a traves d’espais de trobada, 
activitats i tallers, i impulsant la realització de projectes de 

D’altra banda, Gràcia ha donat suport a la xarxa de 
cooperatives feministes La Insòlita amb la cessió d'un 
local municipal a la plaça de la Vila. És un espai de trobada, 

desenvolupar eines i establir sinèrgies.

Finalment, al llarg de l’últim any s’han creat les unitats de 
transversalitat de gènere als Districtes de Barcelona per tal 
de vetllar per la integració d’aquesta perspectiva a tots els 
nivells dins de l’administració.
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'Places que fan Gràcia'
L'activista i dissenyador gracienc Jordi Badal ha publicat 'Places que fan Gràcia', un llibre per redescobrir 
llocs coneguts de la Vila amb una perspectiva diferent. Està estructurat tres en 3 apartats: introducció 
de la Vila de Gràcia; les seves places -algunes amb arrels del poble gitano-; i altres indrets com ara 
jardins, placetes o mercats. En algunes imatges apareix el dibuix d’unes lents que indiquen que es pot 
veure en efecte òptic de 3D. L'autor convida a l'expermientació i al gaudi d'observar el paisatge gracienc 
i aportar sensacions noves, o fi ns i tot aprendre alguna cosa que potser desconexíeu d'indrets com la 
plaça Rovira, els jardins del Mestre Balcells o la Virreina. Us convidem a fer una petita passejada. 

Documents

S i cerquem la defi nició de plaça en un diccionari, 
a Wikipèdia o altre tipus de font, podem trobar 
defi nicions com a:

“Espai públic rectangular, trapezial, quadrat 
o circular, sense edifi car-o no-, situat a l’interior 

d’una població.” “Població com a centre on es fan opera-
cions de comerç a l’engròs, operacions bancàries, etc.” 
“Com a mercat o com a fi ra.” “Ciutat com a centre de de-
fensa o d’altres operacions de guerra.” “Ciutat fortifi ca-
da”

De fet, una plaça, és una superfície urbana normal-
ment situada a la intersecció de dos o més carrers. En 
termes més tecnològics podríem dir que fa de “HUB” 
entre carrers. Moltes vegades és un espai de reunió o ce-
lebració o de revolta. Podem trobar aquesta paraula en 
molts idiomes: “place” en francès, “plaza” en espanyol, 
“piazza” en italià, “plaza” en l’anglès dels EUA o “squa-
re” en anglès U.K. També el seu nom pot fer referència a 

una “plaça de bous o plaza de toros”. Però totes tenen la 
mateixa funció: reunir a la gent. Les places s’originen a 
l’àgora grega i n’hereten el sentit de lloc de reunió per a 
la vida pública. Per això sovint el mercat itinerant es fa a 
la plaça; també moltes places a Catalunya porten el nom 
de plaça del Mercadal, fent referència al mercat que s’hi 
celebrava o encara se celebra. Molt sovint hi ha una pla-
ça davant d’un edifi ci important, com la Casa de la Vila, 
l’església o la catedral, un palau...

Les places són presents en totes les cultures, des de 
l’europea a la xinesa o la precolombina.

Les places sempre han estat un lloc neuràlgic per les 
trobades i esdeveniments de les persones que conviuen 
en aquell poble, vila o ciutat.

Ja antigament, la gent es retrobava, sigui per inter-
canviar mercaderies, sigui per representar actes, ja per 
fer teatre o per executar algun reu condemnat i no desit-
jat dins d’aquella comunitat.

Jordi Badal Josa 
(1959), gracienc de 
tota la vida i vinculat 
a Gràcia, és dissenyador 
freelance. Va traballar per l’empresa 
Exin Lines Bross com a creador de 
Disseny de Producte.
Va estar seleccionat dins dels premis 
ADG 25è (1985/86) per la imatge pre-
sentada.
Ha treballat professionalment i ha 
impartit docència de Grau Superior 
a l’Escola d’Arts i Disseny de Tàrrega 
i Badalona i a l’escola BAU Centre 
Universitari d’Arts i Disseny. També 
ha fet classes i formacions per a pro-
fessorat de primària i secundària 
dins l’àmbit de disseny, imatge i ví-
deo. Com a coautor, ha publicat ma-
terial de formació pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Ha realitzat ponències 
a l’Accademia di Belle Arti di Brera 
a Milà o a l’escola de Disegno de 
Torino. També ha col·laborat per la 
Fundació Festa Major de Gràcia com 
a coordinador del jurat de carrers de 
la Festa Major. Ha intervingut com a 
artista en instal·lacions a sales d’ex-
posicions a Sicília.

biografi a
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L'Europa masculí visita 
el cuer després de 
perdre per la mínima 
amb el Peralada a casa
Jornada de visitant tant pel femení, que visita el Parquesol 
dissabte 4; com pel masculí, que juga a la Ràpita diumenge 5

Biel Minguell López

V oler no sempre és po-
der, i l'Europa masculí 
aquesta dita sembla que 
l'escolti sovint. A prio-
ri, havia de ser un partit 

complicat, ja que els de Senabre 
rebien un dels millors equips de la 
categoria, el Peralada, que a més 
venia en bona dinàmica, mentre 
que els escapulats havien gua-
nyat un dels darrers quatre par-
tits disputats. I la realitat és que 
el matx va ser molt igualat, però 
un gol al final de la primera part 
del Peralada va fer caure la balan-
ça a favor del conjunt xampanyer.

El partit va començar amb un 
gol anul·lat a l'Europa en els pri-
mers minuts per un fora de joc 
clar. Tot i la no validesa del gol, el 
conjunt gracienc ja avisava de les 
seves intencions. Però el Peralada 
no va ser menys, i tot i que no ar-
ribava a generar ocasions, li dispu-
tava la pilota a l'Europa, provocant 
que durant la primera part del par-
tit l'esfera no tingués dominador 
clar. Estava tot molt igualat, però 
una passada en llarg a l'esquena de 
la defensa europeista ho va canviar 
tot. Medina, davanter del Peralada, 
va desfer-se de Cano i va enviar la 
pilota al fons de la xarxa, no abans 
sense que toqués el pal. 

L'Europa va iniciar la segona 
part amb un setge sobre la por-
teria rival, però tret d'un remat 

de Ricki Vidal, que va fregar l'es-
caire, no va poder generar ocasi-
ons clares. Tot i això, va conver-
tir-se en amo i senyor del partit, 
i va seguir intentant arribar a la 
porteria del Peralada, però sense 
sort. Ni en els minuts de rauxa fi-
nal, accidentats per les expulsions 
primer de l'europeista Pau López 
i després del golejador Medina, 
l'Europa va poder fer l'igualada. 
Així doncs, tercera derrota en 
quatre partits, primera a casa, i 
adeu al coixí que l'equip tenia amb 
els perseguidors, ja que el Sant 
Andreu està a només un punt.

Per mirar de posar fi a la mala 
dinàmica, diumenge l'equip juga 
contra la Rapitenca, darrera clas-
sificada del grup V de Tercera 
Federació. El partit, a priori as-
sequible, o si més no més que el 
darrer, es disputarà diumenge 5 a 
les 12h. A les baixes per lesió d'Al-
berto, Vilamitjana, Adri Gené i 
Castell se li ha de sumar la de Pau 
López, que va ser expulsat contra 
el Peralada i té un partit de sanció.

Un dia abans, dissabte 4, a les 
16.30, l'Europa femení jugarà a 
Saragossa contra el Parquesol. 
Al contrari que el masculí, les de 
Joan Bacardit estan en bona di-
nàmica, amb les dues victòries 
per la mínima encara a la retina, 
i afronten aquest partit amb l'ob-
jectiu de guanyar per posar pres-
sió al Pradejón, el líder. Ho hauran 
de fer, però, sense Núria ni Peque, 
que segueixen lesionades.•

L'estrena del passatge Manuel 
Cros, el 26 de març. Després 
que el Nomenclàtor aprovés el 
canvi de nom del passatge que 
hi ha darrere del Nou Sardenya 
per posar-li el nom del mític 
jugador de l'Europa, ja se sap 
quan serà l'estrena del rebateig 
del carrer: el diumentge 26 de 
març a les 11h. Aquell cap de 
setmana, el masculí juga a casa 
el mateix diumenge a les 12h.

FUTBOL
Segona Federació fem. Gr. Nord
Jornada 19
Europa 2 - 1 Espanyol B
Classificació
2. CE Europa .........41 punts.
Jornada 20
Parquesol - Europa (4/3, 16.30h) 

Tercera Federació masc. Grup 5
Jornada 22
Europa 0 - 1 Peralada
Classificació
1. CE Europa ........ 46 punts.
Jornada 23
Rapitenca - Europa (5/3, 12h)

BÀSQUET
Copa Catalunya masc. Grup 1
Jornada 17
Claret 82 - 59 Maristes Ademar 
Classificació
4. UE Claret .............10 G 7 P.
Jornada 18
Bescanó - Claret (5/3, 12.30h)
Grup 2
Jornada 17
Vedruna 71 - 74 Artés
Lluïsos 60 - 55 Salle Manresa
Classificació
6. Bàsquet Lluïsos ..10 G 7 P.
7.. Vedruna Gràcia .. 9 G 8 P.
Jornada 18
Espanyol - Vedruna 4/3, 18h)

Vilatorrada - Lluïsos  (4/3, 20h)
Copa Catalunya fem. Grup 1
Jornada 17
C. Bianya Roser 73 - 45 SaFa Claror 
Classificació
13. SaFa Claror .......3 G 13 P.
Jornada 17
SaFa Claror - Granollers (4/3, 18h)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Jornada 16
Catalunya 12 - 7 Caballa
Classificació
9. CN Catalunya ... 21 punts.
Jornada 15
Terrassa - Catalunya (18/3, 16h)

Divisió d'Honor femenina
Jornada 15
Catalunya 10 - 5 Saragossa

Classificació
7. CN Catalunya ........ 20 pts.
Jornada 16
St Feliu - Catalunya (4/3, 16.30h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina (Gr.1)
Jornada 18
Gràcia 3 - 4 Parets
Classificació
9. Gràcia FS ...........23 punts.
Jornada 19
Vacarisses - Gràcia (4/3, 17.30h) 

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masc. Grup 1-1
Jornada 2 
Claret 4 - 1 Mataró
Classificació
4. CH Claret ........... 9 punts.
Jornada 3

Martinenc B - Claret (18/2. 20h)

HANDBOL
Tercera Catatalana masc. Gr.A 
Jornada 17
Igualada 28 - 17 Claret
Classificació
8. H Claret .............. 9 punts.
Jornada 19
Montgrí - Claret (4/3, 20h)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masc. Grup 2
Jornada 16
Lluïsos 3 - 4 O. V. Parla 
Classificació
10. Daruma Lluïsos ...12 pts.
Jornada 17
Daruma Lluïsos - Vilafranca (4/3, 
17h)

Resultats

Tot i intentar-ho, l'Europa no ha pogut guanyar el Peralada. Foto: Xavi de la Ossa

Breus

Lluïsos i Claret 
guanyen i 
s'enganxen a 
la zona alta

Es presentava una 
jornada decisiva per 
Lluïsos, Claret i Vedruna, 
que rebien a casa a tres 
rivals directes en la 
lluita per les posicions 
nobles de la classificació. 
Els dos primers, van 
saldar els seus partits 
amb victòries, Claret de 
forma contundent (82-
59) i Lluïsos de forma més 
ajustada (60-55). Vedruna, 
però, no va poder superar 
l'Artés i va caure per un 
ajustat 71-74.  Aquests 
marcadors han provocat 
que, al grup 1, Claret se 
situi quart a només dues 
victòries del líder; i que 
al grup 2, Lluïsos empati 
l'Artés i es coloqui sisè. 
Dissabte 4, Vedruna visita 
l'Espanyol i Lluïsos el 
Vilatorrada. Ja diumenge 
5, Claret vista el Bescanó. 
últim classificat. 

À. G. P.

El Gràcia FS 
buscarà el triomf 
amb el Vacarisses, 
últim classificat
Després de la derrota 
per la mínima la darrera 
jornada contra el Parets, 
l'equip gracienc buscarà 
redimir-se a la pista del 
darrer classificat del grup 
1 de Tercera Nacional el 
proper dissabte 4 a les 
17.30h.
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B. M. L.

Q  uan el Claret va guanayar 
el Barberà farà ara un 
mes, pocs haurien pensat 
que aquell triomf hauria 
tingut la importància que 

ha acabat tenint per l'equip. Al cap 
i a la fi, ambdós equips estaven 
classificats per la fase d'ascens. 
Però amb el format de competició 
actual, la victòria va començar a 
tenir pes. I anímicament, no cal ni 
parlar-ne. 

Pel capità del Claret, Bruno 
Moliner, aquell partit va ser "un 
punt d'inflexió en la dinàmica de 
l'equip", perquè tot i que ja s'ha-
vien recuperat de la derrota amb 
el Martinenc de dues jornades 
abans, "no haver guanyat aquells 
tres punts hagués deixat l'equip 
gairebé sense possibilitats reals 
de pujar". Ara, en canvi, al Claret 
són optimistes: "Tenim la sensació 

L'Hoquei Claret guanya 
4-1 el Mataró i confirma 
la bona dinàmica
El capità de l'equip, Bruno Moliner, és optimista, i confia en arribar 
a les places de playoff "si se segueix treballant com fins ara"

el Mataró. Aquest últim, va acabar 
de confirmar que l'equip no para 
de créixer, ja que tot i la dificultat 
del rival, Moliner explica que "va 
ser una victòria còmoda", i que un 
cop va caure el primer dels quatre 
gols l'equip va seguir atacant per 
fer gran l'avantatge. 

I és que si el Claret vol entrar a 
play-off, només hi entren el segon 
i el tercer, no pot fallar. Moliner co-
nefssa que "la segona plaça segu-
rament queda massa lluny", i que, 
per tant "l'objectiu és la tercera 
posició". Si tot segueix com fins 
ara, se la jugarien amb el Barberà. 
"Sabem que no depenem de nosal-
tres mateixos, però si  fem la feina 
i anem sumant punts ens colarem 
a playoff", afirma el capità, "però 
Barberà encara ha de jugar contra 
La Salle, amb qui nosaltres ja hem 
empatat". Al Claret, per tant, reg-
na l'optimisme, i es confia a man-
tenir la dinàmica actual i seguir 
guanyant partits.•

d'ascens, el Claret ha sumat un 
empat, contra La Salle Bonanova 
en un partit on l'equip, tot i les bai-
xes, va merèixer la victòria; i un 
triomf, el passat dissabte 25 davant 

que si seguim en la dinàmica actu-
al, podem guanyar a tothom", co-
menta Moliner.

De moment, en les dues jorna-
des que s'han disputat de la fase 

Breus

El Catalunya 
femení visita el St. 
Feliu mentre que el 
masculí descansa

Després de dos caps de 
setmana sense lliga, la 
Divisió d'Honor femenina 
de waterpolo es reprèn, i el 
Catalunya juga dissabte 4 
a les 16.30 a la piscina del 
Sant Feliu, novè amb 18 
punts, quatre menys que el 
"Cata", que en té 22 i ocupa 
la setena posició.
Per la seva banda, el 
Catalunya masculí aquest 
cap de setmana no disputa 
cap jornada. En l'anterior, 
però, no va descansar, i 
va passar per sobre del 
Caballa guanyant per 12-
7- Actualment, l'equip és 
el novè classificat de la 
Divisió d'Honor masculina, 
amb 21 punts. El femení, 
ocupa la setena posició.

B. M. L.

Victòria contundent de l'Hoquei Claret davant el Mataró (4-1). Foto: Cedida
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Cartes al director

Meridiana Resisteix, 1000 
dies de manifestació  
A Catalunya no celebrem derrotes, com 
ens diuen els malintencionats. No som ma-
soquistes. Celebrem, commemorem, fets 
heroics de dignitat, resistència i resilièn-
cia, ja que tot esforç en pro d'un objectiu 
lloable és mereixedor de venerar, com una 
gran efemèride, com un record dels esde-
veniments notables. Així, l'11 de setembre, 
la Diada Nacional de Catalunya, no recor-
dem la derrota patida el 1714 a Barcelona 
(a Cardona va ser el 18 d'aquell mateix 
mes) sota l'exèrcit del rei Borbó Felip V. 
Recordem i commemorem el sacrifi ci dels 
catalans que van lluitar i molts van morir, 
defensant la llibertat del nostre País, les 
seves institucions, la seva cultura i els seus 
costums. Tota resistència heroica és merei-
xedora de ser recordada, encara que hagi 
acabat malament, com va succeir el 1714. 
I en aquest fet històric, va ser la població, 
massivament, la que va fer aquest compor-
tament de generositat, mostrant el seu va-
lor moral extrem davant l'enemic.

El col·lectiu de Meridiana Resisteix va fer 
el dia 10 de febrer la manifestació núme-
ro 1000; volem creure que, efectivament, 
resistir és vèncer, encara que la victòria no 
arribem a veure-la, però estem convençuts 
que tot suma, qualsevol aleteig d'una pa-
pallona té conseqüències i pot ser la causa 
d'un huracà (segons l'efecte papallona, vin-
culat a la teoria del caos, postulat pel mate-
màtic i meteoròleg Edward Lorenz).

I confi em en la nostra victòria, malgrat 
que l'estat espanyol segueixi amb la postu-
ra repressora; els podríem recordar la res-
posta de Miguel d'Unamuno a José Millán-
Astray: 'Vencereu, però no convèncereu' 
(12 d'octubre de 1936). Creuen que ens han 
vençut, aquest és el mantra mil vegades 
repetit pel narcisista Pedro Sánchez. Però 
sabem que no és així, ni ens han vençut ni 
ens convenceran mai.

El moviment independentista català no 
és cap enigma, és diàfan, transparent, i la 
clau és l'interès per aconseguir la nostra 
llibertat nacional. I per això, tenim el presi-
dent legítim, Carles Puigdemont, que ha 
assumit, clarament, aquesta missió com el 
seu destí i el de tots nosaltres. 
Amadeu Palliser Cifuentes

Opinió

A l'Independent tenim una redacció a peu de carrer, Perla 31, 
entre Verdi i Torrijos, on veïns i passavolants hi entren lliu-
rement, sempre amb nova informació i ganes de millorar el 
barri i el setmanari. Però hi ha les anomenades redaccions 

paral·leles, començant per DBCoop (Sant Lluís 11) i també els cafès o 
botigues habituals on convivim més. Sense fer publicitat, però gràcies 
Cafè de la Virreina, Salambó, Cafè del Teatre, Plantaciones del carrer 
Gran... El forn del Francesco (Torrijos/Perla) també és punt de trobada 
i contacte; ell sempre ens introdueix en les converses i els veïns propo-
sen i demanen, com en Leo, que vol que publiquem que a la seva esco-
la, Teixidores, hi ha pocs lavabos. Queda dit!

El
depen-

dent

Editorial

Bailèn, Texas: tot a punt

E l pol d'atracció cultural i social que des de fa anys s'està intentant 
confi gurar a la part alta del carrer Bailèn, on no fa tants anys hi 
havia una benzinera ronyosa, alguns comerços sempre resistents 

i petits carrers sense massa vida i on ara hi ha la sala Pangolí, l'escola 
L'Univers, el Barcelona Pipa Club i botigues i bars que llueixen, va pa-
tir amb la pandèmia una forta sotragada amb el tancament del Texas 
Cinemes de Ventura Pons. El passat novembre, però, va tornar la llum 
quan en una petita línia d'un document de 263 subvencions municipals 
hi va aparèixer el nom Teatre Espai Texas, i així ho vam explicar en ex-
clusiva a L'Independent.

Ara en sabem més coses, després que aquest dimarts al consell de co-
merç del districte dos portaveus de la nova iniciativa hagin donat tots 
els detalls del projecte, que es presentarà en societat el proper 18 de 
març amb una festa popular al Passeig de Sant Joan i que preveu l'ober-
tura ofi cial de l'equipament el mes de setembre. La proposta de l'Espai 
Texas -sembla que nom defi nitiu- tindrà dues sales de cinema, una sala 
de teatre de 200 places que emergirà de la reforma de les altres dues sa-
les de cinema i encara un espai gastronòmic en el vestíbul.

El més novedós del projecte és el fi nançament, un element que els 
impulsors ja van deixar clar a aquest setmanari al novembre que no 
seria com és habitual, a cop de talonari, sinó que també estarà protago-
nitzat per una campanya de micromecenatge a través de la plataforma 
goteo.org, cosa que li donarà la pàtina de suport ampli que es buscava.

Tenint en compte els aplaudiments entusiastes i repetits que les ex-
plicacions dels dos portaveus de l'Espai Texas van suscitar entre els as-
sistents -majoritàriament comerciants de Gràcia-, sembla que la cosa 
arrenca amb bon peu. La proposta, cinema d'estrena i reestrena, teatre 
d'estrena i reestrena, és atractiva, i ha començat el compte enrere per-
què s'il·lumini la pantalla i s'aixequi el teló, i que brilli de nou Bailèn 205 
com a far d'aquest nou pol d'atracció cultural de Gràcia.
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Amb la 
col·laboració:

Josefi na Torrens Illas

Nedadora i dirigent 
esportiva catalana, és 
una de les pioneres de 
la natació a Catalunya

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

E l 7 de març s’inaugura a La Salut el 
passatge que du el seu nom: Josefi na 
Torrents Illas, nedadora i dirigent 

esportiva catalana, considerada una de 
les pioneres de la natació a Catalunya. 
Feminista i socialment compromesa, el 
1991 li atorgaren la medalla de Forjadors 
de la Història Esportiva de Catalunya. 
Fou una de les fundadores del Club 
Femení d’Esports (1928), primera insti-
tució esportiva exclusivament femeni-
na de Catalunya, on fou entrenadora de 
natació i gimnàstica. L’entitat donava 

importància al desenvolupament intel-
lectual, cultural i educatiu, el seu lema: 
“Feminitat, Esport, Cultura”. Nedadora 
destacada del Club Natació Barcelona, als 
15 anys començà a treballar de delineant 
a Telefònica. Fou campiona de Catalunya 
dels 400m lliure (1930), relleus 3×100m 
(1932). Establí els primers rècords nacio-
nals de 300m, 400m i 500m lliure (1930) 
i de 4×100m lliure (1928-31). El 1932 gua-
nya la Travessia del Port de Barcelona. 
Després de la Guerra Civil abandonà l’es-
port de competició, però va continuar 
practicat altres esports o disciplines de 
formació i creixement, de manera ama-
teur, com ara ioga. Gràcia continua amb 
la tasca de fer visibles dones referents a 
l’espai públic dels nostres barris. La pro-
posta es presentà al Consell de Dones per 
veïnes de La Salut.•
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Opinió convidada
Comitè de vaga del 8M de Gràcia

Gràcia, un barri feminista 
organitzat pel 8M

Un any més, les dones, bolleres i trans* del barri 
ens organitzem per fer vaga laboral, estudian-
til, de cures i de consum el 8M. Davant un capi-
talisme que ens margina, ridiculitza i s’imposa 
amb violència, tenim molts motius per fer Vaga 

General Feminista. Responem a les opressions de gènere, 
de classe i racistes posant la vida al centre, articulant un 
model de barri autogestionat, veïnal, divers i segur a través 
de la xarxa de recollida d’aliments, els espais de cocriança, 
el sindicalisme d’habitatge i un teixit social, feminista i dis-
sident que ens acull i ens sosté.

El turisme, els fons voltors i els preus abusius ens fan 
fora de les nostres llars i dels entorns on hem construit la 
comunitat. Ho demostra l'elitització dels comerços, els ho-
raris i productes destinats al turisme, els consumidors de 
major poder adquisitiu o les places massifi cades sense ve-
ïnat, accentuant, així, les desigualtats socials. Ho hem de 
dir: a la Vila de Gràcia encara es fan cues de la fam i hi ha 
persones en situació de sensellarisme; es desnonen famílies 
senceres sense alternativa habitacional, els infrahabitatges 
estan a l’ordre del dia i es criminalitzen els casals de joves i 
locals socials alliberats.

Alhora, el model de ciutat que prioritza el transport pri-
vat ens expulsa del barri: contaminació, manca d’espais 
verds saludables o d’espais d’estada i socialització, tenint 
greus impactes sobre la salut i la vida de les veïnes. Tampoc 
oblidem que som les dones qui encara carreguem amb la 
major part de cures, fet que difi culta la conciliació amb 
altres esferes de la vida, com la laboral o la participació 
política i pública. Quan la ciutat no està pensada per aco-
llir aquestes tasques, es difi culta més la conciliació. Com 
a feministes exigim polítiques públiques que garanteixin 
la coresponsabilitat però també un model de barri que no 
sigui excloent ni centrat en la producció. Recolzem la ini-
ciativa del pulmó verd a la zona de l’antic mercat de l’Aba-
ceria, gaudim del solar de Ca la Trava a favor de la sobira-
nia alimentària, les estratègies comunitàries i un futur de 
qualitat per a la infància. Volem que l’espai públic sigui po-
pular, accessible i segur.

Però, què és la seguretat? La dreta utilitza la insegure-
tat per fer soroll, mentre que per nosaltres és la manca de 
futur personal i del planeta, la incertesa d’arribar a fi nal 
de mes, de trobar una llar al barri, la repressió que rebem 
per organitzar-nos o les discriminacions per raó de gènere, 
orientació sexual, origen, edat… Per això, ha estat essencial 

construir espais lliures de violències masclistes. Farà deu 
anys des que Feministes de Gràcia va posar com a primer 
punt de l'ordre del dia l'autodefensa i la seguretat dels es-
pais d'oci. A través del treball col·lectiu amb el teixit veïnal i 
els espais autogestionats, i a partir del 2017 amb el Districte 
de Gràcia i el CJAS, s’han creat eines per garantir espais se-
gurs en entorns de festa. Contra la violència cisheteropatri-
arcal, ni un pas enrere!

Per últim, fem una crida a construir un barri unit en l’an-
tifeixisme i l’antiracisme, que passa per denunciar les bar-
bàries que es cometen amb la Llei d’Estrangeria i que es ma-
terialitzen a l’Ofi cina d’Estrangeria de Passeig de Sant Joan. 
Treballem aliades amb el Banc Expropiat i la seva combativa 
de la mà de persones migrades i el teixit divers de Gràcia.•

Opinió

Lola Capdevila 

El Govern ha guardonat, recentment, 
amb 11 medalles i 4 plaques Josep 
Trueta a professionals i entitats des-

tacades de l’àmbit de la salut. La Dra. 
Casamitjana ha rebut aquesta distinció, 
ben merescuda. La Montse, com li diem, 
va néixer a Barberà de la Conca, però va 
fer casa i família amb el Dave i la seva 
fi lla Alba a la Vila de Gràcia. Es va llicen-
ciar en Medicina i Cirurgia (UAB) i es va 
especialitzar en Medicina Preventiva i 
Salut Pública. Ha desenvolupat tota la 
seva carrera en el sector públic en temes 
d’epidemiologia, recerca i gestió sanità-
ria, en llocs de responsabilitat i direcció. 
Destacant els últims anys professionals 

en el Consorci Sanitari de Barcelona 
(CSB) com a directora de sector i coordi-
nant des de Salut, el Circuit de Violència 
Masclista de la Ciutat. Ha dirigit i par-
ticipat en nombroses comissions de 
Qualitat Assistencial i grups de treball 
relacionats amb la prevenció i el cribrat-
ge de càncer, la violència masclista i la 
salut comunitària. També ha estat presi-
denta de la Societat de Salut Pública 
Catalana-Balear. A la primera onada 
de la COVID-19, ja jubilada, va partici-
par activament des del CSB a l’ofi cina 
de Coordinació Assistencial Residències 
de Barcelona. En l’àmbit Comunitari 
ha format part del Consell de Salut i 
el Consell de Dones de Gràcia i recent-
ment coordinant el Grup del Consell 
Municipal de Benestar Social de la ciu-
tat. Fins aquí una mica d’història pro-
fessional, però la Montse a més de ser 
reconeguda com a doctora, és activista, 
solidària i feminista. Que els caramels 
de Sant Medir ens arribin amb la dolçor 
de tenir a la Vila persones veïnes i ami-
gues com ella. Enhorabona, Montse!•

Doctora Casamitjana, 
medalla Josep Trueta 

la 
setmana

A més de ser reconeguda 
com a doctora, la 
Montse és activista, 
solidària i feminista

Fem una crida a construir un 
barri unit en l'antifeixisme 
i l'antiracisme, que passa 
per denunciar les barbàries 
que es materialitzen a 
l'Ofi cina d'Estrangeria del 
Passeig de Sant Joan
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Exposicions
Fins al 12 de març
En el marc dels actes del 75è aniversari de 
la Colla de Sant Medir Monumental, pre-
senten una exposició amb els fets més re-
llevants de la història d'aquesta colla per 
compartir-ne tots els detalls i conèixer de 
més a prop la Festa de Sant Medir.
CAT (pl. Anna Frank)

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 29 de març
Exposició X Concurs de fotografia Gràcia 
Solidària. Gràcia Solidària, és una enti-
tat formada per 22 ONGs arrelades al dis-
tricte, que treballen per fer un món més 
just. Amb la seva tasca internacional fan 
arribar serveis bàsics d’educació i salut. 
També treballen per acollir als nouvin-
guts, dotar de recursos a persones en si-
tuació vulnerable, sensibilitzar a la pobla-
ció i implicar a les administracions en el 
suport a projectes solidaris. L'exposició 
dona a conèixer els seus projectes de coo-
peració internacional.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 30 de març
Som veïnes, un viatge pel barri de La 
Salut. Mostra formada per diverses foto-
grafies realitzades a més de 50 dones del 
barri de La Salut. S’estructura en tres ei-
xos: les dones transfomadores; les enti-
tats o projectes en els quals participen i 
la revista de La Salut; i la secció “Retrats 
de veïnes” que fa anys que mostra a les 
dones del districte, les seves vivències i 
reflexions. Aquesta exposició és un viatge 
al barri i permet conèixer les seves per-
sones des dels ulls i la veu de les veïnes. 
Organització a càrrec de Projecte Veïnes 
per veïnes, Gèner-ant i Comissió Arts i 
Cultura de Can Carol.
Can Carol (Cambrils, 28)

Fins al 31 de març
Exposició col·lectiva Art Feminista. IV 
edició de la mostra que organitza La 
Fontana, amb la participació de nou ar-
tistes de diferents disciplines (il·lustració, 
fotografia, dibuix, pintura). L’exposició 
pretén ser una porta oberta per a aque-
lles dones joves i col·lectius artístics que 
volen donar a conèixer la seva obra amb 
una mirada crítica, que vulguin comparr-
tir amb altres dones artistes aquest espai 
de creació i exposició i on, esperem, es 
puguin crear noves sinergies per a futurs 
projectes.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

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
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

Divendres 3 de març
Cicle aDONA't. Inauguració de l’exposi-
ció Mares, àvies, germanes i amigues a 
càrrec del Casal Infantil del Coll i dels in-
fants del barri + Sessió de conta-contes 
Gogaritxi i els seus Vindicontes a càrrec 
d’Itsane Gaubeca de l’Associació Gogora 
+ Inauguració de l’exposició col·lectiva 
Accions per tornar a casa. Reclamant el 
poder sobre els nostres cossos.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 9), a par-
tir de les 17.30h

VIII Barcelona Bluegrass Camp. Concert 
dels professors el dia 3 i dels alumnes i 
professors el dia 4. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h i ds a 
les 19.30h

36è Tradicionàrius: Quico el Célio, el Noi i 
el Mut de Ferreries presenten  l'espectacle 
'llercavòria'.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22h

Dissabte 4 de març
Teatre familiar: La cançó del teu nom. De 
0 a 6 anys.
L'autèntica (Martí, 18), a les 11h 12h i 17h

Concert: Penélope + irieix.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h 

Concert Tolu (son, jazz, cumbia).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Diumenge 5 de març
Teatre: El monstre de colors va a l'escola. 
(4 a 7 anys).
L'autèntica (Martí, 18), a les 11 i a les 12h

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

Teatre: No entenc els homes (+14 anys). 
L'autèntica (Martí, 18), a les 19h

36è Tradicionàrius: Re·Romanç. Música, 
poesia i visuals.
CAT (pl. Anna Frak, s/n), a les 19h

Dilluns 6 de març
Llegir la ciència: Les arrels de la humani-
tat, origen i evolució. Jordi Agustí. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h

Dimarts 7 de març
Taller: Treballem el sòl pelvià. A càrrec de 
Sílvia Alonso, fisioterapeuta uro-ginecolò-

gica d'Espai Alè. Públic Gent Gran.
El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 11h

Dimecres 8 de març
Taller per a adults: Customitzem l'àrea in-
fantil amb teixits reciclats. Amb l'Ateneu 
de Fabricació de Gràcia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torren de l'Olla, 
104), a les 16.30h

Dijous 9 de març
Club de lectura: trobada literària amb 
Javier Pérez Andújar.
Biblioteca M. Antonieta Cot (Pg. Vall d'He-
bron, 65-69), a les 18.30h 

Xerrada: La dona a la Catalunya medie-
val, de la igualtat a “protegida” i empre-
nedora (s. X-XV). Assumpta Serra i Clota. 
Biblioteca Jaume Fuster, a les 18.30h

Xerrada: El meu cos, casa meva. A càrrec 
de L’Associació. Drets sexuals i reproduc-
tius. Activitat intergeneracional. 
El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 19h

Xerrada: El paper de la dona en la con-
questa d'Amèrica. Debat sobre el paper de 
les dones indígenes, castellanes i escla-
ves, des de l'era precolombina, de la con-
questa i després de la conquesta. A càrrec 
d'Enric Toda, divulgador històric.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30h

Concert: amb motiu del 8M El Sobrino del 
Diablo presenta 'Hombres tontos, men-
tirosos i machistas'.
La Quàntica (Sant Lluís, 88), a les 20h

35è Tradi: La Filadora + Bum Ditty.
CAT (pl. Anna Frak, s/n), a les 20.30h

Agenda

Entitats

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

Divendres 3 de març
El Cercle celebra el 120è aniversari: Sant 
Medir + coca + coca de capa. Dissabte 
4 de març, 1a milla del Cercle +  dinar + 
música + festa a la nit. Diumenge 5 de 
març, imposició d'insígnies + vermut.
El Cercle (Ros de Olano, 9)

Dissabte 4 de març
Vermuts amb tapa literària. Conversa 
amb Josefina Altés i Carme Ripoll sobre 
Llevantada. Activitat inclosa dins els ac-
tes del Dia de la Dona. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 11.30h

Diumenge 5 de març
XXXVè Concurs de Teatre Català a 
Gràcia: Molt soroll per res, de William 
Shakespeare, interpretada pel Grup de 
Teatre d'Amics de les Arts de Terrassa.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Divendres 10 de març
Presentació del projecte 
'Deshumanitzades', fet per Entrepoples 
i La Directa, on es mostra els camins mi-
gratores des d'una mirada feminista.
La Torna (Goya, 8), a les 19.30h

Si voleu publicar 
els vostres actes en 

aquesta agenda, envi-
eu un correu electrònic 

a redaccio 
@independent.cat

Amb el suport de

Gràcia, amb el 8M 
Exposicions, tallers, xerrades, conta contes, teatre... Gràcia celebra el Dia de la Dona 
durant tot el mes i a diferents espais i entitats del districte per reivindicar el seus 
drets. L'acte centrel homenatjarà les dones treballadores del tèxtil dissabte 11 de 
març a la plaça de la Sedeta. A més, el Tradicionàrius ha preparat una programació 
que gira al voltant de projectes liderats per dones: el col·lectiu la Filadora repassa 
les cançons tradicionals i populars des d'una perspectiva de gènere + Joana Gumí i 
l'estrena de Bum Ditty (9/03); Tanxuguerias al Palau de la Música (10/03); el grup 
gallec de pandereteiras Namorala als mercats de Gràcia (11/03); i la veu revelació 
valenciana La Maria (a la fotografia), que estrenarà el seu primer disc (12/03).

Diumenge 12 de març al CAT Tradicionàrius (pl. Anna Frank, s/n), a les 19h

Recomanem

Ainhoa Muñoz
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A. Balanzà/S. Manzanera 

Tot a punt perquè aquest 
setembre obri l'Espai 
Texas, la quarta etapa de 
l'històric equipament cul-
tural que va néixer l'any 

1947 al carrer Bailèn 205 i va con-
vertir-se en referent fins al 1995, 
que va tenir una segona etapa 
com a Lauren entre 1996 i 2013 
i que a mans de Ventura Pons va 
desplegar-se com a sala de rees-
trena i sempre popular entre 2014 
i 2020. Ara la reforma mantindrà 
dues de les quatre sales de cine-
ma encara vigents i fusionarà les 
altres dues com a sala de teatre, 
a més d'incorporar al vestíbul 
un espai gastronòmic que encara 
s'està negociant.

Després d'aparèixer al novem-
bre passat en el llarg llistat de 263 
projectes econòmics innovadors i 
de proximitat subvencionats per 
l'Ajuntament com a Teatre Espai 
Texas, i havent rebut un primer 
ajut de 18.500 euros per pagar 
el lloguer, la iniciativa impulsa-
da per la productora de cinema 
Isona Passola, la productora de 
teatre Anna Rosa Cisquella i per-
sones vinculades a la sala Flyhard 
ha detallat el projecte a través de 
dos portaveus aquest dimarts en 
el marc del consell de comerç del 
districte, anant més enllà del nom 
i descripció bàsica que van apun-
tar en els tràmits municipals.

En primer lloc, perquè l'estruc-
tura de l'equipament es transfor-
marà internament sobretot per 
acollir en dues de les actuals sa-
les de cinema un espai teatral de 
200 places en dues grades laterals 
i per incloure també un espai gas-
tronòmic que fonts municipals 
han aclarit que no podrà més que 
un ús complementari, associat a 
l'activitat principal i sense accés 
directe des del carrer.

En segon lloc, perquè la inver-
sió es nodrirà d'una campanya de 
micromecenatge a través de goteo.
org, que resulta innovadora en un 
objectiu d'impacte com l'arrenca-
da d'un projecte d'aquestes dimen-
sions; ja al novembre els impul-
sors van admetre que la situació 
econòmica no era gens favorable 
(i dimarts van afegir que el canvi 
de propietat de l'edifici va facili-
tar l'operació) però que esperaven 
comptar amb el suport i la impli-
cació del teixit social de Gràcia (a 
la reunió van ser aplaudits repeti-
dament).

I en tercer lloc, perquè ja hi ha 
dates de presentació i d'arrencada 
del projecte: el proper 18 de març 
el nou Espai Texas es presenta-
rà en el marc d'una festa popu-
lar al Passeig de Sant Joan, i du-
rant aquell cap de setmana també 
s'oferirà la possibilitat a col·lectius 
i entitats locals d'una mena de por-
tes obertes. L'estrena, després que 
al novembre s'apuntés a aquest 
març, es trasllada al setembre.•

Convertir Bailèn en un pol 
d'atracció cultural. Entre 
Gràcia i Sagrada Família, als 
impulsors de l'Espai Texas no els 
passa per alt que hi ha un xup-
xup des de fa temps a la zona 
(sala Pangolí, Pipa Club, escola 
L'Univers, cafè Adonis) i així 
s'oferiran estrenes però també 
reestrenes en cinema i teatre i 
també sessions matinals i escolars. 
A preus populars, i en català.

L'Espai Texas obrirà amb 
dues sales de cinema, 
un teatre i un espai 
gastronòmic al setembre
El projecte es presenta el 18 de març amb una festa al Passeig 
de Sant Joan i llança una campanya de micromecenatge 

S. M.

L'Asim és un jove viatger que 
ha voltat per tot el món. De 
tant caminar per llocs di-
ferents, la seva pell va can-
viar de color i ara és blava. 

L'Asim és el protagonista d'un 
conte ideat per Glòria Gòmez 
de la Tia i il·lustrat per Sandra 

Aguilar que, amb la complicitat 
de l'editorial gracienca Salvatella, 
va veure la llum al 2019 sota el tí-
tol 'Asim, viatger del món', i ara 
ha tornat amb una nova història. 
"Són llibres que es poden llegir 
de manera independent, tot i que 
el pots entendre millor si ja co-
neixes l'Asim", explica l'autora. 
Amb la cultura de la pau com a 
valor principal, l'escriptora graci-

enca estava escrivint 'Blava és la 
pau' quan va començar la guerra 
d'Ucraïna i el que havia concebut 
com un text idealista va passar 
a ser un relat realista. "No hi ha 
una relació explícita al conflicte, 
però veure néixer aquesta guerra 
i que ens ha tocat de prop, em va 
fer canviar l'enfocament", apun-
ta Gómez de la Tia. Amb el conte 
a les llibreries des de fa pocs dies, 

l'autora gracienca ja pensa en fu-
tures històries, en contes per a 
infants i per a joves que tinguin 

els valors com a temàtica prin-
cipal. Ella seguirà escrivint. I la 
resta, llegint-la. •

Glòria Gómez de la Tia i l'editorial Salvatella, juntes de nou
 

La pau és de color blau

Asim, protogista de 'Blava és la pau', dibuixat per Sandra Aguilar. Foto: Cedida

el repor

Breus

Els Quicos 
celebren al CAT 
el 30è aniversari 
amb 'llercavòria'

El 36è Festival 
Tradicionàrius acull un 
nou aniversari, aquesta 
vegada els 30 anys de la 
veu més emblemàtica 
de les Terres de l'Ebre, 
Quico el Célio, el Noi i 
el Mut de Ferreries, que 
estrena aquest divendres 
a l'escenari del CAT 
el seu nou espectacle 
'llercavòria'. nom referit 
a l’antic territori de les 
Terres de l’Ebre, els Baix i 
Alt Maestrat, els Ports i el 
Matarranya. El nou treball 
del grup viatge des dels 
orígens i fins al present, 
amb històries antigues, 
cançons que ja són 
himnes i poesia d'avui.

Cedida

Vuit corals i 100 
cantaires a la 
14a Marató de 
cant del Centre
La 14a Marató de cant 
coral, organitzada per la 
coral Baluern, reunirà 
el proper dissabte 18 
de març vuit corals 
d'arreu de Catalunya i 
més de cent cantaires, 
acompanyats d'un conjunt 
instrumental, al teatre del 
Centre. L'entrada és lliure 
i els donatius voluntaris es 
destinaran a la Associació 
Amics de la Gent Gran.  
L'horari del concert és de 
16.45 a 21 h. 

L'Espai Texas, al carrer Bailèn 205, acollirà cine, teatre i gastronomia. Foto: B.M.L.
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Andreu Buenafuente, la 
pintura com a font de color 

Ramon Casalé Soler   

Coneixem principalment a Andreu Buenafuente 
(Reus, Tarragona, 1965) per la seva tasca d’humo-
rista i de comunicador dins del món de la televi-

sió, però poc sabíem de la seva faceta artística, encara 
que des de fa tres dècades li dedica una bona part del 
seu temps. Li interessa tant la fotografi a com la il·lus-
tració i la pintura. Precisament vam tenir l’oportuni-
tat de contemplar una exposició de pintura a la ga-
leria Art Enllà (Sant Pere Màrtir, 15) on el color era el 
màxim protagonista.

Comissariada per Mercè Puy, productora d’El 
Terrat, va escollir una vintena d’acrílics realitzats 
aquests dos darrers anys. Durant l’època de màxima 
incidència de la pandèmia del covid 19 va poder apro-
fundir en l’àmbit de la pintura, donant com a resultat 
el que observem a la present mostra. Puy senyala en 
el catàleg que l’obra de Buenafuente destaca perquè 
el “diàleg entre el públic i les peces continua més en-
llà de l’última obra, donant un sentit de prolongació i 
suspens al conjunt de l’exposició”.

L’artista es manifesta com a autodidacta, ja que els 
seus referents són diversos. Aquesta és la primera ve-
gada que presenta una mostra individual, ja que no-
més havia realitzat col·lectives tant a Barcelona com 
a Girona. També ha col"laborat amb el The New York 
Times, a més d’altres projectes. Ha publicat el llibre 
d’il·lustracions No entiendo nada i el diari Reir es la úni-
ca salida.

Respecte a l'exposició, Buenafuente la va titular 
Puntos suspensivos, que refl ecteix perfectament la seva 
manera de pensar, ja que per a ell “el camí de l’art és 
llarg però molt bonic. Quan aconsegueixes expres-
sar un sentiment amb l’art, el plaer és incomparable, 
màgic, quasi etern”. L’originalitat de la seva proposta 
plàstica resideix en la forma de manifestar-se davant 
d’una tela (o taula) ja que és obvi que es mou dins uns 
paràmetres que a primer cop d’ull ens evoquen for-
mes o símbols ja existents, però què en els seus qua-
dres adquireixen noves maneres d’entendre l’abstrac-
ció. Es tracta d’una abstracció plenament cromàtica, 
on s’aprecia la idea de moviment per les formes ova-
lades, ameboides i circulars a través dels elements re-
presentats.

En cadascuna de les obres es percep el propòsit 
d’enllaçar o unir els diferents elements que sorgeixen 
i què sovint omplen la tela. Aquesta relació entre ob-
jectes/símbols i color produeix a vegades la sensació 
d’horror vacui, on l’autor s’aproxima al món surre-
alista més que a l’expressionista abstracte. La unió 
d’ambdues tendències li confereix al seu treball una 
nova manera de representar la pintura.•

crítica 
d'art

L'Any Triadú culmina 
amb una antologia de 
crítiques literàries 
del pedagog català
Setanta-cinc peces escrites entre el 1945 i el 2010, en una 
edició a cura de Susanna Álvarez i Joan Josep Isern que 
mostren la faceta de divulgador literari de Joan Triadú

Silvia Manzanera

Joan Triadú era un gran lec-
tor, encomanava als demés la 
passió per llegir i ho feia de 
manera pedagògica. Susanna 
Álvarez descriu així una de 

les múltiples facetes de l'escriptor 
català i la que ha centrat un dels 
darrers treballs que ha fet dins l’Any 
Triadú: ‘Joan Triadú, triar amb cri-
teri, 75 articles de crítica literària’ 
(1945-2010)’, editat juntament amb 
Joan Josep Isern, comissari de l’Any 
Triadú. Aquesta antologia és la co-
ronació d’un extens programa d’ac-
tivitats amb motiu del centenari del 
mestre, escriptor, traductor, defen-
sor de la llengua catalana i activis-
ta cultural. I crític literari. “Es for-
ma com a lector des de molt jove, i 
en el període que va passar retirat 
a Cantonigròs a causa de la tuber-
culosi llegeix tres o quatre obres al 
dia”, explica Álvarez. 

La responsable del club de lec-
tura dels Lluïsos de Gràcia afegeix 
que durant l’etapa de Liverpool, als 
anys 40, Triadú té accés a molts lli-
bres que a Catalunya no es poden 
trobar; allà va descobrir Joan 
Salvat-Papasseit. Des que va es-
criure la primera crítica a la revis-
ta ‘Ariel’ l’any 1945 fi ns la darrera a 
l’Avui’, a títol pòstum, aquest va ser 
un gènere que va practicar de ma-
nera regular. A banda de totes les 
activitats que s’han portat a terme 
amb motiu de l’Any Triadú, “volí-
em cobrir aquesta dimensió com a 
crític literari fent un llibre, perquè 
els llibres són com les pedres, que-
den”, explica Isern. Així que la tria 
-tasca no gens fàcil- es va basar en 

destacar articles dedicats a autors 
i a títols importants de la literatura 
universal. “Per material haguéssim 
pogut incloure moltes més, però el 
que volem és que es llegeixi de ve-
ritat; la pretensió de Triadú era fo-
mentar la lectura, que quan aca-
bessis de llegir la crítica anessis a 
buscar el llibre”, apunta Álvarez. 

Tot i que el títol fa referència 
a 75 crítiques, en realitat n’hi ha 
77: la primera i la darrera que 

va publicar Triadú, l’alfa i ome-
ga, que diu Isern. Aquest no és 
però, la primera antologia de crí-
tiques literàries del pedagog ca-
talà: Atentament (Proa) és una se-
lecció de textos de crítica literària 
que Joan Triadú va deixar prepa-
rada i ordenada, i que Susanna 
Álvarez va publicar pòstumament. 
“La particularitat és que la tria en 
aquest cas la va fer ell”. I ara, de 
dos crítics literaris graciencs.•

Presentació al CIC el 22 de març. 
L'Any Triadú ha impulsat, per ara, la 
publicació de tres llibres: un recull 
d'articles sobre la llengua catalana; una 
antologia d'entrevistes al pedagog i 
escriptor català; i ‘Joan Triadú, triar amb 
criteri, 75 articles de crítica literària’. Els 
impulsors d'aquest últim, Joan Josep 
Isern i Susanna Álvarez, el presentaran.

'Atentament', selecció de crítiques feta per Triadú. I la darrera, d'Isern i Álvarez
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