
Teresa Puig (La Casa 
dels contes): "Les 
arts escèniques 
ens fan més rics en 
recursos per viure" 
A punt de fer sis anys, l'espai 
es consolida amb una proposta 
familiar i de proximitat P14

L'Ajuntament activa 
la compra del casal 
La Miranda després 
de l'entrada d'un 
fons d'inversió 
a la propietat
L'associació gestora rebrà l'espai, al 
barri de la Salut, en cessió d'ús P6

Noves denúncies i 
una detenció per 
estafa en el lloguer 
de pisos al nucli 
històric de Gràcia 
 
Vuit persones més afectades al 
carrer Llibertat, 4 mesos després 
dels casos de Torrent de l'Olla P7

El Mercat de l'Estrella ocuparà 
ara el llac del Parc del Guinardó 
però tampoc convenç el veïnat 
La nova proposta de trasllat provisional, assumida pels paradistes, s'executarà 
3 anys després d'haver-se detectat les patologies greus al mercat de Pi i Margall 

Albert Balanzà

Entre el juliol de 2021, data en què els tècnics de l'Ins-
titut Municipal de Mercats van detectar les patolo-
gies greus que feien urgent el trasllat del Mercat de 
l'Estrella a un espai provisional, i el juliol de 2024, 
data en què aquesta setmana s'ha fixat l'obertura 

del mercat reubicat sobre el llac del Parc del Baix Guinardó, 
hauran passat tres anys, si res no es torna a torçar. Aquesta 
és l'aposta nova, en tot cas, de l'Ajuntament quatre mesos 
després que l'alcaldessa, Ada Colau, aparqués la solució del 
parc amb afectació sobre 26 arbres com a conseqüència de 
la irada protesta veïnal liderada per Salvem el Guinardó, que 
va arribar a l'intercanvi d'amenaces amb els paradistes en 
encesos consells de barri d'Horta-Guinardó. La reubicació, 
que aprofita l'anterior projecte però que el desplaça a l'espai 
d'aigua, s'argumenta segons Mercats en l'emergència per 
sequera que mantindrà inactiu el llac. Els paradistes diuen 
que sí i el veïnat que no. Pàgina 5Veïns de Salvem el Guinardó, dilluns passat protestant contra la decisió definitiva de fer el mercat provisional sobre el llac. Foto: A.B.
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'Persianes amb 
ànima' estrena 
l'espai expositiu 
nou del Districte

Després de mesos 
d'arranjament, el nou 
espai d'exposicions del 
Districte, on fins ara hi 
havia el bestiari popular, 
s'estrenarà el proper 
dimarts 14 amb la mostra 
fotogràfica Persianes amb 
ànima, el projecte inclusiu 
del grup ATRA que es va 
desplegar l'any passat amb 
nou comerços del barri 
del Coll com a principals 
implicats. La inauguració 
anirà acompanyada 
d'una visita guiada i 
de la projecció d'un 
documental. A les 19 hores.

Cedida

Collboni es troba 
amb el veïnat en 
un acte del PSC 
al Centre Moral
Tal com va fer al Coll 
a finals de febrer, 
l'alcaldable del PSC, 
Jaume Collboni, es 
trobarà aquest dimarts 
(19h) al Centre Moral 
amb el veïnat de Gràcia i 
farà una passejada prèvia 
pel barri en el marc de la 
precampanya electoral 
del 28 de maig. La visita 
es repetirà a Vallcarca a 
l'abril. 

Àngels Tomàs (BComú): 
"Com a consellera del 
districte he fet gairebé 
tot el que he volgut"
"Penso fer campanya per guanyar de nou i després vull 
tornar a l'associació de veïns", diu la històrica activista local 

Albert Balanzà

À
ngels Tomàs (Barcelona, 
1955) va ser la primera 
consellera de Gràcia que 
va anunciar -el juny de 
2021- que no repetiria en el 

proper mandat. "Com a consellera 
he fet gairebé tot el que he volgut", 
conclou fora de micro en aquesta 
entrevista. Cinquanta anys d'ac-
tivisme (encara milita al PORe/
L'Aurora), de l'acció global a la local 
i sempre feminista, Tomàs diu ara 
que després de deu anys al Districte 
ara vol tornar a l'altra banda, per 
exemple, dedicant-li un nou temps 
a l'Associació Veïnal Vila de Gràcia, 
"la del meu barri". 

Ho has dit molts cops en els últims 
mesos: volies tornar. T'ha plagut, 
però, exercir el govern local? 
Sí. La majoria de la meva vida ha 
estat d'oposició i amb BComú es 
va obrir una finestra d'oportunitat. 
També és cert que amb 5 pots fer 
una cosa i amb 10 una altra. Però al 
govern he defensat que penséssim 
també en la visió de l'altra banda.

Tu venies de l'esquerra alternati-
va, quan es notava molt que hi ha-
via ICV i EUiA. BComú ha servit per 
millorar aquest espai?
Sí, des del 2015 fins ara s'ha atempe-
rat perquè hi havia gent més prope-
ra a la CUP, gent més instituciona-
litzada... Es nota encara la relació 
entre institució i moviment.

ri per l'assassinat de Maria de los 
Ángeles Chibán. Com estem ara? 
Millor, amb més eines. Ara també 
es comptabilitza tot, però també hi 
ha un avenç generacional.

Tema Nomenclàtor, una cartera 
teva també. És útil reequilibrar 
a favor de les dones o postureig? 
Sí que serveix. Ha servit per posar 
les dones en primera línia. Aquest 
mes tenim set o vuit estrenes, que 
no totes són de dones també.

S'ha acabat el temps de govern 
BComú a Barcelona? 
Esperem que no. No hi haurà ma-
joria absoluta i caldrà governar 
amb uns o altres. Penso fer cam-
panya per tornar a guanyar.

Tres coses, per acabar, que rei-
vindicaràs en el proper mandatm 
guanyi qui guanyi. 
Més habitatge, més salut amb co-
missions de seguiment als CAP par-
ticipades per veïns i sanitaris (a 
Gràcia fa 4 anys que ho demanem 
al CatSalut) i a favor d'una resolu-
ció equilibrada per a l'Abaceria. • 

Àngels Tomàs, moments després de l'entrevista. Foto: A.B.

Desitjos de futur: 
"més habitatge, 
més salut i una 
solució equilibrada 
per a l'Abaceria"

Què vols fer ara en concret?
Doncs una cosa tan simple, si vols, 
com tornar a l'associació de veïns. 
No és que em necessitin... També 
tinc ganes de descansar.

Mires molt cap al barri però tu has 
tingut un vessant internacionalis-
ta, per exemple, Bòsnia. 
Sí, durant nou anys amb Toni 
Barbarà, vam representar el Partit 
de l'Esquerra Europea i érem l'úni-
ca organització d'un tros d'un país. 
Amb el Procés ho explicàvem per 
Europa i allà no entenien res.

Que està pitjor el món o el barri? 
El món, sens dubte. La guerra o que 
no ens hem posat d'acord ni per fer 
una mani. I el barri està millor, si bé 
aquí topem amb el discurs NIMBY, 
complicat de gestionar.

En aquest mandat has estat con-
sellera de Salut i més enrere vas 
gestionar el futur de l'Esperança.
Ens n'hem sortit amb la Covid, 
amb una infraestructura que ja 
venia donada per ciutat. I amb 
l'Hospital de l'Esperança han pas-
sat coses bones com el trasllat de 
salut mental per al barri i coses 
pendents com els serveis de reha-
bilitació d'atenció primària.

8-M aquesta setmana. Com esteu 
les dones? 
Doncs cadascuna, com pot! Jo crec 
que bé però hi ha preocupació. 
Avancem amb la interrupció de 
l'embaràs i la llei trans però tam-
bé hi ha un corrent de reacció que 
està desacomplexat.

També et vas significar molt al bar-

A.B.

E l congrés local d'Esquerra a 
Gràcia, celebrat aquest di-
marts, ha certificat la can-

didatura de Max Zañartu com a 
candidat a regidor i tampoc hi ha 
hagut novetats en la tria de la ter-
na local per als llocs amb menys 
aspiracions de sortir de la llista, 
amb Olga Hiraldo, Guillem Roma 

i Silvia Barrufet com a elegits. Però 
ha estat en el cas de Roma on hi 
ha hagut una certa novetat, per-
què el fins ara l'activista cultural 
i conseller independent del grup 
municipal ha anunciat la seva in-
corporació a la militància republi-
cana. "Vull afrontar el nou mandat 
com a militant perquè m'identifico 
amb el partit i així vull que consti 
si surto elegit de nou conseller", ha 
apuntat Roma.

D'altra banda, els republicans 
han seguit amb la precampanya 
amb un acte aquest dimarts a La 
Violeta centrat en l'agenda femi-
nista, on hi han participat la re-
gidora Elisenda Alamany, la di-
rectora general de Migracions del 
Govern, Eunice Romero i la di-
rectora general d'Agenda Urbana 
Nel·la Saborit.•

ERC incorpora a la militància el conseller 
Guillem Roma; també serà candidat local
"Vull afrontar el nou mandat com a militant perquè m'identifico 
amb el partit i així vull que consti si repeteixo", diu l'activista cultural

Barrufet, Zañartu, Hiraldo i Roma, representants d'ERC-Gràcia elegits. Foto: Cedida 

Gràcia En Comú 
llança un canal 
de xat sense la 
marca de partit 

Amb el lema Gràcia Uneix-
te, persones vinculades 
a l'assemblea local de 
Gràcia En Comú han 
empaperat els carrers fent 
una crida a "combatre la 
desinformació" amb vista 
a les eleccions del 28 de 
maig. Als cartells hi surt 
un QR i un telèfon.

A.B.
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P. Mare de Déu del Coll

Encarnació

Sant Lluís

 1    Hotel 1882  –  c. Còrsega, 482

 2    Farmàcia Elisa Carrera  –  c. Verdi, 132

 3    Farmàcia Lesseps  –  Pça. Lesseps, 11

 4    Farmàcia Vallcarca  –  Av. Vallcarca, 252 

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

 6    Farmàcia Nova Salut  –  Travessera de Dalt, 91

 7    Farmàcia Sardar  –   c.  Valldoreix, 14

 8    Llibreria Ona  –  c. Gran de Gràcia, 217 

 9    Mobles San Ramos  –  Av. Vallcarca, 60

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

11   Forn de la Rabassa – c. Rabassa, 5

12   Forn de San Tirs  –  c.  Verdi, 54

13   Pastisseria Ideal  –  Gran de Gràcia, 207

14   El Cambio Lógico  –  Travessera de Gràcia, 129

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

16   Rebost Solidari  – c. Reig i Bonet, 12

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

18   Comissaria Guàrdia Urbana

19   Mossos d'Esquadra

20   Mercat Llibertat  –  Pl. de la Llibertat, 27

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

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

23   Mercat de Lesseps  –  c. Verdi, 200

24   CAP Sanllehí

25   CAP Larrard 

26   CAP Cibeles

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

28  Ajuntament de Gràcia

29   Associació Cultural l’Independent de Gràcia

30   DBcoop, sccl - GPL, sccl  –  c. Sant Lluís, 11

26

Principals punts de distribució
La Violeta, Centre Artesà Tradicionàrius, Centre Cívic La Sedeta, Punt verd Tabuenca, Finques 
Perramon, Gèneres de Punt Serdà, Graneria Sala, Mobles Caceres, Llibreria Maite, Graneria 

Bonavista, Forn Romà, Forn Miralles, Muebles San Ramos, Joguines Estella Alpina, Jacaranda 
Plantes i Flors...
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BarcelonActua obre 
espai d'acollida a 
Encarnació per a 
20 joves sense llar

BarcelonActua estrena 
aquest dissabte una nova 
casa d'acollida per a 20 
joves sense llar al carrer 
Encarnació, la segona al 
districte després de la 
del carrer Mare de Déu 
del Coll a Vallcarca. La 
fundació ja havia estat 
present al nucli històric 
de Gràcia amb una 
primera ubicació en un 
antic hostel del carrer 
Montmany en un projecte 
iniciat el 2020 sota el nom 
de BacStation.

Pisos fregant el 
milió d'euros en 
una promoció 
nova a Balcells
Cinc anys després de 
l'enderroc de Balcells 
26 i de l'aterratge de la 
primera promoció de 
pisos de luxe al carrer, 
una segona operació s'ha 
començat a comercialitzar 
a tocar de la primera, 
amb preus que freguen el 
milió d'euros. L'oferta, de 
cinc apartaments, reserva 
aquests preus als dos casos 
amb més metres quadrats 
(135 i 137), l'un amb 
terrassa i dúplex i l'altre 
amb terrassa més gran. 
La resta de la promoció 
oscil·la en preus entre els 
425.000 i els 600.000 euros.

El Mercat de l'Estrella 
es reubica sobre el llac 
del Parc del Guinardó 
entre crítiques veïnals 
L'Ajuntament manté el projecte, ara desplaçat uns metres, i 
l'executarà tant sí com no tres anys després de l'emergència

Cedida

Albert Balanzà

L a marxa enrere política de 
l'Ajuntament sobre el pro-
jecte de trasllat del Mercat 
de l'Estrella al Parc del Baix 
Guinardó d'ara fa quatre 

mesos, tenint en compte la irada 
resposta veïnal, s'ha resolt aques-
ta setmana amb un simple movi-
ment d'uns quants metres dins del 
mateix recinte que permetrà con-
servar la trentena d'arbres que 
s'afectaven i que centrarà el dany 
col·lateral en el llac. 

L'Ajuntament, que no tocarà 
substancialment el projecte pre-
vist a nivell de dimensions, ha de-
dicat esforços aquesta setmana a 
argumentar la decisió davant dels 
paradistes i el veïnat, que mante-

nen postures encara irreconcilia-
bles, subratllant que l'afectació al 
llac no serà tan greu davant el pro-
bable buidatge de l'espai d'aigua a 
causa de les mesures contra la se-
quera. “Amb la col·locació temporal 
del mercat sobre el llac, el Govern 
municipal es compromet a redac-
tar un projecte de reforma integral 
dels Jardins del Baix Guinardó per 
integrar l’antic llac com a part del 

Més reunions i un ple 
extraordinari a Gràcia que es 
manté. Paradistes i veïns tenen 
feina de contactes polítics aquests 
dies i, de moment, Esquerra ha 
decidit mantenir la petició que 
va fer al ple de dimecres passat 
de convocar un ple monogràfic 
per aclarir el futur del mercat.

El llac del Parc del Baix Guinardó, on anirà el mercat el juliol de 2024. Foto: B.M.L.

"No hi havia cap 
altra opció més 
bona", subratlla  
la presidenta  
dels paradistes

parc, amb zones verdes i jugables. 
L’objectiu és, un cop el Mercat de 
l’Estrella vagi a la seva posició de-
finitiva, tirar endavant una renova-
ció dels jardins repensada amb tots 
els veïns i veïnes”, diu la nota ofici-
al. De fet, la redefinició del llac era 
una proposta paral·lela a l'aterrat-
ge del mercat provisional i ja pre-
vista en els pressupostos partici-
patius, i ara l'Ajuntament tira la 
pilota endavant fins que el mercat 
torni al seu lloc original, amb els 
anys que passaran. 

L'Ajuntament ha hagut de triar 
entre paradistes i veïnat (aquests 
últims ja es van concentrar dilluns 
poca estona després que s'anun-
ciés la decisió municipal) i con-
sidera com a "definitiva" l'opció 
del llac. "No hi havia cap altra op-
ció més bona", ha valorat la presi-
denta dels paradistes de l'Estrella, 
Lourdes Vico. "És una barbaritat 
posar un mercat dins d'un parc", 

ha mantingut Patrícia Moya, en 
declaracions a BTV.

Més en la línia de la pèrdua 
de temps d'aquests quatre me-
sos s'han acumulat no només les 
opinions de Vico sinó també de la 
regidora d'Horta, Rosa Alarcón 
(PSC). Fet i fet, no hauran es-
tat quatre mesos perduts des de 
l'aturada sinó que finalment pas-
saran tres anys des que els tècnics 
de l'Institut de Mercats van detec-
tar el juliol de 2021 les patologies 
greus d'amiant i filtracions que 
obligaven a fer el trasllat urgent 
de l'Estrella i la data de trasllat 
del juliol de 2024 que ara s'apunta.

L'únic que queda en l'aire ara, i 
que encara no ha concretat l'Ajun-
tament, és la ubicació exacta dels 
accessos. "Aquest detall el po-
drem tenir quan es tanqui el pro-
jecte de manera definitiva", han 
explicat fonts municipals a aquest 
setmanari.•

El nou espai de Pau Alsina 115, en plena reforma encara. Foto: B.M.L.

per valor adjudicat de 349.690 eu-
ros, a la qual cal afegir dues parti-
des iguals de 18.137 euros (36.274 
euros, per tant) referides a la di-
recció pròpiament dita i una últi-
ma inversió de 19.125 euros relati-
va als baixants d'amiant que es van 
haver de substituir. El total provi-
sional és de 405.089 euros. El re-
bost, a més, ha de sol·licitar encara 
formalment la cessió de l'espai, a 
través del programa de la taula de 
Patrimoni Ciutadà, que aprovarà 
durada i condicions.•

El Rebost, nou local al maig, amb cost disparat
El Districte supera els 400.000 euros de despesa entre la direcció d'obra i les obres d'adequació

A.B.

El Rebost Solidari, l'entitat 
de recollida i redistribució 
d'aliments del carrer Reig 
i Bonet 12, segueix sense el 
futur assegurat i a l'espera 

d'una subvenció extraordinària per 
part de Serveis Socials, després de 
la crida feta ara fa sis mesos que el 
va obligar a tancar temporalment. 
Però el que sí que s'escurça és l'es-
trena del nou local a Pau Alsina 115: 

es preveu que les obres s'acabin a fi-
nals d'abril i l'estrena no anirà més 
enllà del mes de maig. No obstant 
això, la direcció d'obra acumula 
uns costos previstos rellevants, pri-
mer atribuïbles a la detecció d'ami-
ant en els baixants de fibrociment 
i després a l'arranjament general, 
cosa que ha provocat que en quatre 
partides públiques ja s'hagi superat 
una inversió de 400.000 euros.

La partida més destacada, re-
ferida com a obres d'adequació i 
de reforma interior, està en marxa 
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L'Ajuntament activa la compra de 
La Miranda després de l'entrada 
d'un fons d'inversió a la propietat 
L'associació que gestiona l'equipament al barri de la Salut rebrà l'espai 
en cessió d'ús a través d'un pla especial que s'aprovarà aquest abril

A. B.

P er pujar a la Miranda, al 
Coll del Portell i dalt de tot 
de les escales mecàniques 
de Baixada de la Glòria, 
sempre cal una bona dosi 

d'exercici, i també de militància cí-
vica. En aquesta via hi són fa prop 
de 20 anys les sòcies i socis del ca-
sal, que funciona com a associació 
cultural i veïnal successora de l'es-
pai que als anys 90 dinamitzava la 
gent gran de les Panteres Grises. A 
partir d'ara, la pujada es farà més 
lleugera després que l'Ajuntament 
i la propietat majoritària de l'equi-
pament privat, a més lògicament de 
l'entitat, s'hagin posat d'acord per 
iniciar el procés d'adquisició mu-
nicipal amb cessió d'ús posterior. 
Traducció: l'entitat s'estalviarà els 
2.000 euros mensuals i alleugerirà 
despeses, una part de les quals s'ei-
xugaven ara per la via del conveni 
amb el Districte de Gràcia.

El moviment de l'Ajuntament es 
produeix només tres mesos des-
prés que un fons d'inversió entrés 
en la propietat el passat desembre 
i, segons ha explicat el regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, "hi havia un pe-
rill" per al futur de les activitats 
actuals. La Miranda, una torreta 
ajardinada en zona limítrof al Park 
Güell (980 metres quadrats de ter-
reny amb un terç construït), ha vist 
en els últims anys com els terrenys 
veïns han patit alguna transforma-
cions significatives com, davant per 
davant, el convent de la congrega-
ció de Cristo Rey que ja es comerci-
alitzen com a pisos de luxe.

En aquest sentit, el consistori ha 
iniciat el procés d'adquisició de la 
seu cultural amb la tramitació d'un 

pla especial urbanístic que definirà 
l'ús i el caràcter públic, i que s'apro-
varà abans del final de mandat, pro-
bablement a l'abril. La despesa per 
a les arques municipals, que no s'ha 
fet pública, s'extreurà del retorn so-
cial dels ingressos del Park Güell.

Una de les portaveus de La 
Miranda, Maria Lomáscolo, en la 
trobada d'aquest dimarts a l'equi-
pament per escenificar l'acord amb 
l'Ajuntament, ha explicat que la 
compra municipal i la cessió d'ús 
acaba amb "una de les grans preo-
cupacions" de l'entitat, que compta 
amb uns 120 adherits. "Els propie-
taris feia temps que buscaven fer 
una operació per rendibilitzar l'es-
pai i sempre teníem l'amenaça pre-
sent; també l'espai es deteriorava 
perquè no hi havia manteniment de 
cap tipus", ha apuntat.•

Els jocs de Joanic 
s'estrenen després 
del desperfecte que 
els va endarrerir

Una xocolatada dimarts 
que ve (17h) servirà per 
estrenar oficialment 
l'àrea de jocs nova de 
plaça Joanic, on s'hi han 
incorporat elements 
inclusius i per a totes les 
edats dels infants com 
turonets tous i taules de 
sorra. La retirada de les 
tanques es va endarrerir 
pels desperfectes causats 
en el catxú quan encara 
estava fresc i de fet fa dies 
que el veïnat hi entra. 

Cedida

Assaig clínic al 
Pere Virgili sobre 
l'exercici en gent 
gran amb càncer
El Parc Sanitari Pere 
Virgili i l'Hospital de 
la Vall d'Hebron estan 
desplegant el primer 
estudi que relaciona 
activitat física i càncer 
en persones grans i fan 
una crida a participar a 
persones de més dse 65 
anys. L'objectiu és avaluar 
els possibles beneficis 
de fer un programa 
personalitzat d'exercici 
amb sessions dirigides 
en persones malaltes de 
càncer d'edat avançada. 
Hi haurà 270 participants. 
Més info: 932594024 
(projecte Profit) 

Societat

La torreta on hi ha la seu de l'associació cultural La MIranda, aquest dimarts al matí. Foto: A.B.

Breus

Un canvi per potenciar les arts 
escèniques. La reordenació de 
la despesa, segons l'Associació La 
Miranda, permetrà potenciar les 
arts escèniques "i no haver de fer 
tants dinars populars" per generar 
diners. Hi haurà més teatre i dansa, 
als cartells de fora s'anuncia ioga, 
bollywood o anglès, i les sales 
continuen compartint-se amb altres 
pols de dinamització del barri de la 
Salut com Salutem, els veïns de la 
Font del Carbó o el col·lectiu Volta.

A. B.

E ls col·lectius esperan-
tistes de Gràcia seguei-
xen molt actius ara amb 
rutes com la que el 2 de 
març va fer el politò-

leg Xavier Alcalde. L'activitat 
formava part d’una jorna-
da organitzada per la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans i el Departament de 
Filologia Anglesa de l’Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, 
en l’homenatge a l’antropòloga 
Monica Heller, flamant doctora 
honoris causa de la UAB. 

La ruta va partir de la plaça 
Joanic per explicar el vessant 
de Francesc Pi i Margall com a 
introductor de l’esperanto a la 
Península Ibèrica, i va acabar 
a l’Ateneu Llibertari de Gràcia, 
on des del 2019 s’han recuperat 
els cursos per aprendre aquesta 
llengua internacional. A partir 
de diverses pistes que dona el 

nomenclàtor, els participants 
van conèixer les seus d’associa-
cions com Paco kaj Amo, publi-
cacions com l’Informa Bulteno 
de la CNT-AIT-FAI, i personat-
ges essencials com ara Ramón 
Fernández Jurado o Domènech 
Massachs. 

Entre altres curiosi-
tats, Alcalde va recordar 
que el primer torneig ofici-
al en què va participar el Club 
Esportiu Europa va ser la Copa 
Esperanto de 1909 (celebrat en 

ocasió del 5è congrés internaci-
onal d’aquesta llengua, que va 
tenir lloc a Barcelona). També 
va mencionar el casament es-

L'IEC i la UAB honoren Monica Heller amb una ruta a Gràcia
 

Homenatge d'ànim a l'esperanto

Participants a la ruta. Foto: Cedida

el repor

perantista a la parròquia de 
Sant Joan de Gràcia, a la plaça 
de la Virreina, entre el ciutadà 
francès Jacques Hibon i la ca-
talana Marta Garcia, secretà-
ria del grup Stelo de Paco de la 
Cooperativa de Teixidors a Mà 
l'any 1956. 

Si bé per donar una cohe-
rència temàtica a la ruta es 
van prioritzar les efemèrides 
i personatges relacionats amb 
l’anarquisme durant les prime-
res dècades del segle XX, també 
va haver-hi temps en el recor-
regut per esmentar els cursos 
d’esperanto que s’havien fet 
en altres entitats locals, com 
al Cercle Catòlic de Gràcia o al 
Centre Moral i Instructiu de 
Gràcia.•
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Albert Balanzà

E ls marketplace que es van 
desplegar arran de la pan-
dèmia no han acabat de 
triomfar però el petit i 
mitjà comerç, una de les 

columnes vertabrals de l'econo-
mia de Gràcia, no para de donar-li 
voltes a la competitivitat amb els 
grans taurons tant de presència fí-
sica com telemàtica que també es 
mouen amb agilitat a nivell local. 
Aquesta és la idea amb què treba-
lla AgitaciónNet, vells coneguts de 
la Vila perquè fa anys que treballen 
amb Castellers de la Vila de Gràcia 
o amb GràciaDivina, per desplegar 
aquest 2023 una aplicació que aixo-
plugui tota l'oferta del sector, do-
nant prioritat a l'economia social 
i solidària.

L’aplicació, segons explica Juan 
Carlos Cordero, busca generar "un 
espai que permeti a les usuàries 
navegar, descobrir i triar, al mo-
ment, entre les diferents ofertes de 
comerç de proximitat, amb canals 
de comunicació directes i interac-
tius entre comerços i potencials 

Una aplicació 
concentrarà tot el 
comerç de la Vila 
prioritzant l'oferta 
sostenible i solidària 
La iniciativa arrenca amb un concurs per triar el nom entre 
el veïnat i amb un primer lliurament de 500 comerços

L'aplicació només necessitarà d'un telèfon. Foto: Cedida

una crida a la participació del ve-
ïnat per elegir el nom de l'app. 
"Volem donar a conèixer l'apli-
cació però també crear una sèrie 
d'espais participatius on el veïnat 
també pugui prendre decisions so-
bre aquesta eina", explica Cordero.

L'aplicació, al marge de l'in-
centiu d'arrencada amb un premi 
per rein vertir en compres, també 
s'adreça als comerciants perquè 
puguin actualitzar l'espai perso-
nal. "L'objectiu no és el negoci sinó 
l'autogestió", conclou Cordero.•

consumidors i donant preferèn-
cia a la visibilització d’aquells co-
merços que prioritzin la venda de 
productes i serveis sostenibles".

La plataforma, impulsada per 
Cordero, Judit Aranda i Toni For-
nés, amb despatx al carrer Sant 
Domènec, es concentrarà en pri-
mera instància en un primer lliu-
rament amb 500 comerços del nu-
cli històric de Gràcia (el quadrant 
Via Augusta, Còrsega, Travessera 
de Dalt, Passeig de Sant Joan) i ar-
rencarà aquest mes de març amb 

Societat

A.B.

Els Mossos han detingut un veí del carrer Llibertat 
per un presumpte delicte d'estafa en el lloguer 
d'habitacions, una pràctica que no és habitual a 

Gràcia però sí que acumula casos i actuacions polici-
als, com la que el passat desembre va afectar amb tres 
denúncies altres llogaters relacionats amb un pis de 
Torrent de l'Olla 111 (vegeu L'Independent núm. 913).

Els fets van succeir el dia 1, dimecres passat, quan 
sis noies i dos nois, van coincidir a la porta dels baixos 
de Llibertat 10-12 atenent al dia d'entrada al pis des-
prés d'haver pagat 600 euros (fiança i mes corrent) 
per una habitació. "Ens va entrevistar, ens va donar la 
clau i un rebut, i el dia d'entrada ens va dir que no po-
díem entrar perquè encara no havia marxat l'anterior 
inquilí", ha explicat una de les afectades. 

El pis s'ofertava a través dels portals immobiliaris 
com "un espai acollidor, tranquil i creatiu" amb wifi, 
Netflix i TV amb Chrome Cast. La investigació policial 
segueix oberta. •

Detingut per 
estafa en el lloguer 
d'habitacions 
al carrer Llibertat 
L'encausat demanava 600 
euros i lliurava una clau però 
després no permetia entrar
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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)

Doblet de victòries de 
l'Europa, que torna 
a tenir als dos equips 
líders de la lliga
El primer equip masculí rep el Sants diumenge 12 després 
de trencar la mala dinàmica al camp de la Rapitenca (1-2)

Biel Minguell López

C ap de setmana rodó per 
l'Europa, ja que els pri-
mers equips masculí i 
femení han guanyat els 
seus respectius partits, 

no passava des del segon cap de 
setmana de gener, i arribaran a la 
pròxima jornada sent líder de les 
seves lligues, ja que el Pradejón va 
punxar a Santander,.

Tant masculí com femení vis-
taven a equips de la part baixa de 
la classificació, però els dos sabi-
en que si no es treballava, no po-
drien tornar cap a Gràcia amb els 
tres punts. El primer en jugar va 
ser el femení, que jugava contra 
un Parquesol que venia de perdre, 
mentre que l'Europa encadena-
va ja dues victòries consecutives. 
La primera part de les de Joan 
Bacardit va ser excel·lent. Domini 
de la pilota, creant ocasions... i el 
marcador se'n va ressentir: 0-3 al 
descans. La segona part tornava a 
ser un monòleg escapulat, però un 
penal al 71 transformat per les lo-
cals ho va canviar tot. I més quan 
dos minuts després el Parquesol va 
tornara escurçar diferències. Amb 
el 2-3, el Parquesol va fer una passa 
endavant i va fer patir les escapu-
lades, que van saber fer-ho i van 
endur-se el partit

A la Ràpita, el partit no va co-
mençar tan bé com a terres valli-
soletanes. Tot i tenir la pilota, la 

Rapitenca esperava per fer con-
traatacs, l'Europa no avabava de 
generar ocasions, i en una contra 
els locals van fer el primer. Abans 
del descans. l'àrbitre no va sse-
nyalar un penal clar sobre el de-
butant Sicu. Un altre jugador del 
filial, Adnane, va ser qui va fer la 
centrada perquè Pastells rematés 
per fer l'empat.

A la represa, els de Senabre 
van sortir decidits a fer el segon, 
i un altre cop els mateixos prota-
gonistes, centrada d'Adnane i re-
mat de Pastells per remuntar el 
partit. El mateix Adnane va estar 
a punt de marcar des del mig del 
camp, com va fer Cano a Tona. Al 
final, tres punts que serveixen per 
seguir líders.

Aquest cap de setmana, els dos 
equips juguen al Nou Sardenya, 
tot i que seran partits totalment 
diferents. El femení rep el Friol, 
penúltim classificat, dissabte 11 a 
les 15.15h. Les de Bacardit han de 
guanyar si volen seguir sent líders. 
Bacardit no podrà comptar amb 
Manau, Núria i Peque, lesionades

El masculí està en la mateixa si-
tuació, no guanyar significaria dei-
xar de ser líder. Davant, però, tin-
drà el Sants, que va ser el primer 
equip en guanyar l'Europa aquesta 
temporada, així que els de Senabre 
no es poden confiar. El partit, diu-
menge 12 a les 12h, es podrà veure 
en directe per Betevé. Seran baixa 
Gené, Alberto, Vilamitjana i Mario, 
lesionats, i Pastells, sancionat.•

La remuntada a la Ràpita fa que l'Europa masculí sigui líder. Foto: Àngel Garreta

Partit entre colles de Sant 
Medir i penyes del club. Un cop 
finalitzades les celebreacions 
per la diada de Sant Medir, 
diumenge 12 a les 9h, abans de 
l'Europa-Sants, tindrà lloc el ja 
tradicional partit de germanor 
entre els penyistes escapulats 
i els romeus i romeves de les 
diferents colles de Sant Medir.

Resultats

Breus

Biel Gomila, del 
CN Catalunya, 
convocat amb la 
selecció absoluta

La base del Catalunya 
és una de les millors del 
panorama waterpolístic 
català, i aquesta setmana 
n'ha sortit una prova 
més. Biel Gomila, jugador 
del primer equip del 
Catalunya i format als 
equips inferiors del club, 
ha rebut la trucada de 
la selecció formar part 
de la llista de la selecció 
espanyola absoluta. Així 
doncs, Gomila disputarà 
amb l'equip que dirigeix 
David Martin Lozano 
els partits de la World 
Cup que es disputaran a 
Podgorica, a Montenegro, 
entre el 8 i el 14 de març.
Per la seva banda, l'equip 
femení del "Cata" va 
tornar a guanyar, aquest 
cop contra el Sant Feliu i 
només d'un gol (15-16), i és 
setè. Aquesta jornada juga 
contra l'Atlètic Barceloneta.

Cedida

Victòria de 
Daruma Lluïsos, 
que surt del 
descens
L'equip de tennis taula 
gracienc va guanyar per 
5-1 el Vilafranca el passat 
cap de setmana, i es va 
refer de la derrota que 
havia patit amb el Parla 
la jornada anterior. Amb 
el triomf, Daruma Lluïsos 
surt del descens.
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Breus

Gràcia FS guanya 
a Vacarisses (3-4) i 
juga amb el Mataró, 
rival directe

Després de la derrota a 
casa contra el Parets (3-
4), el Gràcia FS visitava la 
pista del darrer classificat 
del grup 2 de Tercera 
Divisió nacional de futbol 
sala amb l'objectiu de 
guanyar per no acostar-
se de forma perillosa a les 
posicions de descens. I així 
va ser, perquè l'equip va 
calcar el resultat que havia 
patit el cap de setmana 
anterior, però aquest cop 
enduent-se la victòria 
3-4. Aquest dissabte, a 
les 17h, l'equip rep el 
Mataró, que només té dos 
punts menys, en un partit 
importantíssim per deixar 
els vistants cinc punts 
endarrere.

Cedida

B. M. L.

Des de la victòria al der-
bi gracienc de finals de 
2022, l'estat de forma de 
Lluïsos està sent per elo-
giar, ja que només ha dei-

xat de guanyar els partits contra 
Olesa i Alpicat, els dos primers 
classificats. 

Gens dolent tampoc han si-
gut l'últim mes de competició del 
Claret, que porta ja quatre partits 
consecutius enduent-se la victòria, 
i que va saber sobre posar-se a la 
ratxa de derrotes patida a princi-
pis de 2023.

En canvi, Vedruna sembla que 
no acaba d'agafar la forma en 
aquest nou any. Van començar 
molt bé la temporada, però acu-
mulen ja tres partits seguits sense 
aconseguir la victòria, i tot i que 
segueixen a la part alta de la clas-
sificació, són setens, ja estan a dos 

Segueix la bona ratxa de triomfs 
de Claret i Lluïsos, mentre 
que Vedruna no aixeca cap 
Vedruna, que porta tres derrotes seguides, rep el líder, l'Alpicat, mentre que 
Lluïsos i Claret, en bona forma, reben el Molins i el JAC Sants, respectivament

ge, Claret i Lluïsos també juguen 
a casa. Claret rep el segon classi-
ficat, el JAC Sants, a les 17.45h, en 
un partit clau pels llops, que si gua-
nyen es posaran a un partit del ri-
val, i de ple en la lluita per la pri-
mera posició del grup.

Més fàcil ho tindrà Lluïsos, 
que rep el penúltim classificat, el 
Molins, a les 16.15h. E cas de gua-
nyar, Lluïsos sumaria el quart 
partit sense conèixer la derrota, i 
allargaria encara és la ratxa.

Al grup femení de Copa 
Catalunya, el SaFa Claror va su-
mar la seva quarta victòria de la 
temporada, aquest cop davant el 
Granollers per un ajustat 75-73. 
Aquest cap de setmana, l'equip 
juga amb el Manresa, tercer clas-
sificat. El matx es disputarà en-
tre setmana a la capital del Bages. 
En concret, serà dimecres 15 a les 
21.15h. Tot i la victòria, el SaFa 
Claror segueix sent el penúltim 
classificat del grup.•

El triomf de Lluïsos augmenta a 3 les victòries consecutives. Foto: Gràcia Multiesports

complicat, ja que rep el líder l'Al-
picat, que només ha perdut dos 
partits aquesta temporada, però 
per què dissabte 11 a les 18.15h no 
pot arribar la tercera? Ja diumen-

partits del grupet de perseguidors 
del líder.

Però l'únic lloc on Vedruna pot 
posar fi a la mala ratxa és a la pis-
ta. Aquesta setmana, però, ho tñé 

10, 17, 24 i 31
de març

de 18:30h  a 19:15h

I taller de pinyes 
peR FAMÍLIES!

www.cvg.cat @cvg_cat
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Cartes al director

Sant Medir 
Són dos quarts de deu del matí, els cavalls 
fa mitja hora que haurien de ser aquí. Un 
d'ells és poc més alt que un pony. Arriben 
amb un grup d'encarregats, tants com ca-
valls, mala senyal. Els cavalls, desacos-
tumats i espantadissos, seran incapaços 
d'avançar sense anar agafats pels encarre-
gats. En aquest moment salten les alar-
mes, els encarregats s'emporten als cavalls 
ben lluny de la banda, que assaja fluixet 
davant de l'espant d'aquests. Què passarà 
quan soni el primer cop de timbal? Doncs 
que el cavall del meu fill arrenca a córrer i 
amb prou feines és aturat per un dels en-
carregats. Al mateix temps, el meu cavall 
(per sort sense estar jo muntat) s'espan-
ta i fum un cop de cul a la moto del “urba-
no”, que cau al terra. A tot això, tant jo com 
el meu fill muntem des de fa dècades i jo 
porto competint des de ben jove. Està ben 
clar, aquest cavalls són un perill. Però ep, 
no és culpa seva, no han estat acostumats 
degudament per participar en aquest tipus 
d'esdeveniments. Per evitar complicacions 
i accidents tant per al cavall, com per als 
vianants i els genets decidim baixar del ca-
vall. No hi tornarem a pujar durant tota la 
jornada. La nostra és una colla petita, és un 
gran sacrifici econòmic tirar endavant una 
colla de Sant Medir avui en dia. Només som 
quatre genets i es difícil que les hípiques 
vegin econòmicament viable portar-nos 
cavalls. Per això, hem de recórrer als ser-
veis de “majoristes” que porten cavalls per 
a més d'una colla. No podem evitar pensar 
que aquesta dinàmica és precisament la 
questà creant una situació de perill, ja que 
en ocasions els majoristes contracten els 
serveis d'hípiques de les quals no n'han de-
mostrat la capacitat de suplir cavalls pre-
parats. Ja sigui per desconeixement de la 
festa, per cobdícia empresarial o una mica 
de cada. Sap greu pensar que aquesta dinà-
mica està darrere de les queixes de les soci-
etats animalistes qui, amb raó, es queixen 
de les condicions dels animals en aquest ti-
pus de festes. Si el cavall està ben preparat, 
ve d'una hípica humana i es té cura del seu 
benestar, l'animal no pateix i pot gaudir del 
passeig. Però sembla que no és així sempre.
Jaume Bordas i Andreu, veí de Gràcia i ro-
meu de Sant Medir

Opinió

Gràcia és la pàtria del ministarsystem català i bona prova 
d'això són les contres de L'Independent, per on hi han passat 
exemples de residents famosos (o que encara no ho eren, 
com Manel) i casos més 'patilleros' com el de Toni Cantó, 

quan va viure tres mesos a la Vila. El tema sempre funciona per bo-
ca-orella i així anem retratant aquesta altra Gràcia: aquesta setmana 
tenim dos casos que encara no sabem si tindran categoria de contra, el 
de la periodista Danae Boronat, flamant presentadora del late de TV3 
Zona Franca, que ha triat la plaça de la Virreina per a una entrevista 
amb Vilaweb, i el cantant Triquell, que dimecres estava al Plantaciones 
del carrer Gran amb Carolines. Tots dos tenen fans a la Vila...

El
depen-

dent

Editorial

El debat pel trasllat de 
l'Estrella es tanca en fals 

El temps preelectoral apreta i cal deixar tancades la majoria de car-
petes que han portat cua en aquest mandat: amb les escales me-
càniques es va aconseguir un pacte que semblava impossible ara 

fa un mes, ara un altre pacte impossible es tanca en fals pel trasllat 
del Mercat de l'Estrella i no cal oblidar que no hi haurà pacte possible 
immediat -si no hi ha una sorpresa en temps afegit- sobre la Rambla 
Verda de Vallcarca. Són aquests tres exemples de la realpolitik local, 
que es resumeix en marejar la perdiu entre uns i altres tant com cal-
gui però en la necessitat finalment de prendre una decisió, i aquí és 
l'administració qui ha de tenir sempre el paper més galdós. 

No hi havia camí del mig possible per quadrar el cercle entre les pri-
oritats dels tècnics en les propostes de trasllat obligatori del Mercat 
de l'Estrella, després de les patologies greus detectades el juliol de 
2021, entre la urgència i el no hi ha més remei expressat pels paradis-
tes i també entre la reacció inusitada del veïnat d'Horta-Guinardó da-
vant l'afectació que provocarà la ubicació del mercat al Parc del Baix 
Guinardó. Les escenes de crispació registrades en els últims mesos en 
els consells de barri van ser dignes d'estupefacció.

Finalment, però, ha arribat la decisió (quatre mesos després del 
temps aturat per l'alcaldessa i posant el nou límit de trasllat tres anys 
deseprés de la detecció de les patologies) i diuen a l'Ajuntament que, 
ara sí, aquesta és definitiva i irrevocable. I la decisió és clarament de-
cantada a favor dels paradistes. Triar és trair, diuen, però la política 
també és arriscar.

La dificultat afegida, en aquest cas, és el temps preelectoral, que vi-
cia aquest debat tant per la part d'uns partits de govern i oposició que 
ara exhibeixen tàcticament les seves discrepàncies en el tema com en-
tre uns veïns que també voten. Encara que a nosaltres ens agradaria 
pensar que tota opinió s'expressa estrictament en favor de la legítima 
demanda de conservar el Parc del Baix Guinardó tal com estava.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Compromís docent 
feminista (1)

Docents crítiques i 
experimentades ens 
indiquen el camí per 
revertir la situació

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

El Grup de Treball Educació Feminista 
de Rosa Sensat ha fet un manifest per 
al 8M que ens fa reflexionar: “Potser 

sembla que ho tenim tot fet perquè les 
nenes ja no s’identifiquen amb la prin-
cesa vulnerable que espera ser rescatada 
i els nens ja han après el discurs que ells 
també poden plorar”. Però és això sufi-
cient? Hi ha falta d’oportunitats, abús, 
discriminació, agressions psicològiques, 
físiques, sexuals, feminicidis... Ens parlen 
docents experimentades, crítiques i refle-

xives i ens indiquen el camí per revertir 
la situació perquè arriben a la població 
més jove, les seves famílies i a la societat 
en general. “L’etapa escolar és el període 
en el qual es construeixen les identitats 
sexuals i de gènere, per això és impres-
cindible incloure la mirada feminista i 
desmuntar els valors i estereotips an-
drocèntrics i heteropatriarcals des dels 0 
anys. Reivindiquem el dret a una forma-
ció afectivosexual que ensenyi a estimar 
des de la diversitat i el reconeixement, 
des de la cura, sense complexos, sense 
pors”. Cal que la Generalitat (Educació 
i Feminismes) actuï amb contundència, 
igual que ha fet amb la formació digital 
del professorat i no relegar-ho a la volun-
tarietat. Sembla que el fet que tanta gent 
pateixi violències masclistes no té el ma-
teix rang ni urgència.•

mailto:publicitat%40independent.cat?subject=
mailto:redaccio%40independent.cat?subject=
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Opinió convidada
Gràcia Cap a on Vas

Per un mercat de 
l'Abaceria del segle XXI

L ’any 2015, en temps de l’alcalde Trias, quan hi va ha-
ver una primera proposta de reforma del mercat 
de l’Abaceria, des de Gràcia cap on Vas ens vàrem 
posicionar contra aquell projecte. Ho fèiem perquè 
crèiem, i creiem, en els mercats municipals com un 

equipament, un servei bàsic per a la ciutat, com ho són les 
escoles, els hospitals, les biblioteques, els centres culturals 
o els esportius. Potser val la pena recordar que aquell pro-
jecte dedicava, dit a l’engròs, una planta sencera al mercat, 
una al supermercat, una a un aparcament rotatori i una 
altra a serveis.

Ja aleshores ens vàrem oposar al súper. Consideràvem, 
i considerem, que aquest model, promogut per l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona, és obsolet i privatit-
za un sòl públic per raons de finançament. En la propos-
ta actual, el súper s’ha reduït una mica respecte a la inicial, 
però per nosaltres hauria de desaparèixer. Prou que n’hi ha 
al barri! També ens oposàvem al pàrquing per als clients i 
vàrem aconseguir que es reduís substancialment. Tot i que 
això, probablement, farà el supermercat menys atractiu per 
a grans cadenes, continuem creient que és un contrasentit, 
en el context d’emergència climàtica actual, construir un 
aparcament per a vehicles privats en un equipament públic.

Al llarg d’aquests set anys, s’ha aconseguit que en plan-
ta baixa prop d’una quarta part del mercat sigui un espai 
públic, de les dimensions d’alguna de les places de Gràcia. 
Potser hi ha qui no ho té present, però el pla d’urbanisme 
de Gràcia, aprovat fa més o menys un any, continua qualifi-
cant aquest espai d’equipament i no de zona verda. Alhora, 
preveu la creació de noves zones verdes a l’espai de l’antic 
Teatre Principal, ara pàrquing Principal, prop de plaça de 
la Vila, als laboratoris Viñas, i des de fa més de 40 anys hi 
ha planejada una zona verda ampliant la plaça Joanic. De 
la mateixa manera que, afortunadament, no és fàcil requa-
lificar una zona verda, tampoc no ho és fer una zona verda 
en un espai destinat a equipaments.

En la nostra reivindicació, no vam aconseguir molts 
dels objectius que ens proposàvem. Ara bé, tot i que aquest 
no és, ni de bon tros, el nostre model de mercat, hi ha as-
pectes que ens agraden. Sobretot els que tenen a veure 
amb l’amplitud dels espais interiors, necessària, tal com 
ens va demostrar la recent pandèmia, i amb l’obertura del 
mercat de cara als carrers que l’envolten. 

Per adaptar-nos als nous temps, ens queda feina per fer, 
com la d’aconseguir que les bases del concurs del super-
mercat afavoreixin alternatives als establiments convenci-
onals i que el projecte introdueixi els aspectes de sosteni-
bilitat i mediambientals descuidats fins ara. Aquest mercat 
hauria de ser modèlic en aquest sentit i, per això, hem 
presentat un recurs d’alçada a l’Alcaldia, ja que el projec-
te incompleix els requeriments ambientals de l’MPGM de 
Gràcia, en aspectes com la gestió dels residus orgànics, la 
gestió de l’aigua de pluja i l’estalvi d’aigua, o la implemen-
tació de coberta verda, entre d’altres. Tampoc entenem 
que a l’espai públic exterior s’hi puguin instal•lar noves 
terrasses; massa que n’hi ha a la Vila. Dit això, també ente-
nem que les paradistes no vulguin més retards després de 
més de set anys de discussions. 

No ho oblidem, a la Travessera hi havia un mercat, i hi 
ha de continuar estant: al cor de la Vila.•

Ens queda feina per fer: aconseguir 
que les bases del concurs 
del supermercat afavoreixin 
alternatives als establiments 
convencionals i introduir els 
aspectes de sostenibilitat

Opinió
la 

setmana

'L'amica geniale'

Lluís Bou

L’amica geniale, basada en les novel·les 
d’Elena Ferrante, és una de les millors 
sèries que es pot veure actualment. 

La trobareu a HBO. Rodada amb un estil 
melodramàtic, al qual a Catalunya potser 
no estem acostumats, hi podreu veure el 
neorealisme italià de Roberto Rossellini 
i Vittorio de Sica, i alguna espurna d’El 
Padrino de Francis Ford Coppola. Deixeu 
passar els capítols de presentació.

La sèrie se centra en Nàpols i descriu 
la vida d’un rione (barri perifèric) de la 
ciutat, amb el teló de fons de la societat i 
la política italiana des de la fi de la Segona 
Guerra Mundial. El Nàpols de la post-
guerra hi apareix amb una riquesa colo-
rista que s'entrellaça amb la pobresa. La 
sèrie cal veure-la en versió original, cosa 
que vol dir en napolità la major part del 
temps. I notareu que és més pròxim al 
català que no pas l’italià normatiu sorgit 
del florentí el segle XIV. Només per això 
ja val la pena.

La sèrie està protagonitzada per dues 
noies amigues, Lila i Lenu, que tenen 
dues formes d’intel·ligència oposades. 

Una intuïtiva i alhora impulsiva, i l’al-
tra racional i alhora introvertida. Són 
les dues formes descrites per la càbala 
a l’Edat Mitjana en les sefirot Hochmà 
(pensament intuïtiu) i Binà (pensament 
racional). La càbala recomana combinar 
les dues formes de pensament, però les 
dues noies napolitanes no ho fan gens i 
d’aquí surt la trama de la sèrie. La histò-
ria està narrada des del punt de vista de 
la Lenu, la noia Binà, interpretada per 
Margherita Mazzucco. L’enlluerna la ma-
nera de fer de Lila, la noia Hochmà, in-
terpretada per Gaia Girace, que és la que 
estira la trama. Lenu i Lila callen més que 
parlen dels sentiments i les contradicci-
ons en què van entrant, com una metà-
fora del que fa la societat napolitana, no 
pas la italiana del Nord.•

Aquesta sèrie cal veure-
la en versió original en 
napolità; notareu que 
és més pròxim al català 
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P enso que a la vida hi ha “coses” que funcionen 
de manera intrínseca i inqüestionable. I soc 
conscient que la paraula “cosa” la fem servir 
sovint com a crossa per imaginar-nos les opci-
ons més variades: activitats, hàbits, costums, 

coneixements ... 
En termes generals, les activitats cooperatives fun-

cionen millor que les competitives, habituar-se a fer 
exercici de manera moderada funciona millor que no 
fer-ne mai, tenir el costum de trobar-se amb amics i 
compartir la vida funciona millor pel nostre equilibri 
psíquic que viure tancats en nosaltres mateixos, sentir 
desig d’aprendre i adquirir nous coneixements funci-
ona millor per al desenvolupament del cervell que no 
pas deixar d’interessar-se pel que passa al nostre vol-
tant...

Una de les “coses” que tinc comprovat que “funci-
onen” són les Entitats, Associacions, Casals o Clubs 
d’orientació religiosa o laica. Són espais socials on les 
persones es reuneixen per afinitats diverses, per rea-
litzar activitats concretes, compartir aficions, desen-
volupar projectes...

Catalunya n’és plena des de l’inici de la seva histò-
ria. Són autèntiques “escoles de vida” i serveixen per 
aprendre a “practicar la democràcia”; representen 
oportunitats inigualables per fomentar la convivèn-
cia entre persones d’edats i gustos diferents però, so-
bretot, i això sol ser més complicat de gestionar, entre 
persones amb sensibilitat política, identitària, religio-
sa i cultural sovint divergents. Per no parlar del com-
portament, de l’equilibri personal de cadascú i de la 
capacitat d’encarar conflictes d’interessos i cercar so-
lucions el màxim de satisfactòries per a la majoria. 

Les habilitats per conviure i treballar en equip s’ad-
quireixen gràcies a l’observació i la imitació de perso-
nes referents – que sempre en calen, sobretot per als 
infants i joves- i el foment de l’esperit crític i la genero-
sitat per donar part del propi temps i coneixements al 
servei del conjunt dels associats/des. 

I quan tota aquesta dinàmica es rega amb alegria, 
cordialitat, simpatia, diversió i amistat, aleshores ens 
podem considerar molt afortunades/nats.

El passat dimecres 8 de febrer, l’Ajuntament 
de Barcelona va voler agrair públicament la tasca 
d’aquestes entitats. Considero que és una iniciativa en-
comiable. Els elogis i reconeixements –en justa mesu-
ra– legitimen la feina feta i estimulen a continuar-la. 
Érem 97 entitats i la més antiga datava de l’any 1200. 
En la seva magnífica dissertació, el periodista Enric 
Calpena ens va recordar que els antics habitants de la 
nostra ciutat tenien unes ambicions, unes virtuts i uns 
defectes similars als nostres i que una de les raons per 
les quals – a partir del segle XIV - ja es van començar 
a organitzar va ser perquè les ordres, lleis i decisions 
que afectaven els catalans venien de fora de Catalunya 
i es promulgaven sense tenir en compte la seva mane-
ra de pensar i de ser i s’agruparen per trobar respostes 
a les seves necessitats.

I, més endavant, en el pas del segle XIX al XX, la re-
volució burgesa configura el nostre tarannà actual. 
Els habitants de les ciutats passaven de considerar-se 
“súbdits” a ser “ciutadans” i, per tant, proliferaven 
aquesta mena d’espais socials que han perviscut fins 
a l’actualitat els quals, justament avui, continuen sent 
molt necessaris.

El periodista va fer-nos un avís: “Ai del dia que l’ad-
ministració substitueixi l’empenta ciutadana!” I jo em 
permeto acabar amb un consell: Si aneu a parar a una 
entitat i, pel que sigui, no us hi trobeu prou bé, no us 
desanimeu i busqueu-ne una altra. A vegades les per-
sones podem no encaixar, però el model d’entitat sí 
que funciona. Està més que demostrat! •

Opinió convidada
Mercè Sesé, activista social i membre del Consell Directiu de El Cercle de Gràcia

Un model que funciona

Si aneu a parar a una entitat i, 
pel que sigui, no us hi trobeu 
prou bé, no us desanimeu 
i busqueu-ne una altra. A 
vegades les persones podem 
no encaixar, però el model 
d'entitat sí que funcona

Opinió
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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 26 de març
Mujeres inspiración. Exposició col·lectiva 
amb la participació de Natalya, Alejandro 
Carlini, Akross The Twin, Ramon Pons, 
Martin, Van, Cami, DaGraVile. S'inaugura 
aquest divendres 10 de març amb una 
performance poètica (19h) a càrrec de 
Sonia del Campo, Esther Fernández i 
Margarita Muñoz.
Sala Planeta B (Travessera de Gràcia, 212)

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
Divendres 10 de març
Concert: Clara Sunyer. Presenta Sents, po-
esia i música.
La Casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30h

Concert: Adriano Galante + Actuació sor-
presa. 
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Concert: Juan Gallardo & Moreira (cançó 
d'autor, indi-folk).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Dissabte 11 de març
Xerrada: Cartografia de l'amistat. A càr-
rec d'Alfredo Díez Merino, Doctor en 
Filosofia i Ciències de l'Educació.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 12h 

Folk als Mercats: Namorala Pandereteiras.
Mercat de l'Abaceria i L'Estrella, a les 12h

Barcelona Obertura Spring Festival: Trio 
Trio Stanculeasa - Codina - Heredia.
Casa Seat (Pg. Gràcia, 109), a les 12.30h

Teatre: Cartes a Mahalta. Espistolari de 
Màrius Torres i Mercè Figueras. 
La Casa dels contesl (Ramón y Cajal 35), 
a les 19h

Espectacle: Contracontes, a partir de con-
tes de Quim Monzó. Delit Teatre.
La Casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 21h

Concert: Els Catarres (entrada per sorteig 
a les XXSS del grup)
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Diumenge 12 de març
Titelles: Els Tres Porquets i el Llop. Cia 
Vergés.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Trad d'autor: La Maria.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19h

Dimarts 14 de març
Contes en anglès: English Story Time: 
Mary Anning. A càrrec de Laura Gil. Edat: 
de 6 a 9 anys.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 17.30h

Xerrada: Jane Austen, una clàssica molt 
moderna. A càrre cde M. Àngels Cabré, 
escriptora.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h 

Aula d'Extensió Universitària: Les grans 
dones matemàtiques al llarg de la història.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h

Festival In-Edit: Material Sirles, un 
Septenni. Direcció: Lulu Martorell, Roger 
La Puente i Martí Sales.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Dimecres 15 de març
Kamishibai, contes per a la igualtat. NS 
Dance Theatre. Intèrpret: Núria Serra 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17h 

Lletra petita: El senyor Borra a la bibliote-
ca, amb Elena Mesa. + 4 anys.
Biblioteca Antonieta Cot (Pg. Vall d'He-
bron, 65-69), a les 17.30h

Cinema: Frederica Montseny, la dona que 
parla. Laura Mañá. 2021.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h
Les Vespres dels dimecres: Marcel 
Casellas, Manú Sabaté i Marçal Musté.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
21h

Concert: Roba Estesa (entrada per sorteig 
a les XXSS del grup).
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Dijous 16 de març
Lletra petita. Contes a la mà: Dones. Amb 
Gisela Llimona. 2-4 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Soda Jam Session #322 (jazz).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30h

Agenda

Entitats

Divendres 10 de març
Tarda de cinema infantil: Zog i els doc-
tors voladors (a partir de 3 anys).
Can Carol (Cambrils, 26), a les 17.30h 

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

Cinefòrum Dones cineastes: Señor (Sir, 
2018). Rohena Gera (Índia).
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 32-
34), a les 20h

Teatre: Sola en la foscor, de Frederick 
Knott. Grup de Teatre El Centre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h, dis-
sabte 11 a les 22h i diumenge 12 a les 18h

Dissabte 11 de març
Cinema: Eva al desnudo.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 11h 

120è aniversari de El Cercle: concert de 
musicals.
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 21h 
i diumenge a les 18h

Diumenge 12 de març
Vermut de contes: Dones valentes, amb 
Guadalupe Blesa i Monika Klose. 
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 36), a 
les 12h

Si voleu publicar 
els vostres actes en 

aquesta agenda, envi-
eu un correu electrònic 

a redaccio 
@independent.cat

Amb el suport de

Els personatges de la Bruguera 
visiten la plaça Lesseps 
L'Arxiu Municipal i Biblioteques de Barcelona organitzen una activitat per conèixer 
a fons què va representar i quina influència va tenir l’editorial Bruguera. Rafa 
Burgos serà l'encarregat de donar a conéixer alguns dels tresors que conserven 
l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia i la Biblioteca Jaume Fuster sobre el 
segell. S'aprofitarà l'ocasió per fer un viatge al voltant de la plaça de Lesseps, un 
exemple de metamorfosi urbanística encara no resolt del tot. Cal inscripció prèvia.

Divendres 10 de març a la biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22), a les 17h

Recomanem

À.G.P.
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Silvia Manzanera 

Cofundadora de la Fura 
dels Baus, Teresa Puig té 
una llarga trajectòria en 
el món del teatre. Fa sis 
anys que dirigeix La Casa 

dels contes, un espai per a tots els 
públics, amb musicals, titelles, nar-
ració oral, poesia... Un lloc de troba-
da i una manera de veure el món.

A punt de fer sis anys de programa-
ció cultural contínua, quina valora-
ció en feu?
Positiva, des que vam obrir encara 
hi som i ens falten hores. Tirem en-
davant gràcies a la generositat dels 
artistes i la curiositat del públic. Al 
principi veia vianants que passaven 
davant la porta i ni s'aturaven; què 
difícil donar-se a conèixer! A ban-
da del confinament, en sis anys no 
hem parat. Ara molts ens conei-
xen tant de la ciutat com d'altres 
indrets que venen expressament 
atrets per la programació. 

Llavors ja teniu un públic fidelit-
zat. Què hi oferiu?
Volem que les famílies i el públic, 
nouvinguts a Barcelona que s'in-
tegren a través de la cultural, s'hi 
trobin com a "Casa". Vam comen-
çar fent algunes funcions de cap 
de setmana, i ara en fem unes deu; 
és a dir, unes quaranta mensuals. 
Una sala com aquesta ha d'estar 
viva. Fem cultura a peu de carrer, i 

moltes vegades amics de Casa dels 
contes s'acosten a la porta per pre-
guntar què els aconsellem de veure. 
Compten amb nosaltres. 

Quin és el vostre tret diferencial. 
La proximitat, per les dimensions 
de l'espai el públic no és anònim. 
Tenim menuts que van començar a 
venir que encara no parlaven i van 
creixent amb nosaltres. He vist atu-
rar-se nens a la porta i demanar als 
pares d'entrar; és molt gratificant. 
El secret és en creure en un projec-
te així i estimar les arts escèniques. 

La cultura com a necessitat vital...
L'ideari és fer cultura propera, ac-
cessible, i experimentar i obrir la 
porta a grups que volen mostrar la 
seva obra. Un hàbit com pot ser la 
bona alimentació. Elaborem bones 

L'actriu i ànima de La Casa dels contes, Teresa Puig. Foto: Cedida

Teresa Puig (La Casa 
dels contes): "La cultura 
ens fa més rics en 
recursos per viure"
A punt de fer sis anys, l'espai de Ramón y Cajal 35 es consolida 
amb una proposta d'arts escèniques de proximitat i familiar 

Breus

'Mon Crime', de 
François Ozon, 
obrirà el BCN Film 
Fest el 20 d'abril

El Festival Internacional 
de Cinema de Barcelona-
Sant Jordi, BCN FILM 
FEST arrencarà el proper 
20 d'abril amb la projecció 
als Verdi de Mi crimen 
(Mon Crime), comèdia 
d'intriga de François Ozon 
encarregada d'inaugurar 
una edició que compta 
amb una destacada 
participació catalana i 
espanyola: Laia Costa, 
Elvira Lindo, Daniela 
Fejerman, Emma Suárez, 
Silvia Munt, Aina Clotet, 
Elena Trapé o Núria 
Prims. També destaca, a 
la secció oficial, l'estrena 
de Un cel de plom, òpera 
prima de Miquel Romans 
sobre la vida de Neus 
Català, referent de la lluita 
antifeixista.

Cedida

'El Cos', l'exposició 
col·lectiva del 
projecte Minerva, 
ara a la Sedeta
Amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona, 
el col·lectiu Minerva 
exposa a la Sedeta 'El 
Cos', una reflexió sobre el 
cos a través de diverses 
perspectives i disciplines 
artístiques com la 
fotografia, la pintura, 
l'escultura o la poesia. La 
mostra de les creadores 
de Gràcia es podrà visitar 
fins a finals de mes.

S.M.

Del 17 de març al 2 d'abril el fes-
tival Mutis es desplegarà a di-
ferents espais de la ciutat (i de 

la perifèria) per reivindicar l'esce-
na teatral emergent amb un car-
tell on tenen cabuda els nous llen-
guatges, el teatre físic, els textos 
clàssics, el teatre breu o les lectu-
res dramatitzades. En aquesta 14a 
edició, hi participen una trentena 

de companyies dividides en les di-
ferents seccions del festival, i que 
han estat seleccionades entre més 
de cent candidatures, un increment 
del 25% respecte a la participació 
de l'any passat. A banda de Lluïsos 
de Gràcia i Fabra i Coats com a seus 
principals, enguany se suma la Sala 
Ón, a Camp d'en Grassot, acollint 
tres dies de microteatre.

Entre la programació es troben 
obres de nova creació com l'ante-
rior Premi a Millor Text Breu per 

l'Acadèmia d'Arts Escèniques d'Es-
panya 'Final de trayecto' de Misael 
Sanroque; 'La meva àvia és im-
mortal (assaig d'un funeral), de 
l'actriu gracienca Gisela Saló; I'am 
(not) good de la Cia Miratges o 'La 
Roda de la Felicitat', d'Adrià Serra 
Perejil. Aquestes tres peces es po-
dran veure a l'escenari de Lluïsos 
Teatre. Precisament la directora 
de l'entitat, Marta Buch, va reiterar 
el seu suport a un projecte "jove" 
que encaixa amb la línia d'altres 

Alberto Rizzo (Mutis), Carles Sala (Fabra i Coats) i Marta Buch (Lluïsos). Foto: S.M.

iniciatives de Lluïsos, com ara el 
Desconnecta o el Màgicus.

L'aportació internacional vindrà 
de la mà de 'Puente/Cicatriz', del 
mexicà Atanasio Cadena, i es repre-
sentarà al centre cultural Mexcat. 
El director del Mutis, Alberto Rizzo, 

ha destacat la diversitat d'espais 
que presenta el festival com un ele-
ment molt positiu ja que "cadascun 
d'ells permet una relació diferent 
amb el públic, i ha assenyalat "l'er-
ror" i "el dret a equivocar-se" com a 
part del procés creatiu.•

El Mutis reivindica l'escena emergent 
i suma la Sala Ón per al microteatre 
Una trentena de companyies participen a la 14a edició del festival, 
que compta amb el suport de Lluïsos per quart any consecutiu

emocions, amb elles fabriquem el 
pensament, l’estat d'ànim i la refle-
xió. Això ens fa més rics en recur-
sos per viure. Volem ser un espai 
de trobada i concòrdia. Una mane-
ra de veure el món. Un tarannà que 
té molt a veure amb l'aire de Gràcia 
i amb entitats que fan la vida més 
humana en aquesta metròpolis.

Principals reptes?
De vegades és dur veure que algu-
nes funcions no tenen convocatò-
ria, i són feines molt elaborades i 
per poc que es pugui, mirem de no 
suspendre, ni que siguem poc pú-
blic val la pena fer-la. Tinc el rep-
te d'arribar a col·laborar amb les 
escoles properes perquè als seus 
projectes s'inclogui activitats que 
podem gestionar des de aquí. 
Contrarestar la influència tan for-

ta de les pantalles. Amb el Casal de 
Gent gran ja hi oferim programa-
ció de tota mena per a les persones 
de la residència.

Com veus el sector de la narració 
oral? Gràcia pot ser referent?
Els contes no són únicament per a 
petits, és la Literatura del teatre. 
És un gènere meravellós i si algú 
no ha vist mai un espectacle de 
contes per a adults, els convido a 
venir, almenys als de Gràcia.

Després de la pandèmia, s'ha re-
cuperat tot el públic? 
En ser un espai petit ens fa flexi-
bles i podem adaptar-nos a condi-
cions adverses. Sense pretendre-ho 
anem creant una familiaritat amb 
qui s'acosta per a conèixer-nos. El 
temps de confinament i de restric-
cions en el contacte entre les perso-
nes ens ha fet veure la importància 
de poder-nos reunir i celebrar co-
ses, com un ritual, ja que som fets 
per a compartir, i La Casa dels con-
tes ofereix aquesta possibilitat.

Quines expectatives de futur tens? 
Fer-me càrrec de l'associació era 
una nova empresa per a mi; ara 
compto amb la col·laboració de 
bons amics que fan més fàcil la 
feina de gestió. Tots sumem. És 
un projecte que té sentit mentre 
hi hagi idees, i ens falten hores per 
incloure més coses. Estem oberts a 
tot el que sigui expressió artística 
i formació escènica.•
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Sant Medir, lluita i festa 
El passat divendres 3 de març Gràcia va tornar a viure una nova edició de Sant Medir, una festa que 
s'encamina cap al bicentenari i que, contra tota adversitat, es resisteix amb compromís, alegria, 
tradició, i molts caramels. Enguany, les 22 colles participants van repartir més de 22.500 quilos de 
caramels (uns de tipus dur més tradicional i un tou, tipus llaminadura). Des de ben d'hora i fins al 
migdia, les diferents colles van recorre els carrers de la Vila, al migdia van participar de l'aplec a 
l'Ermita de Sant Medir, a Collserola, i al vespre, totes les colles juntes van desfilar pel carrer Gran 
de Gràcia fins als Jardinets, deixant-nos imatges que ja són icòniques. A Sant Medir 2023 totes les 
colles participants són protagonistes, però enguany, n'hi ha dos que mereixen menció especial: la 
Moderna i la Monumental, que celebren 75 anys de lluita i festa. Fotografies: Josep M. Contel

Documents
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La torratxa

Ideals vs. realitat
Marina F. Torné 
 
 

Res com la maternitat m'ha despullat 
tant davant del mirall. I la imatge que 
s'hi projecta destapa les meves vergo-

nyes. Ja no en un sentit literal, que també, 
aquella carn que no ha acabat de tornar a 
lloc, aquelles ulleres persistents, indele-
bles, com dues punyalades, conseqüència 
de tantes nits mal dormides. Però és que 
més enllà de tot això, han quedat al desco-
bert les meves pròpies contradiccions. 

No he tingut l'oportunitat de trobar-me 
un enquestador del CEO, ni del CIS, però 
sempre he estat convençuda que a la pre-
gunta de si creus en l'educació públi-
ca la resposta és un sí rotund. Com per 
descomptat crec en l'escola inclusiva i 
integradora, que combati la segregació. 
Faltaria menys. Fins que m'he trobat en 
el viacrucis d'haver d'escolaritzar la meva 
filla, que el curs que ve comença l'escola, a 
P3 (I3, n'hi diuen ara). 

Per encertar a la tria ens hem capbus-
sat en una autèntica gira de portes ober-
tes. Públiques, perquè aquesta és la prio-
ritat, però també concertades, que mai se 
sap. I, oh sorpresa, una cosa és pregonar 
i l'altra predicar amb l'exemple. Ideals i 
proclames vs. la crua realitat. I aquesta 
crua realitat és que no és el mateix una 
pública del Poble Sec, per exemple, que 
de l'Eixample. La crua realitat és que els 
centres del radi més pròxim són tots d'al-
ta complexitat. I que aquesta crua realitat 
va per barris. Al Poble Sec, les escoles es 
llancen a la recerca de famílies autòcto-
nes (en el pitjor sentit del terme) per de-
manar-los l'esforç d'ajudar-los a rever-
tir la tendència, que s'hi matriculin, per 
compensar, perquè la immensa majoria 
d'infants no siguin d'entorns vulnera-
bles, amb fins a deu llengües diferents per 
aula. I et creus el projecte, però dins teu 
el dubte va fent-se gran. I la veu que crida 
que la teva nena es mereix sortir ben pre-
parada i que potser aquell no és l'entorn 
idoni, es barreja amb la que manté que el 
primer és que aprengui a ser persona. I et 
preguntes com fer compatibles una cosa 
i l'altra. I un matí t'aixeques amb pensa-
ments propis d'un votant de Cs i t'espan-
tes. I t'atures i recordes que el primer són 
els principis. I mentrestant, el full de la 
preinscripció segueix en blanc.•

Ramon Calabuch Batista, conegut com a Moncho i 
un referent de la Gràcia gitana, tindrà una placa en 
el número 24 del carrer Fraternitat a partir del 18 
de març, una placa que recordarà per sempre el seu 
nom i el lloc on va viure amb la seva família, fins que 

la seva trajectòria artística el va fer voltar pel món. Des que 
va morir a finals de 2018 a la casa que tenia a Mataró, on va 
viure els darrers anys de la seva vida, hem recolzat la pro-
posta d'homenatjar un artista que a més de néixer a la Vila 
va aconseguir arribar a ser un referent mundial del bolero. 
Per cert, que no va néixer a Fraternitat, sinó al número 13 
del carrer Progrés, però als dos dies es van traslladar a la que 
va ser la residència dels Calabuch. 

Parlis amb qui parlis tothom coincideix amb què va ser 
el número 1, era el rei del bolero. No hi ha cap discussió al 
respecte. Tot i que l'entorn del jove Moncho era la rumba, 
quan un dia va escoltar Lucho Gatica, ja només va voler can-
tar boleros. El seu cosí germà Joanet Calabuch, que va estar 
amb ell els darrers anys i que el va acompanyar fins al final, 
ens va explicar un dia que, tot i tenir un estil diferent al can-
tant xilè, tots dos sentien una gran admiració per l'altre. A 
Cuba va arribar a ser un autèntic ídol. "Allà era una bogeria, 
havia d'anar fins i tot amb guardaespatlles", explica l'Este-
ban, el seu cunyat i una de les persones del cercle més pro-
per al cantant. Amb ell, sovint recordaven l'anècdota del cop 

de puny a José María Íñigo. "Tenia una actuació a Televisió 
Espanyola i va arribar tard, i el periodista va fer un comen-
tari racista, dient que com era gitano era un impresentable. 
Quan ho va sentir, en Moncho li va fer un cop de puny que el 
va tirar a terra. Però ja no va poder actuar més allà". 

La família recorda la persona propera, que es feia esti-
mar i que, després de retirar-se de la música per proble-
mes de salut es va aficionar a pescar. Amb en Joanet ana-
ven sovint a Premià, i pescaven sense canya, només amb 
fil i un esquer de musclos. També jugaven molt al dòmino. 
Envoltat de família i amics (menció especial a la Núria i el 
José), va estar cuidat fins al final. "Recordo l'última vegada 
que va cantar, ho va fer a casa, va treure la guitarra i es va 
posar a cantar. Va ser molt emocionant", explica l'Esteban. 
El proper dissabte 18 de març també estarem tots els que 
estimàvem i admiràvem el Moncho, rei del bolero.•

Gràcia amb Moncho, 
el rei del bolero

El número 24 del carrer Fraternitat, on va viure Moncho amb la seva família i on es col·locarà una placa en record del cèlebre cantant. Foto: B.M.L.

Ricard Valentí  

 

Plaça Raspall

Parlis amb qui parlis tothom 
coincideix amb què va ser 
el número 1. No hi ha cap 
discussió al respecte
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