
Les botigues 
històriques culminen 
el canvi a forns, súpers 
'eco' i sales d'actes
Després de l'obertura de Cal Moliné 
a Camiseria Pons, la lampisteria Luz 
y Fuerza farà actes i Ametller aterra 
a la pastisseria La Colmena P4

Fundació Festa Major 
i Districte replantegen 
els espais d'activitats i 
aspiren a unifi car les 
4 festes alternatives 
El Districte aposta per autoritzar 
el Festigàbal a la Sedeta traslladant 
les dates fora de la Festa Major P6

Clara Peya: "No vull 
la por com a control, 
no vull reunions 
per internet" 
Entrevista a la pianista i 
compositora, que marxa de 
Gràcia després d'onze anys i que 
estrena 'Estat de larva' P16

El Park Güell es regula sencer
per reduir turistes recuperant 
idees del pla Mayol de 2009 
El canvi vol rebaixar un 50% dels 9 milions de visitants interns i externs, equipara 
el carnet de veïnatge al registre Gaudir + i elimina el bus llançadera pel poc ús

Albert Balanzà

Una notícia d'aquest setmanari datada el 16 d'octu-
bre de 2009 deia el següent: "L’Ajuntament ha deci-
dit fer marxa enrere a la proposta de fer pagar per 
entrar al Park Güell. La comissió de govern té ara 
un nou projecte que manté la instal·lació de nou mà-

quines cancel·ladores que serviran per regular l’accés al parc 
de forma gratuïta prèvia concertació de reserva. L’objectiu 
és, segons Imma Mayol, reduir a la meitat el nombre de visi-
tants”. El context: una agressió a la icònica salamandra dos 
anys abans havia fet esclatar el debat sobre la regulació del 
recinte i l'Ajuntament va presentar una primera proposta el 
juny de 2009, que va generar molta polèmica per la limitació 
d'accés que suposava per als veïns.

Eren altres temps i han hagut de passar sis anys i mig 
de la primera regulació aplicada ja en el mandat de Xavier 
Trias des de l'octubre de 2013, amb entrades a 8 euros, i 
ara una pandèmia que ha deixat el recinte al lliure ús veï-

nal, perquè l'Ajuntament, recuperant idees d'aquell inicial 
pla Mayol, vulgui tornar a actuar ara sobre tot el recinte (12 
hectàrees) amb entrada però amb l'extensió de drets per-
què els veïns dels barris limítrofs i ara tots els ciutadans 
empadronats a Barcelona tinguin igual tractament tant si 
portie el carnet de veïnatge per al pas immediat o el regis-
tre Gaudir +. L'objectiu, en aquella línia Mayol, és rebaixar 
a la meitat no els tres milions de visitants de pagament sinó 
els 9 milions que sumen els visitants interiors i exteriors. 
En el pla es perd una mesura recent: el bus llançadora del 
carrer Praga, pel baix ús, un 40%.
Pàgina 3 i editorial: 'Un nou pla amb ombres'

"Aplicarem un ús fl exible per al 
veïnat perquè el pla no es percebi 
com un accés privatiu", diu Badia

La porta del Park Güell del carrer Olot, ja regulada dijous. Foto: A. V. 
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2 Política

Albert Balanzà

L a nova mobilitat és i serà el 
cavall de batalla polític de 
la represa. Ho ha estat per 
a l'equip de govern BComú-
PSC des de l'inici de man-

dat (pla de motos, pacifi cació de 
grans eixos) i Esquerra comença 
a llançar propostes de gruix, men-
tre els índexs de contaminació es 
recuperen a Gràcia com abans del 
confinament. Aquest, per tant, 
serà un dels temes centrals del 
proper ple semipresencial del 7 
de juliol, dimarts (18.30h), on els 
republicans demanaran transfor-
mar tots els carrers de menys de 
12 metres d'amplada perquè pas-
sin a ser de prioritat vianant sen-
se afectació a veïns o pàrquings, 
i que en el mateix sentit s'abaixi 
de la vorera de tots els carrers de 
menys de 15 metres tots els ele-
ments que l'ocupen(motos, bicis o 
terrasses)."No implica cap modifi -
cació ni obra al carrer, i ara estem 
davant d'una oportunitat sense 
precedents per introduir un canvi 
substancial en l'espai públic", diu 
la proposició signada per la porta-
veu d'ERC, Olga Hiraldo, que tam-
bé insta a la creació d'un grup de 
treball sobre espai públic.

Els republicans també volen en-
trar en aquest ple -que habitual-
ment era una sessió escombra però 
que el postconfi nament l'ha conver-
tit en central a nivell de contingut- 

L'audiència pública de la setmana passada, en un moment de la sessió. Foto: A.Balanzà

Esquerra proposarà 
al ple un nou pla de 
mobilitat provianant 
als carrers secundaris
JxCat proposarà fer un cicle d'activitats post-Covid per 
a la gent gran i C's una campanya contra els botellots

ERC també vol que 
l'Estat cedeixi el CAP 
Quevedo i la caserna 
de la Guàrdia Civil

tatals com l'exCAP Quevedo -ara 
tercera seu del banc Expropiat- i la 
caserna de la Guàrdia Civil, perquè 
està "infrautilitzada" i "hi ha un dè-
fi cit d'equipaments públics i espais 
verds al districte".

La resta de l'oposició, encap-
çalada per Junts x Cat, posa l'ac-
cent en la sortida del confi nament 
de la gent gran demanant que el 
Districte organitzi un cicle d'acti-
vitats per augmentar les compe-
tències en ús de dispositius mòbils 
o també en gestió de les emocions 
i de l'estrés o en mesures d'auto-

protecció sanitària. També JxCat 
demana un estudi de necessitats 
d'equipaments escolars abans del 
setembre o una línia d'ajuts per al 
reinici de les activitats de les enti-
tats. Per la seva banda, Ciutadans 
proposa impulsar des del consis-
tori una nova campanya de sen-
sibilització cap als joves dels bo-
tellots i dels efectes de l'alcohol. 
BCNxcanvi, tal com van anunci-
ar la setmana passada, insta el 
Districte a ajudar i promocionar 
les escoles bressol privades per co-
brir la demanda no atesa.•

Breus

Campanya de 
l'Espiga contra el 
propietari que els 
vol desallotjar

El col·lectiu de ca 
l'Espina, l'espai okupat a 
Astúries 10, ha arrencat 
aquesta setmana una 
vistosa campanya 
basada en pintades però 
sobretot en fi txes del 
Monopoly per pressionar 
el propietari de l'immoble 
on han entrat des del 
gener i advertint que 
l'empresa Bojous S.L. no 
els farà "fora de casa". 
El mateix col·lectiu ha 
completat l'acció amb 
cartells contra els ERTO 
de les grans empreses. 

en la manca de sòl públic i planteja-
ran en un prec una doble proposta 
amb forta càrrega política perquè 
l'Ajuntament iniciï els tràmits per 
demanar la cessió d'immobles es-

L'Ateneu 
Llibertari reprèn 
els actes culturals 
amb David Castillo
L'Ateneu Llibertari, al 
carrer Alzina, ha marcat 
el 17 de juliol com la 
represa dels actes culturals 
amb una sessió musical 
i literària, amb tango i 
lectures, en base al nou 
llibre de David Castillo, 
El Tango de Dien Bien 
Phu, amb la presència 
de l'autor. Prèviament, 
aquest diumenge el 
grup excursionista de 
l'Ateneu ha programat una 
caminada de 15 km entre 
Vilanova i Calafell, amb 
cita a l'estació de passeig 
de Gràcia a les 7.50 h.
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El Park Güell es regula 
sencer per reduir 
turistes recuperant 
idees del pla Mayol 2009
L'Ajuntament confi a en les franges exclusives veïnals perquè 
el visitant forà desisteixi de passejar-se per l'entorn del recinte

Albert Balanzà

E l Park Güell té des d'aquest 
dimecres un nou pla d'ac-
cés regulat, no només a la 
zona monumental estric-
ta de la plaça de la Natura, 

la sala Hipòstil·la i a l'escalinata de 
la salamandra, sinó a tot el recinte, 
amb l'objectiu central de reduir a la 
meitat els nou milions de visitants 
externs i interns que fi ns ara s'acos-
taven al parc. Només hi accediran 
1.400 persones per horaa través de 
nou portes controlades, quatre de 
les quals per a ús exclusiu veïnal. 
Abans del confi nament el límit eren 
800 per hora i ara amb el pas obert 
n'hi havia un miler al dia.

Malgrat la incògnita i la possible 
poca validesa de les xifres que abo-
qui aquest 2020 pels tres mesos de 
pandèmia, l'Ajuntament vol apro-
fi tar aquest pas enrere del turis-
me massiu que ha dominat el Park 
Güell sobretot des del 2002 per tor-
nar a generar una sensació de parc 
públic a un veïnat que només l'uti-
litza en un 2% del total.

La paradoxa que suposa tancar 
tot el recinte per regular l'accés i 
el compromís electoral de BComú 
l'any 2015 perquè el recinte fos 
"d'accés lliure i gratuït" es resol, 
segons ha explicat el regidor de 
Gràcia a l'Independent, en la reduc-
ció de l'horari per als turistes. "És 
la clau perquè ens surtin les xifres 
de 4,5 milions en lloc de 9 milions", 
apunta. Els veïns tindran franges 
exclusives de 6 hores a 9.30 hores 
i de 20 hores a 23 hores". Abans 
de la pandèmia el parc obria a les 
7.30 hores i tancava a les 21 hores. 
L'intent de revertir la massifi cació 

La plaça de la Natura, el primer dia d'obertura lliure, el 20 de maig. Foto: A. B.

i no trair promeses electorals tam-
bé s'explica en l'equiparació entre 
el carnet de veïnatge i el registre 
Gaudir +. "Pot ser que mantinguem 
el carnet de veïnatge però els drets 
seran els mateixos per a tothom que 
estigui empadronat a Barcelona; 
només qui estigui empadronat fora 
haurà de fer una petició presenci-
al i, si no, pagar entrada", aclareix 
Badia. Fins al setembre també s'hi 
accedirà amb el carnet de bibliote-
ques. "Aplicarem un ús fl exible per-
què no es percebi la regulació com 
un accés privatiu", afegeix.

Hi ha una altra incògnita, però, 
sobre aquests 1.400 visitants límit 
si es produeix el fet que en una ma-
teixa hora hi ha veïns i visitants 
amb carnet o amb registre Gaudir 
+ que ja han arribat a aquest mà-
xim i hi ha algú que vulgui acce-
dir en aquell moment amb entra-
da. Aquí, segons Badia, apareixen 
"entre 80 i 100 nous informadors" 
que regularan aglomeracions. 
Com s'impedirà, però, que un turis-
ta vingui a la porta del recinte? "El 
gruix de visitants ja l'haurem elimi-
nat sense tantes franges d'accés al 
turista, però sempre pot passar que 
algú es vulgui venir a fer una foto", 
apunta el regidor de Gràcia.

Finalment, hi ha els serrells de 
mobilitat exterior: el bus llança-
dora estrenat l'1 d'abril de 2019 -i 
que va generar protestes entre els 
veïns del carrer Praga- no es po-
sarà en marxa "perquè no es con-
sidera necessari amb l'actual vo-
lum de turistes", si bé quan hi eren 
només el van utilitzar un 35% dels 
visitants al parc. Per la seva banda, 
les pilones per pacifi car l'entorn 
d'Olot-Larrard-Mercedes-Maria-
nao engegaran obres al juliol.•

Breus

El Refugi de 
Diamant reobre 
portes aquest 
diumenge

El Taller d'Història de 
Gràcia recupera les 
activitats amb públic i a 
partir d'aquest diumenge 
reprèn les visites guiades 
al refugi antiaeri de la 
plaça de Diamant. Per 
participar-hi, cal inscripció 
prèvia enviant un correu 
electrònic a l'entitat. Les 
visites incorporen les 
mesures de seguretat, 
l'horari es manté a les 
onze del matí i es fan en 
català, excepte el segon 
diumenge de mes, que són 
en castellà. 

Pi i Margall 
seguirà tancat els 
caps de setmana 
al trànsit

Gatuari celebra el 
quart aniversari 
amb 135 gats 
adoptats

La reforma pendent 
de Pi i Margall no té 
calendari a causa de la 
redistribució d'inversions 
municipals però, com a 
premi de consolació i tal 
com va apuntar aquest 
setmanari, es mantindrà 
almenys tots els caps de 
setmana el tancament 
al vehicle privat. Gran 
de Gràcia tornarà a 
la dinàmica d'espai 
de vianants un cap de 
setmana al mes. 

El 8 de juliol la 
cooperativa animalista 
Gatuari celebra quatre 
anys a la seu del carrer 
Sant Lluís, durant els 
quals ha aconseguit 135 
adopcions dels gats adults 
procedents de protectores 
de tot l'estat. Per tal de 
sostenir el projecte, la 
cooperativa va crear la 
botiga i els cursos online. 
La festa d'aniversari 
tindrà lloc dissabte 11 
amb activitats benèfi ques. 
Per assistir a qualsevol 
dels esdeveniments cal 
reservar prèviament a 
info@gatuari.cat.

Societat

2002. L'Any Gaudí suposa l'esclat de la 
fi gura de l'arquitecte a nivell mundial i 
el Park Güell es promociona i consolida 
com la tercera atracció de la ciutat, 
amb la Sagrada Família i el Camp Nou

2007. La massifi cació turística del 
recinte esclata la nit del 6 de febrer 
amb una agressió arquitectònica 
contra la icònica salamandra. 
S'obre el debat per regular l'accés i 
l'Ajuntament s'hi mostra favorable

2009. L'Ajuntament presenta 
el primer pla de regulació amb 
nou màquines cancel·ladores als 
accessos i amb l'objectiu de reduir 
a la meitat el nombre de visitants. 
Hi renuncia l'abril de 2010

2013. El govern de CiU presenta la 
nova regulació limitada a la zona 
monumental estricta, amb entrades 
a 7-8 euros, carnet de veïnatge i el 
registre Gaudir + facilitat a les OAC

2018. El govern de BComú activa el nou 
Pla Estratègic del Park Güell 2017-2022 
amb sis accessos exclusius per a inscrits 
al registre Gaudir + i amb l’eliminació 
de la venda d’entrades a taquilles

2020. L'Ajuntament decideix actuar 
també sobre l'exterior del parc i regular 
tot el recinte amb entrada de pagament 
per al turista però ara equiparant 
els drets del carnet de veïnatge i del 
registre Gaudir + a tots els barcelonins

crono-
logia
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Albert Balanzà

Judit Chamorro, investigado-
ra de la Universitat Pompeu 
Fabra, exveïna i amb famí-

lia a Gràcia, acaba de guanyar 
un dels premis de recerca Marie 
Skłodowska-Curie 2020, que 
atorga la Comissió Europea.

Quina aplicació té aquest soft-
ware en la medicina?

És un algoritme que permet la 
reconstrucció de la imatge per 
microones que s'obté d'una ex-
ploració dins del cos d'un organ. 
El metge sap així on és el teixit 
cancerígen, si hi és. El software 
serveix per a l'exploració endos-
còpica o per aplicacions com la 
detecció de càncer d'úter o per 
monitoritzar ablacions internes.

Quina avantatge hi ha respecte 
les càmeres endoscòpiques?

Hi ha una visió angular, en 360 
graus, que detecta també en pos-
sibles plecs més amagats. 

Hi ha un paper clau en l'aigua.
Sí, el càncer comporta un can-
vi de nivells d'aigua, i l'aplicació 
amb microones la detecta. Aquí 
és on entra la meva feina com a 
física i matemàtica.

Què n'esperes del premi?
Que s'obri el camp en aquest 

àmbit de la recerca amb micro-
ones o altres tècniques tomo-
gràfi ques per l'exploració de 
diferents òrgans. Hi ha moltes 
aplicacions de la investigació de 
reconstrucció d'imatge médi-

ca de fora cap a dins quan les 
antenes embolcallen el pacient, 
per exemple per detectar càn-
cer de mama, però no n'hi han 
tantes que estudiin el problema 
de dins cap a fora, per òrgans 
interns. El software es pot apro-
fi tar i ampliar per altres malal-
ties i els avenços en nanotec-
nologia que ara s'apliquen als 
telèfons movils pot fer que indi-
rectament surtin més aplicaci-
ons amb microones dins del cos.

Has estat al Canadà, Dinamarca, 
Nova Zelanda... i ara de nou a 
Barcelona. T'hi veus treballant en 
el teu ram aquí?
He voltat molt, és cert, i el que 
et permet la beca Marie Curie 
és portar el coneixement al teu 
país. M'agradaria quedar-me a 
casa, però és cert que la recerca 
no et fa descartar res. • 

Societat

El repor

Judit Chamorro, premi de recerca Marie Curie, amb un software 
que detecta càncers a partir d'imatges generades per microones 

"Cal obrir el camp en aquest àmbit de 
reconstrucció d'imatge mèdica interna"

Judit Chamorro. Foto: Cedida

Breus

Gràcia Nord acusa 
el Districte de 
menystenir l'estat 
del local d'entitats

L'Associació de Veïns 
Gràcia Nord-Vallcarca 
ha denunciat l'estat del 
local d'entitats on s'hi 
ubica des de fa anys, 
als baixos del primer 
edifi ci de reallotjats del 
pla Vallcarca, al número 
97-101 de l'avinguda de 
Vallcarca. Una de les 
portaveus de l'entitat, 
Irene Güell, ha acusat 
el Districte de no actuar 
per rehabilitar "l'estat 
lamentable" dels vidres 
del local, completament 
tapats per grafi ts des de 
fa mesos. 

Mossos reforça 
la vigilància 
a l'Esperança 
pels robatoris
La comissaria local de 
Mossos d'Esquadra ha 
reforçat amb agents 
de paisà la vigilància a 
l'entorn de l'Hospital de 
l'Esperança, un cop ha 
confi rmat una denúncia 
per robatori violent i una 
temptativa de robatori 
a dos treballadors del 
centre hospitalari en 
els últims dies (vegeu 
L'Independent núm. 806).

Les botigues històriques 
culminen el canvi a forns, 
súpers 'eco' i sales d'actes
Després de l'obertura d'un forn Cal Moliné on hi havia Camiseria 
Pons, la cadena Ametller aterra al local de la pastisseria La Colmena 
i la lampisteria Luz y Fuerza s'estrena com a espai d'esdeveniments

Raúl Blangino, a la porta de l'antiga lampisteria dels Carbonell Foto: A. Balanzà

L'anunci d'Ametller, ja lluint a l'aparador de la pastisseria La Colmena. Foto: S.A.

El nou forn de pa Cal Moliné, amb el rètol de la camiseria Pons. Foto: A. Vilardaga

Albert Balanzà

G ràcia viu un rebrot de bo-
tigues que obren i tan-
quen en plena sortida 
del confinament, però 
els indrets més signifi ca-

tius històricament són aquells on 
hi ha hagut un comerç centenari o 

quasi centenari, com són els casos 
d'espais tancats fa almenys un lus-
tre com Camiseria Pons, la pastisse-
ria La Colmena o la lampisteria Luz 
y Fuerza. Totes tres han conservat 
per normativa municipal la façana 
històrica i alguns elements interns. 

Després de l'obertura d'un 
nou forn de la cadena Cal Moliné 
aquest juny on hi havia hagut fi ns 

al febrer de 2015 la camiseria Pons 
(Gran 49), un dels espais immobili-
àriament més llaminers de Gràcia, 
la pastisseria La Colmena, al Pla 
d'en Salmeron, ja llueix el rètol de 
la cadena de súpers eco Ametller 
Origen. L'establiment, que enca-
ra conserva el negoci inicial de la 
plaça de l'Àngel a Ciutat Vella, va 
tancar portes el febrer de 2016 des-

prés de 99 anys d'activitat i la seva 
amplitud a peu pla i a soterrani -a 
més dels lloguers en aquesta zona- 
n'havia difi cultat el relleu. El nou 
Ametller obrirà a mitjan agost, 
segons el que ha comunicat l'em-
presa als treballadors de l'altre 
establiment més proper, al carrer 
Gran, que no tancarà.

Encara en aquest àmbit de co-
merços històrics, desde l'1 de juny 
s'ha activat com a sala d'actes pri-
vada, punt de recollida de paquets 
i coworking l'antiga lampisteria 
Luz y Fuerza d'Amadeu Carbonell, 
al carrer Llibertat 52. Obrint cada 
dia per donar a conèixer l'espai, 
Raúl Blangino ha enllustrat el lo-
cal amb imatges pop i mantenint 
el mostrador, l'aparador i prestat-
ges originals per acollir des d'ex-
posicions fi ns a presentacions de 
llibres. "Jo hi visc a fi ns, com ho 
feia la família Carbonell, que enca-
ra són els propietaris, i ara m'ima-
gino el nou espai com un intercan-
vi: no cobraré per acollir els actes 
però de pas el promocionaré". A la 
façana, la torxa i les dues dinamos 
del mosaic s'han retocat però llu-
eixen com mai.•
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6 Societat
Districte i Fundació Festa Major 
replantegen els espais d'activitats 
i aspiren a unifi car els alternatius 
El Districte s'inclina per autoritzar la celebració del Festigàbal a la plaça de la Sedeta 
seguint una de les propostes de la sala de traslladar les dates fora de la Festa Major 

Albert Balanzà

L a Festa Major de Gràcia 2020 
ja no té marxa enrere, un 
cop el patronat de la fun-
dació ha aprovat el pressu-
post aquest dilluns amb no-

més quatre vots en contra i amb la 
confi rmació que hi haurà cinc co-
missions de carrers que no faran 
cap tipus de programació interna 
ni externa (Fraternitat de Baix, 
Tordera, Rovira, Berga i Progrés).

Més enllà de reiterar en la reu-
nió el caràcter simbòlic enguany 
del guarnit -només 20 metres de 
sostre i res de concurs ofi cial-, la 
Fundació Festa Major ha concen-
trat en els últims dies els retocs so-
bre el primer protocol pactat amb 
el Districte i presentat als carrers 
(vegeu núm. 803) en un replan-
teig dels tres escenaris apuntats 
com a únics. Aquell protocol, que 
ja deia que no hi hauria escenaris 
als carrers, apuntava la plaça del 
Sol com a espai d'arts escèniques, 
la plaça de la Vila per a les activi-
tats de cultura popular i la placeta 
Manuel Torrente per a les activi-
tats infantils.

Ara el canvi és de replanteig a la 
baixa cap a places menys cèntri-
ques, amb més capacitat de con-
trol d'aforament i accesos, i amb la 
inclusió en el debat d'un espai uni-
fi cat per a les quatre comissions 
de festes alternatives que ja s'ha 
plantejat com a idea als represen-
tants del Casal Tres Lliris, Festes 
Llibertàries de John Lennon, 
Carrer Sant Pere Màrtir-La Torna 
i Comissió de Festes Populars de 
plaça Raspall.

Tal com va apuntar a Ràdio 
Gràcia aquesta setmana la presi-
denta de la Fundació Festa Major, 
Carla Carbonell, hi haurà un espai 
d'activitat gestionat per la Fundació 
(amb possibilitat d'un segon per a 
les activitats infantils), un de segon 
gestionat pel Districte i un de ter-
cer per als alternatius. La traducció 
d'això en ubicacions concretes, se-
gons ha pogut saber aquest setma-
nari, apuntaria cap a Joanic com a 
espai de la Fundació i el Districte 
hauria triat Dones del 36, mentre 
que el Districte hauria fet una pro-
posta oberta als alternatius per-
què triïn un dels quatre espais que 
ja utilitzaven l'any passat (placeta 
interior de l'Espai Jove, plaça John 
Lennon, carrer Sant Pere Màrtir o 
plaça Raspall.

També en aquesta línia de con-
creció d'espais hi ha el Festigàbal, 
que en els últims sis anys s'ha fet 
a la plaça de la Sedeta. Després de 
la proposta llançada per l'Heliogà-
bal i el festival Error! Fest de plaça 
Rovira de programar quatre dies 
junts a la Sedeta, el Districte s'in-
clina per autoritzar aquesta cele-
bració però fora dels dies de Festa 
Major (15-21 agost), una possibilitat 
que ja oferien els programadors del 
Festigabal i de l'Error! Fest.•

Els balcons guarnits, ara amb 
premi econòmic. El 22è concurs 
de balcons i portalades guarnides, 
en un any on els carrers faran 
un pas enrere per motius de 
seguretat sanitària, agafa relleu 
i ja s'està promocionant des de 
les xarxes de la Fundació. "Faràs 
vëinat, donaràs alegria a la Vila 
i podràs guanyar fi ns a 400 
euros!", diuen a l'organització. 

La festa dels animals de Festa Major a la plaça Joanic . Foto: Cedida

Breus

Els veïns de 
Maignon i 
Repartidor es 
mobilitzen
Sota el lema Ens canvien 
el barri... i no ens diuen 
res, els veïns organitzats 
dels carrers Maignon 
i Repartidor contra 
les noves promocions 
immobiliàries que 
l'Ajuntament ha permès 
a alcada màxima del 
pla general arrenquen 
aquest divendres les 
mobilitzacions amb una 
reunió. En el cartell que 
estan distribuint, la nova 
plataforma afi rma que 
les noves promocions 
portaran "edifi cis molt 
alts, encariment de 
l'habitatge, lloguers pels 
núvols i més foscor i 
ombres als carrers". La 
reunió és dijous que ve, 
dia 9, a les 19 hores, a 
la porta del mercat de 
Lesseps.

El Bosc Turull 
descobreix la 
bassa amb un 
collage col·lectiu
L'Aula Ambiental del 
Bosc Turull descobrirà 
el proper 15 de juliol la 
seva bassa amb un collage 
col·laboratiu per tal de 
mostrar el nou ecosistema 
aquàtic de l'equipament. 
Les persones participants 
(que s'han d'inscriure 
a aula@boscturull.cat) 
han de portar la seva 
mascareta, així com 
tisores i cola en barra.

En lloc de Sol, 
Vila i Manuel 
Torrente ara es 
planteja Joanic 
i Dones del 36

i com a dirigent veïnal i expre-
sident de l'Associació de Veïns 
Coll-Vallcarca, ja que també ha-
via residit a l'avinguda del Coll 
del Portell. 

"Era una persona tan ínte-
gra que no hem firmat mai cap 
paper després de tants anys de 
col·laboració professional; no-
més amb la paraula ja n'hi ha-
via prou", explica Jordi Rogent, 
que recordava en conversa amb 
L'Independent els inicis amb 
Giralt des de 1969 "primer a l'Es-
cola d'Arquitectura i després al 
despatx de Manuel Ribas Piera 
fi ns a tenir el nostre despatx".

Giralt i Rogent es van especi-
alitzar en urbanisme i protecció 

Adéu a l'arquitecte i activista Manuel Giralt 
Referent en urbanisme i protecció del patrimoni, Giralt era veí de Penitents i expresident de l'AVV Coll-Vallcarca

A. B.

Amics i família han aco-
miadat aquest dime-
cres al Tanatori de Sant 
Gervasi l'arquitecte Ma-
nuel Gi ralt, que va mo-

rir dilluns al vespre als 69 anys 
-n'estava a punt de fer 70 el prò-
xim 7 d'agost- després d'una llar-
ga malaltia. Giralt, amb una llar-
guíssima trajectòria sobretot al 
costat del seu soci Jordi Rogent 
des de l'any 1973 a Giralt Rogent 
Arquitectes, també tenia un ves-
sant d'activista local àmpliament 
reconegut com a veí del carrer 
Betània al barri dels Penitents Jordi Rogent i Manuel Giralt, treballant al despatx als primers anys. Foto: Eduard Olivella

del patrimoni i en el seu extens 
catàleg de projectes fets hi ha la 
defi nició del conjunt històric de 
la Colònia Güell o els barris antics 
de Castell d'Aro, Hostalric, Amer 
o Anglès, els plans de protecció de 
Sitges o Gavà, i obres de rehabi-
litació com el Palau Falguera de 
Sant Feliu o de nova planta com 
el camp de futbol del Palamós. 
L'últim projecte va ser el pla es-
pecial de la colònia Borgonyà, 
a Sant Vicenç de Torelló. Un al-
tre company vinculat a la trajec-
tòria inicial de Giralt, Fran cesc 
Gruatmoner, ha defi nit l'arquitec-
te com "un apassionat del seu ofi ci 
i destacat precursor de la conser-
vació del patrimoni històric".•
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Nova data per a l'inici d'obres 
dels pisos de l'antiga Quiron, 
segon trimestre de 2021
La polèmica promoció de la carretera de Sant Cugat, també en redacció 
de projecte, arrencarà el primer trimestre de l'any que ve

Pancartes veïnals a la carretera de Sant Cugat contra la promoció de pisos. Foto: A.B.

A.B.

L a taula d'habitatge que es 
va constituir al febrer com 
a seguiment de l'anome-
nat Pacte de Gràcia contra 
la Gentrifi cació ha apuntat 

aquest dijous noves dates ja reca-
lendaritzades de les noves promo-
cions d'habitatge protegit i dota-
cional, amb especial rellevància 
pel que fa a les previsions de l'illa 
Quiró d'equipaments, a l'avinguda 
Mare de Déu de Montserrat, que el 
Districte anuncia ara per al segon 
trimestre de 2021 en l'inici d'obres.
La promoció, de 85 habitatges per 
a gent gran i onze unitats de convi-
vència i equipaments als baixos, es 
va presentar per primera vegada el 
2015 amb un projecte de 100 pisos. 

També en el mateix capítol la co-
missió ha fi xat l'inici d'obres de l'al-
tra promoció prevista a la carrete-
ra de Sant Cugat 26, que ha estat 

molt criticada en els últims mesos 
per l'Associació de Veïns Vallcarca-
Penitents, una mica abans, per al 
primer trimestre del 2021. Tant 
l'una com l'altra promoció enca-
ra es troben en fase de redacció de 
projecte. L'únic moviment de ter-
res en aquest àmbit de l'habitat-

ge públic segueix estant centrat a 
l'avinguda Vallcarca 93-95, en el 
nou bloc inicialment previst per a 
reallotjats del pla Vallcarca.

La comissió, d'altra banda, ha 
presentat xifres tambe de l'evo-
lució sempre creixent dels sol-
licitants d'habitatge públic, que 

a Gràcia ja han arribat l'any 2019 
a les 2.767 inscripcions a l'Ofi cina 
d'Habitatge quan l'any 2015 eren 
un miler menys, 1.787, i no han pa-
rat de pujar des d'aleshores. Per 
barris, Vila de Gràcia lidera aques-
tes sol·licituds amb 1.233 peticions, 
Grassot en té 759, Vallcarca 297, la 
Salut 287 i el Coll 191. Es dóna la cir-
cumstància que l'Ofi cina d'Habitat-
ge no ha pogut reprendre encara 
l'activitat després de la pandèmia 
-i és l'única tancada a la ciutat- per 
problemes en tràmits de seguretat 
i salut pública.•

Les sol·licituds 
per accedir a un 
habitatge públic 
creixen en mil 
casos en 4 anys 

Breus

El Rebost Solidari 
llança un nou 
SOS: "La setmana 
vinent patirem"

El Rebost Solidari del 
carrer Reig i Bonet ha 
llançat aquesta setmana 
un nou crit d'ajuda a 
través de les xarxes per 
la falta d'estoc vinculat a 
l'augment de peticions de 
famílies que necessiten 
menjar i elements 
d'higiene. "Estem utilitzant 
tot l'estoc del magatzem 
el Rebost engoleix més del 
que posa i les donacions 
han baixat gairebé a 
zero; la setmana vinent 
patirem", han apuntat. 
En el llistat específi c de 
necessitas hi ha ous, pasta, 
arròs, cereals i galetes per 
criatures, llets desnatades, 
sense lactosa i vegetals, 
bolquers T4/5 i compreses.

www.independent.cat

administracio@independent.cat

FES-TE SOCI

de Gràcia

l’independent a la bústia de casa teva setmanalment

Veu directa a les assemblees

DESCOMPTES i promocions en entitats culturals

Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

i gaudeix dels avantatges:

Nom: _____________________ Cognoms: __________________________________________ DNI: ______________  Edat: _______  

ADREÇA

Carrer: _________________________________ Núm.: _____Pis: ___ Porta: ___   Localitat:  ______________________CP: _________

Telèfon: ______________________ Mail: ____________________________________

Número de compte bancari:           Signatura:    Data:     /   /
IBAN ENTITAT BANCÀRIA SUCURSAL D. CONTROL NÚMERO DE COMPTE

Autoritzo: A l’Associació Cultural l’Independent de Grà-
cia (amb NIF: 66245986) que, des de la data present i 
amb caràcter indefinit i mentre no es comuniqui per es-
crit el contrari, giri al número de compte bancari indicat 
en el present document els rebuts corresponents a la 
quota d’associat/ada d’acord amb l’establert en la Llei 
16/2009 de Serveis de Pagament. A l’Associació Cultural 
l’Independent de Gràcia a carregar les despeses bancàries 
que es produeixin per devolució de rebut per causes no 
imputables a la mateixa.

Accepto: Com a termini màxim de devolució dels rebuts 
carregats en el meu compte 30 dies hàbils des de la data 
del rebut, comprometent-me a no ordenar a la meva enti-
tat bancària la seva retrocessió una vegada transcorregut 
aquest termini.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us in-
formem que les dades personals recollides en aquest formu-
lari s’incorporaran al fi txer de socis i sòcies, el responsable 
del qual és l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia. Les 

vostres dades es tractaran amb l’única fi nalitat d’oferir-vos 
informació. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectifi ca-
ció, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a 
la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreça-
da a administracio@independent.cat.

El cobrament de la quota es fa cada 3 mesos. 
L’import de la quota trimestral és de 30 euros.
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El CE Gràcia 
torna a obrir les 
portes després 
de la pandèmia

Després de dies amb 
les portes tancades 
per les afectacions 
de la pandèmia de la 
Covid-19, la seu del Club 
Excursionista de Gràcia 
ha tornat a obrir les 
portes aquesta setmana 
amb totes les mesures 
de seguretat que obliga 
la situació sanitària. El 
rocòdrom està obert de 
dilluns a divendres de 17h 
a 21:45h, i caldrà demanar 
cita prèvia a través del 
web. L'horari d'atenció 
de secretaria de forma 
presencial serà de dilluns 
a divendres de 18h a 21h.

El Club Ciclista 
Gràcia reprèn 
el calendari 
d'excursions
El CC Gràcia ha decidit 
reprendre el calendari 
d'excursionisme a partir 
del 4 de juliol. La idea és 
mantenir les excursions 
previstes al llarg del juliol 
i ja planifi cades a principi 
d'any. A la sortida de les 
excursions el capità i la 
resta del grup decidiran si 
es varia el recorregut si és 
necessari. Es recomanarà 
que els grups no superin 
les 20 persones, parar a 
esmorzar en poblacions 
grans, i portar mascareta 
per quan no es pedalegi. 
Les excursions no 
puntuaran pel campionat.

Breus

A. V.

E ls equips de natació, de water-
polo i de l'escola esportiva del 
Club Natació Catalunya han 

tornat a l'activitat aquesta setma-
na. El club està duent a terme un 
protocol de seguretat per preser-
var la seguretat dels socis i espor-
tistes. El primer equip masculí, en-
trenat pel 'Tato' Garcia i el primer 
equip femení, que entrena Gabor 
Egedi, estan acabant de perfi lar les 
plantilles per competir una tem-
porada més a la màxima catego-
ria del waterpolo estatal. Per altra 
banda, la secció de corredors tam-
bé ha tornat a la feina, cada dijous, 
a les 7.10h, davant del CNC.• Els equips de waterpolo i natació ja poden fer ús de la piscina. Foto: Cedida

Els equips del 
CN Catalunya 
tornen a tirar-se 
a l'aigua
Els equips de waterpolo estan tancant les 
plantilles per competir al màxim nivell

L'Europa afronta amb 
optimisme la cinquena 
promoció en vuit anys
El partit contra el Terrassa es jugarà el diumenge 19 de juliol 
a les 20 hores a porta tancada i es podrà veure per Footers 

Albert Vilardaga

L ’Europa ha estrenat el ví-
deo motivacional de cara el 
playoff d’ascens, on es po-
den veure diversos jugadors 
de la plantilla dormint, però 

al mateix temps se’ls hi escapa un 
somriure. Tenim un somni... i el vo-
lem fer realitat!, és el títol del vídeo 
que s’ha fet viral a les xarxes socials 
acompanyat pel hashtag #a180mi-
nutsDe2B, i que serveix per animar 
a l’afi ció escapulada, acostumada 
a viure promocions d’ascens, però 
massa sovint amb un fi nal trist. 

Serà un playoff diferent, es ne-
cessitaran tan sols dos partits per 
assolir l’ascens, no caldran viatges 
incòmodes a Aranda de Duero, a 
Ejea de los Caballeros, o Mutilvera, 
i és que des que les promocions 
d'ascens a la Segona Divisió B es 
van instaurar la temporada 90/91, 
l'Europa és l'equip català que més 
cops ha aconseguit classificar-se 
(10) de les 30 edicions totals, però 
malauradament només la tempo-
rada 93/94 va acabar el camí en as-
cens de categoria. En total, l’Europa 
és l’equip català que més jornades 
de lliga regular ha ocupat posici-
ons de promoció d’ascens durant 
la temporada, 280 vegades, en to-
tal ha disputat 40 partits de playoff, 
dels quals n’ha guanyat 13, n’ha em-
patat 14 i n’ha perdut 13. Ha marcat 
42 gols i n’ha encaixat 45. 

Uns números millorables i que 
poden canviar aquest mes de juliol 
en què serà el cinquè playoff en les 
últimes vuit temporades. Només 
180 minuts separen els escapulats 
de l'ascens, Terrassa i el vencedor 
de l'eliminatòria entre L'Hospitalet 
i el Sant Andreu són el camí mar-
cat. L’Europa té una oportunitat 

Imatge de la campanya Tenim un somni... i el volem fer realitat! de cara el playoff  d'ascens. Foto: Cedida

d’or per tornar a una categoria on 
només ha competit una vegada en 
tota la història, va ser la 94/95.

L’Europa ha disputat contra el 
Terrassa 86 partits ofi cials, el pri-
mer va ser el 9 de juliol de 1916, en 
un partit d’ascens a la màxima ca-
tegoria del Campionat de Catalunya 
al camp del Barça, que va acabar 5 
a 2 favorable als egarencs. Dels 86 
partits ofi cials, l’Europa n’ha gua-
nyat 39, el Terrassa ha estat el ven-
cedor en 28 ocasions i els partits 
han acabat en empat en 19 ocasi-
ons. La golejada més contundent de 
la història dels duels entre els dos 
equips va ser el desembre de 1927 
quan l’Europa va guanyar per 8 a 2. 

El partit de playoff contra el 
Terrassa serà el diumenge 19 de ju-
liol a les 20 hores, al Municipal de 
Badalona, però a porta tancada. Es 
podrà veure per Footers. •

David Prats fi txa Òscar Milla 
com a responsable de campanya 
i comunicació. El candidat a la 
presidència de l'Europa, David 
Prats, ha anunciat a les xarxes 
socials la incorporació d'Òscar 
Milla com a responsable de 
campanya i comunicació per 
a les pròximes eleccions a la 
presidència de l'Europa. Prats 
ha destacat que Milla té "una 
llarga trajectòria en entitats 
esportives, i també és un gran 
coneixedor del futbol català".
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A. V.

E l primer equip femení del 
Safa Claror encara no sap si 
la temporada 20/21 jugarà 
a Primera Catalana o bé pu-
jarà de categoria i ho farà 

a Copa Catalunya, la màxima cate-
goria del bàsquet català. La fi nalit-
zació de la temporada de manera 
sobtada a causa de la pandèmia ha 
portat tan a la Federació Espanyola 
de Bàsquet com a la Federació 
Catalana de Bàsquet a reestructu-
rar les seves competicions, i aquest 
fet ha portat a que es produeixin 
més ascensos de categoria dels in-
icialment previstos. El dia 19 de 
maig, la Federació Catalana va pu-
blicar els llistat provisional de ca-
tegories, i el sènior femení del Safa 
Claror era el quart equip per cobrir 
vacants pendents a Copa Catalunya, 
gràcies a la classifi cació obtinguda 
la temporada 19/20. La Federació 
Catalana ha indicat al club taronja 
que el 17 de juliol és la data que te-
nen marcada per anunciar les ca-

El sènior femení del Safa Claror el dia de la presentació dels equips. Foto: Cedida.

El Safa Claror, pendent 
de l'ascens a Copa 
Catalunya femenina
Les onze jugadores que van acabar la temporada i l'entrenador, 
Bernat Devant, renoven i s'espera una única incorporació

El sènior masculí, a Primera 
Catalana. Una temporada després 
d'haver perdut la categoria, els 
taronges han tornat a recuperar 
la plaça de Primera Catalana. 
Ramon Grau, el tècnic de l'ascens, 
ha renovat una temporada més 
i com també passa amb l'equip 
femení, també han renovat 
onze jugadors de la plantilla. 
Només hi ha hagut una baixa, i la 
incorporació d'Andrew Tunnah 
procedent del CB Ramon Llull.

tegories defi nitives on jugarà cada 
equip en la categoria sènior.

Independentment de la cate-
goria on acabi competint, l’equip 
taronja tindrà molts pocs canvis 
respecte la temporada passada. 
Elisenda Ferró i Carlota Alfaro se-

ran el timó de l’equip una tempora-
da més; Sara Jofresa, Inés Catalán, 
Irene del Cerro i Laia Caminal ocu-
paran el perímetre, aquesta última 
reapareixerà després d’una llarga 
lesió de genoll; mentre que Carla 
Muñoz, Júlia Ventosa, Núria Susin, 
Judit Villalonga i Esther Esquivias 
seran les responsables del joc inte-
rior de l’equip gracienc. Les onze 
jugadores que van acabar la tem-
porada passada han renovat el seu 
compromís amb el club, que està a 
l’espera de tancar la dotzena fi txa 
de la plantilla amb alguna incor-
poració d’última hora, que espe-
ren poder anunciar properament.

El coordinador del Safa Claror, 
Bernat Devant, seguirà sent l’entre-
nador de l’equip. Devant va agafar 
el relleu de Josep Alemany a la se-
gona meitat de la temporada, i ho 
farà acompanyat de Josep Ros com 
a entrenador ajudant. Cesc Queral 
serà el delegat d’equip i ho farà en 
substitució de Víctor Carretero, i 
Víctor Guerrero s’estrena com a 
preparador físic de l’equip.•

A.V.

La jugadora formada als Lluïsos de Gràcia ha tan-
cat una etapa de quatre anys jugant a Càceres i 
la pròxima temporada viurà la primera experi-

ència a l’estranger a les fi les de l’A3 Basket Umea de 
la lliga sueca. Forasté s’ha convertit amb la jugadora 
que més cops ha defensat la samarreta de l’Al-Qáze-
res a la Lliga Femenina 1, anteriorment havia jugat 
al Lointek Gernika, i ara viurà la primera experièn-
cia fora d’Espanya a l’equip del nord de Suècia que la 
temporada passada va jugar també la Eurocup.•

Míriam Forasté fi txa 
per l’A3 Basket Umea 
de la lliga sueca
Formada a Lluïsos, la pívot deixa 
Càceres després de quatre anys

Míriam Forasté en una acció amb l'Al-Qázeres. Foto: Cedida.

Davant la incertesa de com s’afrontarà el curs escolar 
2020/2021, l’Escola d’escacs Miguel Iliescas (EDAMI) 
ha publicat tres escenaris possibles per tal que els 
nens i nenes puguin seguir amb les classes d'escacs. El 
primer escenari són les classes presencials, és a dir, si 
el curs es reinicia amb normalitat i amb la presència 
de nens i nenes a les aules, se seguiran fent classes de 
forma normal, com fi ns ara, amb grups de 8 a 12 alum-
nes. La segona opció és fer les classes online, si no es 
poden fer les classes normals, i utilitzar els mètodes 
que s’han fet servir durant el confi nament. El tercer 
escenari és un mixt, en cas que no puguin estar tots 
els alumnes a l’aula.•

L'EDAMI prepara 
tres escenaris pel 
pròxim curs escolar 
L'escola farà classes presencials, 
online o bé combinades

Gràcies al suport de:
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I la fl ama arriba a 
la Vila, de nou
Malgrat tot, la fl ama del Canigó va arribar a Gràcia. Amb mesures que ara ja són habituals i sense 
les fogueres de Sant Joan que escalfen carrers i places i donen la benvinguda a l'estiu, els actes 
a Gràcia es van concentrar a la plaça de la Vila, on el portaveu de la Federació de Colles de Sant 
Medir va ser l'encarregat de portar la fl ama des del centre de Barcelona. El nou president de les 
Colles de Cultura de Gràcia, Arnau Garcia, va llegir el manifest. Fotografi es: Josep M. Contel 

El president de la 
Federació de Colles de 
Sant Medir, Josep A. 
Torralba, porta la fl ama 
del Canigó que va recollir 
a Barcelona i va portar 
fi ns a la plaça de la Vila 
de Gràcia la tarda del 23 
de juny, acompanyat d'un 
representant de la colla 
de diables La Vella. Allà, 
la presidenta d'Òmnium 
Gràcia Helena Vicente 
va presentar l'acte, al 
qual van assistir també 
diferents representants 
d'entitats i associacions 
del districte. Finalment, 
Arnau Garcia, el president 
de les Colles de Cultura 
popular va llegir el 
manifest.
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Dimarts que ve hi ha ple semipresencial a plaça de la Vila 
i us recomanem anar-hi perquè hi ha detalls interessants 
mai vistos i que aquest dependent va poder comprovar 
en l'audiència pública de dijous passat. Primer els seients 

prohibits (hi ha una separació lateral de dos seients, però la distàn-
cia no és igual en sentit davant o darrere), segon l'absència de repre-
sentants (els grups només en poden enviar un, però dijous BComú i 
JxCat en tenien més) i tres i el millor de tot: no hi ha aire condicionat 
i si s'obren inútilment les fi nestres (tapades també amb un plàstic 
transparent) es poden veure els veïns estenent la roba en calça curta.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

No sé a vosaltres, però a mi quan es 
va dir de donar una paga al perso-
nal sanitari pel treball, l’esforç i el 

sacrifi ci durant la pandèmia, em va sortir 
allò de “se la poden fotre per on els cà-
piga”, junt amb els homenatges. Si volen 
quantifi car-ho en diners, que els paguin 
les hores extres i els donin un sou digne. 
Si volen mostrar-los l’agraïment que sen-
tim, que reverteixin les retallades, que 
no manquin els mitjans necessaris i que 
contractin tot el personal que es necessi-
ta. Però no, els metges que han acabat el 

MIR i han estat a primera línia contra la 
pandèmia, se’ls ha enviat al carrer. Noies 
joves que han acabat el darrer curs d’ATS, 
se’ls va demanar que anessin a ajudar, i 
ho van fer, i ara els demanen les pràcti-
ques. Com si no n’haguessin fet, tot ex-
posant la seva salut. La Primària que és 
bàsica i la primera línia per parar la pan-
dèmia no té personal, ni mitjans, les sani-
tàries se senten abandonades. També les 
usuàries, tot i que la ciutadania entén els 
endarreriments de visites, proves i inter-
vencions, això no és motiu perquè duri 
indefi nidament. Les sanitàries necessiten 
respecte i mitjans i això revertirà que la 
ciutadania tingui una sanitat de qualitat, 
no basada en la responsabilitat i l’esforç 
extrem de les seves treballadores. S’ha de 
ser agraït, com cal.•

Sanitat post-covid
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Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

Una ciutat deserta
Caminant aquests dies per Gràcia, però so-
bretot pel centre de la ciutat, veus com de 
diferent és sense turistes, com poden infl uir 
i condicionar els ritmes (sobretot econò-
mics) d'una ciutat com la nostra: comerços 
tancats o mig buits, unes botigues pensa-
des sobretot per a la gent que ens visita, 
amb articles i preus per a guiris. La gent dels 
barris recupera espais però la sensació és 
estranya perquè l'economia gran i petita els 
troba molt a faltar. Hem dedicat anys i anys 
a servir taules en comptes de construir-les. 
Ens diuen que hem de viure en una nova 
normalitat però volem per tots els mitjans 
que tornin antigues costums, bàsicament 
les que per a molts representa la seva forma 
de viure. Potser en comptes de tanta cam-
panya de fals optimisme caldria un debat 
seriós sobre com farem front al futur.
S. Altés

Festivals, avions i futbol
Ja fa unes quantes setmanes que s’han po-
sat a la venda les entrades per diversos fes-
tivals d’estiu com el Cruïlla o el Grec, que es 
faran sempre seguint els protocols de segu-
retat indicats, segons expliquen. Sigui com 
sigui, penso que és una bona notícia pels 
que anem curts de distracció i ja hem pogut 
comprar entrades. Mirant fotografi es a les 
xarxes, sorprèn veure els avions, tothom 
va amb mascareta, però la sensació és que 
s’han venut tots els bitllets, ni distància de 
seguretat ni res. En canvi, aquesta setma-
na hem sabut que no es podrà anar a veure 
l’Europa a Badalona, ni un terç de l’afora-
ment, directament a porta tancada. Tres 
patrons diferents de mesura que l’únic que 
aconsegueixen és tornar-me més insegur. Jo 
ja no entenc res.
David Pons

Editorial

Un nou pla amb ombres

Quan dilluns passat a la tarda l'Ajuntament va fer públic el nou pla de 
regulació d'accessos al Park Güell vam tenir molts dubtes de publi-
car una primera notícia ràpida al web de l'Independent. No ho vam 

fer ni en aquell moment ni en els dies posteriors perquè teníem dubtes 
que majoritàriament es van esvair amb una conversa telefònica de 26 mi-
nuts amb el regidor de Gràcia, Eloi Badia. Teníem dubtes perquè la regu-
lació del Park Güell és un tema sensible, amb molts àmbits d'actuació, 
amb moltes arestes veïnals i amb els lògics interessos polítics (i empre-
sarials) en un recinte que cobra una entrada a través de la gestió d'una 
empresa pública; el volíem estudiar bé i repassar bé totes les anteriors 
propostes, fi ns al punt que hi vam trobar similituds que calia destacar.

Les primeres xifres que es presenten semblen ambicioses: reduir de 9 
a 4,5 milions els visitants externs i interns al recinte. En els últims anys 
l'Ajuntament ha informat puntualment dels tres milions d'entrades ve-
nudes per entrar a la zona monumental i ha arribat a aquests nou mi-
lions de visitants sumant la gent que no paga entrada i que es passeja-
va per la zona interna no regulada i per la zona externa del barri de la 
Salut. També l'Ajuntament ha informat puntualment del percentatge 
que representa el veïnat i el públic local en l'assistència al parc: un 2%.

En aquest sentit, és lloable la proposta d'apujar com sigui aquest 2% 
perquè el Park Güell sigui de facto "públic i gratuït", com va prometre 
Ada Colau en la campanya de 2015, encara que sigui equiparant el carnet 
de veïnatge al fi ns ara fracassat registre Gaudir +. Li hem preguntat al re-
gidor què passarà si s'arriba en una hora als 1.400 visitants que s'ha po-
sat com a límit i arriba un senyor amb entrada pagada. Li hem preguntat 
també com s'atura que algú vingui a fer fotos des de fora. Hem constatat 
que abans del confi nament el límit estava en 800 visitants per hora en lloc 
de 1.400, si bé ara només hi havia un miler de visitants per dia. Ens ju-
guem un pèsol que no es poden posar portes al camp si hi ha visitants que 
venen a la porta, encara que les franges exclusives per a veïns siguin un 
bon aturador. Però tenim una altra pregunta: si abans entraven 3 milions 
i ara en poden entrar 4,5, i l'augment de veïns no creix exponencialment, 
vol dir que passarem de 3 milions a 4,5 milions d'entrades venudes?

Si els volen mostrar 
l'agraïment que 
sentim que reverteixin 
les retallades

Gràcies al suport de:



L’Independent de Gràcia
3 de juliol de 2020

12 Opinió
Opinió convidada
Guillem Roma i Batlle, conseller del Districte de Gràcia per ERC

Gestió cívica en difi cultats, 
els ajudem?

ERC té un clar posicionament a favor del model de 
gestió cívica per a la gestió d’equipaments públics 
sempre que es donin els condicionants perquè si-
gui possible. Es tracta d’un camí perquè la socie-
tat civil organitzada mitjançant associacions sense 

ànim de lucre pugui gestionar equipaments i generar una 
oferta cultural i social de proximitat al territori amb un 
gran coneixement d’aquest i sense la voluntat de lucrar-se. 
Quelcom que em sembla senzillament sensacional.

Jo mateix vaig tenir l’honor de ser el responsable de 
la gestió cívica durant 3 anys de la Violeta de Gràcia des 
del voluntariat (parlant en plata, sense cobrar res). Va ser 
una gran aventura que em va donar grans moments de 
satisfacció al mateix temps que em va generar moments 
de forta angoixa associats en gran mesura a la gestió de la 
tresoreria.

En la meva opinió, un dels punts febles de l’actual model 
de gestió cívica és que cada any, si el balanç econòmic de 
la gestió surt en positiu, aquest superàvit s’ha de retornar 
a l’administració, la qual cosa fa que les entitats no puguin 
acumular múscul de tresoreria per afrontar possibles fu-
turs problemes de falta d’ingressos, com ha estat el cas de 
la situació generada per la COVID.

Sabem que la situació de confi nament ha generat molts 
problemes a tothom en general però amb aquest article 
m’he volgut focalitzar en aquesta qüestió en concret, sense 
deixar de ser conscient que moltes altres entitats, persones 
i empreses també ho estan passant malament.

Em consta que les entitats que gestionen cívicament 
la Violeta de Gràcia, el Centre Artesà Tradicionàrius, la 
Finca Sansalvador/Refugi del Diamant i Casal Cardener 
tenen problemes econòmics degut a la caiguda d’ingres-
sos generats per la COVID, entenc que cada cas amb les se-
ves particularitats. 

Si aquestes entitats, quan tenen un bon any i generen 
superàvit, l’han de lliurar a l’Ajuntament, entenc que ara 
que tenen problemes per falta d’ingrés degut a la COVID el 
Govern de la Ciutat hauria d’entomar aquesta situació i tro-
bar una solució que garanteixi la seva continuïtat, fet que 
ens benefi ciarà a tots i totes.•

En la meva opinió, un dels punts 
febles de l’actual model de gestió 
cívica és que cada any, si el balanç 
econòmic de la gestió surt en 
positiu, aquest superàvit s’ha 
de retornar a l’administració

el 
bloc

Coacció a domicili, 
16 anys després 

Silvia Manzanera

Quan entres al pis de la Fina te n’ado-
nes de seguida que és un pis viscut, 
amb senyals inequívoques de ser 

un casa amb història, un espai minúscul, 
mínim, sintètic, 30 metres sobrecarre-
gats de mobles, caixes, llibres i records 
que acumulen més de 40 anys d’experi-
ències. Gran part de la vida de la Fina és 
allà, en un estudi d’un edifi ci de Torrent 
de l’Olla, molt a prop de Dones del 36, 
però que des de fa un temps també s’ha 
convertit en un malson: no la volen allà, 
l’especulació és massa temptadora i el 
sistema permissiu per a aquells que sa-
ben treure rendiment fi ns i tot dels dra-
mes. Perquè l’habitatge és un drama. I 
per a una persona gran i sola pot ser una 
tragèdia. A fi nals de 2004, TV3 va dedicar 
un 30 minuts a analitzar el mobbing im-
mobiliari, el reportatge es deia Coacció a 

domicili. El drama del Raval s’ha estès a 
tota la ciutat, a la perifèria i a qualsevol 
lloc del país. L’especulació tampoc no sap 
de fronteres. L’any 2018 el portaveu del 
Sindicat de Llogaters de Catalunya parla-
va a El Periódico "d'emergència habita-
cional gravíssima". Potser hem guanyat 
en resistència i organització veïnal con-
tra el gegant del capital que actua sota 
sigles de fons voltors o de petits propieta-
ris. Tant s'hi val. El drama continua. I la 
justícia, tan poc justa i tantes vegades al 
costat del peix gran, ha donat l'esquena a 
la Fina, lluitadora, feminista, poeta. Està 
molt cansada. Paga 200 euros al mes 
amb un sou que amb prou feines arriba 
a mil per tenir un estudi on hi cap una 
vida, la seva, però també és un estudi que 
no permetrà la Barcelona i la Gràcia me-
diterranian and funny. No cal la calcula-
dora. Sí cal que tothom faci alguna cosa. 
No s'hi valen excuses quan la vida està 
per sota del capital. •

No la volen allà, 
l'especulació és massa 
temptadora i el sistema, 
permissiu per als voltors

Programació
Ràdio Gràcia 2020

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 h

La tarda és nostra Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

de Gràcia
Tot hi cap Teatrí de Butxaca Cultura, agenda i 

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

Infogràcia Esports Ones de dones 2 Teatrí de Butxaca La tarda és nostraTot hi cap

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 

concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.



L’Independent de Gràcia
3 de juliol de 2020

13Opinió

Gràcies al suport de:

Opinió convidada

28J: en defensa de 
tots els colors

J a no cal que celebreu l’orgull, ja vivim en igualtat 
i heu conquerit els vostres drets”. Una frase que 
hem d’escoltar cada any quan s’apropa el 28J, dia 
per l’Alliberament LGTBI+, i que a molts i moltes 
ens deixa sense paraules. L’any 2019, les incidències 

LGTBIfòbiques van augmentar un 42% i vuit de cada deu 
persones trans estaven en atur. Què està passant? Per què 
es continuen amagant aquests fets?

Ja fa temps que es visibilitza l’home homosexual, cis i 
blanc, però el cert és que hi ha persones dintre col·lectiu 
LGTBI+ que continuen patint graus de discriminació molt 
més elevats. Les dones lesbianes són bastant més invisibi-
litzades per la nostra societat, a més de patir les discrimi-
nacions sexistes que pateixen totes les dones, i les referèn-
cies a la bisexualitat o la intersexualitat són encara més 
escasses. Però qui pateix encara més discriminació, i en 
molts casos exclusió social, són les persones trans. 

Als darrers mesos, s’han intensifi cat els atacs cap a les 
persones trans a escala estatal i internacional, i des de sec-
tors molt diversos, des de l’extrema dreta però també per-
sonatges públics com J.K. Rowling, qüestionant el seu dret 
a defi nir la seva pròpia identitat de manera lliure i autò-
noma. Per això és important recordar que van ser les per-
sones trans quin van fer d’escut a la primera manifestació 
LGTBI+ de l’estat (Barcelona, 1977), protegint la resta del 
col·lectiu de la policia franquista. Ara ens toca a la resta 
estar al seu costat, i no permetre que es continuïn trepit-
jant els seus drets i llibertats. El 28J no és simplement una 
celebració, és també un dia per visibilitzar el que reivindi-
quem dia a dia.

És important avançar en drets i assegurar que totes les 
administracions treballin per eradicar la discriminació i 
la LGTBIfòbia de manera efectiva. Precisament en aquest 
apartat, tenim molta feina pendent: a nivell estatal és ur-
gent actualitzar la llei trans i incloure la despatologitza-
ció i l’autodeterminació; a Catalunya, és imprescindible 
assegurar l’efectivitat de la Llei contra la LGTBIfòbia, ja 
que de les 561 incidències registrades per l’Observatori 
Contra l’Homofòbia en els darrers sis anys, només s’han 
posat 7 sancions, deixant aquesta llei, que era pionera en 
el seu moment, sense efectes reals sobre les vides de les 
persones. 

A Gràcia, i des de la política més pròxima a la ciutada-
nia, buscarem accions concretes que ajudin a avançar en 
drets LGTBI+ en els àmbits més propers als nostres veïns i 
veïnes: a l’educació i els espais esportius, però també en al-
tres àmbits que sovint són oblidats com els centres de dia 
de gent gran. Política de proximitat, amb efectes reals en 
el dia a dia, i el que és encara més important: feta amb par-
ticipació directa del col·lectiu. El govern del districte anirà 
més enllà de les declaracions de bones intencions, passant 
a l’acció efectiva per lluitar contra la LGTBIfòbia.•

Yusef Quadura Izquierdo, conseller de drets civils i LGTBI+ del Districte de Gràcia

A Gràcia buscarem accions 
concretes que ajudin a avançar en 
drets LGTBI+ en els àmbits propers

el 
bloc

Record

Josep A. Torralba

Aquests darrers dies, estem vivint 
moments complicats. Aquesta 
pandèmia i les altres pandèmies 

que vivim a cada moment com el càn-
cer, malalties del cor, ictus... ens ha 
deixat la pèrdua de molta gent prope-
ra i coneguda, dels que a més estan a 
primera línia de foc de la tradició i la 
cultura. Sembla que aquestes darreres 
hagin perdut protagonisme enfront la 
Covid-19, però tenim tots molt clar que, 
per desgràcia, generaran molts buits a 
les nostres vides. Jo sempre he parlat 
d’aquesta gent com a herois en el món 
actual i, com ha de ser, aniré fent un 
reconeixement i un homenatge sem-
pre que pugui. Aquests, i molts d’altres 

que ja ens han deixat fa un temps, són 
qui molts cops haurien d’haver rebut 
un reconeixement en vida i no quan ja 
és massa tard. Aquestes situacions et 
posen en uns interrogants complicats: 
Deixem de fer allò que tant estima-
ven pels ànims i el dol lògic o continu-
em la feina per valorar el seu esforç 
i treball per mantenir-la viva durant 
tant de temps? Realment és complicat 
i més, si et toca de molt a prop. Jo vull 
recordar-los com crec que és millor i 
que ells voldrien segur, fent festa, fent 
tradició, fent cultura popular i envaint 
els carrers i places com mai. Gràcies 
per la feina i per les ganes de fer que 
tot continués. Amb tot el respecte que 
es mereixen aquestes malalties i amb 
la preocupació per la gent de risc, al-
gun dia haurem de travessar la línia i, 
quedi clar que ja començo a estar fart 
de dues paraules que sonen en tot mo-
ment i que em treuen de polleguera, 
Nova Normalitat. •

Vull recordar-los com 
crec que ells voldrien, 
fent festa, fent tradició, 
fent cultura popular
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El Màgicus 
2020 reforçarà 
la promoció 
dels joves

El Festival Màgicus 2020, 
impulsat pels Lluïsos, 
celebra a l'octubre onzena 
edició i ja ha obert les 
inscripcions al concurs de 
joves (fi ns al 31 de juliol). 
Amb l'anul·lació de la 
Gran Gala i de la Màgia als 
mercats, que es traslladen 
al 2021, es posarà el 
focus en les activitats 
relacionades amb la 
formació i visibilització 
dels joves amb el concurs, 
la masterclass i el taller. 
Enguany, segons ha 
comunitat l'entitat, es vol 
fer un especial esforç per 
promocionar la màgia en 
femení.

Taifa Llibres 
es descarta de 
celebrar Sant 
Jordi el 23-J
Taifa ja ha anunciat a 
través de les xarxes que no 
participarà -si fi nalment es 
celebra- al Sant Jordi que 
es proposa pel 23 de juliol. 
"No entenem que sigui 
una bona idea apinyar 
la gent al carrer i a les 
llibreries un dels dies més 
calorosos de l’any, amb la 
pandèmia amenaçant de 
tornar". Així, aquell dia la 
llibreria de Verdi obrirà 
en horari habitual i sense 
activitats extres.

XI CONCURS DE JOVES MAGS DE BARCELONA

2020 octubre

El CAT reprèn els 
concerts de música 
en viu amb el duet 
Fàbregas-Arnella 
La presentació del disc homenatge a Pete Seeger i l'estrena 
de l'espectacle de Manu Sabaté completen el cartell de juliol

Silvia Manzanera

S ota el nom de Taverna off, 
Jordi Fàbregas i Jaume 
Arnella han estat els en-
carregats aquest dimecres 
d'obrir la Quinzena Folk, 

la represa dels concerts en viu 
al Centre Artesà Tradicionàrius. 
Després de mesos amb un pro-
grama intens d'activitat a les xar-
xes per seguir amb la promoció 
i impuls de la música d'arrel, el 
CAT reprèn les propostes presen-
cials aquest juliol. La primera: 
'Bombardeig de cançons, entre 
guitarra i porró - Cop de Cançó, 
ofert pels dos músics veterans 
a l'auditori en comptes del Bar, 
però vestit amb taules i cadires 
per mantenir l'esperit Taverna 
del CAT. La segona proposta serà 
la presentacio del disc homenatge 
a Pete Seeger el proper dimarts 7 
de juliol.

Tren Seeger. El poder de la cançó 
(DiscMedi, 2020) és una relectu-
ra del legat del cantant i activista 
nord-americà Pete Seeger en clau 
de present i des d’una òptica me-
diterrània de la mà d’Arturo Gaya, 
Cati Plana, Sergi Trenzano i Kike 
Pellicer. L’acte, amb la col·laboració 
de Discmedi i el BarnaSants, tin-
drà lloc a les 19.30 h i consistirà en 
una presentació i explicació dels 
motius que han portat a tirar en-
davant aquest projecte. No hi falta-

El multiinstrumentista Manu Sabaté en una imatge promocional del seu darrer espectacle 'LOS'. Foto: Cedida

rà la música, ja que els quatre com-
ponents de ‘Tren Seeger’ hi seran 
presents i han anunciat que inter-
pretaran en acústic algunes de les 
cançons del disc: “Naturalment 
que hi haurà música, sobretot amb 
la idea de compartir-la amb la gent 
que ens vulgui acompanyar”, afi r-
ma Arturo Gaya. Per assistir a la 
presentació caldrà fer una reser-
va prèvia a tramcat@tradiciona-
rius.cat. 

I l’última proposta serà l’estre-
na absoluta de l’espectacle més 
personal del multiinstrumentista 
Manu Sabaté, LOS, el dijous 9 de 
juliol a les 21.30 h. Tot un repte in-
terpretatiu.•

Concerts arran d'escenari. 
Manu Sabaté rependrà amb la 
presentació de LOS els concerts 
arran d'escenari previstos en el 
marc del Tradicionàrius. El músic, 
despullat i vestit només amb la 
gralla, la tenora, el clarinet baix, el 
saxo baríton, narrarà l'ascens i la 
caiguda de l'ós com a rei del bosc. 
El preu de les entrades (a través 
d'entradium.com) és de 4 euros.

El repor

S.M.

Ja pots tenir un nas increïble, 
la boca torta, una gran papa-
da o dents de conill, si tens 

pensaments bonics et brillaran 
a la cara com els raigs del sol i 
seràs una persona encantado-

ra". Aquest fragment de Roald 
Dahl de Els culdolla (1980) és 
l'apunt fi nal del llibre Lletjos i 
lletjes?, publicat per El Cep i la 
Nansa, on es recullen 45 cares il-
lustrades per Gusti i acompanya-
des d'un poema de la Lola Casas. 
I el llançament del llibre ha re-
sultat l'ocasió perfecta per fer un 

taller diferent amb infants. La 
Sendak ha encetat aquesta set-
mana la seva programació d'ac-
tivitats amb la presentació de la 
col·lecció Akipoeta aquest dime-
cres a l'espai de Córsega, amb 
la presència de l’editora d’Akia-
ra Books, Inês Castel-Branco, i 
l’editora d’A buen paso, Arianna 

Squilloni. Això sí, amb inscripció 
prèvia, per tal de controlar l'afo-
rament i preparar la llibreria per 
a la primera activitat presencial 
després del confi nament. 

I divendres 3 de juliol a les 18 h 
és el torn de la sessió virtual, una 
trobada que ha calgut d'un pro-
cés previ. Durant aquests dies, 
nens i nenes omplien un formu-
lari dient una característica espe-
cial seva perquè així la Lola pogu-
és escriure una poesia per a cada 
un i compartir-la el dia de la tro-
bada. Amb la inscripció, la llibre-
ria enviava una cartea de Lletjos 
i lletges? com a regal. I en Gusti 
dibuixarà en directe per mostrar 
com crea les cares dels nens i les 
nenes. Deliciós.•

Les persones amb pensaments 
bonics no poden ser mai lletges

La Sendak impulsa un taller virtual amb la poeta Lola Casas 
i l'il·lustrador Gusti amb la participació de nens i nenes

Portada del llibre 'Lletjos i lletges?
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Gràcies al suport de:

Adrian Lanuza, 
l'arquitectura del silenci 

Ramon Casalé Soler

Després del confi nament la galeria Atelier (Plaça 
Rovira i Trias, 9) ha reprès la seva activitat ex-
positiva amb el treball del veterà artista valencià 

Adrià Lanuza (Bétera, 1940), que es va formar a l’es-
cola de Sant Carles de València on va estudiar Belles 
Arts. Des de fa quatre dècades viu a Barcelona. En 
els seus inicis es va decantar pel realisme de tints na-
turalistes, així com per l’expressionisme, on Edvard 
Munch i José Gutiérrez Solana eren els seus refe-
rents. Va residir un temps al País Basc, moment en el 
qual va estar en contacte amb l’abstracció geomètri-
ca. També es va interessar per l’obra gràfi ca, a més de 
dirigir diverses col·leccions de gravat d’artistes com 
Joan Josep Tharrats, Esther Boix, Maria Assumpció 
Raventós, Eduard Arranz Bravo, Josep Subirachs... A 
partir d’aquest moment s’endinsa també amb el ter-
reny fi guratiu, on l’espai passa a ser un tema prefe-
rent en les seves creacions.

A Barcelona ha exposat a les galeries Jordi 
Barnadas, Mayte Muñoz, 3 Punts i Atelier, entre altres 
llocs. Ara torna a mostrar els seus treballs a la galeria 
Atelier mitjançant una dotzena d’acrílics de diferents 
dimensions, on el tema predominant és l’arquitec-
tura urbana, principalment de Barcelona, València i 
Bilbao, o sigui apareixen diversos indrets del MACBA, 
la Ciutat de les Arts i les Ciències i el Guggenheim, 
que com assenyala Carlos García-Osuna, “fan servir 
cromatismes molt matisats que harmonitzen unes 
arquitectures desproveïdes d’afegitons superfl us per 
traslladar-nos a monuments emblemàtics de ciutats 
contemporànies”.

Quan hom contempla la seva obra té la sensació de 
trobar-se davant d’uns espais on predominen la cal-
ma i la solitud, tot i que pertanyin a museus i centres 
culturals on hi ha una gran activitat. El silenci que 
desprenen aquestes pintures provoca una sensació de 
plaer estètic, trencant la fredor que sovint acompa-
nyen als paisatges urbans. 

Cadascuna de les seves pintures refl ecteixen el seu 
domini del dibuix, on la línia, el color i la llum s’esde-
venen essencials a l’hora de mostrar detalls i aspectes 
aparentment inèdits, des d’una perspectiva innova-
dora i original. Habitualment aquestes imatges estan 
més pròximes al terreny fotogràfi c que no pas al pic-
tòric. Lanuza representa l’espai arquitectònic des de 
la perspectiva del seu interior, on l’ésser humà no hi 
és present però en canvi ha estat ell el que l’ha ideat i 
construït. Cal tenir en compte el seu tarannà raciona-
lista i a la vegada objectiu demostrant una manera de 
representar la realitat el més subtil possible. •

crítica 
d’art

S.M.

L a reclamació de l'antiga 
seu de la productora de ci-
nema de dibuixos animats 
Balet&Blay, ubicada al pas-
seig Mare de Déu del Coll 

40, com a Centre d'Interpretació 
del Còmic s'ha intensifi cat aquests 
dies. Amb diferents escrits i mis-
satges a les xarxes socials, la de-
manda se centra ara en demanar 
la compra d'aquest edifi ci per part 
de l'Ajuntament (la valoració s'es-
tima en 1,3 milions d'euros) i de-
senvolupar tot un projecte per fer 
de la zona el Barri del Cómic, i po-
sar així aquesta zona en el mapa 
cultural del districte i de tota la 
ciutat, amb itineraris i senyalitza-
cions. Després del fracàs de la pro-
posta de fer un Museu del Còmic 
-que fi nalment es va traslladar a 
Sant Cugat gràcies a un acord amb 
una família de mecenes-, el Grup 
d'Història del Coll Vallcarca foca-
litza ara la lluita en la creació d'un 
centre d'interpretació en aquest 
edifici emblemàtic. Aquesta rei-
vindicació també compta amb la 
complicitat del Centre cívic el Coll 
- la Bruguera, un dels objectius del 
qual és precisament la recupera-
ció de la memòria del barri, una 
memòria lligada de forma estreta 
amb el dibuix i la il·lustració. Sense 
voler entrar en polèmiques i no-
més com a recordatori d'una ini-
ciativa que ja té una llarga trajec-
tòria però que no pretén afl uixar, 
Josep Callejón, membre del Grup 
d'Estudis, destaca l'experiència 
de la "gent que va fer possible el 
museu". "És un espai petit però el 
resultat és molt interessant, crec 

Entitats del Coll 
insisteixen a comprar 
l'edifi ci Balet&Blay per 
fer el Barri del Còmic
La reivindicació del Grup d'Estudis es concentra ara a fer un 
centre d'interpretació, un itinerari i senyalització a tota la zona

Antiga seu de la productora Balet&Blay, reivindicat per entitats del Coll. Foto: A.V.

que han fet bona feina", afegeix 
Callejón. L'antic treballador de 
Bruguera i dibuixant "afi cionat" 
assegura que tenen gran quantitat 

de material guardat vinculat al cò-
mic i a la història de la il·lustració 
i del barri, a l'espera de poder de-
senvolupar el projecte cultural.•

El centre cívic recupera els tallers 
culturals. Aquesta setmana el centre 
cívic el Coll - La Bruguera ha començat 
a recuperar els tallers culturals que 
van quedar pendents el trimestre 
d'hivern a causa de l'estat d'alarma. 
Les recuperacions es realitzaran 
S'ha de consultar el nou horari 
per tal de garantir la desinfecció 
de la sala entre taller i taller.
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La torratxa

La foto 

Valentina Baratti

 

Vaig arribar a Barcelona fa anys, a 
l'estació de França. Vaig baixar del 
tren, el Salvador Dalí, que recorria 

part del nord d'Itàlia, el sud de França, 
fi ns arribar a Barcelona. Ja no existeix, 
el van treure quan viatjar en avió va co-
mençar a costar molt poc. Els passat-
gers no veien rendible passar dotze ho-
res asseguts en un tren i pagar el doble 
del que costava un bitllet d'avió Milà-
Barcelona. Una hora i quaranta minuts 
és el temps que es triga per aterrar a 
l'Aeroport del Prat. En els últims anys 
les aerolínies i els aeroports han aprofi -
tat la nova era del turisme per enriquir-
se, per expandir-se i canviar de cara. 
Recordo l'aeroport de Milan-Bèrgam. 
Abans era un simple complex d'entra-
des i sortides de passatgers, ara sembla 
el Corte Inglés. Com a conseqüència i 
causa alhora, la ciutat s'ha vist envaïda 
per un nombre impressionant d'itali-

ans que, movent-se en grup, fan fotos, 
mengen paella, i es queixen que ningú 
parli en italià. Sí, això ho sé per experi-
ència. El turisme ràpid del cap de set-
mana, de baix cost. El turisme massiu 
que no sap a on anar, però que hi va 
igualment. I ara, de sobte, després de 
molt temps sense descans, el petit re-
gal, efímer, que ens ha ofert la tragèdia 
d'aquests mesos: una Barcelona sense 
turistes, una Barcelona dels que l'habi-
ten. I la foto d'una veïna del Gòtic que 
pren un cafè asseguda a la Rambla des-
prés de dècades sense poder fer-ho. Un 
gest petit, però alhora grandiós per a 
tots aquells que han deixat de sentir-
se lliures de passejar per la seva ciutat, 
de viure-la. Un somni que durarà poc. 
L'economia mana.•

I de sobte, el petit regal, 
efímer, que ens ha 
ofert la tragèdia: una 
Barcelona sense turistes

“No vull la por com a control”

Clara Peya
Músic 

Pianista i compositora. Ha rebut 
el Premi Nacional de Cultura i el 
guardó a Millor disc de l’any per 
la crítica dels Premis Enderrock. 
Ara estrena nou treball, per 
internet, 'Estat de larva'. I a la 
tardor, 'Perifèria', on dona èmfasi 
a les persones que viuen al marge 
del sistema o que viuen en un 
cos que no és el normatiu. 

Clara Darder

Clara és tot frenètic, força, intensitat?
Molt, massa. Intento i espero que ara baixi una mica. Sé que 
l’essència no la podré canviar, però he fet molta feina tera-
pèutica aquests dos últims anys. Un dia em vaig dir: “No pas-
sa res, no puc sola”. Vaig buscar ajuda i ara em sento molt bé.

Que has après tenint un TOC? 
Aprenentatge de vida, molt patiment mental però com he 
tingut una vida molt fàcil, doncs m’ha sortit un Toc. La meva 
família m'ha ajudat molt; estructurada i de classe mitja, he 
estudiat el que volia i no he hagut de treballar. Una vida on la 
xarxa familiar, l’afecte i el recolzament han estat enormes. 
Llavors res és impossible.

La salut mental més visible, per a què? 
Estem en una súper medicalització extrema, cronifi cant pa-

cients per enriquir les farmacèutiques i alimentar el sistema 
capitalista. La bogeria està permesa en nosaltres, els crea-
dors, però la resta quan diuen que estan malalts, perden la 
feina. Hem d’explicar-ho. 

“Tots estem malalts i qui no ho està es perquè no te un diag-
nòstic”, diu la teva germana Adriana (ballarina i coreògrafa). 
En el meu cas vaig anar-hi perquè estava al límit i em van 
clarifi car què tenia. Em vaig sentir alleugerida i he fet molta 
feina. I ha estat un miracle, ara estic molt bé. 

Treballar amb la teva germana és un privilegi? 
Ens hem sostingut, som com bessones. Als dos anys em van 
treure un ronyó, i per la sobre protecció dels meus pares, ella 
es va apartar per no ser important. Ara ho estem revertint.

“Em fa por tot i no em frena res”, dius. I si no tinguessis por? 
Contra-fòbia absoluta. Em fa por tot, quan més por em fa 
més m’hi tiro. Sóc acció, tota l’estona, obrint portes. M’he fet 
gran i ara necessito més tranquil·litat.

Ets una dona denúncia? 
Si, però només faltaria que no ho fos. Els que som altaveu, 
amb els privilegis que tenim, ens hem de fer responsables 
del que som i del que diem, per donar veu a altres. 

Feminista des del bressol?
Des de petita deia: “Això no és just, mama”. Penso en les ma-
teixes oportunitats per a tothom. La lluita feminista engloba 
moltes coses, la política, fer-nos grans, està subjectes a la mi-
rada externa, vull visibilitat per a les dones cuidadores. Sóc 
music i creadora, i tot ha d’anar de la mà. 

Quin àuria tindrà el nou treball, 'Estat de Larva', que s’ha es-
trenat aquest divendres?
Trec el disc per internet, amb un mínim de 6 euros. I quan 
cobreixi les despeses l’obriré a tothom. Hem de col·lectivitzar 
tot, i la música també.

Com et vas treure la por escènica? 
És difi cilíssim. Prenia Rescue (Flors de Bach). La música 
clàssica em posava una pressió enorme, però llavors vaig de-
cidir tocar el que volia i el pànic va desaparèixer. 

Acaba la frase: La vida és una festa (títol d’una cançó teva).
La vida NO és una festa. La vida no és un regal, és dura, difí-
cil, hem de remar i fer tot el que podem per viure. 

On has passat el confi nament, a Gràcia? 
A la Fundació La Plana en mig de la muntanya. Tenen un 
projecte terapèutic brutal i viuen en comunitat. Després 
d'onze anys a Gràcia avui marxo. No vull formar part de la 
nova societat més estigmatitzada, virtualitzada, controlada 
i anònima, on el cos i la ment no són visibles. No vull la por 
com a control, no vull reunions per internet. A la nova casa 
no tinc cobertura. • 

Clara Peya a la casa on acaba d'instal·lar-se. Foto: S. Manzanera

Gràcies al suport de:


