
Illa Carolines, ja al detall: bloc 
principal de l'escola a Riera de 
Cassoles, parc i habitatge públic
L'expropiació afectarà també més de la meitat dels terrenys de les Filles 
de la Caritat i els nous jardins tindran una entrada per Gran de Gràcia 219

Albert Balanzà

El Districte no ha deixat escapar l'oportunitat de cul-
minar el mandat amb l'última gran operació de ter-
renys al nucli històric a l'anomenada Illa Carolines, 
l'espai interior que hi ha en el triangle Gran de Gràcia-
Carolines-Riera de Cassoles i que des de fa dècades 

està ocupat per naus de despatxos professionals, un petit pul-
mó verd i els terrenys residencials de les Filles de la Caritat. 

Des que el febrer de 2021 van emergir aquests terrenys 
en la forta modificació del Pla General en l'àmbit de Gràcia 
i també des que a la tinent d'alcalde Janet Sanz se li va es-
capar en roda de premsa que hi aniria una equipament do-
cent, els equips tècnics no han deixat de treballar no només 
per donar resposta a la proposta educativa (a la qual s'hi 
van agafar de seguida com a alternativa a la idea de l'Hospi-
tal Evangèlic les famílies de l'escola provisional Teixidores) 
sinó que han llançat una mirada més àmplia que aquest 
dimecres s'ha presentat a aquests principals destinataris, 

El projecte es presenta a 
l'AFA i escola Teixidores amb 
crítiques a la durada del 
procés: dos mandats i mig

Carreró de les Carolines, accés secundari de la futura escola. Foto: A.B.

amb crítiques a la durada del procés (dos mandats i mig). 
En l'espai implicat, uns 6.000 metres quadrats totals, la 

proposta preveu uns 2.800 metres quadrats per a l'escola 
amb entrada i alçada principal per Riera de Cassoles i amb 
un edifici secundari baix a l'interior d'illa que inclourà patis, 
uns 2.700 metres quadrats per a una gran zona verda d'ac-
cés públic (on ara ja hi ha una desena de grans arbres) i un 
bloc d'habitatge públic també a Riera de Cassoles amb pos-
sibilitat de pista esportiva. L'expropiació afectarà més de la 
meitat dels terrenys de les Filles de la Caritat i els nous jar-
dins tindran una entrada per Gran de Gràcia 2019. Pàgina 3 

L'edifici Fabrick 
de Milà i Fontanals 
culmina una 
renovació integral 
per obrir-se al barri 
L'antiga fàbrica tèxtil transforma els 
baixos dels carrers Monistrol i Santa 
Eulàlia per revitalitzar el comerç P5

Un estudi alerta que 
l'alzina de les casetes 
d'Encarnació perd 
vigor i que té una 
protecció insuficient
Salvem L'Alzina argumenta 
la reculada en la tala d'arbres 
i la reforma de l'espai P3

Els Premis Vila de 
Gràcia renoven el 
guardó i inclouen 
requisits per garantir 
la diversitat sexual 
 
Les bases valoren ara els aspirants 
que apliquin mesures contra 
l'assetjament i per la igualtat P4
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2 Política
Breus

ERC va guanyar 
les eleccions de 
2019 per nou vots, 
al recompte fi nal

Quan ja tota la maquinària 
és a punt per a les 
eleccions municipals del 
28 de maig, una recerca 
de BTV ha detectat un 
capgirament de l'estret 
resultat a Gràcia que 
inicialment va proclamar 
com a primera força 
BComú sobre ERC per 40 
vots de diferència (14.838 
a 14.798). Al resultats 
defi nitius, la suma i 
revisió de paperetes fi nal 
va abocar un canvi i els 
republicans van avançar 
els comuns per 9 vots 
(14.857 a 14.848).

A.B.

La nova Fundació 
Neus Català, fusió 
de dos projectes, 
es presenta al CAT
La militant comunista 
i activista antifeixista 
Neus Català, penúltima 
supervivent catalana del 
camp de concentració 
de Ravensbruck, donarà 
nom a una nova fundació 
que es presentarà al CAT 
el proper 13 d'abril, vigília 
de la commemoració 
de la Segona República. 
El nou projecte, que 
ja té web i compte de 
twitter, és la fusió de la 
Fundació L'Alternativa 
i la Fundació Revolució 
Democràtica.

Nomenclàtor aparca de 
nou la idea de rebatejar 
la plaça Flandes per 
Wanda Morbitzer
El Districte ja havia retocat una reforma de l'espai que preveia 
fl ors de lis a l'asfalt i el ple de l'1 de desembre havia avalat el canvi

Albert Balanzà

Nomenclàtor ha fet mar-
xa enrere al segon intent 
en deu anys de rebatejar 
la plaça Flandes, a tocar 
del passeig de la Mare de 

Déu del Coll, amb el nom de Wanda 
Morbitzer, en honor a l'activista po-
lonesa que va gestionar l'orfenat de 
Can Marsans, on ara hi ha l'alberg 
Mare de Déu de Montserrat. Així 
ho ha anunciat ofi cialment aquest 
dilluns el regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, un cop en els últims mesos 
trascendís de nou la idea de canvi i 
reviscolés la protesta del veïnat de 
l'únic bloc afectat pel canvi de nom. 
El Districte fi ns i tot ja havia retocat 
una reforma urbanística que pre-
veia inicialment unes fl ors de lis a 
l'asfalt fi ns que va arribar l'ordre de 
rebateig i el ple de l'1 de desembre 
va aprovar el canvi.

El periple del grup de treball 
de Nomenclàtor de Gràcia sobre 
la proposta de plaça Flandes per 
Wanda Morbitzer es remunta al 
2014. quan es va plantejar el can-
vi, signifi cativament el primer que 
es volia fer sense consulta veïnal 
en un temps que sí que es va vo-
tar avinguda de Vallcarca en lloc 
d'Hospital Militar o plaça de la Vila 
en lloc de plaça Rius i Taulet.

No se n'havia tornat a parlar de 
plaça Wanda Morbitzer, si bé el de-
bat anava sortint periòdicament al 
grup de treball al·ludint a la notí-

cia publicada per aquest setmana-
ri (vegeu núm. 515), però el 2019 
la idea va ressorgir com a propos-
ta de placa, menys compromesa. 
Com deien aleshores fonts muni-
cipals, a l’alberg actual ja hi ha un 
recordatori a Morbitzer però ara 
es procediria a una “reubicació o 
renovació” en forma de placa.

Per sorpresa, en l'última rec-
ta final de plaques (aquesta set-
mana s'han col·locat les de Pepita 
Pardell i Moncho) va reaparèixer 
a finals de novembre la idea de 
Wanda Morbitzer com a substitu-
tiu de plaça Flandes i el veïnat va 
reaccionar amb rapidesa. Les re-
unions amb el Grup d'Estudis del 
Coll, promotor del canvi, van aca-
bar sense acord i la idea no va anar 
a ponència de ciutat el desembre.

Dilluns Badia va admetre que "la 
idea fi nalment és que no hi hagi un 
canvi de nom perquè a la comuni-
tat de veïns gairebé ningú ho veia 
bé". "Busquem un emplaçament 
possible però ara mateix no estem 
impulsant una candidatura de can-
vi de nom", va concloure.•

Quinze anys de la visita dels 
infants polonesos. Era el 2008 
quan una vintena de persones 
grans van tornar a Barcelona i a 
l'alberg de Can Marsans en unes 
jornades per recordar el seu pas 
com a refugiats entre 1946 i 1956. 
A la crònica d'EFE s'esmenta la 
direcció de Wanda Morbitzer, 
els 150 nens i nenes, i com van 
ser separats de les seves famílies 
pels nazis. Alguns van tornar i 
altres van ser adoptats als EUA. 

La placa a Pepita Pardell, aquest dimecres, amb Ada Colau i Eloi Badia. Foto: B.M.L.

Badia: "La idea 
fi nalment és que 
no hi hagi un canvi 
de nom; ningú al 
veïnat ho veia bé"
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Breus

Cates a tocar dels 
Tres Turons per 
estabilitzar el vial 
del carrer Manlleu 

El Districte ha fixat 
per a després de 
Setmana Santa les obres 
d'estabilització del vial 
que els veïns del carrer 
Manlleu han demanat en 
els últims mesos en els 
consells de barri i que 
arribaran després de 
les cates que ara s'estan 
executant. Les protestes 
veïnals topaven amb la 
impossibilitat d'asfaltar 
aquests espais limítrofs 
amb Tres Turons.

Protesta laboral 
a Amics de la 
Gent Gran, amb 
seu a Grassot
Els treballadors d'Amics 
de la Gent Gran s'han 
fet sentir aquests dies 
per l'obligatorietat de la 
presencialitat al lloc de 
treball com a conseqüència 
de les eleccion sindicals 
a la demarcació de 
Barcelona. La protesta, 
centrada a la seu de 
l'entitat, al carrer Grassot, 
se centra en la negació del 
teletreball pactat en dos 
dies setmanals i també 
subratlla la mala relació 
amb la direcció de la 
Fundació.

Illa Carolines, al detall: 
bloc principal de l'escola 
a Riera de Cassoles, 
parc i habitatge públic
L'expropiació afectarà més de la meitat dels terrenys de les 
Filles de la Caritat i els jardins tindran entrada pel carrer Gran

Un estudi alerta 
que l'alzina 
de les casetes 
d'Encarnació 
perd vigor
El símbol de l'última gran lluita veïnal, 
considerat l'arbre més antic de la ciutat, té 
una protecció d'entorn insuficient, i Salvem 
L'Alzina ja ha demanat prendre mesures

centrar la discussió no en el con-
curs d'arquitectura que ha de de-
terminar l'impacte del totxo en 
la nova etapa de les casetes sinó 
en el verd existent, un debat tam-

A.B.

La  p l a t a fo r m a  S a l ve m 
L'Alzina i el Districte es 
van reunir ara fa 15 dies 
per avaluar un estudi de 
Doctor Árbol -encarregat 

per l'Ajuntament i lliurat l'octu-
bre de 2022- que adverteix de la 
pèrdua de vigor i de massa de fu-
lla de l'alzina bicentenària que 
simbolitza la lluita veïnal de les 
casetes d'Encarnació des de l'any 
2018. L'empresa experta en cura 
d'espècies singulars conclou en 
l'informe que la protecció de 
l'entorn del que es considera ar-
bre més antic de la ciutat és in-
suficient ("el que s'ha protegit re-
presenta un 23% del proposat, 80 
metres quadrats sobre 345", expli-
ca l'estudi) i això fa aflorar dubtes 
sobre els riscos de supervivència 
que pot tenir l'alzina en un futur.

A la reunió del passat 2 de març 
Salvem L'Alzina i Districte van 

bé important i que podria estar 
vinculat als metres de compen-
sació que caldrien per desafectar 
finques de Joanic. La plataforma 
veïnal, amb l'estudi com a eina de 
treball, va constatar l'alteració 
de l'ecosistema que s'ha produït 
a l'espai per la tala d'arbres que 
convivien amb l'alzina (almenys 
un enorme pi i dos cedres cente-
naris), la construcció de rases i la 
manca de rec durant dos anys. 

Ara, en la fase de possible re-
paració quasi quirúrgica, les dues 
parts han acordat un rec suple-
mentari de l'alzina amb deus 
punts de penetració en el subsol i 
la garantia de transpiració de l'ar-
bre pels possibles efectes perju-
dicials de la tarima que l'envolta. 
"Volem que es valori desmuntar la 
tarima i també plantar algun altre 
arbre crescut", apunta la platafor-
ma. Tampoc hi ha ajudat gaire en 
aquesta evolució que s'hagi com-
pactat el terreny i que encara hi 
entrin vehicles de neteja.•

El jardí de l'alzina, dijous. Foto: B.M.L.

A.B.

Albert Balanzà

L 'Illa Carolines, l'espai inte-
rior que hi ha en el triangle 
Gran de Gràcia-Carolines-
Riera de Cassoles i que des 
de fa dècades està ocupat 

per naus de despatxos professi-
onals, un petit pulmó verd i els 
terrenys residencials de les Filles 
de la Caritat, va emergir amb for-
ça el febrer de 2021 amb la modi-
ficació del Pla General en l'àm-
bit de Gràcia. Però no va ser fins 
l'any passat, quan les fortes pro-
testes de la comunitat educati-
va de l'escola Teixidores, ubica-
da provisionalment en mòduls al 
carrer Encarnació, van donar for-
ma, possibilitat i urgència a un 
trasllat a aquest interior, després 
que les famílies rebutgessin l'op-
ció de l'escola prevista a l'Hospi-
tal Evangèlic.

Abans que s'acabi el mandat, 
però, el Districte ha presentat 
aquest dimecres a aquests princi-
pals destinataris el "primer projec-
te d'ordenació" que contempla en 
un espai de 6.000 metres quadrats 
tres grans actius: l'àmbit escolar 
(2.800 metres quadrats) amb un 
edifici principal que seguirà l'al-
çada i façana de Riera de Cassoles 
i un de secundari més baix cap 

a l'interior d'illa (planta baixa o 
planta baixa +1, amb patis); l'àm-
bit de zona verda (2.700 metres 
quadrats), amb un trànsit de pas 
públic nou entre Riera de Cassoles 
i Gran de Gràcia (a l'altura del nú-
mero 219, on ara hi ha un estanc); 
i un tercer àmbit d'habitatge do-
tacional i un possible equipament 
esportiu de pista coberta (350 me-
tres quadrats i planta baixa +5).

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
en conversa amb L'Independent 
ha admès que aquesta primera 
proposta "donarà voltes però és 
un primer encaix" que ja s'ha co-
municat als principals protago-
nistes, no només a la comunitat 
educativa de Teixidores sinó tam-
bé a les Filles de la Caritat, que 
perdran més de la meitat dels 
seus terrenys interiors residen-
cials i de jardins. "La resta d'ex-
propiacions no han de ser compli-
cades", ha afegit.

Primera ordenació de l'Illa Carolines: en groc, els terrenys de l'escola. Foto: Cedida

La idea, presentada 
a l'escola Teixidores, 
rep crítiques per 
la durada: dos 
mandats i mig

Ningú no amaga, segons Badia, 
que el procés tot just arrenca i que 
serà llarg (dos mandats i mig): ex-
propiacions, acceptació final del 
Consorci d'Educació, concurs 
d'arquitectes, tràmits de projec-
te... Aquí, dimecres, en la reunió 
amb Teixidores, van emergir algu-
nes crítiques. El futur institut-es-

cola Teixidores tindrà dues línies 
per curs i ara al centre provisional 
l'escolarització està garantida fins 
a sisè de primària. En aquest sen-
tit, està previst completar la sego-
na planta de l'espai provisional i 
col·locar mòduls nous a l’entrada 
del recinte per no disminuir l’es-
pai del pati actual.•
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4 Societat
Els Premis Vila de Gràcia 
canvien de nou el guardó 
i inclouen nous requisits 
per a la diversitat sexual 
Les noves bases demanen almenys una persona de cada sexe 
cada tres anys i valoren aspirants que lluitin contra l'assetjament

A.B.

E ls Premis Vila de Gràcia 
canviaran de nou la seva 
imatge en 27 anys d'histò-
ria, des de l'etapa engega-
da sota l'impuls de qui va 

ser conseller de cultura del dis-
tricte Albert Musons, i s'apun-
taran a un nou canvi amb una G 
simbòlica de fusta. "G de Gràcia, 
de Guanyador, de Gràcies", han 
apuntat fonts municipals com a 
justificatiu. 

En els últims anys es lliurava 
un quadre de fang amb la torre 
del campanar i el Park Güell com 
a elements destacats i en les pri-
meres edicions el disseny era més 

La nova imatge dels guardons, en ple procés de tallatge. Foto: Cedida

auster, amb una peanya de fusta i 
una placa gravada.

El nou disseny s'ha encarregat 
a Cómo Design Studio, amb la pri-
mera fase de producció a l'Ateneu 
de Fabricació, i ha comptat tam-

bé amb la col·laboració de fusters 
i artesans en el procés de polit, 
rebaixat i gravat dels noms dels 
guanyadors. Aquesta setmana ja 
es podrà completar la feina des-
prés que dimarts es reunís el ju-
rat i només falti la comunicació 
als guardonats.

La nova etapa s'activarà amb el 
lliurament de guardons en la ceri-
mònia prevista el dijous 27 d'abril, 
però enguany no serà l'únic can-
vi significatiu perquè hi ha hagut 
una ampliació de les bases en el 
sentit d'introduir requisits sobre 
la diversitat sexual en els premis 
d'honor individual ("en el cicle 
triennal hi haurà, com a mínim, 
una persona de cada sexe") o so-
bre les mesures d'igualtat que 
apliquen els col·lectius aspirants 
("el jurat tindrà en compte que 
disposin d’un Pla d’igualtat o bé 
de mesures contra l’assetjament 
sexual").•

A.B.

Després de la iniciativa sorgida 
l'any passat al voltant de l'es-
cola Teixidores per enverdir 

el tram d'Encarnació i els primers 
tallers als centres cívics del col·lec-
tiu Eskocells, aquests últims enge-
guen ara una col·laboració amb la 
biblioteca Vila de Gràcia per su-
mar verd a l'espai públic. 

L'acció ja està en marxa amb la 
distribució de llavors "en préstec", 
segons explica una de les porta-
veus, Liz Castro, "com es fa a la 
biblioteca de Collserola", i es com-
pletarà aquest dilluns 20 (18.30h) 
amb un taller per ensenyar a plan-
tar als escocells. "Volem que tot-
hom pugui plantar un escocell 

sense comprar res: fem marcs de 
fusta reciclats i compost, i com-

partim plantes, esqueixos i lla-
vors", conclou.•

Eskocells i la biblioteca Vila de Gràcia 
s'uneixen per sumar verd a l'espai públic
Un taller aquest dilluns 20 i la distribució de llavors 'en 
préstec' arrenquen la campanya Afegim Verd al barri

Les llavors de la iniciativa, disponibles a la biblioteca Vila de Gràcia. Foto: Cedida

Retorn als nou premis, sense el 
guardó extra Covid. Encara hi ha 
un tercer canvi respecte de l'any 
passat als premis Vila de Gràcia i és 
el retorn al model de nou guardons. 
El desè, excepcional i dedicat a 
la lluita contra la Covid, se'l va 
endur l'artista Patricia Cancelo. 
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A. B.

D e masia a principis del 
segle XIX a ser fàbrica 
tèxtil durant cent anys, 
l'edifici Fabrick engega 
ara la segona etapa de 

l'espai d'oficines que és des dels 
anys 90 i que acull una cinquan-
tena de professionals liberals 
(enginyers, agències de publici-
tat, agents literaris, headhunters, 
clusters). El més cridaner del can-
vi de Fabrick és la façana i la visi-
bilitat de la marca sobre el nou es-
tuc però també a les persianes dels 
baixos, i també hi ha ajudat l'ater-
ratge l'aterratge d'un gran super-
mercat. La inversió total voreja els 
tres milions d'euros.

L'objectiu, gens disimulat pels 
germans Julià (Xavier, Alícia i 
Maurici), és obrir-se al barri i re-
vitalitzar el comerç comptant 
amb els baixos de què disposen 

L'edifici Fabrick de Milà i 
Fontanals culmina la renovació 
integral per obrir-se al barri 
L'antiga fàbrica tèxtil, que ara acull també un supermercat, transforma els baixos 
dels carrers Monistrol i Santa Eulàlia amb l'objectiu de revitalitzar el comerç 

succeir amb els interiors d'illa del 
nucli històric-, generar més llum, 
reparar tancaments i adequar-se 
a normatives.

La feina no s'ha acabat i, se-
gons els germans Julià, el work in 
progress assenyala en primer lloc 
els baixos comercials del carrer 
Monistrol, on fins al número 14 hi 
ha pintors i dissenyadors als quals 
se'ls ha començat a obrir finestrals 
en una operació similar a la que en 
les últimes dècades s'ha viscut al 
veí carrer Llibertat. Al carrer Santa 
Eulàlia, on Fabrick disposa d'un se-
gon edifici que també es reformarà, 
els baixos del supermercat també 
generen llum de nit en clau indirec-
te d'urbanisme de gènere.

Aquests dies Fabrick multiplica 
els contactes institucionals i veïnals 
per explicar aquesta idea de "bus-
car una imatge més comercial a la 
zona", segons concreta Xavier Julià, 
i veuria amb bons ulls una pacifi-
cació del carrer més intensa, com 
ha reivindicat la plataforma Milà 
i Fontanals. El canvi de Fabrick 
no s'escapa de la línia de transi-
ció i transformació Gràcia-Sagrada 
Família que s'està produint a l'en-
torn de Bailèn, si bé els propieta-
ris ja miren de fer nous Fabrick a 
Sants, Les Corts o el 22@.•

Una imatge de capvespre des dels terrats del carrer Llibertat cap a Monistrol i Milà i Fontanals. Foto: Cedida

barri", expliquen Xavier i Alícia. 
Abans l'espai passava més desa-
percebut i era en tot cas menys 
atractiu (els propietaris enume-

també als carrers Santa Eulàlia i 
Monistrol. "Acollim un moviment 
d'unes 1.500 persones diàries, i vo-
lem ser propers i donar servei al 

ren fins i tot els 35 aparells d'ai-
re condicionat que ja no hi son) i 
la renovació, en tot cas, ha servit 
també per treure l'amiant -com sol 

Els propietaris 
de l'espai ja 
busquen possibles 
rèpliques a Sants, 
Les Corts o el 22@
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Breus

Vedruna guanya 
el líder (76-64) 
i posa fi a la 
mala dinàmica

Semblava que la mala 
ratxa de Vedruna 
s'allargaria a quatre 
partits seguits sense 
conèixer la victòria, 
però els graciencs, que 
rebien el líder del grup 
2 de Copa Catalunya, 
l'Alpicat, van quallar un 
dels millors partits de la 
temporada i van passar 
per sobre del rival per 
aconseguir la primera 
victòria des de principis 
de febrer (76-64). Aquest 
cap de setmana visiten 
l'últim, el Castellar. Per 
la seva banda, Lluïsos, 
que va guanyar el Molins, 
juga contra a la pista del 
Terrassa. Al grup 1, Claret 
visita el Mataró.

Cedida

L'Hoquei Claret 
juga un partit 
clau amb el 
Barberà B
Després del gran inici de 
fase d'ascens que havia 
fet el Claret, empatant 
amb el primer i guanyant 
de forma contundent 
al Mataró, el passat dia 
12 l'equip no va poder 
passar de l'empat amb 
el Martinenc B (4-4). To 
i això, l'equip es manté 
quart darrere de La Salle, 
Martinenc A i Barberà A. 
Aquest diumenge 19, a les 
17.30h, rep el Barberà B.

Biel Minguell López

D esprés que Víctor Martínez 
sorprengués tothom en l’úl-
tima Assemblea de Socis de 

l’Europa i anunciés eleccions per a 
final de temporada, el passat dime-
cres el club va anunciar que els co-
micis se celebraran el dia de Sant 
Jordi, el 23 d’abril, coincidint amb 
l’últim partit de lliga de l’Europa 
masculí. Fonts de la candidatura 

han confirmat que el president 
europeista es presentarà a la ree-
lecció. L’oposició a la junta actual 
ha rebut la notícia sense gran sor-
presa, ja que confessen que ima-
ginaven que la votació seria per 
aquestes dates. 

A la gespa, semblava que l'Eu-
ropa masculí deixaria de ser el lí-
der del grup V de 3a Federació per 
primer cop aquesta temporada, 
Adnane, davanter del filial, va aga-
far la pilota a uns 30 metres de la 

porteria i va enviar la pilota a l'es-
caire dreta de la porteria del Sants 
per guanyar el partit 1-0 i fer escla-
tar el públic del Nou Sardenya, que 
ja s'havia fet a la idea de l'ensope-
gada al derbi.

Un dia abans, l'Europa femení 
va aconseguir la victòria davant 
el Friol (2-0), que combinat amb 
la segona derrota consecutiva del 
Pradejón, fan que ara el segon esti-
gui a dos punts. Amb aquest ja són 
quatre els partits seguits que gua-

Bogeria desfermada després del gol a l'últim minut. Foto: Maria Vidal

nyen les de Joan Bacardit.
Aquest diumenge 19, ambdós 

equips visiten places complicades, 
i en cas de perdre, els dos podrien 
acabar la jornada fora de la prime-

ra posició. L'Europa femení viatja 
fins a Santander per jugar contra 
el Racing a les 12h. L'Europa mas-
culí visita el San Cristóbal, sisè 
classificat, a les 12.30h.•

El president de l'Europa es presentarà de 
nou a les eleccions, que seran el 23 d'abril
El primer equip masculí guanya al Sants amb un golàs a l'últim 
minut mentre que el femení venç per 2-0 al Friol i és més líder

Jose Lloret (CEG): 
"Estem decebuts amb 
el Districte, fa tres anys 
que busquem un acord"
El president de l'entitat, però, no vol convertir la crítica en 
una qüestió política perquè té a veure amb "l'interès ciutadà" 

Biel Minguell López

Des que va assumir la 
presidència del Club 
Excursionista de Gràcia a 
finals de 2019, Jose Lloret 
ha hagut de reinventar el 

club en pandèmia i organitzar l’any 
del centenari de l’entitat. A tot això, 
se li ha de sumar una lluita que 
fa tres anys que el club té amb el 
Districte per reformar la seu.

Com estava el club el 2019 i com 
està ara? Com ha progressat el club 
des d’aleshores? 
Vam entrar amb moltes ganes, però 
ens vam trobar de cop i volta amb 
una situació molt dura, ja que al no 
poder sortir a fer activitats a la na-
tura, vam perdre el sentit de ser.
Però la gent va respondre positiva-
ment, van ajudar a mantenir viva la 
flama del CEG.

I just després, el centenari…
Per una entitat amb el pes cultural, 
esportiu i d’arrel que tenim, un cen-
tenari sempre angoixa. Planifiques 
unes activitats, però has de tenir el 
suport de la base social perquè tiri 
endavant. I s’ha de dir que tots vam 
estar a l'altura i hem acabat tenint 
un centenari digne del club.

Entre aquestes activitats, el festi-
val Amunt i La Directa, no?
De l’Amunt n’estem molt orgullo-
sos. Va ser un festival fantàstic, 

per proposar la nostra nova idea i 
poder arribar a un acord. Des del 
juliol que no ens reunim. Ens cre-
uem en actes i els recordem que 
ens hem de trobar, però la reunió 
no es dona.

Ara que estem en precampanya, al-
gun partit s’ha compromès a des-
encallar la situació?
Hem mantingut contacte amb di-
ferents grups. El partit de govern, 
el PSC, a l’hora de la veritat, no ha 
resolt el problema. ERC i Junts ens 
han donat el suport, però no volem 
fer d’això una qüestió política, és 
una qüestió d’interès ciutadà. 

Per tant, la reforma faria créixer 
el club?
Volem recuperar l'esperit de club, 
és important recuperar-lo. Que els 
més novells tinguin contacte amb 
els més veterans, i que compartei-
xin coneixements. És amb el con-
tacte presencial quan es fa club. 
Sense trobar-se no hi ha club, i amb 
la nova seu, aquesta trobada serà 
molt més fructífera.• 

 "És en la 
proximitat quan es 
fa club; la reforma 
busca guanyar 
presencialitat"

i estem treballant ja en la segona 
edició. La Directa ha sigut recu-
perar un recorregut històric per 
crear la primera cursa vertical de 
Barcelona, que esperem que es 
mantingui durant molts anys.

Un cop passat el centenari i amb la 
Matagalls-Montserrat d’enguany 
organitzant-se, en què treballa ara 
el club?
Des que vam entrar, i agafant el re-
lleu de les juntes anteriors, estem 
preparant una remodelació de la 
seu. Fa tres anys que demanem la 
llicència per poder tenir un espai 
que s’adapti a la filosofia del club.

Que permeti desenvolupar totes 
les activitats que el club organit-
za, no?

Sí. I hem de dir que estem dece-
buts perquè fa tres anys que in-
tentem arribar a un acord amb el 
Districte, però no han estat a l'altu-
ra. En aquest temps hem presentat 
projectes, i tots s’han rebutjat.

I no us han donat alternatives?
El problema és la catalogació pa-
trimonial de l’edifici. La propos-
ta dona possibilitats al barri de 
tenir una entitat esportiva i cul-
tural amb unes instal·lacions de 
qualitat. Busquem un consens, 
un acord amb el Districte, però 
fa tres anys que no arriba. No ens 
donen gairebé marge de maniobra.

Hi ha previst algun apropament?
Estem pendents d’una reunió, 
que passa el temps i no es dona, 

Jose Lloret, president del CEG, a l'entrada de la seu que volen reformar. Foto: B. M. L.











L’Independent de Gràcia
17 de març de 2023

7

Cartes al director

Ca'l Pep, amenaçat 
Ca'l Pep és una bodega de les anomena-
des "de tota la vida", que hi ha a la part 
alta del carrer Verdi. En Rafa, el propieta-
ri, després de 40 anys al peu del canó, un 
bon dia va dir 'jo ja en tinc prou, Griselda, 
tu que vals molt i els clients t'aprecien, se-
gueix si vols'. 

La Griselda López Ruiz, la fi lla, porta 
Ca'l Pep amb el mateix esperit de servei i 
dedicació que en Rafa llavors. És una dona 
amb molta empenta, optimista i alegre. 
La Griselda se sent agraïda i feliç de poder 
continuar servint excel·lents esmorzars i 
de vendre el vi bo de sempre a la clientela 
de tota la vida, gent del barri i gent treba-
lladora, com també a d'altres de nous, i que 
ara venen atrets per aquest espai de barri 
tan entranyable i per ells encara per "des-
cobrir". Tot sembla que anava prou bé, fi ns 
que un mal dia inspectors de l'Ajuntament 
-districte de Gràcia- van venir a dir-li que 
no podia continuar com fi ns ara, que havia 
de reduir l'espai d'aforament a menys de la 
meitat. La mesura afecta un tros de la bo-
dega que en els seus inicis, molt al comen-
çament, va servir de magatzem. Però amb 
el pas del temps molts negocis com Ca'l 
Pep han vist necessari adaptar-se a altres 
maneres de fer i de consumir... La transfor-
mació en bar i bodega va succeir de mane-
ra natural i atenent sempre a una deman-
da per part de clientela de tota la vida com 
també per part de nous. 

No té cap sentit que ara des de l'Ajun-
tament vulguin imposar unes normes, 
clarament restrictives i molt perjudicials 
-no només per la Griselda i la seva família, 
compte- mentres que per una altra banda 
aquest mateix consistori no hi posa mai 
pegues a l'obertura de tot tipus d'establi-
ments que sovint ni fan barri ni són res-
pectuosos amb els veïns que hi viuen (so-
rolls, fums, brutícia... ). 

La Griselda continua lluitant i ho fa com 
millor sap: lluint el seu somriure mentre 
pren cura d'atendre cadascun dels clients i 
clientes que fi dels, venen dia rere dia. 

Jo no vull veure desaparèixer el som-
riure de la Griselda ni el de la seva fi lla, 
vull que Ca'l Pep continuï com fi ns ara. 

Jaume Saladrigas Cussons

Opinió

Amb el rerefons de l'enfrontament clàssic entre carrers i el 
marcat tarannà competitiu que caracteritza el concurs de 
guarnits de Festa Major -llegenda o no, tothom sap de què 
estem parlant-, i amanit amb una mica de safareig local que 

sempre ens alegra el dia, aquesta setmana no podíem deixar de dedicar 
aquest espai a la que molts parroquians ja anomenen 'la boda de l'any': 
l'Eva Aurín, festera de Progrés, i l'Àlex Giménez, fester de Verdi, es casen 
aquest divendres al Districte, demostrant que es pot ser rivals al carrer 
i amants a casa. "Ens preocupa el futur del nostre fi ll", diu l'Eva, mentre 
ens mostra una foto de tots dos amb el Víctor al mig, que sostè el primer 
premi de Verdi pel guarnit del Quixot. Pensen que el petit potser acaba-
rà a Perla o passant els estius fora de Gràcia per no saber res de la "lluita" 
del seus pares. Ja ho veurem. Per ara, moltes felicitats, parella!

El
depen-

dent

Editorial

Paciència per a l'Illa Carolines 

Quan l'Ajuntament presenta projectes de gran impacte urbanístic 
i social, els mitjans de comunicació -més encara els locals- ens 
en fem ressò, i encara més si ho podem fer en exclusiva. Però 

sempre hi ha una recança inconfesable entre l'anunci i la realitat, per-
què des d'aquesta publicació fi ns a l'estrena passaran uns anys. En el 
cas que avui ocupa l'espai principal de la portada de L'Independent, ja 
hi ha un advertiment: dos mandats i mig, deu anys, poden passar per 
veure acabada la idea de l'Illa Carolines: un institut-escola amb bloc 
principal per Riera de Cassoles, una gran àrea verda interior que con-
nectarà aquesta vial amb el carrer Gran de Gràcia (a l'altura del 219, 
on ara hi ha un estanc) i un nou edifi ci d'habitatge públic en una Vila 
encara molt mancada d'aquesta necessitat.

El llarg termini d'execució s'entén perquè s'hi han d'executar ex-
propiacions -sobretot la de les Filles de la Caritat, que perdran més de 
la meitat dels seus actuals terrenys-, s'hi ha de fer un concurs d'arqui-
tectes, s'ha de comptar amb l'acceptació fi nal del Consorci d'Educació 
i s'ha de recórrer l'infernal però legalista tramitació d'estudis previs, 
avantprojectes, projectes i les corresponents licitacions. Deu anys no 
passen ràpid, i tota aquesta paperassa i procediments és desesperant 
però imprescindible. Que li ho preguntin als veïns de Vallcarca, per 
exemple.

Cal pensar, però, si aquesta ha estat la millor opció dels primers des-
tinataris clars de l'operació Illa Carolines, és a dir, la comunitat educa-
tiva de l'escola Teixidores, que van acceptar l'oferiment del Districte 
d'aquest nou espai i van bandejar la primera opció del fuit institut-es-
cola que s'ha d'aixecar a l'Hospital Evangèlic del carrer Camèlies. La 
realitat i la pesada llosa de la dècada de preratius a Illa Carolines farà, 
de facto, que molts alumnes de Teixidores acabin anant a l'Evangè-
lic, encara que els actuals reivindicants sempre posarn dir que Illa 
Carolines ho van guanyar ells.
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Amb la 
col·laboració:

Compromís docent 
feminista (2)

Cal una educació 
en llibertat, sense 
violència, basada en 
l'ètica de la cura

Ull de 
dona

Conxa Garcia 

El desplegament dels nous currículums 
podia haver estat una excel·lent opor-
tunitat per fer una formació integral, 

completa i real en educació feminista de 
tot el professorat. Aquest 8M volem re-
cordar que sense les cures la societat no 
pot funcionar. Sense les cures no podrí-
em obrir les escoles ni els hospitals ni les 
botigues ni les fàbriques ni les ofi cines, 
no tindríem transport ni supermercats. 
Perquè tot funcioni s’ha de poder sostenir 
la vida. En canvi, la societat capitalista he-

teropatriarcal invisibilitza el fet que totes 
les persones necessitem, de forma tempo-
ral, intermitent o permanent, en els diver-
sos períodes de la vida, que alguna perso-
na ens cuidi”. Com és possible que aquesta 
qüestió transcendental quedi fora del 
currículum? Cal encoratjar les noies als 
àmbits científi cs, però també cal educar 
els nois en valors diferents dels de la mas-
culinitat hegemònica i transmetre’ls els 
sabers associats a les cures. Cal una edu-
cació en llibertat, que no reprodueixi de-
sigualtats, prejudicis ni estereotips, sense 
violència, basada en l’ètica de la cura, per 
prevenir les violències masclistes, una 
forma privilegiada de resistència davant 
els discursos d’odi que pretenen aturar els 
avenços socials feministes. Cal continuar 
treballant i lluitant, plegades i subvertir el 
currículum amb mirada feminista.•
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Ala seva habitual columna en l’In-
dependent, en Pere Martí escri-
guè l’article: TEL AVIV. Atribuïa 
el trencament dels acords 
d’agermanament de Barcelona 

amb Tel Aviv a l’alcaldessa Colau. 
Sobretot per raons electoralistes. És una 
anàlisi molt simplista i sense context. A 
Barcelona i a Catalunya s’ha construit un 
moviment de solidaritat amb la població 
de Palestina des del 1987 (primera intifa-
da). Centenars i milers de manifestacions 
i activitats diverses s’han estat realitzant 
al llarg dels anys per denunciar l’ocupa-
ció sionista, i la instauració d’un sistema 
d’apartheid contra la població palestina.

El moviment internacional BDS 
(boicot, sancions, i desinversions) ha 
desenvolupat al llarg dels darrers anys 
una tasca molt important per denunciar 
aquest apartheid. Aquest darrer any 2022 
una signifi cada mobilització internacio-
nalista d’aquest moviment català de so-
lidaritat amb la població palestina asset-
jada i acosada per la violència sionista, 
ha estat impulsant una iniciativa (PROU 
COMPLICITAT) necessària per manifes-
tar clarament el rebuig barceloní i català 
al racisme inherent al projecte sionista 
de construcció d’un Estat ètnic, que in-
corpora la metodologia d’apartheid, i que 
ja en el seu moment va posar en marxa 
l’Estat blanc Sudafricà. Aquesta iniciati-
va per trencar l’agermanamet Barcelona-
Tel Aviv ha estat impulsada per més de 
100 entitats catalanes-barcelonines, i 
signada per més de 4 mil barcelonines. 
Una iniciativa adreçada a l’alcaldia i als 
grups polítics representants en el con-
sistori barceloní. El síndic de greuges de 

Barcelona va presentar un informe fa-
vorable al trencament de relacions amb 
Tel Aviv per la cruel i violenta situació 
que viu la població palestina, sobretot als 
territoris ocupats de Gaza i Cisjordània. 
Barcelonins de tradició, religió o membre 
de famílies jueves que conformen l’asso-
ciació JUNTS, han donat suport a aques-
ta petició de trencament, i han encapça-
lat el procés de recollida de signatures. 
Com també ho ha fet per raons òbvies 
la Comunitat Palestina de Catalunya i 
Barcelona. Recentment el govern munici-
pal barceloní també ha trencat relacions 
d’agermanament amb San Petesburg per 
expressar el rebuig a l’agressió impulsa-
da pel Govern de Putin cap a la població 
ucraïnesa. El Sr. Collboni sí va donar su-
port a aquest trencament de relacions, 
així com altres partits del consistori. La 
hipocresia sembla que és la manera habi-
tual de funcionar en el nivell de la política 
professional.

Ens preocupa Palestina i molt especi-
alment, perquè Israel és el darrer Estat-
nació impulsat i fundat per europeus (de 
religió o de tradició jueva, però majorità-
riament laics en el seu moment) en terres 
d’Àsia Menor, en el cor del Llevant oriental 
del Mediterrani.Israel impulsat i fundat 
per europeus és un projecte colonial, ra-
cista i etnicista. Els europeus han estat al 
llarg de més de mil anys antisemites i an-
tijueus; són responsables de progroms i 
persecucions, responsables del holocaust. 
Per quin motiu volem traspassar aquesta 
responsabilitat històrica a les poblacions 
palestines i àrabs (cristianes, musulma-
nes, jueves, etc..), i creure que aquest Estat 
sionista és un Estat just i necessari?•

Opinió convidada

Agita't Gràcia, Sodepau, Comunitat Palestina, Prou Complicitat amb Israel

Un trencament 
necessari

Opinió
Opinió convidada

Jordi Curbet Hereu, documentalista 

Més que un partit

L a història ha passat de pun-
tetes per l’heroïcitat de l’Eu-
ropa el 21 de març de 1923, a 
Girona, proclamant-se campió 
de Catalunya contra el Barça 

dels Samitier i Alcántara. Malgrat 
l'àmplia cobertura que els mitjans 
coetanis van desplegar de l’esdeveni-
ment, cal escorcollar al detall obres 
com la Història del futbol català de 
Joan Garcia Castell per descobrir-hi 
la gesta, despatxada en poques línies, 
simplement per justifi car que aquell 
Europa era "un equip com mai més 
no n'aplegaria un de semblant el club 
gracienc", afi rmació que insinua més 
un descàrrec del perdedor que un 
elogi del guanyador.

Des de la distància del temps, fa la 
impressió que aquella fi nal ha estat 
immerescudament recordada com 
una de les derrotes més ignominio-
ses del barcelonisme, quan la jorna-
da viscuda al camp de la UD Girona 
va representar no només l’inici d’una 
època daurada per al club escapu-
lat sinó un canvi de paradigma soci-
al en què la pilota s’ensenyoriria de 
les nostres vides. A propòsit d’aquell 
Europa-Barça, Carles Soldevila va 
retratar a La Publicitat la nova era 
del futbolcentrisme en un article 
en què es feia ressò de la incertesa 
que va precedir el derbi i el neguit 
de tots els que aquell dimecres es-
peraven notícies del resultat des de 
Canaletes: “Als vidres d'una tribu-
na hi ha enganxat un paper i dues 
xifres: Barcelona, 0; Europa, 1. Una 
multitud les contempla amb enorme 
vibració. Jo no hi era, naturalment, 
però em jugo un peix que les terri-
bles paraules Mane-Thecel-Fares 
que en lletres de foc aparegueren 
en el mur, a les acaballes del festí de 
Baltasar, no produiren pas un efec-
te incomparable”. En efecte, aquella 
derrota va coure tant entre el bar-
celonisme que el públic de les Corts, 

majoritàriament culer, en la fi nal 
estatal entre l’Europa i l’Athletic de 
Bilbao, dos mesos després, van donar 
suport ressentit al conjunt basc. 

Quan el pare d'un servidor, Jaume 
Curbet, es va enfrontar a l'aventura 
de compendiar la història del futbol 
a Girona va recollir testimonis, ma-
terials i referències d'aquella data, 
convençut de la seva transcendèn-
cia sobre l’esport local i entre un pú-
blic que encara evitava arribar amb 
antelació als partits per no veure’s 
obligat a ajudar jugadors i direc-
tius a instal·lar porteries i marcar 
el camp. A Girona mai s’havia vist 
tal mobilització. La prova és que les 

8.000 persones vingudes d’arreu que 
van assistir al partit tant dins del re-
cinte de Vista Alegre com enfi lats als 
llocs més inversemblants van esta-
blir un rècord que no es va superar 
fi ns que el Girona FC ja feia vida, el 
1970, a Montilivi. 

Ara periodistes i comunicadors 
s’encarregaran de revisar el relat es-
portiu d’un matx amanit amb tots 
els ingredients que podia esperar-se 
d’un duel a mort que es va resoldre 
amb un gol d'Alcázar i va mantenir 
el suspens fi ns al fi nal. Un segle des-
prés només ens resta deixar que les 
imatges ens facin reviure l’atmos-
fera tan especial que va envoltar 
aquell partit decisiu, amb dos aspi-
rants i un únic vencedor, l’Europa, 
l’equip del poble.•

La jornada viscuda al 
camp de la UD Girona 
va representar l'inici 
d'una època daurada 
per al club escapulat
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Exposicions
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 do-
nes del districte, les seves vivències i re-
flexions. Aquesta exposició és un viatge al 
barri i permet conèixer les seves persones 
des dels ulls i la veu de les veïnes. 
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 17 de març
Presentació del llibre Instruments de mú-
sica tradicional, d'Anaís Falcó.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
19h

Concert: Big Mama Montse & Sister 
Marion & Balta Bordoy.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

Tradicionàrius: Corrandes són corrades + 
Orquestrina Trama.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Concert: El Pèsol Feréstec + Ainoa Galí.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Dissabte 18 de març
Pianos de cua al carrer. Els instruments 
estaran disponibles per qui els vulgui to-
car. Activitat dinamitzada. Organitzadors: 
Fundació Jesús Serra i Maria Canals 
Passeig de Gràcia (des de plaça Catalunya 
fins a Jardinets), de 10h a 20h 

Ball: The Showcase league 2023 Shuffle. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a partir de les 10h

Cicle Lletr4s i xifres. Presentació del llibre 
Trauma, búsqueda e identidad: la desa-
parición forzada de menores. A càrrec de 
A càrrec de Neus Roig Pruñonosa, Sílvia 
Climent Roig, Jesús Sebastián i Maria de 
Luján Piatti. 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20), 
a les 11h

Paraula de Poetes. Cartes a Mahalta.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 19h

Concert: Senyors tranquil.
La Violeta (Maspons, 6), a les 20h

Concert: La Hafla Fiesta (world groove 
session).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Diumenge 19 de març
Trad familiar: De Paper. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 12h

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

Teatre: Rere l'ombra de Wendy i Peter 
Pan. Espectacle poètic d'ombres immer-
siu per a tots els públics.
Golem's (Sant Lluís, 64), a les 17h

Dilluns 20 de març
Xerrada: Afegim verd al barri, aprofi-
tem l'espai públic fent escocells. Amb Liz 
Castro, fundadora del Grup Eskocells.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 18.30h

Dimarts 21 de març
Concert: La Sedeta Gospel Singer.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30h

Concert: The Lemon Lovers + Navarri.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

Dimecres 22 de març
Petit Cineclub: La bellesa de la vida (5 
curtmetratges). + 6 anys.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h 

Xerrada: La transició a les energies reno-
vables. Energia i model de societat. A càr-
rec de Carles Riba Romeva, professor de 
la UPC i president del col·lectiu CMES.
La Violeta (Maspons, 6), a les 18.30h

Inauguració de l'exposició de pintures 
BUNKER de Sasha Zimulin. Estarà a la 
sala d'exposicions de mercat fins al 10 
d'abril. 
Mercat Abaceria Central a les 19h 

Les Vespres dels dimecres: Marcel 
Casellas, Alba Careta i Pau Vinyoles.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), 21h

Dijous 23 de març
Teatre: Caterina, cia La Dona Calba. 
Espectacle de titelles i objectes per a tots 
els públics, amb música en directe.
La Casa del Silenci (Manacor, 1), a les 
20.30h 

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

Divendres 24 de març
Recital poètic: No me bastan dos ojos. 
El poeta guatemalenc Rodrigo Barahona 
presenta i recita versos de No me bastan 
dos ojos, el seu primer poemari amb es-
crits de 2004 a l'actualitat. 
La Perla 22 (Perla, 22), a les 19h

Concert Barcelona Districte Cultural: 
Amaia Miranda presenta el disc 'Cuando 
se nos mueren los amores'.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Cicle de cinema de Rojava: Malgrat tot 
(Ararat Suveyda - Sherwan Bilal Youssef). 
Organitza Assemblea de Joves de VKK.
Fusteria (Argentera, 24), a les 19h

Agenda

Entitats

Dissabte 18 de març
Concerts d'Agitat: Bohemios del Paral·lel. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Teatre: Consell familiar. Lectura del 
manifest del Dia Mundial del Teatre. 
Taquilla inversa.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Diumenge 19 de març
XXXVè Concurs de teatre: Somnis de tea-
tre. Cia els Carlins de Manresa.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Dilluns 20 de març
Estrena del documental 1923: Forjant 
la història, sobre el Campionat de 
Catalunya. Mostra de la rèplica de la sa-

marreta de l'Europa de l'època. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19.30h

Dijous 23 de març 
Hot jam session: Univers jazz class. 
Astres, planetes i satèl·lits. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h
 
Divendres 24 de març
Caravana Obrim Fronteres, amb Rosalia 
Molina. Activitat organitzada per 
la Plataforma de Gràcia en suport a 
#RegularizacionYa. 
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Si voleu publicar 
els vostres actes en 

aquesta agenda, envi-
eu un correu electrònic 

a redaccio 
@independent.cat

Amb el suport de

Homenatge al rei del bolero 
Cinc anys després de la mort de Ramon Calabuch i Batista, conegut per tot el món 
com a Moncho, aquest dissabte s'inaugura una placa en record d'aquest gitano 
il·lustre que va ser tot un referent del bolero. Després d'anys de reivindicacions 
per part de la família i de referents de la comunitat gitana, la proposta de la 
placa va ser aprovada per l'Ajuntament de Barcelona. L'acte tindrà lloc al carrer 
Fraternitat 24 (fotografia), on va viure el cantant amb la seva família tot i que 
va néixer al número 13 del carrer Progrés, però als dos dies es van traslladar a 
la que va ser la residència dels Calabuch. El jove Moncho va créixer envoltat de 
rumba però quan va conéixer en Lucho Gatica ja només va voler cantar boleros. 

Dissabte 18 de març al carrer Fraternitat 24, a les 12h

Recomanem

Biel Minguell
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Silvia Manzanera 

Ha passat gairebé un 
any des que els pro-
gramadors culturals 
impulsors de les Viles 
del llibre a Catalunya 

i Espanya aixequessin la persia-
na del número 22 del carrer La 
Perla. Aquest espai s'ha conver-
tit en aquests darrers mesos en 
un laboratori que amplia el cir-
cuit d'activitats literàries i cultu-
rals de la Vila, i en l'oficina central 
des d'on es projecten i s'organit-
zen les Viles del Llibre arreu. "Des 
d'un primer moment vaig veure 
molt clar les possibilitats i la pro-
jecció de tenir aquest espai", ex-
plica el seu director, Enric Bono. 

La fórmula de l'èxit de La Perla 
22 es troba, en primer lloc, en la 
singularitat de l'espai, amb una 
decoració que prioritza el llibre i 
un disseny que permeten emmot-
llar-se a les diferents activitats 
que es programen. "Aquesta bar-
reja de llibre antic i ambient espe-
cial fa que la gent se senti molt a 
gust", assegura Bono. També el ti-
pus de propostes culturals han aju-
dat a posicionar-se fora del circuit 
més comercial o clàssic. "Hem do-
nat veu a un tipus d'autor que no 
troba espai en llibreries o bibliote-
ques", afegeix. 

En aquesta primera etapa del 
projecte, han acollit tallers de 
poesia, narrativa, novel·la negra 
i relat breus, han programat dos 
itineraris ideats per l'escriptor 
Sebastià Benassar, també membre 
de l'equip de Vila del Llibre, han 
ofert tallers experiència que com-
binen literatura i vi, i han estat seu 
d'una sessió d'speed dating amb el 
col·lectiu LGTBI, entre altres ini-
ciatives com ara taules rodones 
que acaben en sopar, concerts de 
petit format al pati o representaci-
ons teatrals. Segons explica Enric 
Bono, tot el que es fa aquí serveix 
després com a material per a la 
programació cultural de les Viles 
del Llibre, veient que funciona 
més, quines propostes són més in-
teressants, adaptant-les a l'espai i 
el temps amb què compten. 

El número de Viles del Llibre de 
2023 és de nou, i l'objectiu és man-
tenir els actuals i anar sumant més 
cada any. Dos acords, un amb als 
cinemes Verdi per ser seu del BCN 
Film Fest, i un altre per portar a 
terme la Fira de Vell de Barcelona 
al setembre, han donat el darrer 
impuls al projecte. "Volem ser un 
espai cultural més del barri, i es-
tem oberts a totes les propostes 
innovadores, vinculades al món 
editorial i literari i, en general, a 
la creació", clou Bono. I oberts, so-
bretot, a la gent.•

Una de les darreres activitats que combinen creació literària i vi a La Perla 22. Cedida

Cinema, literatura i catifa 
vermella. La Perla 22 es prepara 
aquests dies per sumar-se al BCN 
Film Fest i oferir programació 
pròpia durant els dies que duri 
el festival. Amb catifa vermella a 
la porta, el local es reconvertirà 
en llibreria (títols vinculats al 
cinema), amb un espai per fer 
un pòdcast diari amb públic i 
convidats experts, i instal·laran 
un 'photocall' al pati.

La Perla 22 es consolida 
com a laboratori 
cultural mentre impulsa 
Viles de Llibres arreu
A punt de tancar el primer any, l'espai es reforça amb l'acord 
amb el BCN Film Fest oferint cartell propi durant el festival

Breus

'Teta', les sessions 
dels cinemes Verdi 
adaptades a les 
famílies amb bebès 

La darrera proposta dels 
cinemes Verdi enfocada 
al públic familiar es 
diu 'Teta', un cicle de 
sessions pensades per a 
les famílies amb bebès. Es 
programaran els darrers 
diumenges de mes en 
horari matinal (11.30h) 
amb preu reduït. A més, 
la llum serà tènue, el so 
més baix, i estarà permesa 
l'entrada i sortida de la 
sala. La propera cita és 
diumenge 26 de març amb 
el passi de la pel·lícula 
francesa 'Un paseo 
con Madeleine', dirigit 
per Christian Carion, i 
protagonitzat per Line 
Renaud i Dany Boon.

Cedida

Lluïsos celebra 
el dia del Teatre 
amb un concurs 
de màscares
Amb motiu del dia 
internacional del Teatre 
infantil i del titella (21/03) i 
del Teatre (27/03), Lluïsos 
ha preparat un concurs 
de màscares. L'entitat 
regalarà a les persones 
que pintin i presentin la 
seva màscara, entrades 
dobles per veure les obres 
del Festival Mutis que es 
podran veure a Lluïsos el 
31 de març, l’1 i 2 d’abril.

Ramon Casalé Soler 

A la sala polivalent del Mercat de l’Abaceria 
Central, situat provisionalment al Passeig 
de Sant Joan, s’exhibeix el treball de la 
jove pintora Melisa Figueroa, guanyadora 
de l’ultima edició del Concurs de Pintura 

Passeig de Sant Joan. Aquesta és la segona mos-
tra que es celebra en aquest espai, on aquest any 
s’aniran desenvolupant una sèrie d’exposicions 
dels premiats en anteriors edicions.

Melisa Figueroa (Buenos Aires, Argentina, 1999) 
resideix a Arenys de Mar. La seva formació s’inicia 
en el camp de la il·lustració i el disseny. Actualment 
està fent el grau de Belles Arts a la Universitat de 
Barcelona. Malgrat la seva curta trajectòria artís-
tica, ja ha realitzat diverses exposicions col·lecti-

ves. Durant el present any exhibirà el seu treball 
a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, a través 
del projecte Nous Talents, comissariat per August 
Roig, professor de dita universitat i membre del 
jurat del Concurs de Pintura Passeig de Sant Joan; 
a l’Ajuntament de Gràcia, com a guanyadora del 
Premi i a l’Espai Capgròs de Mataró.

L’obra de Melisa Figueroa gira entorn a l’abs-
tracció. Una abstracció ben diferent dels planteja-
ments informalistes de la segona meitat del segle 
XX, encara que en els seus quadres apareixen la 
taca i el gest, juntament amb els regalims mitjan-
çant unes línies ben fines que es van dispersant 
per tota la superfície. L’exposició es titula Pulsions, 
que fa referència a la teoria el psicoanàlisi, o el que 
és el mateix la motivació o impuls que serveix per 
actuar o desestimar una circumstància concreta 
originada per la pròpia tensió del cos humà.

Les pintures de l’artista busquen la relació 
existent entre els diversos elements que hi apa-
reixen, creant una sèrie de conduccions motrius 
que lliguen unes amb les altres, com per exemple 
veiem a l’obra guanyadora Un model de l’Uni-
vers, on sorgeixen unes formes helicoidals i es-
filagarsades que ocupen el centre de la composi-
ció, en contraposició amb el buit del seu entorn. 
Respecte al color destaquen les tonalitats suaus, 
sense estridències, on l’ésser humà no hi apa-
reix, però sí que s’intueix d’alguna manera a tra-
vés del cervell, o sigui la seva ment, representa-
da de manera abstracta. Quan a les altres obres, 
segueixen la mateixa línia, només trencades per 
l’aparició d’alguns elements figuratius, cas d’una 
finestra o porta, tal com veiem a Maquinaria, on 
la llum que sorgeix es deu a la font d’energia que 
desprèn el coneixement. Precisament aquest oli 
es va exposar l’any passat amb motiu del 150è 
aniversari de Ca l’Antiga a Teià, que vaig tenir 
ocasió de veure personalment, ja que era un dels 
seus comissaris.•

Melisa Figueroa, pintures des del coneixement

crítica 
d'art
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S. M.

Asseguren des del Centre Artesà Tradicionàrius 
que "si no tinguéssim Jaume Arnella, l’hauríem 
d’inventar". El referent del folk fa enguany 80 

anys, i ho celebrarà dalt de l'escenari-com no podia 
ser d'una altra manera- amb un concert antològic en 
el marc del Tradicionàrius, envoltat de bons amics i 
col·legues, per repassar una trajectòria que va arren-
car amb Grup de Folk i ha anat passant per incompta-
bles aventures: Cobla Cotó Fluix, Orquestrina Galana, 
duos amb Rafel Sala i Ferran Martínez.

El festival folk encara així la recta final d'una edició 
que va arrencar amb la inauguració de l'Auditori Jordi 
Fàbregas al gener, i acabarà el 31 de març amb la cer-
cavila de les colles de cultura de Gràcia i el concert de 
l'OMAC juvenil presentant 'Transatlàntic'.•

Els 80 anys de Jaume 
Arnella encaren la 
recta final del 'Tradi'
El referent folk ho celebra a 
dalt de l'escenari dijous 23/03

L'Espai Texas apel·la 
al suport ciutadà 
per engegar un 
projecte "d'alt risc"
"La primera pedra està posada", diu Isona Passola, una de les 
impulsores, "però necessitem els 40.000 euros d'arrencada", una 
xifra que l'equip espera aconseguir amb la campanya a Goteo

S. Manzanera

L 'Espai Texas ha començat a 
caminar oficialment aquest 
dijous amb la presentació 
del projecte davant la prem-
sa i representants de les dife-

rents institucions públiques per do-
nar tots els detalls d'un projete que 
recupera una part de l'esperit dels 
Texas de Ventura Pons, amb l'afegit 
del teatre (una sala per a 200 locali-
tats) i d'un espai gastronòmic (un 
dels fronts fonamentals per soste-
nir la iniciativa). Tot i que ja van fer 
un avançament fa dues setmanes a 
la comissió de comerç de Gràcia i 
que l'Independent va recollir al nú-
mero 923, l'equip de l'Espai Texas 
ha explicat la viabilitat econòmi-
ca d'un projecte "d'alt risc", segons 
Isona Passola, que requereix del su-
port de la ciutadania. Per això s’ha 

organitzat una campanya limitada 
de micromecenatge, a través de la 
web espaitexas.cat i de la platafor-
ma Goteo.org, amb què desitgen ar-
ribar als 40.000 euros. El cost de les 
obres és de 450.966 euros i el d'ini-
ci d'activitat de 96.000. El finança-
ment públic es registra en més de 
269.000 euros i les aportacions prò-
pies i privades superen els 237.00o. 

A part de Goteo.org, es podran 
fer aportacions in situ durant la 
festa de presentació del projecte a 
la ciutadania, dissabte 18 de març a 
partir de les 12.30h al Passeig Sant 
Joan amb Sant Antoni Maria Claret. 
Durant tot el cap de setmana les 
portes de l'Espai Texas s'obriran al 
públic i hi haurà un punt d'infor-
mació i recaptació de fons.•

Tot l'equip de l'Espai Texas, aquest dijous, a la sala del futur teatre. Foto: S.M.
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La torratxa

Ventiladors

Jesús Sánchez
@ciutatsatelite

Certament, costa expressar-se clara-
ment quan volem ser contundents 
sense perdre les formes i l’educació. 

És per això que ensopeguem amb eufe-
mismes com ara, que un infant ha patit 
tocaments o que una dona ha mort com 
a conseqüència dels cops de destral d’un 
home. Escolti’m, ni la dona ha mort ni a 
l’infant l’han tocat. La dona l’han assas-
sinada i a l’infant l’han magrejat i l’han 
agredit sexualment. O quan els em-
presaris et diuen que no és que congelin 
sous, és que estan aplicant una modera-
ció salarial.

És clar que també és problemàtic 
creure’s un abanderat de dir les coses 
pel seu nom quan el que fas és confon-
dre la sinceritat amb la grolleria i la cru-
eltat gratuïta.

En defi nitiva, trobar el punt ajustat i 
encertat a les opinions o quan dissentei-
xes no és fàcil.

Vinc a dir això perquè les famílies de 
les escoles de Gràcia van exigir al mes 
d’octubre al Consorci d’Educació de 
Barcelona (i de manera molt assertiva) 
que no volen tornar a veure mai més in-
fants a les escoles suportant tempera-
tures de 36 graus. De moment, no han 
tingut resposta formal. Això sí, es troben 
declaracions als mitjans de responsables 
polítics i no polítics en clau eufemísti-
ca al voltant de les greus problemàti-
ques que està patint l’àmbit escolar a 
Catalunya com els assetjaments, els suï-
cidis, la segregació, la retallada encober-
ta de recursos o l’absència de ventila-
dors. Ventiladors que ni poden comprar 
les famílies perquè resulta que vulne-
ra no sé quin protocol de seguretat, bla, 
bla, bla.

Aquest punt d’irresolubilitat de pro-
blemes ancorat a la manca de voluntat 
dels responsables que decideixen pres-
supostos i protocols motiva la protesta 
prevista pel proper 21 de març que les 
famílies faran davant el Consorci d’Edu-
cació de Barcelona. Potser, és l’hora de 
posar els ventiladors en marxa. •

Albert BenetGràcia Escapulada

Miquel Saltiveri, de 94 anys, eixerit i bromista com sempre. Foto: A.B.Em pensava que t’havies mort”, em diu només entrar 
al seu pis del carrer Bruniquer. Als seus 94 anys i mig 
no ha perdut aquella ironia fi na que l’ha acompanyat 
al llarg de la seva vida. És Sant Medir. Festa grossa a 
la Vila de Gràcia. Mentre els romeus reparteixen ca-

ramels davant l’escola Nou Patufet i les colles completen els 
itineraris matinals, he decidit passar una estona ben dolça 
al costat d’un europeista de cine, que no veia des del 2019.

En Miquel Saltiveri (1928) fou el darrer fotògraf ofi ci-
al del CE Europa que utilitzà els rodets previs a l’era digital 
i gràcies a ell, es conserven, en d’altres imatges, els retrats 
dels jugadors dels anys 90, fotografi es úniques de l’ender-
roc del camp vell i de la construcció del Nou Sardenya. 
Sortosament, ho té tot ben arxivat en àlbums amb la qual 
cosa els té a resguard de qualsevol atac informàtic. Un lle-
gat, que no perilla pas que es perdi perquè el seu fi ll també 
ha heretat l’estimació per l’Europa i el col·leccionisme de tot 
allò que té a veure amb el club de l’escapulari blau.

Amb en Miquel comparteixo l’admiració per a tres icones 
de l’equip que va aconseguir l’ascens a Segona B la tempo-
rada 1994-95: els capitans Ventura i Capella i l’entrenador 
Pep Rovira. I és potser per aquest motiu que m’ha rebut 
amb la taula plena de retrats d’aquestes ídols. De tots tres, 
en Saltiveri en guarda un record excepcional perquè els va 
tractar de ben a prop i pot donar fe de la bonhomia que des-
prenien sempre dins i fora del camp.

També m’ensenya amb orgull els muntatges fotogràfi cs 
que va fer amb motiu de les copes de Catalunya guanyades 
els anys 1997, 1998 i 2015, que ja li havia comprat en el mo-
ment que els va fer. Perquè, tot i ser un fotògraf no professi-
onal, va tenir l’encert de vendre les fotos que feia o recupe-
rava de llibres i cromos antics. La sala de premsa-museu del 
Nou Sardenya és plena d’imatges fetes per en Miquel.

Però molt abans que esdevingués fotògraf del club, ell era 
ja un seguidor europeista fi del. No endebades, diu que es va 
fer soci del club el 1952 i va donar-se de baixa quan la seva 
esposa va emmalaltir, ara fa uns deu anys. De tots aquells 

anys, recorda molts jugadors bons entre els quals me’n 
destaca: Àngel Martínez, Granés, Joanet, Tomàs, Elizondo, 
Aguirre, Salud, Farrés, Pàmpols, Pedrín, Pep Rovira,Sagrera, 
Suescum, Pantoja, Ventura, Capella, Gallardo, Carmona, 
Lucas, etc. 

Actualment, tot i no sortir gaire de casa per motius de sa-
lut, segueix l’actualitat de l’Europa pels diaris i per aquest 
setmanari i no es perd cap dels partits que ofereix Betevé. 
I, a més, a més, el seu fi ll li explica totes les novetats que 
publica el web del club. Precisament, el successor d’en 
Saltiveri va ser l’Àngel Garreta, que va començar fent fotos 
dels partits. Segons recorda ell mateix, després de veure’l 
varis dies damunt la gespa del Nou Sardenya en Miquel li va 
dir: “Noi, oi que tu vindràs tots els diumenges? Doncs jo ja 
em puc jubilar!” 

Després d’aquest regal de Sant Medir enfi lo el carrer de 
l’Escorial amunt fi ns arribar al restaurant Disbauxa, on 
m’espera un dinar amb amics, tots ells europeistes. Com en 
Saltiveri, portem l’Europa al cor i quan veiem la bandera 
dels Ben Plantats del CE Europa se’ns acceleren les pulsaci-
ons. O bé quan marquem en el temps d’afegit. Quin sofri-
ment, Déu meu!•

Una visita 
sorpresa 
per endolcir 
encara més 
la festa de 
Sant Medir

Tot i no sortir de casa, segueix 
l'actualitat de l'Europa pels diaris 
i per aquest setmanari i no es perd 
cap dels partits que ofereix Betevé
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