
BComú i PSC desfan 
el calendari d'obres 
per la gespa del Nou 
Sardenya i per la 
piscina de la Creueta 
El Districte s'havia compromès 
amb el club per al 2021 i ara serà el 
2023 i el llac no ha arrencat l'obra P2

L'Ajuntament actua a l'entorn 
del Park Güell per connectar i 
millorar carrers sense sortida 
Els projectes de Repartidor i Antequera crearan nous eixos de trànsit de vianants 
cap a Turull i Marianao i al carrer Sant Cugat hi naixerà un espai de jocs infantils 

Final del carrer Repartidor, que connectarà amb Turull. Foto: A.G.P.

Albert Balanzà

L 'Ajuntament fa anys que ha descartat la vella idea 
d'obrir els carrers sense sortida paral·lels a la 
Travessera de Dalt per desconcentrar la circulació, mal-
grat els intents de principis de segle XXI que van com-
portar més d'un ensurt fi ns i tot a dirigents polítics que 

viuen al passatge Frigola (connectable amb Cardener) o que 
van provocar manifestacions de les monges de Sant Josep de 
la Muntanya per la possible connexió de Maignon amb Mare 
de Déu de la Salut pel mig dels jardins privats del santuari. 

Però en els últims sis mesos hi ha hagut tres anuncis, 
en fase d'estudis previs o aprovacions inicials, que aporten 
una tendència a obrir aquests culs de sac no tant per al pas 
de vehicles sinó per connectar i millorar zones més pròxi-
mes a l'entorn del Park Güell. Es tracta del fi nal del carrer 
Antequera, a la Salut, que mor a la part superior dels jar-
dins de la Font del Carbó i que el Districte vol recuperar 
com a pas recuperat fi ns al carrer Marianao. Es tracta del 

fi nal del carrer Repartidor, més a la banda de Vallcarca i de 
la Baixada de la Glòria, que s'acaba en un mur i que els tèc-
nics municipals volen obrir per relligar els 200 metres que 
falten fi ns al passeig Turull. Es tracta del carrer Sant Cugat, 
afl uent del carrer Larrard, que puja des de Travessera de 
Dalt cap al Park Güell, que no té ni pot tenir continuïtat però 
que reconvertirà un espai ple de bardisses en una zona de 
joc infantil a tocar de la llar d'infants de l'escola Kostka.

Els tècnics municipals vinculen aquests projectes o bé al 
pla integral del Park Güell, que ja ha permès en els últims 
anys millorar altres zones com Farigola amb jocs infantils, 
o bé amb les afectacions del pla dels Tres Turons. Pàgina 3

Els projectes es vinculen al pla dels 
Tres Turons o al pla de millora 
de l'entorn del recinte gaudinià

Els Premis Vila de 
Gràcia reconeixeran 
el Centre Moral 
i l'exdirector de 
Serveis del Districte
Les classes de català de Mujeres 
Migrantes, l'hort de l'Espai Jove i 
Coll Amunt, entre els premiats P4

Un brot equí tomba 
fi nalment també 
els actes simbòlics 
al voltant de Sant 
Medir 2021
L'acte simbòlic, no autoritzat, 
no s'hauria pogut fer per la mort 
d'un animal al Club de Polo P5
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2 Política

Albert Balanzà

El primer ple de l'any a Grà cia 
va quedar marcat per la ten-
sió sostinguda durant tres 
hores entre govern i oposi-
ció amb retrets i estirabots, 

sobretot entre l'executiu de BComú 
i PSC versus ERC però també Junts 
i C's en temes com l'economia local, 
la gestió de temes de ciutat com les 
agressions sexuals a Parcs i Jardins 
o la gestió d'equipaments. 

Tres exemples. Un: a la mesura 
de govern sobre reactivació eco-
nòmica el conseller d'ERC Miquel 
Colomé va retreure al govern que 
vulgui fomentar el comerç local 
"comprant bosses promocionals 
a la Xina" i el conseller de govern 
Alberto Lacasta li va respondre 
que les empreses locals van con-
tractar els seus proveïdors. Dos: 
ERC, Junts i C's van retreure al re-
gidor, Eloi Badia, la seva gestió so-
bre l'agressió sexual a dues treba-
lladores i Badia va respondre que 
es van aplicar els protocols i que 
el treballador ja havia recuperat 
els seus drets per promocionar-se 
a posteriori. Tres: Ciutadans v ade-
manar que Can Carol no es conver-
teixi en un punt de reunió "de co-
munistes".

Però les bombes informatives 
no van arribar fi ns a la part d'im-
puls i control per part dels grups 
de l'oposició en un prec de Junts 

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, en un moment del ple. Foto: A.G.P

BComú i PSC desfan el 
'timing' per la gespa del 
Nou Sardenya i per l'obra 
de la piscina de la Creueta
El Districte va prometre un ajornament d'un any del canvi a 
l'estadi que en seran tres i l'inici d'obres al llac a fi nal d'any 

una intervenció del president 
del Club Esportiu Europa, Víctor 
Martínez, la consellera d'Esports 
del govern, Mercè Saltor (PSC), 
va admetre les sospites d'un nou 
ajornament en el canvi de gespa de 
l'estadi fi ns a l'agost de 2023 i va 
desautoritzar el regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, que el 25 de juny de 
2020 es va comprometre en audi-
ència pública i a preguntes també 
de Martínez que el canvi, previst 
aleshores per l'agost de 2020, no-
més s'ajornaria un any. "S'ha pa-
rat tot i saltarem al proper estiu", 
va apuntar el regidor. "Ens podem 
organitzar per a l'agost de 2021?", 
va repreguntar Martínez. "Això se-
gur", va rematar Badia. Dimecres 
Saltor va apuntar que s'havia in-
clòs en la llista inicial de pressu-
postos però que "la pandèmia ha 
retardat el concurs previst", mal-
grat els arguments de Martínez so-
bre la impossibilitat de fer esport 
al Nou Sardenya i les lesions greus 
que ha provocat.

En el segon cas, la consellera 
del Coll del govern Àngels Tomàs 
(BComú) va explicar que ja s'han 
fet els estudis tècnics i pericials, 
tancats a 12 de febrer, que eviden-
cien "un confl icte de seguretat" i 
que el juliol de 2020 van provocar 
un centenar de ferits per talls als 
peus pel trencament del mosaic. 
Tomàs va assegurar que les obres 
s'han de contractar ara, però que a 
l'estiu es podrà reobrir. • 

Breus 
del ple

ERC i govern 
polemitzen pel 
pla de protecció 
de les escoles

La consellera d'Educació 
del govern, Cristina 
Carrera, va defensar el pla 
2021-2022 de protecció fi ns 
a fi nal d'any dels entorns 
escolars a les escoles 
Sagarra, Galatea, Sant 
Josep Teresianes i Turó 
del Cargol que el 2020-2021 
es va estrenar a L'Univers 
i Sagrada Família. La 
consellera d'ERC Núria 
Pi, al seu torn, va acusar 
el Districte d'estendre 
el pla amb una visió de 
"viladegraciacentrisme". 
"Vostès actuen en funció 
d'on és més fàcil atendre 
i menystenen els centres 
amb una necessitat més 
imperiosa, com l'escola 
Rius i Taulet de plaça 
Lesseps", va assegurar. 

Aprovat el Racó 
Montserrat Riera 
a l'avinguda del 
Coll del Portell
Tots els grups per 
unanimitat van aprovar 
al ple la denominació 
de l'espai d'estada de 
l'avinguda del Coll del 
Portell, a tocar de la 
Miranda, que portarà per 
nom Racó Montserrat 
Riera en honor a la 
directora de l'escola 
Heidi, actualment l'escola 
Turó del Cargol.

El regidor dóna per fet el trasllat 
dels esplais a Reig i Bonet. Tot 
i que ni Matinada ni Espurna 
no ho han debatut encara en 
assemblees, el regidor va anunciar 
en el seu informe que "els podrem 
portar" al nou local provisional 
de Francisco Giner 37 i després a 
Reig i Bonet on fi ns a fi nal d'any 
hi haurà el Rebost Solidari. 

relatiu al canvi de gespa del Nou 
Sardenya i en una pregunta de 
BCNxCanvi sobre el calendari de 
reforma de la piscina de la Creueta 

del Coll. En tots dos casos van sal-
tar pels aires els compromisos 
anunciats fi ns ara pel govern.

En el primer cas, precedit per 

A. B.

Que sigui un conseller de 
Ciutadans que ho faci quan 
ho haurien de defensar vos-

tès...". Amb aquest punt sorneguer 
el portaveu del grup municipal de 
Ciutadans, Jordi Bea, va defensar 
dimecres la proposició que dema-
nava la restitució del monòlit al 

El monòlit a Salmerón, 
en un ball de números 
Ciutadans exhibeix un pressupost de restitució per 23.000 euros 
que el Districte eleva a 40.000 euros i que veu "difícil" de recuperar

president de la Primera República 
espanyola, Nicolàs Salmerón. El 
monòlit, una columna de metall 
de quatre metres amb un pla fi nal 
doblegat, obra d'Ignasi Sanfeliu, es 
va inaugurar el 1997 i retirar el 2003 
a magatzems municipals i des del 
2009 hi ha un projecte. Sanfeliu va 
admetre el 2012 a L'Independent 
que la primera versió estava "en 
molt mal estat".

Dimecres Ciutadans va exhibir 
un nou document, datat a 2017, 
amb manxeta del Districte de 
Gràcia i signat per Sanfeliu, com 
a projecte de restitució i reforma 
del monument a Salmerón per va-
lor de 23.813 euros. Com a respos-
ta, la consellera de Memòria del 
govern, Àngels Tomàs (BComú), 
va assegurar que la recuperació és 
"difícil". "Hem treballat i sabem 

El monument, on era abans Foto: Cedida

que l'antic es va dur a la deixalle-
ria; ja no és a cap magatzem", va 
apuntar. Segons Tomàs, el projec-
te està redactat però el cost total 
es pot elevar a 40.000 euros "que 
ara no podem prioritzar".•

Primera reunió 
per abordar la 
pacifi cació de 
Milà i Fontanals 
La pacifi cació del 
carrer Milà i Fontanals, 
reivindicada per una 
plataforma des del 
novembre de 2020, es 
començarà a abordar amb 
una primera reunió aquest 
mes de març. El moviment 
també és conseqüència 
de l'aprovació en el 
ple de desembre d'una 
proposició de Junts que 
demanava la creació d'una 
taula de treball abans que 
s'acabés l'any 2021.
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Breus

Tanca portes la 
cristalleria Joanic 
per jubilació 
després de 37 anys 

Després de 37 anys 
d'activitat, la cristalleria 
Joanic, situada a 
l'avinguda Pi i Margall 
4, ha penjat a l'aparador 
el cartell de traspàs 
de negoci o local, per 
jubilació de Miquel 
Busquets, que ha 
estat al capdavant de 
l'establiment des dels 
inicis. "Quan vam obrir 
el 1984 hi havia fi ns a sis 
establiments dedicats a 
aquesta activitat", explica 
Busquets, que recorda 
haver tingut clients com 
el diari La Vanguardia o la 
clínica del Remei a l'hora 
de fer-ne els tancaments. 
La cristalleria Joanic, a 
tocar de la plaça i d'una 
de les sortides de metro, 
confi a que es mantingui 
aquesta activitat 
econòmica. "M'agradaria 
que algú agafés el 
meu relleu", assegura 
Busquets.

Ricard Valentí, nou 
vicepresident del 
consell municipal 
del Poble Gitano
El president de 
l'associació Joves Gitanos 
de Gràcia, Ricard Valentí, 
ha estat nomenat 
vicepresident del consell 
municipal del Poble 
Gitano. 

Societat
Tres projectes s'activen 
a l'entorn del Park Güell 
per connectar i millorar 
carrers sense sortida
Repartidor es connectarà amb Turull i Antequera amb 
Marianao a través dels jardins de la Font del Carbó

Albert Balanzà

Des del passat setembre, 
quan una aprovació inici-
al va remoure el tram fi -
nal del carrer Antequera, 
al barri de la Salut, un es-

pai que moria a la part del dar-
rere del Cottolengo amb un mur 
i una porta, la traducció d'inten-
cions municipals semblava ines-
crutable.

Però dues noves intervencions, 
en fase d'estudis previs, i les con-
verses amb els veïns dels carrers 
Repartidor i de l'AVV Park Güell-
Sanllehy-La Salut apunten una 
tendència: l'Ajuntament actua a 
l'entorn del Park Güell per con-
nectar i millorar carrers sense 

s'hi han instal·lat els veïns de l'es-
pai Quirhort, s'arranjarà al llarg 
de 2022.

Més modesta però d'impacte 
per la veïna llar d'infants Kostka 
és l'última actuació coneguda 
aquesta setmana: l'adequació del 
cul de sac del carrer Sant Cugat, 
a tocar de Larrard i del Park 
Güell, per convertir l'actual espai 
d'aparcament de motos i d'un fi -
nal ple de bardisses en uns jocs 
infantils. Hi ha prevista la instal-
lació d'una cabanya, un gronxa-
dor i un balancí en un tancat amb 
bancs d'estada, arbustos i plantes 
enfi ladisses i el termini d'obres 
serà de tres mesos. L'espai esta 
qualifi cat de vial, però no es pot 
connectar amb la resta del carrer 
Sant Cugat pel fort desnivell.•

À.G.P.

La cantonada de les casetes d'Encarnació, que anirà a terra. Foto: À.G.P.

algun intent d'okupació, el pla de 
desbrossament contempla l'ender-
roc del garatge i de bona part del 
mur, a la cantonada d'Encarnació 
amb Manrique de Lara, i l'obertu-
ra de l'espai. "Restarà per fi  obert 
al barri, sense portes", ha descrit 
una portaveu de Salvem L'Alzina.

La reunió també va servir per 
aclarir responsabilitats en la ges-
tió del nou jardí: així la platafor-
ma Salvem L'Alzina es constituï-
rà en associació per autogestionar 
l'espai i signarà un conveni amb el 
Districte per desplegar les activitats 

El jardí de les casetes d'Encarnació, a l'abril
El pla de desbrossament contempla l'enderroc del garatge i de bona part del mur lateral, i l'espai no tindrà portes 

À.B.

E l pati interior de les case-
tes d'Encarnació, allà on 
es van talar els pins i es va 
mantenir l'alzina que va 
donar pas a la protesta el 

novembre de 2018, s'obrirà al bar-
ri aquest abril, segons ha explicat 
el Districte a la plataforma Salvem 
L'Alzina en una reunió celebrada 
la setmana passada. 

Un cop solucionats alguns pro-
blemes de seguretat, fi ns i tot amb 

socioculturals i ambientals que s'hi 
facin; la cura de l'alzina anirà a càr-
rec de Parcs i Jardins, que en de-
fi nirà el perímetre de protecció; i 
l'Ajuntament serà en tot cas el res-
ponsable de l'espai públic i d'exer-
cir de mediador en situacions im-
previstes. També s'estudia que hi 
hagi un hort i replantar elements.

En qualsevol cas, el procés par-
ticipatiu per acabar de deginir els 
usos de la resta de la fi nca -ara en 
aprovació inicial per acollir habitat-
ge dotacional i un equipament- es 
farà a principis de 2022.•

El projecte de jocs infantils al carrer Sant Cugat. Foto: Cedida
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sortida i guanyar-los com a eixos 
de vianants. 

No són projectes costosos, si bé 
en el cas de Repartidor hi cal una 
expropiació vinculada al pla Tres 
Turons, però el retorn és gran per 
al veïnat, que s'ha acostumat a viu-
re d'esquenes a aquestes possibles 
connexions que permetran millo-
rar el trànsit de vianants intern 
de Vallcarca en el cas de l'obertu-
ra Repartidor-Turull. "Només són 
200 metres!", deien aquesta set-
mana els veïns des dels balcons a 
preguntes de L'Independent. Fonts 
municipals apunten que el projecte 
es desenvoluparà enguany i els ve-
ïns es convocaran abans de l'estiu.

Una altra connexió és l'esmen-
tada del carrer Antequera que 
permetrà millorar el trànsit in-

tern a la Salut amb una platafor-
ma única en aquest tram fi nal del 
carrer fins a l'entrada superior 
dels jardins de la Font del Carbó 
-pendents de reforma- i així tam-
bé es recuperarà l'entrada infe-
rior del carrer Marianao, a dues 
passes de l'entrada principal del 
Park Güell i del barri de la Rambla 
Mercedes. La Font del Carbó, on ja 

El tram del carrer 
Sant Cugat sense 
sortida, ara ple de 
bardisses, tindrà 
jocs infantils i verd
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Breus

Mobilitat instal·la 
un radar fi x 
a Verdi amb 
Travessera de Dalt
Mobilitat i Guàrdia Urbana 
instal·laran abans que 
s'acabi el 2021 un radar 
fi x a la Travessera de Dalt 
a l'alçada de Verdi en el 
marc del desplegament del 
nou sistema de control de 
la velocitat i la sinistralitat. 
A l'àrea d'infl uència del 
districte també n'hi haurà 
un a l'entorn escolar de 
l'Escola de les Aigües, al 
carrer Sardenya.

Societat
Els Premis Vila de Gràcia 
reconeixeran el Centre Moral i 
l'exdirector de Serveis del Districte
L'ACIDH i ATRA rebran el premi pel terrat verd de la Fontana i Mujeres Migrantes 
el de defensa de les llibertats nacionals pel seu projecte d'aprenentatge de català

A. B.

L a 25a edició dels Premis Vila 
de Gràcia, suspesos el passat 
mes d'abril de 2020 i repro-
gramats per al proxim 23 de 
març, reconeixeran la tasca 

del Centre Moral i de l'exdirector de 
Serveis a les Persones del Districte, 
Josep Maria Raya, en les categori-
es principals de premi d'honor col-
lectiu i individual, com a guardons 
més destacats.

El jurat, que ja ha comunicat als 
benefi ciats el seu dictamen i quan 
ja s'ha enregistrat un vídeo de ca-
dascun, ha subratllat en aquests 
dos casos centrals els 150 anys de 
l'entitat, que es van celebrar a ca-
vall dels anys 2019 i 2020, i la dedi-
cació de 26 anys al capdavant de la 
maquinaria tècnica del Districte, i 
a la qual va posar fi  per jubilació el 
passat gener de 2020.

Les altres set categories, com ja 
és tradicional en els guardons, han 
estat plurals i han posat èmfasi en 
les noves iniciatives o consolida-
ció d'accions recents. El premi a la 
millor acció en defensa de la sos-
tenibilitat i el medi ambient, per 
exemple, ha estat per a les entitats 
socials que gestionen el terrat verd 
a l'Espai Jove La Fontana, ACIDH i 
ATRA. El premi a la millor iniciativa 
pedagògica esportiva i d'educació 
ha reconegut la feina d'Àlex Vidal, 
del Club de lectura de gènere fan-
tàstic i ciencia fi cció.

També com dues categories 
amb certes similituds, el premi 
a la millor acció en defensa dels 
valors cívics ha anat a parar a les 
AFA, que des de les comissions de 

Josep Maria Raya i el Centre Moral, dos dels principals guardonats per la seva feina durant el 2019. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Un any amb dues edicions. 
El destarotament del calendari 
festiu de Gràcia amb motiu 
de la crisi sanitària obligarà a 
desplaçar de l'abril a la tardor 
l'edició d'enguany dels Premis 
Vila de Gràcia. Aquesta idea, 
apuntada al gener, encara ha 
cobrat més força, quan l'edició 
recuperada ara encara s'haurà 
de fer amb aforament reduït.

Documentals 
i materials del 
comitè de vaga per 
celebrar el 8-M

Els actes del 8-M, 
que tindran a Gràcia 
com a acció central la 
inauguració dissabte del 
mirador Consol Casals 
a l'avinguda del Coll 
del Portell, han engegat 
aquest cap de setmana 
amb el comitè de vaga i 
la plataforma de caus i 
esplais preparant material 
a les places (foto). Entre 
altres activitats, l'activista 
Lisa Berger presentarà 
diumenge a l'Ateneu 
Llibertari (Alzina 5, 19h) 
els documentals De toda la 
vida i Camino a la libertad. 

Foto: Joanna Chichelnitzky

Àlex Gutiérrez Pascual

Mai no hagués pensat que 
estrenaria uns panta-
lons". Testimonis com 

aquest es poden sentir des de 
mitjan febrer en un local al nú-
mero 39 del carrer Rabassa. La 
Fundació AEMA, d'atenció a la 
infància i l'adolescència en risc 
d'exclusió social, hi ha obert un 
Banc de Roba per atendre fa-
mílies en situació de pobresa 
extrema de Gràcia, Sarrià-Sant 

Gervasi, Horta-Guinardó i Sants-
Montjuïc. A diferència d'altres 
iniciatives solidàries de peces de 
segona mà, aquest punt repar-
teix roba a estrenar donada per 
empreses, com el grup Aletex, 
BI Médica, amb tovalloles, llen-
çols o mantes, o la Fundació FC 
Barcelona, amb equipament es-
portiu. En aquest espai de qua-
ranta metres quadrats també es 
faciliten articles per a nadons 
com bolquers o biberons.

El Banc de Roba treballa amb 
Serveis Socials de l'Ajuntament 

per rebre derivacions de famí-
lies amb una necessitat puntu-
al d'aquests articles. Allà reben 
atenció individualitzada a tra-
vés d'una cita amb data i hora. 
Dos persones de la fundació, 
que formen part d'un programa 
d'inserció laboral, treballen en 
aquest punt d'atenció i distribu-
ció d'articles de vestir. "Facilitem 
fi ns a vuit peces de roba per a 
cada membre de la família", ex-
plica Robert López, gestor tècnic 
del Banc de Roba, que destaca la 
importància de lliurar roba de 

primera mà. "Al principi moltes 
veïnes i veïns s'apropaven al lo-
cal perquè pensaven que era una 
botiga", assenyala. En les dues 
primeres setmanes de funciona-
ment, el Banc de Roba ja ha atès 

35 famílies. La Fundació AEMA 
ja compta des del 2018 amb un 
Banc de Roba a l'Hospitalet 
Aquell punt va passar a repartir 
8.000 peces de roba el 2019 a lliu-
rar-ne 18.000 el 2020.•

El repor

La Fundació AEMA obre un Banc de Roba de primera mà al 
carrer Rabassa per a famílies en situació de pobresa extrema

Això no és una botiga de roba

Un dels treballadors del Banc de Roba, fent inventari aquest dimecres. Foto: À.G.P.

feminisme treballen la incorpo-
ració dels valors d'igualtat i pers-
pectiva de gènere a les escoles, i 
el premi a la millor iniciativa en 
defensa de les llibertats nacionals 
de Catalunya ha estat per al pro-
jecte d'aprenentatge de català de 
Mujeres Migrantes.

Finalment, el premi al projecte 
comercial serà per a l'Associació de 
Comerciants Coll Amunt, el premi 
a la millor tasca de memòria col-
lectiva per a Sonsoles Santís per la 
Revolta de les quintes de 1870, i el 
llibre Contem la Revolta, i el premi 
a la millor actuació comunicativa a 
Ones de Dones de Ràdio Gràcia.•



L’Independent de Gràcia
5 de març de 2021

5Societat

Albert Balanzà

El Sant Medir 2021 passarà a 
la història definitivament 
com el més impossible de 
celebrar de les últimes dè-
cades. No només per les 

restriccions sanitàries del Covid, 
que ja van fer descartar les cerca-
viles multitudinàries fa setmanes, 
sinó perquè aquest cap de setmana, 
encara amb el silenci del Procicat 
sobre la petició de mínims de la 
Federació de Colles de Sant Medir, 
un brot equí va tombar també l'ac-
te simbòlic previst aquest dime-
cres: amb 25 cavalls, 25 romeus i 
25 banderes es pretenia recuperar 
la primera romeria de Josep Vidal 
i Granés des del carrer Gran i fi ns 
l'ermita de Sant Cugat.

L'ambient de Sant Medir sem-
blava mantenir-se a primera hora 
de dimecres, amb les salves que a 
les vuit del matí van ressonar per 

tota la Vila en honor a cadascu-
na de les 25 colles, però al carrer 
només els comerços i els mercats 
lluien algun detall. Les xarxes so-
cials eren plenes de records i de 
desitjos de tornar el 2022.

La no autorització definitiva 
del Procicat va matisar el desastre 
que podria haver estat un sí fi nal 
a l'acte simbòlic (amb el permís 
de la policia local de Sant Cugat 
de superar el confinament co-

Un brot equí tomba fi nalment 
també els actes simbòlics al 
voltant de Sant Medir 2021
Els cavalls van quedar confi nats després de detectar-se una rinoneumonitis a 
València que va arribar a Barcelona amb la mort d'un animal al Club de Polo

marcal exclusivament per als ro-
meus de Sant Medir que anessin 
de Barcelona cap a l'ermita) i la 
prohibició de fer circular cavalls 
pel brot de rinoneumonitis -una 
afectació greu en la respiració 
dels equins- que es va declarar el 
passat cap de setmana a València i 
que va arribar a provocar la mort 
d'un animal a les instal·lacions del 
Club de Polo. La Reial Federació 
d'Hípica ha suspès activitats.

El Sant Medir 2021 quedarà, 
doncs, limitat enguany a la be-
nedicció de caramels i el pregó 
del passat diumenge a Gràcia, 
la missa de dimarts 2 a Sarrià i 
a la Bordeta del diumenge 7. La 
Federació de Colles, a partir de di-
lluns, fi nalment, repartirà les deu 
tones de caramels que s'han em-
bossat aquests dies a Can Musons 
i que a Gràcia segur que rebran 
almenys la trentena d'escoles del 
districte i també alguns casals de 
gent gran i centres cívics.•

Sant Medir, present enguany sobretot als balcons. Foto: À.G.P.

entre-
vista

Josep A. Torralba: 
"Sant Medir ha dit 
que passés tot ara 
i el 2022, llibertat!"

El Sant Medir més estrany.
Sí, i al més alt nivell. Teníem un 
projecte xulo, i la llicència d'ac-
tivitats a la via pública apro-
vat. Només faltava el Procicat. 
Havíem fet una feina ben feta.

I la cirereta, el brot equí. 
A més a més! Dimecres a les 8 
del matí encara van trucar del 
Departament d'Agricultura per 
consultar si sortíem amb cavalls, 
i felicitar-nos pel seny d'haver 
previst que no. Sant Medir ha 
decidit que enguany passés tot i 
l'any que ve, llibertat!

És més esgotador un Sant Medir 
normal o amb pandèmia?
És més esgotador amb pandè-
mia. Un Sant Medir habitual té 
una rutina. Enguany no hi havia 
ni fàbriques de caramels ober-
tes. Hem baixat de 40 a 10 tones i 
a partir de dilluns els repartirem 
a escoles, casals i centres cívics.

Vols aparèixer a la nova
Guia Gastronòmica de L’Independent de Gràcia?

Contacta amb nosaltres
692 601 263   ·   publicitat@independent.cat
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Un Sant Medir peculiar
Les imatges que ha deixat l'edició d'enguany de Sant Medir tenen poc a veure amb les que fi ns ara ens venien 
regalant les cercaviles que protagonitzen les colles pels carrers de Gràcia cada 3 de març, amb milers de 
caramels que grans i petits s'afanyen a recollir, les sabates que s'enganxen al sucre de l'asfalt, els romeus i 
romeves a cavall, els músics marcant el ritme... Aquest any, per motius obvis, s'ha celebrat d'una altra manera 
i les imatges que deixa també són unes altres, però totes recorden que, malgrat tot, la cultura popular no 
s'atura, es reiventa, fa servir els balcons, canvia els espais o utilitza altres suports si cal (el pregó a càrrec de 
la Penya Regalèssia es va poder seguir en directe per Youtube). Visca Sant Medir! Fotografi es: Josep M. Contel

D'esquerra a dreta i de dalt a baix. Les banderes de les colles als balcons recordaven la jornada de Sant Medir aquest dimecres: el Drac 
Ensucrat, Els amics, La Moderna i la Victòria | Els pregoners de la Penya Regalèssia de Sant Cugat a la seu del Districte amb Josep A. 
Torralba, Eloi Badia i Ferran Mascarell | El ball de l'Àliga | Els Gegants de Sarrià | Benedicció dels caramels a l'església de Sant Joan | Un 
moment del pregó de Manel Moncau | El traspàs de la bandera | La ofrena al Monument a les colles de Sant Medir a la plaça Trilla | La placa 
d'homenatge al fundador de Sant Medir, José Vidal Granés
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Districte 
de Gràcia

ACTIVITATS AL VOLTANT DEL DIA 8 DE MARÇ, 
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

AL DISTRICTE DE GRÀCIA

ACTE CENTRAL 

6 de març

LECTURA DEL MANIFEST 8M  
I INAUGURACIÓ DEL MIRADOR 
CONSOL CASALS
Amb l’actuació d’Alérgicas al polen.

CENTRE CÍVIC 
EL COLL: CICLE 
ADONA T 2021

De l’1 al 26 de març

«LES DONES TENIM DRET A 
VIURE LLIURES DE VIOLÈNCIES 
SEXUALS. #LliuresISensePor»
Exposició per reivindicar el dret a 
la llibertat sexual i seguretat de 
les dones en l’àmbit públic i privat. 

Del 8 al 29 de març

«VIOLÈNCIES I DESIGUALTAT  
EN TEMPS DE PANDÈMIA» 
Podem dir que homes i dones 
han viscut de manera diferent 
el confinament? Aquesta expo-
sició pretén contestar aquesta 
pregunta amb un recull de dades 
basades en recents estudis, 
notícies i articles de premsa. 

«MARES, ÀVIES, GERMANES 
I AMIGUES» 
Concurs de dibuix-narració en 
què els nens i nenes del barri fan 
un petit homenatge a les dones 
que més s’estimen.

Termini de presentació de les obres: 
Divendres 5 de març / Exposició: A partir 
de l’11 de març de 2021 al Casal Infantil 
/ Lliurament de premis: 11 de març a les 
18.30 h

Dijous 4 de març a les 18.30 h

CONFERÈNCIA: «VIOLÈNCIES 
I DESIGUALTATS EN TEMPS 
DE CONFINAMENT»
Abordem com ha afectat el 
confinament en relació a la dona 
des de diferents perspectives.  
Amb Leticia Moy, les companyes 
de Lola no estás sola, i la xarxa 
de suport Veïnes per Veïnes. 

Dimarts 9 de març a les 11.30 h

TALLER: DONES I SALUT
Taller adreçat a dones més grans 
de 60 anys que aborda la relació 
entre dona i cos. A càrrec de 
l’associació TRAMA.

Dimarts 9 de març a les 17 h

COM ACOMPANYAR LA 
SEXUALITAT EN LA INFÀNCIA?
Taller per acompanyar la 
sexualitat dels teus fills i filles, 
així com un espai de trobada.  
A càrrec de l’associació GOGARA.

Dimecres 10 de març a les 17 h

VET-HO AQUÍ UNA VEGADA
Sessió de contes adreçada a 
infants de 5 a 8 anys, en què 
explicarem el conte Salvatge, de 
l’autora hawaiana Emily Hugues.

PARTICIPACIÓ DIGITAL VIA XXSS: 
#aDonat!AixoEsViolencia
Animem a tothom a fer una foto-
grafia de situacions de violència 
de gènere quotidiana, ja que exis-
teix un ampli ventall d’agressions 
que produeixen en la persona 
malestar i angoixa. Penjarem les 
fotos a les XXSS amb el hashtag 
#aDonatAixòÉsViolència 

CENTRE ARTESÀ 
TRADICIONÀRIUS

Diumenge 7 de març a les 19 h

34 FESTIVAL 
FOLK INTERNACIONAL 
TRADICIONÀRIUS 
I BARNASANTS
Paula Grande i Anna Ferrer 
presenten VEGA, un projecte 
musical amb una mirada 
de gènere i un enfocament 
feminista.

Venda taquilla: 12 € / avançada: 10 €

BIBLIOTECA 
JAUME FUSTER

Fins al 23 de març

Exposició fotogràfica Ana 
Portnoy: directe als ulls que 
ret homenatge a la fotògrafa 
periodística que, d’entre altres, 
va fotografiar la BCNegra des 
dels seus inicis.

RUTES

Dissabte 6 de març a les 10.30 h  
i dijous 11 de març a les 18 h

RUTA PER LA GRÀCIA ARTESANA
Les creadores de Gràcia ens 
obren els seus tallers per desco-
brir les tècniques i curiositats de 
les seves disciplines i conèixer 
els seus màgics espais de treball. 

Dissabte 13 de març a les 10.30 h

RUTA DE LES DONES DE PES
Nova ruta literària per conèixer 
la història de diferents dones 
rellevants vinculades a Gràcia 
i de les autores de les seves 
biografies. 

Rutes organitzades per Dones Creadores 
de Gràcia.
Reserves: minerva@creadoresdegracia.cat 
Les places són limitades

MARÇ VIOLETA 
A LA SEDETA

Dimarts 16 de març a les 19 h

LES RESILIENTS, 
FESTIVAL IN-EDIT, BDC
Reflexió sobre la nova conscièn-
cia de l’espai de les dones a la 
música contemporània feta a 
Barcelona. Amb Clara Peya, Roba 
Estesa, Tribade o The Sey Sisters.

Cristina Madrid / Espanya / 2019 / 48 min

Divendres 19 de març a les 20 h
 
MARIA LA BLANCO, BDC
Cantautora és com es defineix a 
si mateixa Maria la Blanco i com 
ha volgut batejar el seu primer 
treball discogràfic, que és el 
d’una cantautora que compon 
lletra i música que parla de les 
seves emocions.

Dissabte 27 de març a les 18 h
 
LA LOLA: MEMORIAS DE UNA 
MUJER REPUBLICANA
A càrrec de La Voz Ahogada 
Projecte Escènic. La Lola recorda, 
als 100 anys, tota una vida de llui-
ta. Amb molt d’humor ens explica 
com va patir pel fet de ser dona, 
per voler pensar lliurement i per 
creure en valors com la llibertat 
i la democràcia en una època de 
silenci, de repressió, d’injustícies 
i de falta de llibertats.

Duració: 60 minuts (castellà) / Reserva 
d’entrades a partir de dilluns 8 de març: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
lasedeta/l/4/3204/mar-violeta-inscripcions

Dimarts 30 de març a les 17.30 h

ESPECTACLE INFANTIL 
LA VERITAT DE LES PRINCESES
A càrrec de l’actriu Clara Algaba 
Trías. Aquesta és la història 
d’una princesa en vaga decidida 
a explicar les veritats de les 
princeses. I és que... les prince-
ses també es tiren pets!

Petit format 20-25 nuclis familiars / Durada: 
30 minuts / Edat: de 2 a 8 anys / Reserva 
d’entrades a partir de dilluns 8 de març: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
lasedeta/l/4/3204/mar-violeta-inscripcions

.luminarà la torre-campanar de la Plaça de la Vila 
de Gràcia de color violeta des de les 19:30 fins a les 23 hores
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Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió masculina 
(Grup 5A)
Jornada 18
CE Europa 2 - 2 FC Terrassa
Jornada 15 (recup.)
FC Muntanyesa 4 - 2 CE Europa
Classifi cació
1. CE Europa .........31 punts.
2. FC Terrassa ...... 30 punts.
Jornada 19
UE Castelldefels - CE Europa 
(7/03, 12h)

Primera Estatal femenina (Gr3)
Jornada 18
CD Riudoms 4 - 2 CE Europa

Classifi cació
1. Llevant LP ........ 36 punts.
6. CE Europa .........25 punts.
Jornada 19
CE Europa - CF Pardinyes (7/03 
11:30)

BÀSQUET
Copa Catalunya 
Campionat Espanya Primera 
Divisió masculina (Grup 5)
Jornada 1
CB IPSI - Vedruna Gràcia Bàsquet 
(6/03, 17:45)
CB Ciutat Vella - Bàsquet Claret 
(7/03, 18:15)
Bàsquet Lluïsos de Gràcia - UE 
Horta (7/03, 18:30)

Campionat Espanya Primera 
Divisió femenina (Grup 01B)

Jornada 1
Bàsquet SaFa Claror: descansa

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina 
2a fase (Grup D) 
Jornada 11
CN Catalunya 13 - 8 CDW Navarra
Classifi cació
1. CN Catalunya ....13 punts.
2. CN Mataró ........ 12 punts.
Jornada 12
CN Echeyde - CN Catalunya (20/03, 
12h)
Copa del Rei (Quarts de fi nal)
CN Catalunya - CN Sabadell (12/03, 
13:15)

Divisió d'Honor femenina 
2a fase (Grup C)

Jornada 11
Catalunya - Mataró (6/03, 12:45)
Classifi cació
1. CN Mataró ......... 12 punts.
6. CN Catalunya .... 0 punts.

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina 
(Grup 2)
Jornada 18
FS Estel Vallseca 4 - 4 Gràcia FS 
Classifi cació
1. Les Corts EFS ... 36 punts.
9. Gràcia FS ...........10 punts.

VOLEIBOL
Primera Divisió masculina 
(1a fase Grup A)
Jornada 8
AEE Institut Montserrat 0 - 3 
Víkings Vòlei Prat

Classifi cació
1. Víkings V. Prat ..18 punts.
4. Ins. Montserrat 14 punts.
Jornada 9
CEV L'Hospitalet - AEE Institut 
Montserrat (7/03, 10:30)

HANDBOL
Segona Catalana Juvenil 
masculina (Grup C)
Handbol Claret
Reinici competició pendent

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana 
masculina (Grup C2)
Hoquei Claret
Reinici competició pendent

Breus

Quarts de Copa 
desfavorables per 
al 'Cata' masculí 
de waterpolo

El sorteig de quarts de 
fi nal de la Copa del Rei 
de waterpolo ha resultat 
desfavorable per al primer 
equip masculí del CN 
Catalunya, que s'haurà 
d'enfrontar al Sabadell, 
un dels conjunts favorits 
a guanyar el trofeu. 
L'eliminatòria a un sol 
partit dels de Tato Garcia 
contra qui ja ha guanyat 
de la Supercopa serà 
divendres 12 (13:15). A 
la fase de permanència, 
el Catalunya masculí va 
sumar la primera victòria 
contra el Navarra (13-
8, a la foto). De la seva 
banda, el 'Cata' femení 
començarà aquest 
dissabte 6 la fase pel títol 
de lliga jugant contra el 
Mataró, líder de la lliga.

L'EDAMI reprèn 
les classes d'escacs 
presencials i obre 
noves inscripcions
Després de l'aturada al 
novembre passat per la 
situació de pandèmia, 
l'escola d'escacs Miguel 
Illescas (EDAMI) ha 
reprès aquesta setmana 
les classes presencials 
infantils i per a adults al 
local de Francisco Giner 
42. Per a les sessions, 
que s'havien mantingut 
online, s'admeten 
inscripcions noves.

Josep Ponferrada (Pfotoalbums)

Optimisme i incògnita 
marquen l'inici de la 
lliga de bàsquet per a 
quatre clubs graciencs
 

Lluïsos, Vedruna, Claret i SaFa Claror veuen la Copa Catalunya 
com un premi als cinc mesos d'entrenaments sense competir

Àlex Gutiérrez Pascual

L a tercera és la bona. Els 
quatre equips sèniors de 
Gràcia que disputen la 
Copa Catalunya de bàsquet 
començaran la competició 

aquest cap de setmana després de 
mig any pendents de l'inici, amb 
dos intents fracassats a causa de 
la situació sanitària. El primer 
equip masculí de Bàsquet Lluïsos 
la planteja com un premi a aquest 
període tan llarg d'entrenaments 
intermitents per arribar a la pri-
mera jornada. "És com una recom-
pensa", admet Carles Rofes, entre-
nador del conjunt blau. Rofes es 

les darreres temporades i afronta 
l'inici de lliga "amb optimisme". 
La primera volta tindrà tres der-
bis graciencs: Vedruna-Lluïsos 
(14/03), Lluïsos-Claret (21/03) i 
Vedruna-Claret (11/04). 

Des del SaFa Claror, el sènior A 
femení planteja el campionat com 
una ocasió per agafar experiència, 
després de tres temporades sen-
se ser a Copa Catalunya i amb la 
tranquil·litat que no hi haurà des-
censos. "És una oportunitat per 
millorar de cara a l'any que ve", 
indica Bernat Devant, tècnic de 
l'equip taronja, que ha incorporat 
dues jugadores del sènior B i una 
del júnior. El SaFa Claror comen-
çarà la lliga descansant.•

Quarta sessió de tests d'antigen 
per a Bàsquet Lluïsos. Plantilles 
i equips tècnics del club blau 
participen des del desembre en un 
estudi de l'Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol, l'Atenció 
Primària i la Fundació Lluita 
contra la Sida i les Malalties 
Infeccioses. L'objectiu de la 
recerca és valorar l’efi càcia 
d’aquest tipus de cribratges abans 
de fer activitats comunitàries. 
L'estudi s'allargarà fi ns al juny.

marca l'objectiu de "competir al 
màxim" i destaca la joventut de la 
plantilla. També es mostra satisfet 
que la Copa Catalunya, ara sota el 
paraigua de Campionat d'Espanya 
de Primera Divisió per poder com-
petir, compti enguany amb quatre 
formacions gracienques.

La incògnita regna al Vedruna 
Bàsquet. El sènior A masculí ha 
patit tres baixes importants que 
afecten el joc interior dels verds. 
L'entrebanc s'ha mirat de com-
pensar amb el fi txatge de Sergio 
Sánchez, del Castelldefels, i la 
recuperació de Víctor Sabartés. 
L'entrenador, Marcos López, re-
coneix que "costa molt posar-se a 
to" i equipara el període fi ns ara a 
fer "tres o quatre pretemporades".

 El Bàsquet Claret, debutant a 
la categoria, es pren la competició 
com una "culminació d'anys de fei-
na", segons l'entrenador del sèni-
or A masculí, Xavi Marín. El tècnic 
dels Llops destaca la trajectòria 
de l'equip en aconseguir ascensos 

Plantilla i tècnics de Lluïsos, en una sessió de tests d'antigen. Foto: Cedida

Vedruna té baixes 
en el joc interior 
que vol compensar 
amb un fi txatge i 
una recuperació
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Gràcies al suport de:

Pol Alonso

E l primer equip del Gràcia FS segueix sumant bo-
nes sensacions després d’un nou empat (el quart 
de la temporada) a l'últim partit de la primera 

lliga contra l'Estel Vallseca (4-4) i encara la fase 2 del 
grup de descens amb molta il·lusió i ganes de demos-
trar que vol seguir un any més a la Tercera Estatal. 

En aquesta segona lliga, el Gràcia s’enfrontarà a 
Montsant, Premià de Mar, Eixample, Arrels i Bosco 
Rocafort. Dos d’aquests conjunts ja estaven a la seva 
lliga actual: contra el Bosco, un empat i una victòria 
gracienca, i davant l'Eixample, una derrota i un em-
pat. Del grup 1, el Montsant ha quedat quart classifi -
cat amb 21 punts, l'Arrels ha acabat sisè a la taula amb 
tretze punts i el Premià vuitè amb nou punts.

L’equip d’Albert Higueras arriba a aquest fase pro-
bablement en un dels millors moments de la tempo-
rada: els partits es competeixen fi ns al fi nal i prova 
d’això és que s’han guanyat cinc punts en els últims 
quatre partits disputats. Números molt bons tenint en 
compte que l’equip ha aconseguit 10 punts en tota la 
lliga. En aquest sentit, Marc Tomàs, primer capità de 
l'equip, fa aquesta declaració d'intencions: “L’any vi-
nent seguirem a Tercera”.•

El Gràcia Futbol Sala 
inicia el camí cap a 
la permanència a 
la Tercera estatal
Montsant, Premià, Eixample, 
Arrels i Bosco, rivals a la fase 2

P.A.

Albert Benet / À.G.P.

Castelldefels, Igualada, San 
Cristóbal i Santfeliuenc 
són els quatre darrers ri-
vals d’un Europa que en 
els dos darrers partits ha 

desaprofi tat l’oportunitat de sen-
tenciar el lideratge del seu sub-
grup i afrontar la fase d’ascens 
amb més garanties d’èxit. La der-
rota dolorosa encaixada aquest di-
mecres a Nou Barris contra el cuer 
Muntanyesa (4-2) i l’empat in ex-
tremis de diumenge passat al Nou 
Sardenya contra el Terrassa (2-

El Castelldefels, primera 
prova de solvència per 
a l’Europa en un tram 
fi nal de lliga decisiu
La derrota severa contra el cuer Muntanyesa (4-2) i l’empat al Nou 
Sardenya amb el Terrassa (2-2) fan perillar el lideratge escapulat

2) deixen la classifi cació del grup 
oberta i sense cap favorit clar. 
Després de setze jornades, l’Euro-
pa manté el lideratge amb 32 punts 
però té els perseguidors Terrassa 
(31) i Vilafranca (30) a tocar.

Atès que els tres primers clas-
sifi cats encetaran la segona fase 
amb els punts acumulats en el pri-
mer tram de lliga, els dotze punts 
que resten seran decisius en la llui-
ta fi nal per l’ascens. A part d’in-
tentar sumar més punts que els 
egarencs i els vilafranquins, els 
graciencs han mirar com evoluci-
ona la classifi cació de l'altre sub-
grup, on fins ara el Cerdanyola 

n’és el líder (33 punts), seguit del 
Girona B (32) i el Granollers (26).

Però a l’entrenador escapulat, 
David Vilajoana, no li preocupen 
les xifres sinó el joc de l'equip. I 
posa èmfasi en les errades defen-
sives, impròpies, segons ell, d’un 
equip de Tercera, que es van co-
metre aquest dimecres al camp del 
cuer. Uns regals que van donar ales 
a un equip que només havia mar-
cat cinc gols en catorze jornades 
però que va ser capaç de fer-n’hi 
quatre al líder. “Defensar bé i jugar 
millor”, són els reptes que es fi xa 
Vilajoana als propers encontres.

Malestar a Ràdio Gràcia pel tracte 
al municipal de Nou Barris. El pro-
grama Toc Escapulat es va queixar 
per les restriccions d'accés a peri-
odistes i les condicions tècniques 
al camp de la Muntanyesa per re-
transmetre el partit.•

A l'entrenador 
David Vilajoana 
no li preocupen 
les xifres sinó el 
joc de l'equip

Un moment durant el partit de l'Europa amb la Muntanyesa. Foto: Àngel Garreta
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El bon moment que passa l'Europa, malgrat el 4-2 d'aques-
ta setmana amb la 'Monta' -"un equipo de la Prospe!", està 
generant un pol d'atracció entre periodistes de prestigi 

que aprofi ten la seva condició i la possibilitat d'acreditació per entrar 
a veure el partit quan el públic no hi pot accedir. Només posarem les 
inicials, J.L. i E.L.V., el primer almenys és soci. Mentrestant, el mos-
queig s'incrementa perquè la premsa local -que sí que ve a treballar- 
rep limitacions d'accés.

El
depen-

dent

Cartes al director

Ferrallers a Vallcarca
Referent a l’article del vostre setmanari 
del 5 de febrer passat, sobre l'aprovació de 
la urbanització i obertura pública entre el 
c/Gomis 106 i Esteve Terrades 75, un cop 
s’hagi desallotjat les persones que ocupen 
el solar amb barraques i ferralla, com a ve-
ïns del carrer Gomis, volem fer arribar la 
nostra veu. Som conscients de l’esforç que 
ha fet la propietat d’aquest solar per haver 
arribat aquest acord amb l’Ajuntament.
Durant més de 6 anys els veïns dels edifi -
cis que envolten aquest solar, i en especial 
l'escola Lexia que ho ha sofert físicament 
(només els hi separa un mur), hem estat 
denunciant aquesta situació de brutícia, 
aldarulls, focs, festes, insalubritat (rates), 
sorolls per trasllat ferralles, entrada de 
cotxes i furgonetes dins del recinte, etc.
Sabem que no es un solar per edifi car, per 
tant, no hi ha cap interès de negoci per cap 
banda. Fet que ens tranquil·litza perquè 
considerem que es idoni la urbanització 
com espai públic perquè ens benefi cia a 
tots el veïns i veïnes que degut a la pronun-
ciada pendent, pot alleugerir el pas entre 
els dos carrers.
Volem que quedi constància que a part de 
rebutjar les ocupacions o intents d’ocu-
pacions il·legals i per la força, de locals de 
petits propietaris que s’han succeït en el 
nostre barri i en concret en el carrer Gomis, 
no estem per recriminar aquestes perso-
nes ocupes romaneses puguin tenir una 
llar digna, sempre que sigui de forma legal 
i sense lesionar la propietat dels veïns, si 
no la deixadesa per part de les institucions 
de no buscar solucions per les persones 
d´aquesta comunitat que actuen d’aques-
ta manera, amb mesures locals o a través 
de gestions governamentals, vers el seu 
país d’origen, ja que són europeus com no-
saltres i creiem que d’aquest problema que 
s’estén per el nostre barri, ciutat, principat 
i possiblement a tot l’estat espanyol, no hi 
hagi cap resposta política i desgraciada-
ment, veient com va la societat (cal veure 
els resultats de les darreres eleccions), ens 
podem trobar en un futur no molt llunyà 
respostes contra aquesta comunitat i al-
tres, que poden perjudicar a la convivència 
pacífi ca de la nostra ciutat.
Montse Soler i 375 signatures

Editorial

Culs de sac amb futur

Els historiadors de Gràcia sempre reivindicaran que al nucli histò-
ric es va fer una bona feina de consens entre propietaris a l'hora de 
desplegar la trama de barri a partir de les fi nques i masies del segle 

XIX i que només es va pensar una mica amb el melic a l'hora de posar 
els noms als carrers que cada propietari convingués; és per això que un 
mateix vial a la Vila canvia cinc vegades en només 800 metres. Però la 
sort va ser més complexa a la resta del districte i van abundar els tra-
çats impossibles i els carrers sense sortida o de caràcter discontinu.

Només a vista d'ocell fàcil, la que permet el senyor Google Maps, es 
pot constatar la quantitat de culs de sac que topen amb edifi cis que han 

acabat quedant desafectats 
pels plans urbanístics. El 
cas més cèntric el trobem a 
la trama que havia de tenir 
continuïtat entre la Rambla 
de Prat i cap endins de la 
Vila, però també hi ha exem-
ples a l'entorn de Travessera 
de Dalt (Frigola, Maignon...).

L'Ajuntament no s'ha 
atrevit fi nalment, després de 

pensar-s'ho molt durant els anys 90 i el canvi de segle, a obrir aquests 
carrers per sota i per sobre de la Travessera de Dalt. Però en els dar-
rers sis mesos s'ha constatat una intervenció més amunt, a l'entorn del 
Park Güell, on la muntanya (i l'urbanisme matusser) ha difi cultat la 
connectivitat entre els seus barris. Ara hi ha almenys dos projectes que 
persegueixen millorar aquesta connexió interna a la Salut i a Vallcarca: 
tal com expliquem aquesta setmana l'obertura del carrer Repartidor 
fi ns al passeig Turull o l'adequació del carrer Antequera cap a la Font 
del Carbó i fi ns al carrer Marianao permetrà aquesta relació horitzon-
tal. També va en el mateix paquet projectes de millora com el del carrer 
Sant Cugat, carrers sense sortida que, per la seva orografi a, no es po-
dran connectar, però que almenys s'arranjaran com a espais d'estada. 
Tots tres casos aporten una tendència, i això és notícia.

Edita: Associació Cultural L’Independent de Gràcia. President d’honor: Joan Cervera. President: Emeteri Frago. 
Director: Albert Balanzà. Redactora en cap: Silvia Manzanera. Cap d'Esports i digital: Àlex Gutiérrez Pascual 
Redacció: Carina Bellver, Clara Darder, Meritxell Díaz, Laura Roig, Ignasi Fortuny, Èric Lluent, Òscar Mejías. 
Col·la boracions: Albert Benet, Enric Borràs, Jordi Borràs, Xavier Borràs, Lluís Bou, Ernest Cauhé, Lola Capdevila, 
Ramon Casalé, Josep M. Contel, Conxa Garcia, Marina F. Torné, Luis Ángel Fernández Hermana, Pere Martí, 
Joan Millaret, Jesús Sánchez, Sara Reñé, Josep A. Torralba i Ricard Valentí. Maquetació: DBcoop, sccl (Marta G. 
Bravo i Sergi Lou). Disseny web: Tirabol. Publicitat: Cristina Gispert (692 601 263) publicitat@independent.cat. 
Imprimeix: Indugraf Off set, S.A. 8.500 exemplars.
Dipòsit legal: B-32.478-00. Sol·licitat control PGD

La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat

de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Opinió

Conxa Garcia

E l nou recorregut literari, a partir del 
llibre Dones de pes, dissenyat per les 
dones creadores de Minerva, per 

aquest any 2021, iniciarà el seu itinera-
ri el proper dissabte dia 13 de març, a 
les 10.30h. Tindrà com a punt de partida 
el Centre Cívic La Sedeta i el recorregut 
anirà fi ns als Jardinets de Gràcia. Des 
del grup de dones creadores de Gràcia, 
que formen part del Projecte Minerva, 
han elaborat aquest any, a partir del lli-

bre Dones de pes, una nova ruta literà-
ria a través dels espais on, per un mo-
tiu o un altre aquestes dones han estat 
presents. Una oportunitat de conèixer 
la història de diverses dones rellevants 
que han viscut o han treballat a Gràcia 
i, també, a algunes de les autores de les 
seves biografi es. Gràcia ha estat i con-
tinua sent un niu de dones artistes.
Aquestes rutes son una excelent oportu-
nitat per conèixer les seves vides i obres. 
Apunteu-vos-hi i descobriu-les a partir 
d’aquest itinerari que té lloc a l’espai pú-
blic gracienc. Cal inscripció prèvia al se-
güent correu electrònic: minerva@crea-
doresdegracia.cat.•

Ruta dones de pes 

Les dones creadores de 
Gràcia prop0sen una 
ruta literària a partir 
del llibre 'Dones de pes'

Ull de 
dona

L'Ajuntament intervé per 
connectar millor els barris 
de muntanya i contra 
l'urbanisme matusser
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Promeses electorals 
encarrilades

L es ciutats avancen, els barris progressen i l’espai 
públic s’endreça. A poc a poc s’aconsegueixen peti-
tes o grans fi tes que suposen, al capdavall, millores 
en el dia a dia de la vida dels veïns i veïnes. Aquest 
és l’objectiu de la feina que desenvolupem les per-

sones que tenim la responsabilitat de governar des de ca-
dascun dels districtes que formen Barcelona. Sovint, però, 
aquests desitjos no es fan realitat tan de pressa com a tots 
ens agradaria. Problemes de tota mena, des de discrepàn-
cies polítiques o veïnals que s’eternitzen fi ns a qüestiones 
tècniques o les inevitables difi cultats pressupostàries, fan 
que moltes idees no s’acabin concretant o bé, que ho fa-
cin molt més tard del previst. Però moltes altres vegades, 
sortosament, aquells projectes dibuixats sobre un paper o 
escrits en un full d’intencions es converteixen en una bri-
llant realitat. Llavors és quan la política a nivell de base, 
aquella que es fa des dels barris i per als barris, adquireix 
tot el seu sentit.

Tot això ve a tomb perquè aquestes setmanes, a Gràcia 
hem encarrilat tres importants projectes que des del grup 
municipal del PSC al Districte ens havíem compromès a 
defensar en campanya electoral.

En primer lloc, em vull referir a l’esperadíssima refor-
ma del mercat de l’Abaceria, que ara pren forma i també 
fons amb un projecte que el permetrà reviure com al gran 
motor d’activitat comercial i social del barri que sempre 
ha estat. El nou disseny ara aprovat, a banda de modernit-
zar totalment l’equipament, preveu guanyar espai obert 
per als veïns i, com a element signifi catiu, inclou fi nalment 
una tercera planta subterrània amb 3.600 metres quadrats 
per a ús de les entitats. Amb això aprofi tem una gran opor-
tunitat de comptar amb nous espais per al teixit associatiu 
en un barri tan mancat de metres quadrats.

Per un altre costat, i després de tres sessions obertes 
als veïns on s’ha presentat l’avant-projecte d’actuació a la 
Baixada de la Gloria, estem més a prop de recuperar una 
prestació de servei essencial: unes escales mecàniques mo-
dernes que funcionin correctament i que permetran salvar 
els importants desnivells d’aquella zona. Les escales me-
càniques no són un luxe sinó una necessitat bàsica en els 
barris costeruts.

I fi nalment, a mig camí entre l’Abaceria i la Baixada de la 
Glòria, em vull aturar a la Travessera de Dalt per esmen-
tar l’aprovació de la modifi cació del pla d‘usos en aquesta 
important via del districte. La nova mesura respon a una 
demanda dels comerciants de la zona que des de bon prin-
cipi vam recollir des del PSC i que l’Alberto Lacasta ha de-
fensat personalment amb insistència. L’aprovació del pla 
d’usos permetrà recuperar l’ espai com a eix comercial i 
vital i recuperar l’ambient de trobada que ha perdut en els 
darrers anys.

Són tres exemples de que les coses, si es fan bé, escol-
tant i parlant amb tothom (veïnat, comerciants, associa-
cions...), amb l’impuls ciutadà i amb voluntat política, es 
poden fer realitat. És el moment de sentir-se satisfet i, so-
bretot, útil a la ciutadania.•

Mercè Saltor Guinjoan, consellera i Secretària de Política Municipal del PSC Gràcia

Abaceria, Baixada de la Glòria 
i Travessera de Dalt són 
exemples de coses que es fan 
bé, parlant amb tothom

Foto: À.G.P.

la 
setmana

Lluís Bou

La pel·lícula Nuevo orden de Michel 
Franco és un distòpic que grata en 
la tensió mal païda entre indíge-

nes i criolls (descendents d’espanyols) a 
l’Amèrica Llatina, i en fa un distòpic en 
el qual qualsevol espectador català s’hi 
pot sentir identifi cat.

Si se’n fa una lectura superfi cial, 
Nuevo orden és una simple història so-
bre la tensió social en una societat. Però 
en realitat va molt més enllà i dissecci-
ona amb cuesa les traces colonials que 
encara hi ha en alguns països llatinoa-
mericans.

Michel Franco es pregunta qui carai 
mana en aquests països, i per això estu-
dia com s’hi ha conformat el poder, amb 

una història salvatge que intenta radio-
grafi ar la societat. La pel·lícula està ro-
dada a Mèxic, però podria ser l'escenari 
de qualsevol altre país llatinoamericà.

Nuevo orden descriu una violència so-
cial explícita en un Estat on l’ascensor 
social està encallat i la divisió de poders 
està podrida. És un model embussat i 
pervers, sense capacitat de regenera-
ció. En la resposta que acaba oferint el 
director deixa clar amb pessimisme que 
no hi ha solució, i, parafrasejant Hannah 
Arendt, ho atribueix al fet que els diver-
sos actors acaben sent part del mateix 
engranatge malalt.

El desenllaç de la pel·lícula, que no 
explicarem ara, és la conclusió fi nal de 
Michel Franco, i us sonarà molt familiar. 
Els estats llatinoamericans, sí, qui ho di-
ria, són fi lls d’Espanya.• 

'Nuevo orden'

El fi lm descriu una 
violència explícita en 
un Estat on l'ascensor 
social està encallat

Gràcies al suport de:
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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 Programa quinzenal.
6 Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per 
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis. 

Programació 
Ràdio Gràcia 2021

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres Dissabte o 
diumenge

16 a 17 h La tarda és nostra
Temps de 
Música i 

espectacle
Música i Geografi a Tobacco Road

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic

El Coll (5)
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17 a 18 h Espai Solidari (1) Música a Ràdio 
Gràcia Tobacco Road Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic El 
Coll (5) Las tardes a 

Gràcia (6)

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones 
(2)

Gràcia 
Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política (3) 
– Sota el Pont (4)

Música i 
Geografi a Gracienques (2)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (2) Sortides amb 
Gràcia

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat

Opinió
Opinió convidada
Guillem Roma i Batlle, conseller d’Esquerra Republicana a Gràcia

La Torre del Rellotge

L a Torre del Rellotge de Gràcia va ser construïda en-
tre 1862 i 1864, moment en el qual Gràcia era una vila 
independent. L’obra d’Antoni Rovira i Trias tenia el 
clar objectiu d’esdevenir un símbol i l’orgull d’una 
vila que estava en plena fase de creixement expansiu. 

L’objectiu és actualment vigent, la Torre del Rellotge és un 
autèntic símbol de la Vila de Gràcia.

No obstant, malgrat que és un patrimoni del qual podem 
gaudir externament, en els darrers anys ha estat un pro-
blema poder accedir-hi dins ja sigui per activitats puntuals 
com per poder fer visites.

Si bé és cert que alguns moments s’ha permès l’accés a 
la torre al nivell del balcó perimetral per penjar banderes 
o llençar confeti, en general l’accés és limitat i alguns cops 
s’ha denegat el permís al·ludint a raons de seguretat per fal-
ta de manteniment en el seu interior.

Per altra banda, ens consta que entitats com la 
Fundació de Festa Major, la Coordinadora de Colles de 
Cultura de Gràcia o Gràcia Territori Sonor tenen la volun-
tat de poder utilitzar aquest patrimoni per determinades 
activitats culturals.

Per aquest motiu, des del Grup Municipal de Districte 
d’ERC Gràcia hem aconseguit incloure una partida de 
15.000 € dins dels Pressupostos d’Inversió Municipal 2021 
(PIM) per fer un estudi de reforma interior. Aquesta reha-
bilitació hauria de permetre realitzar-hi activitats puntuals 
com per exemple petites actuacions musicals, tocs de gralla 
o visites guiades obertes a la ciutadania. Així mateix s’estu-
diarà la possibilitat d’incloure el toc manual de la campana 
per moments festius o per la representació històrica anu-
al de la Revolta de les Quintes de 1870. De fet, encara que 
no hi ha constància escrita de cap protocol per fer tocs de 
campana manuals, si existeix un text del butlletí del Club 
Excursionista de Gràcia Mai Enrere de l’agost de 1930 que 
diu el següent: “També hem indicat que sia reposada la 
Campana, amb temps per a que el dia 15, al migdia toqui a 
festa”. El text fa referencia a la recol•locació de la campana 
que s’havia desmuntat amb la intenció de fondre-la per fer-
ne de noves. Aquesta idea va ser aturada in extremis per la 
ciutadania quan ja estava de camí a Vitória. D’aquesta ma-
nera es va poder conservar la mateixa campana que es va 
estar tocant incansablement a sometent durant els dies de 
la revolta de 1870.

En defi nitiva, creiem que el fet que una construcció si-
gui patrimonial no ha de ser motiu per a que la ciutadania 
no hi pugui tenir un accés regulat i segur. Campanars molt 
més antics d’esglésies com la de Santa Maria del Pi tenen hi 
accés habitual entitats que poden realitzar les seves activi-
tats sense problemes. Creiem que la Torre del Rellotge de 
Gràcia no pot ser una excepció.•

La rehabilitació hauria de permetre 
fer-hi petites actuacions musicals, 
tocs de gralla o visites obertes

el 
bloc

El costum de trucar 
quan vas sola 

Silvia Manzanera

La Júlia té 15 anys i truca la mare 
mentre creua el pont per arribar a 
casa a les 9 de la nit, després d'acom-

panyar la seva amiga. No per explicar-li 
res en concret, només perquè està fosc, 
va sola i té por. És conscient que quan 
ho fa el seu amic Joel, caminar tot sol 
-ja sigui de dia o de nit-, no truca nin-
gú per sentir-se segur. Tampoc ell en-
via cap missatge als seus col·legues per 
comprovar que tots estan a casa sans i 
estalvis després d'acomiadar-se. Elles 
ho fan sempre. La Júlia sap que parteix 
amb desavantatge respecte als seus col-
legues masculins perquè és una dona, i 
les dones patim opressió per néixer amb 
ovaris, aquí i a qualsevol racó del món. 
Després es poden sumar altres opressi-
ons i discriminacions, però aquesta te 

l'emportes de sèrie, pels teus cromoso-
mes XX. La Júlia ho sap perfectament. 
Ha crescut sentint i compartint la rà-
bia i la indignació dels crits contra La 
Manada, la força i la solidaritat del 'Jo 
sí et crec', i amb la convicció de que 'La 
Manada som nosaltres'. És possible que 
enguany no vagi a la mani del 8M; co-
ses d'aquests temps incerts i estranys. 
Però no passa res. Envoltada de llobes i 
bruixes, fa temps que va encetar el camí 
feminista i ja no hi ha marxa enrere, ni 
dreceres fàcils. Cada dia reconeix les 
seves contradiccions nascudes de per-
tànyer a un sistema patriarcal que vol 
defi nir el seu cos, el seu aspecte i el seu 
futur. Cada dia es creu menys els contes 
de princeses que esperen que les rescati 
un príncep; més que l'amor romàntic i 
tòxic de les pelis prefereix l'amor propi, 
l'amor que ha heretat de mares i àvies 
que l'han convertida en la bruixa mera-
vellosa que és ara. 

No li dic res de tot això mentre està 
creuant el pont. Però ella ja ho sap.•

Ha crescut sentit i 
compartint la ràbia i 
la indignació dels crits 
contra La Manada
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Exposicions
Fins al 16 de març
Les dones tenim dret a viure lliures de vi-
olències sexuals. #LliuresISensePor”
Exposició comissionada i dissenyada per 
l’Institut Català de les Dones i Creación 
Positiva per reivindicar el dret a la lliber-
tat sexual i seguretat de les dones en l’àm-
bit públic i privat. Emmarcada en el Cicle 
aDona’t 2021.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15) 

Exposició fotogràfi ca Mirades i món d’He-
lena Monill, que recull les instantànies del 
seu entorn proper i de la resta del món 
que ha pogut conèixer i retratar, tant per-
sones com vivències i sentiments viscuts 
en diferents viatges. L’entrada és gratuïta 
amb reserva prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Fins al 17 de març
Exposició Spectre: hacia un nuevo sonido 
de ciudad. La mostra, creada en exclusiva 
per a CASA SEAT per l'artista sonor Edu 
Comelles, convida a imaginar, jugar i re-
fl exionar sobre la importància de l'escolta 
a través d'espectogrames de freqüències i 
altres peces audiovisuals que se centre en 
l'exploració del paisatge sonor urbà.
CASA SEAT (Passeig de Gràcia, 109)

Del 5 al 22 de març
Taboo és una exposició de dibuixos d'Ane-
ta Ciesielska que té la dona com a temà-
tica central. La inauguració tindrà lloc 
aquest divendres a les 19 h a l'ateneu.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5)

Del 8 al 29 de març
“Violències i desigualtat en temps de 
pandèmia”. Es pot dir que homes i dones 
han viscut de manera diferent el confi na-
ment? I què es pot dir de les conseqüèn-
cies del confi nament en les seves vides? I 
de les conseqüències sobre la seva realitat 
laboral? Es pot dir que aquesta pandèmia 
ha tingut conseqüències sobre la bretxa 
de gènere? Aquesta exposició pretén con-
testar aquestes preguntes amb un recull 
de dades basades en recents estudis, notí-
cies i articles de premsa. 
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 22 de març de 2021 
Exposició Olor de Tardor. La primera casa 
de Gaudí ret homenatge al perfumista, ar-
tista i col·leccionista d'art que va morir el 
passat gener. La mostra, comissariada per 
Cristina Agàpito, presenta obres d'Ernes-
to Ventós vinculades amb la tardor.
Casa Vicens (Carolines, 20) 

Fins al 23 de març
Directe als ulls. Retra(t)s d’Ana Portnoy 
(1950-2020). L’exposició forma part 
del programa d’activitats del Festival 
BCNegra2021 i l'ha inaugurat aquest di-
jous en un acte en directe des del canal 
YouTube de Biblioteques de Barcelona. 
"En les seves fotos de creadors, en les dels 
reportatges pel dominical d’El Periódico, 
en les de molts barcelonins al mig del car-
rer, la força de les imatges és justament 
en aquesta mirada: la dels ulls que miren 
la càmera i, per descomptat, la de la fotò-
grafa. Cada foto és una història, instants 
al servei de la memòria de tots".
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Exposició permanent 
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: 
manifi esto de su obra. Una mostra au-
diovisual que mostra el creixement de 
Barcelona durant més de 130 anys i el seu 
context social, cultural i artístic, a més a 
més del manifest de l’obra de Gaudí. Cal 
consultar horaris i preus. 
Casa Vicens (Carolines, 18) 

Actes
Divendres 5 de març 
Cicle 8M'21: Mural col·laboratiu a càrrec 
de l’artista Shetza Chicacausa. Digues 
la teva a l’instagram de La Fontana per 
crear un mural a la plaça. Organitza el 
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB). 
Plaça de la Fontana, a les 17.30 h. 

Teatre: La consulta, escrita i dirigida per 
Eulàlia Garcés. Dinàmics Teatre. Cal ins-
cripció prèvia als telèfons 93 207 37 03 / 
93 459 12 28.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Festival Tradicionàrius: Joan Tomàs, 125 
anys donant vida a les cançons. Acte in-
augural de l'Any Tomàs amb la conferèn-
cia a càrrec de Liliana Tomàs, "El Mestre 
Joan Tomàs i la cançó popular catalana", 
i el concert a càrrec de Jaume Arnella, 
Gisela Bellsolà, Sandra Monfort i Carles 
Belda.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), 18h i 20h

Dissabte 6 de març
Teatre musical: Orelles de papallona.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 17 h 

Teatre: Manual de supervivència. 
Homenatge a Boris Vian. Amb Lluís-
Anton Baulenas, Pau Mainé i Gemma 
Julià.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 19 h 

Festival Tradicionàrius: Quartet Brossa, 
Folkestral, música clàssica a cop de folk. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Diumenge 7 de març
Festival Tradicionàrius. Trad d'autor: 
Paula Grande i Anna Ferrer presenten 
Vega, el llegat de les àvies.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19h

Dilluns 8 de març
Inauguració de l'exposició Pigmeos Baka, 
del fotògraf Quim Fàbregas.
Volcano Active Shop (Travessera de 
Gràcia, 108)

Dimarts 9 de març
Taller: Dones i salut. Adreçat a dones més 
grans de 60 anys, abordarà la relació en-
tre dona i cos, refl exionant sobre els cicles 
de vida, l’atenció sanitària, el menyspreu 
cultural de la salut i la medicina alternati-
va des d’una perspectiva de gènere i apro-
fundint en el coneixement de la nostra 
naturalesa per tal d’apoderar-nos. A càr-
rec de l’associació TRAMA.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
11.30h

Taller Com acompanyar la sexualitat en 
la infància. Ofereix coneixements, recur-
sos i estratègies per acompanyar la sexu-
alitat de fi lls i fi lles, així com un espai de 
trobada per a que mares i pares puguin 

compartir dubtes, experiències i informa-
ció. A càrrec de l’associació GOGARA.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), 17 h

Dimecres 10 de març 
Vet-ho aquí una vegada. Sessió de contes 
adreçada a infants de 5 a 8 anys, en què 
s'explicarà el conte Salvatge, de l'autora 
hawaiana Emily Hugues.
CC El Coll - La Brugera, a les 17 h 

Sac de rondalles: Dolents, no tan dolents. 
A càrrec d'Anna Casals, narradora. + 4 
anys. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30 h

Les Vespres dels dimecres: Marcel 
Casellas, Sergi Masalias i Carles Belda.
Bar del CAT (pl. Anna Frank), a les 20 h

Dijous 11 de març
Mares, Àvies, Germanes i Amigues. 
Concurs de dibuix-narració en el que els 
nens i nenes del barri fan un petit home-
natge a aquelles dones que més s’estimen. 
Exposició i lliurament de premis.
Casal Infantil del Coll (Aldea, 15), a les 
18.30 h

Concert: La Companyia MINIMíssimA i 
Pepon Meneses.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Entitats

Dissabte 6 de febrer
Verdinada: Descobrim el Bosc Turull 
amb la vista i el tacte. Itinerari familiar 
per descobrir amb els sentits el pas del 
temps a la natura. Per a infants de 5 a 7 
anys acompanyats d’una persona adulta. 
A càrrec d’Anna Grau (equip pedagògic 
Aula Ambiental Bosc Turull). Cal inscrip-
ció prèvia a aula@boscturull.cat
Aula Ambiental del Bosc Turull (Av. 
Turull, 2), a les 10.15 h primer torn, de 12 
a 13.15 h

Jazz concert: Deep R&B. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Diumenge 7 de març
Primer cicle Amb veu de dona: concert 
del Cor Musics'Son. Dirigit per Sheila 
García.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h 

8M: De toda la vida, (documental sobre 
les dones del Moviment Llibertari durant 
el període republicà) i Camino a la liber-
tad (documental sobre la fugida a França 
de la militant anarcosindicalista Dolors 
Prats), tots dos dirigits per Lisa Berger, 
que presentarà els fi lms.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Fins al 23 de març
Exposició Estimada brutícia de l'artis-
ta Tizne. 
Antic Forn Vallcarca (Cambrils, 10) 

Divendres 12 de març
Teatre: Històries d'amor, de Toni Cabré.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20.15 h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Acte central del 8M: inauguració 
del mirador Consol Casals
Aquest dissabte, en el marc de l'acte central per celebrar el Dia Internacional 
de les Dones, tindrà lloc la inauguració del mirador Consol Casals, que es 
troba en l'accés al Park Güell per la Baixada de la Glòria. A l’acte, promogut 
pel Consell de les Dones de Gràcia, també hi haurà la lectura del Manifest i 
l'actuació del grup ‘Alérgicas al Polen’. Els diferents equipaments del Districte 
han programat diferents activitas entorn el 8M, dia en què el campanar de la 
plaça de Vila de Gràcia s’il·luminarà de color lila entre les 19.30 i les 23 h. 

Dissabte 6 de març a l'avinguda Coll del Portell, a les 12 h

Recomanem

Àlex Gutiérrez Pascual

Amb el suport de
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El fotògraf Quim 
Fàbregas exposa 
'Pigmeos Baka' a 
Volcano Active 
Amb més d'una dècada 
dedicada a la fotografi a 
de viatges i solidària, el 
fotògraf Quim Fàbregas 
protagonitzarà la propera 
exposició de Volcano 
Active (Travessera de 
Gràcia, 108), centrada 
en els Pigmeos Baka de 
Camerun. A partir del 8 de 
març en horari de botiga.

Carlos Sandness, 
Rozalén i Santi 
Balmes, al nou 
cicle de Casa Seat

El músic Carlos Sadness 
serà el primer convidat el 
proper 11 de març del nou 
cicle de xerrades obertes 
al públic amb artistes 
del panorama musical 
que enceta Casa Seat, 
en col·laboració amb el 
festival de música Guitar 
BCN i sota el títol Meet 
the artist. El 16 d'abril, 
l'artista convidada serà 
la cantant Rozalén (a la 
foto), i tancarà la proposta 
el 9 de juny Santi Balmes, 
compositor i cantant de 
Love of Lesbian. El cicle, 
gratuït prèvia reserva 
a la web de Casa Seat, 
pretén donar a conèixer 
la persona més enllà de 
la seva faceta d'artista. 
Els convidats també 
interpretaran alguns 
temes en format acústic.

Cedida

S.M.

Un material tan bo no es po-
dia desaprofi tar. Això va 
pensar Mercè Sesé, mes-

tre de l'escola Baldiri Reixac i 
membre del Cercle Catòlic de 
Gràcia, quan es va posar a corre-
gir els diaris emocionals que els 
alumnes de cinquè i sisè havien 

escrit durant el confi nament, 
com a encàrrec de les seves tu-
tores. "Hi havien textos magní-
fi cs", explica la professora, "així 
que l'últim dia de curs vaig pro-
posar a dotze alumnes la meva 
intenció de muntar un especta-
cle teatral amb els seus escrits, i 
tothom va dir que sí". A més de 
mestre, Mercè Sesé també és ac-
triu i membre del Cercle Catòlic 

de Gràcia ("fa 50 anys que corro 
pels escenaris, de forma ama-
teur, eh!", especifi ca). Tot lligava. 
Tenia el text i només li faltaven 
els actors: els infants dels tallers 
del Cercle, és clar. El 30 i 31 de 
gener van estrenar l'obra. "Ens 
ve molt de gust tonar-la a progra-
mar perquè, a més de tractar un 
tema molt actual, està adreçat 
a una franja d'edat on hi ha po-

ques propostes teatrals adequa-
des per anar a veure", assegu-
ra Sesé. Refl exió, rialla, emoció, 
comunicació, enuig i solidaritat 
(els 650 euros recaptats els van 

donar a la Marató). De tot això 
parla 'Entre pantalles, diari del 
confi nament'. Vaja, de la vida. 
Repetiran el 20, 21, 27 i 28 de 
març. Queda apuntat.•

El repor

Els autors de l'obra en la primera trobada amb la Mercè Sesé. Foto: Cedida

Emocions compartides
Alumnat de 5è i 6è de l'escola Baldiri Reixac son els guionistes d'un 
espectacle interpretat pels infants dels tallers de Teatre del Cercle

Damià Duran (Lluïsos): 
"Malgrat les difi cultats 
d'ara el teatre emergent 
no ha perdut iniciativa"
Amb les residències artístiques en marxa, l'entitat encara l'any 
amb la intenció de mantenir activa tota la programació teatral

Silvia Manzanera

Les residències artístiques de 
Lluïsos Teatre d'aquest any 
ja han començat els assajos i 
tots els tallers estan de nou 
en marxa. Malgrat les difi cul-

tats que ha plantejat la crisi sani-
tària, l'entitat manté l'aposta per 
la cultura, segons Damià Duran, 
responsable de la gestió de Lluïsos 
Teatre, i encara l'any amb tots els 
projectes actius. 

Quins efectes ha tingut haver atu-
rat la programació?
Per sort, pel que fa a la programa-
ció de titelles i nadons el confi na-
ment ens va obligar a suspendre 
només una obra de titelles a l'abril 
que vam reprogramar a l'octubre, 
i vam haver d'ajornar la fi nal del 
Desconnecta per tal de minimit-
zar els danys i poder sostenir el 
projecte econòmicament, tot i que 
amb la reducció de l’aforament al 
50% no surten els números. Però 
enguany l’aposta per la cultura 
era sí o sí. La programació de tite-
lles és de les més estables, amb 16 
anys, i aquest és el tercer de la de 
nadons. S'han de mantenir.

S’ha perdut públic pel camí? La 
gent està tornant al teatre com 
abans?
Al principi de reobrir costava una 
mica que la gent s’animés, hi ha-

via encara la por, però amb la se-
gona reobertura el públic està 
més tranquil. Anem poc a poc re-
cuperant el dia a dia també amb 
els tallers d’adults i recentment el 
d’infants, que poden venir presen-
cial en grups de sis. 

És la primera vegada que teniu 
difi cultats per escollir les compa-
nyies residents per la qualitat de 
les propostes?
A les darreres edicions havien mi-
llorat molt qualitativament. Però 
aquest any hem rebut sis o set 
molt fermes, i al jurat li va costar 
decidir. Potser és degut a que ara 
hi ha menys espais d’exhibició, o 
que el projecte de residència de 
Lluïsos està més consolidant. Un 
dels punts a destacar, en aquest 

Damià Duran, al teatre de Lluïsos aquest dimecres. Foto: Cedida

sentit, és el jurat; son persones de 
l’àmbit professional amb una tra-
jectòria reconeguda i això dóna 
un plus al projecte. És un luxe 
comptar amb la seva opinió.

En tot aquest temps creus que ha 
millorat la salut de la creació tea-
tral emergent?
El temps de pandèmia ha signifi -
cat un increment de les difi cultats 
a l’àmbit cultural i teatral. Les ini-
ciatives hi són, hi ha molta gent 
amb ganes de fer coses diferents, 
de tirar endavant els projectes i 
explicar què està passant al seu 
voltant. Això es pot veure amb les 
dues companyies que ara fan la 
residència, cada una amb un llen-
guatge diferent; l’espectacle Amor 
i Informació  d’Anemona Irracional 

parla sobre diferents temes com 
ara feminisme, comunisme, im-
perialisme, la revolució  sexual, la 
guerra o el capitalisme, i fa d'una 
manera potser més clàssica, i la de 
Mambo Project Iaia é s una propos-
ta multidisciplinar que barreja llen-
guatge teatral i cinematogrà fi c. 

En quin moment del procés es tro-
ben ara?
Anèmona Irracional ja porta dues 
setmanes assajant i Mambo s'in-
corpora ara, i estaran alternant els 
assajos fi ns que acabi la residèn-
cia. A més s'incorporarà una terce-
ra, Mistela, Candela, Sarsuela, que 
van haver de cancel·lar pel confi -
nament. Després de la mostra a 
Lluïsos anirà al Maldà. 

La projecció i el recorregut després 
de la residència també és un plus 
per les companyies.
I tant, el Tarantana, el Maldà, la 
Fira Tàrrega, el Grec o la sala la Sala 
Flyhard son alguns dels espais on 
després s'han exhibit.

Tot i la incertesa, en principi man-
tindreu tots els projectes?
La nostra aposta per la cultura és 
ferma així que la línia de treball 
és mantenir la que teníem abans 
de la pandèmia, amb la programa-
ció infantil, els tallers de teatre, el 
Màgicus o el Desconnecta. Si cal ens 
adaptarem però no volem renunci-
ar a res.•
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Jordi Cerdà, variacions 
conceptuals 

Ramon Casalé Soler

L 'exposició 'Suites en variacions' de l’artista concep-
tual Jordi Cerdà (Barcelona, 1949) a la galeria H2O 
és un recull d’obres recents, encara que la majoria 

d’elles provenen de records d’alguns dels seus viatges 
a l’estranger. Són imatges extretes dels calaixos del seu 
estudi. Aquesta relació entre el passat i el present ha 
originat que la mostra porti aquest títol tan singular, 
ja que la suite és una composició musical instrumental 
amb un nombre indefi nit de moviments que suggerei-
xen un ritme, o sigui, una combinació de fraccions que 
sonen gradualment. I això és, precisament, el que con-
templem en aquesta exposició: un conjunt d’imatges 
fraccionades de fotografi es, lletres i collages, on té tan-
ta importància el concepte com l’objecte, principalment 
si està expressat mitjançant la paraula o la imatge.

L’artista es va formar en pintura i disseny a l’Esco-
la Massana i a la Facultat de Belles Arts de Barcelona. 
Està considerat com un dels artistes més destacats 
d’aquesta tendència apareguda a Catalunya a principis 
dels 70. S’ha interessat per diverses matèries concep-
tuals, com per exemple les performances i els happe-
nings, així com les accions, les instal·lacions, els foto-

muntatges, la poesia 
visual, el cinema expe-
rimental, la pintura i la 
recuperació d’imatges. 
Respecte a 'Suite en va-
riacions', està distribu-
ïda en diferents sèries 
on la paraula i la imat-
ge obtenen un resultat 
sorprenent, sobretot pel 
seu signifi cat. La peça El 
Joan menjant un bodegó 

o deglució de l’art, és un clar exponent de la ironia que 
sol acompanyar al seu autor, ja que es veu a un home 
menjant –es tracta del fotògraf Joan Mostaza, amb 
qui havia col·laborat en altres projectes- i al seu costat 
apareix un bodegó fragmentat. És com si el personatge 
anés agafant els aliments del quadre que té al costat i, 
poc a poc, aquests van desapareixent. A la sèrie Berlín 
92 observem un grup d’imatges de la capital alemanya, 
de l’època de la caiguda del mur. En cadascuna de les 
obres hi ha un edifi ci de la ciutat, on inclou una parau-
la que les pugui relacionar, com és el cas de Cultura, ja 
que mostra la fotografi a del Museu de Pèrgam, situat a 
la illa dels Museus, mentre a sobre de l’edifi ci apareix 
aquesta paraulaa, o sigui, l’art és troba dins d’ell. Una 
altra obra important és el díptic Ulls, que fa referèn-
cia a una pel·lícula de Fernand Léger Le ballet mecani-
qué (1924). Aquí Cerdà divideix la composició en dues 
parts, a la primera es veu una dona seminua mirant-se 
al mirall i al seu costat l’ull d’una dona que està obser-
vant el que succeeix al seu entorn.•

crítica de 
cinema

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Raya y el último dragón. Dv, ds, 

dc i dj, 16.00 i 18.30. Dg, 18.30. Ds 
i dg, 17.00.

• Las niñas. Ds, 16.00. Dv, 20.00.
• Entre nosotras. Ds, 18.05. Dv, dg, 

dc i dj, 16.00 i 18.05.
• Sentimental. Dv, ds, dg, dc i dj, 

20.10.
• La chica del brazalete. Dv, dc i 

dj, 16.00.
• Nuevo orden. Dv, ds, dg, dc i dj, 

18.05 i 20.10.
• Los Croods: Una nueva era. Ds i 

dg, 16.00.
• Pequeños detalles. Dv, ds, dg, dc 

i dj, 16.10 i 19.00. Dv, 17.10.
• Wonder Woman 1984. Ds, 15.45.

• La princesa prometida. Ds, 
18.40.

• 1917. Dv, ds, dg, dc i dj, 18.40. 
• Y llovieron pájaros. Ds i dg, 

18.25.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Americana Film Festival 2021. 

Dv, ds i dg, 12.00, 16.00, 18.00 i 
20.00.

• La guerra oculta de Franco. Dc 
i dj, 16.00. 

• La Sra. Lowry e hijo. Dc, 17.00.
• Piazzolla. Los años del Tiburón. 

Dj, 19.30
• Dating Amber. Dc i dj, 18.00. 

VOSC, dc i dj 16.00.
• Fidelio (Òpera diferida des del 

Festival de Salzburg). Dj, 16.30.
• 14 días, 12 noches. Dc i dj, 17.30.
• Maragall i la lluna. Dc, 20.00.
• Woman. Dj, 20.00.
• La decisión de Alice. Dc, 19.00.

• Descubriendo a José Padilla. 
Dj, 19.45.

Verdi. Verdi, 32. 
• Nuevo orden. Dv, dg, dl, dm, dc 

i dj, 16.05, 17.55 i 20.30. Ds, 11.30, 
16.05, 17.55 i 20.30.

• El chico. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.
• Pequeños detalles. 17.20 i 19.50. 
• El profesor de persa. 16.00.
• El padre. 18.25 i 20.20.
• Raya y el último dragón. Dv i 

dc, 11.30 i 19.45. Ds, dg, dl, dm i 
dj, 19.45. Verdi Kids (castellà): Dv, 
dl, dm, dc i dj, 18.15. Ds i dg, 11.30 
i 18.15. Català: dv, ds i dg, 16.00.

• La Sra. Lowry e hijo. 16.05
• Madame Curie. Dv, ds, dg i dl, 

18.00.
• La chica del brazalete. Dv, ds, dg 

i dl, 20.10.
• Manual de la buena esposa. Dl, 

dm, dc i dj, 16.05.

• Las niñas. Dm, dc i dj, 20.20.
• Woman. Dc, 18.00.
• Y llovieron pájaros. Dv, dl, dm, 

dc i dj, 11.30.
• Libreros de Nueva York. Dv, ds, 

dc i dj, 11.30. 
• The owners (Los propietarios). 

Dv, dc i dj, 11.30.
• Minari. Historia de mi familia. 

Dm, 11.30.
• La fi lle du Régiment (òpera en 

diferit). Dm i dc, 11.30.
• París, bajos fondos. Dj, 11.30.
• Gauguin en Tahití. Dm, 11.30 i 

18.15.
• Los Croods: una nueva era. 

Verdi Kids (castellà): ds i dg, 
11.30.

• El cargol i la balena. Verdi Kids 
(català): ds i dg, 11.30, 12.45 i 
16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Manual de la buena esposa. 

16.15.
• La chica del brazalete. 16.00, 

18.125 i 20.20.
• Maragall i la Lluna. 17.55.
• La pintora y el ladróna. 20.05.
• Anton, su amigo y la 

Revolución Rusa. 16.00 i 20.20.
• Crash. 18.00.
• La vampira de Barcelona. Dv, 

ds, dg, dl i dc, 20.05.
• Noticias del gran mundo. 16.00.
• La boda de Rosa. 18.20.
• Tigre y dragón. Dj, 20.00.
• Entre nosotras (preestrena). 

Dm, 20.00. 

La paraula 
i la imatge 
obtenen 
un resultat 
sorprenent

el repor

Cant de dones 
Paula Grande i Anna Ferrer presenten la víspera del 8M 
al Tradicionàrius 'Vega', una proposta que explora el rol 

de les dones a través del cançoner popular del Càntut

Silvia Manzanera

La seva és una història 
d'amor que s'origina a par-
tir del cançoner popular 
del Càntut. Paula Grande 
i Anna Ferrer estan felices 

del tàndem professional i perso-
nal que han format, el resultat del 
qual és el disc Vega (Bankrobber 
2020), que presenten al CAT en el 
marc del festival Tradicionàrius 
i Barnasants aquest diumenge, 
vigília del 8M. "No podia ser mi-
llor lloc ni millor data, serà com 
un akelarre de bruixes", assegu-
ra l'Anna. Dones que visibilitzen 
i donen veu a les mares, fi lles, ne-
nes i joves de generacions passa-
des, una proposta que explora el 
rol de les dones a través de can-
çons populars amb un enfoca-
ment que poc té a veure amb una 
mirada romàntica que sovint se 
li atorga, segons l'Anna, a la mú-
sica d'arrel. "Volem fer una críti-
ca, rascar les arrels, tot i que jo 
adoro la tradició i tampoc no la 
volem transformar", afegeix l'ar-
tista menorquina. "Quan estàvem 
preparant el disc i escoltàvem les 
cançons, constantment ens con-
nectàvem a històries pròpies, his-
tòries de la tieta, o de l'àvia", afe-
geix la Paula.

El concert arriba acompa-
nyat de l'estrena del videoclip 
de Caterineta aquest dilluns 1 
de març, una cançó que parla 
sobre la violència física contra 
les dones. La lletra explica que 
un pare mata la seva fi lla per-
què se'n va al ball. "Son histò-
ries crues que fan referència a 
realitats que encara estem vivint 
però segur que ara no s'expli-
carien així", assegura la Paula. 
"Crec que abans no s'hi pensava 

tant en les lletres, el focus esta-
va més en els ritmes", afegeix la 
seva companya. 

Sobre aquests dos eixos, el rol 
de la dona i les cançons de tra-
dició oral, el nom de l'espectacle 
Vega, s'inspira en el nom feme-
ní originari de les Illes Balears, 
"sortir de marxa", que fa refe-
rència a compartir la vida amb 
els amics, divertir-se, fer músi-
ca i menjar. Així, la proposta de 
Vega enllaça tradició i moder-
nitat, una mena de pont entre 
passat i present que mescla ins-
truments tradicionals amb mú-
sica llatina, rap o electrònica. 

Una aporta més tradició balear, 
l'altra, més tradició llatina. I el 
punt en comú són els proces-
sos electrònics. En aquest sentit, 
les artistes també destaquen el 
treball dels altres companys de 
viatge: Paula Vegas als teclats i 
els sintetitzadors, Vic Moliner al 
baix i Juan Rodríguez Berbín a 
les percussions. 

Després de mesos sense po-
der actuar el directe, totes dues 
frisen per compartir la música 
amb el públic, reactivar Vega i 
que el projecte es pugui "aposen-
tar". El van presentar a la Fira 
Mediterrània però tenen ganes 
de saber com rebrà la gent la 
seva proposta. "Hem fet un exer-
cici que va més enllà d'egos, la 
prioritat no era la bonicó, inco-
modem una mica". 

Veuen amb optimisme el re-
corregut que esperen que tingui 
el disc. I tenen moltes ganes de 
pujar a l'escenari. Això sí, sense 
judicis ni pressió estètica per ser 
dones, si us plau.•

Les dues artistes en una imatge promocional del disc 'Vega'. Foto: Cedida

"Hem fet un 
exercici que va 
més enllà d'egos, 
la prioritat no 
era la 'bonicó'"
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Silvia ManzaneraMirada enfora

Imaginant que un dia podrem sortir a veure més món que el que veiem des de la fi nestra de casa en un bonic capvespre. Foto: S.Manzanera

Si

Aquesta és una secció que reservem per als impre-
vistos. No té periodicitat exacte i apareix i desa-
pareix com una espècie de Guadiana perquè les 
mans que construeixen aquest espai solen fallar 
poc. Quan passa, aprofi tem l'ocasió per explicar 

coses que veiem fora de les fronteres de Gràcia. En tots 
aquests anys, els periodistes de la casa hem explicat els 
nostres viatges pel món amb una mirada particular molt 
allunyada de les típiques guies i sense cap pretensió de 
servei turístic, una sort de bloc indepe curiós. Si féssim un 
recull de tots els que han aparegut aquí durant els dar-
rers deu anys, segur que ens sorprendríem de la diversitat 
dels indrets, de les maneres que cadascú té de viatjar i re-
tenir paisatges i gents. La Xina, Nova York, Buenos Aires, 
Madrid o l'Empordà, hem recorregut mig món, ja sigui 
literalment o des de la lectura. Hem trepitjat indrets llu-
nyans i propers, semblants als carrers de Gràcia o oposats 
a l'estil únic de la Vila. 

Però durant el darrer any, la possibilitat de visitar ter-
res llunyanes no ha estat una opció a mà. I no perquè ho 
considerem poc sostenible. Amb una pandèmia mundial 
la cosa es complica. I per aquest moti a l'estiu hem fet això 
del turisme de proximitat, el turisme del bon dia que deia 
en la seva columna d'inici de curs el dire. A mi, particular-
ment, m'encanten aquests viatges; de fet he compartit al-
guns aquí, els dels meus racons favorits del món: el Delta 
de l'Ebre, la Vall del Corb i l'Albera. Ens agradaria ampli-
ar-ne el repertori però no hi ha manera i a casa comencem 
a atabalar-nos perquè fa molts mesos que no sortim de les 

fronteres d'una ciutat que no ho posa gens fàcil; he tram-
pejat amb la Odisea (l'edició preciosa de Blackie Books, 
que inclou La versión de Penélope, de Margaret Atwood, i 
la seva visió feminista d'aquesta història universal), o amb 
qualsevol llibre de la Jane Austen (no sé com em poden 
agradar tantíssim aquests culebrots de l'Anglaterra del se-
gle XIX), però ara ja, després de tot aquest temps que s'està 
fent molt llarg, tenim moltíssimes ganes d'agafar un tren o 
un avió i aportar sensacions noves a les nostres oïdes i als 
nostres ulls. L'escapada més arriscada que hem fet darre-
rament ha estat caminar amb uns amics fi ns a Txernòbil, la 
platja frontera amb Badalona, un tram costa situat darrere 
de les 3 xemeneies, i que a força de reclamacions veïnals i 
una mica de ciment i neteja, només conserva el nom. 

Fins i tot trobem a faltar els caps de setmana amb els 
avis a Sant Pol, preciós poble del Maresme que teníem tan a 
prop però que el sentim ara molt lluny. Mirem per la fi nes-
tra de casa, un capvespre preciós amb Barcelona al fons, i 
desitgem que, abans que acabi l'any, almenys puguem visi-
tar els amics dels nostres racons de món favorits. Perquè 
això voldrà dir que hem avançat una mica.•

El món des de la fi nestra

En els darrers anys els periodistes 
de la casa hem explicat els nostres 
viatges amb una mirada particular

La torratxa

La moto 
elèctrica
Ernest Cauhé
@ernestcauhe
 

Aquesta és una trista història d’una 
moto elèctrica. Una moto elèctri-
ca de Barcelona. Una moto elèctrica 

gracienca, perquè al barri ha fet els seus 
primers i últims quilòmetres. Aquesta dis-
sortada moto elèctrica va ser comprada fa 
gairebé un any. Amb força dubtes per part 
del propietari, que volia fer un pas cap 
a una mobilitat més sostenible. Malgrat 
el preu, notablement superior a les se-
ves competidores de benzina. Malgrat la 
tecnologia encara a mig camí, que obli-
ga, com en totes les de la seva espècie, 
a endollar les bateries a casa. El gest de 
compra tenia un preu, o més ben dit, un 
pes: 20 kg de bateries de liti que el propi-
etari es va autocomprometre a carregar, 
físicament i després electrònicament, a 
un segon pis sense escala. Tot pel plane-
ta. L’aparcament de motos de davant de 
casa hi ajudaria. O el del costat. O el d’una 
mica més enllà. Dit i fet, la moto elèctrica 
va emprendre el camí cap al barri de bra-
cet del seu motivat propietari.

Però aquesta dissortada moto elèctrica 
va començar les seves trifulques amb mal 
peu. Li va caure una pandèmia mundial, 
un confi nament de mesos i una assigna-
ció de teletreball al propietari. Tota una 
lliçó de sostenibilitat per a tota una se-
nyora moto elèctrica, capfi cada en conta-
minar menys però compromesa a mante-
nir el model i ritme de vida del seu sofert 
propietari. Però l’estocada estava per ar-
ribar. Des d’un despatx de l’Ajuntament, 
algú va decidir eliminar els aparcaments 
de motos al carrer. Els de davant de casa, 
despintats. Els del costat, despintats. Els 
d’una mica més enllà, també. Sense cap 
motiu aparent. Ningú va tenir en compte 
que dins dels paràmetres d’una mobili-
tat una mica més sostenible ja hi ha qui 
ha de carregar a pes 20 quilograms de ba-
teries. Un nou hàbit que alimenta i dona 
vida a un eixam de motos elèctriques, 
que sense fer soroll (i és literal) s’escam-
pen per la ciutat. Us agradarà saber que 
la nostra protagonista ja és en un portal 
de venda de segona mà. El propietari la 
substituirà per una de combustió, que no 
necessita tants bons aliments i cures.•


