
El Consorci 
d'Educació descarta 
enguany a Gràcia 
grups afegits a P3 per 
la baixada del padró 
La previsió calcula que l'oferta 
a Gràcia superarà en 150 places 
la demanda prevista P4

La plantilla de 
l'Europa es rebel·la 
contra l'Ajuntament 
pel retard en la 
reparació de la gespa
Districte i IBE avancen ara al 2022 
la reforma i asseguren que enguany 
ja es repararà el més urgent P9

Gràcia acollirà 
una trobada 
internacional 
d'escoles i projectes 
sobre teatre social
El col·lectiu Brasil Catalunya lidera 
l'acte central del Dia Mundial del 
Teatre a Gràcia el 27 de març P14

Gràcia expropiarà 12 àmbits 
en sis i dotze anys per obtenir 
illes interiors, vials i habitatge
El canvi del Pla General executarà el carrer que obre els jardins de Sant 
Josep de la Muntanya o el que connecta la plaça del Raspall amb Llibertat

L'antic Teatre Principal serà un interior d'illa. Foto: A.G.P. 

Albert Balanzà

E l canvi del Pla General Metropolità en l'àmbit del 
districte de Gràcia, que transforma en profunditat 
el mapa intern construït i lliure de l'antiga Vila, 
fi ns ara havia posat l'accent en el que mantenia o 
desafectava com la quantitat de noves fi nques pro-

tegides. Però, si bé és cert que des del dia 19 el projecte està 
en exposició pública (i fi ns al 19 de maig), fi ns aquesta set-
mana l'Ajuntament no ha explicat en sessió oberta l'altra 
cara de l'impacte: el que sí que queda encara afectat. I ara 
hi posa data: "Per a l'execució de les actuacions previstes 
com a desenvolupament de l'MPGM es preveu un termini 
general de 12 anys (...) en dos sexennis". Així de clara és la 
memòria de l'ordenació en un pla que preveu expropiar 
fi ns a 12 àmbits signifi catius del districte, en dues fases 
de sis i dotze anys, és a dir, des d'ara i fi ns al 2027 i fi ns al 
2033, i que permetrà obtenir illes interiors, vials de con-
nexió per a vianants i també habitatge protegit. 

La majoria d'aquestes actuacions són prou conegudes i 
la majoria s'havien esllanguit en la memòria col·lectiva sota 
la cantarella popular del mai-no-es-farà, i aquí s'han sal-
vat els anomenats queixals d'edifi cis del carrer Gran o de 
Travessera, però el canvi amb data ja preveu executar con-
nexions de vials com Maignon-Sant Josep de la Muntanya (i 
que passa pel mig del santuari de Sant Josep de la Muntanya) 
o el de plaça del Raspall fi ns al carrer Llibertat (i que obliga-
rà a enderrocar cases entre la plaça Gato Pérez i Llibertat). 

També esdevé tendència la connexió de vials amb pas-
sadissos de planta baixa, una obra apuntada en el pla Can 
Vallmitjana (Astúries-carrer de l'Àngel) i que ara s'estén a 
l'àmbit Frigola-La Granja per arribar al carrer Cardener o 
Gran de Gràcia 217 (la fi nca de la llibreria Ona) per entrar 
a la futura illa interior de Carolines. Aquesta illa interior 
(vegeu núm. 834) no serà l'única nova, perquè el nou PGM 
també manté l'execució com a jardí de nova creació el ter-
reny de l'antic Teatre Principal, actual Garatge Principal, 
amb entrada pels carrers Goya i Sant Pere Màrtir, a tocar 
de plaça de la Vila. En sis i dotze anys. Pàgina 3
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Albert Balanzà

L a setmana que ve farà cinc 
mesos que Maria Salvo va 
faltar, amb els seus 100 
anys d'activisme i el re-
coneixement i homenat-

ge que veïns, entitats i instituci-
ons li van dedicar encara no fa un 
any. Però els moviments a l'en-
torn de la seva fi gura glocal -veï-
na de Travessera de Dalt d'impac-
te estatal- i del que va representar 
per a moltes generacions de mi-
litants no s'aturen: la comissió 
Memòria i Gènere, des de Sant 
Martí de Provençals, i l'associació 
Presó de Dones de les Corts, són 
dues de les principals entitats que 
s'han posat mans a la feina per-
què la ponència de Nomenclàtor 
de Barcelona estudiï dedicar a 
Salvo uns jardins de Vallcarca de 
nova construcció.

Aquests dies ja corre un docu-
ment de proposta d'adhesió que 
justifi ca la proposta de Vallcarca 
com a "lloc idoni pel veïnatge 
de la Maria Salvo al districte de 
Gràcia" i que s'emmarca en el 
projecte de "reconeixement i ad-
miració a les dones que van patir 
persecució, com a conseqüència 
de la gran commoció que va viu-
re el nostre país del 1936-1939 i 
que van pagar un preu molt alt pel 
seu compromís en defensa de les 
llibertats i la lluita contra el fei-
xisme". El document, coordinat 
per Memòria i Gènere, ja ha estat 
avalat per entitats com TV-Clot 
Sant Martí, Àmbar Prim, Dones 
Foment Martinenc i AIO.cat per 

Maria Salvo, en una foto familiar, el dia que va fer 100 anys. Foto: Cedida 

Front d'entitats per 
dedicar a Maria Salvo 
uns jardins a Vallcarca
La comissió Memòria i Gènere de Sant Martí o l'associació 
Presó de Dones de les Corts, entre les principals impulsores 

la igualtat i la recerca.
Més enllà d'aquesta primera 

llista, el suport a la iniciativa dels 
jardins Maria Salvo -que la pro-
posta en tot cas no determina la 
seva ubicació- s'ha amplifi cat avi-
at a altres associacions com la de 
la Presó de Dones de les Corts o 
l'Associació Catalana d'ExPresos 
Polítics del Franquisme. La ma-
teixa Salvo era una habitual col-
laboradora d'aquestes entitats, 
encara fi ns als últims anys de la 
seva vida.

 Elpresident de l'Associa-
ció Catalana d'Expresos, Carles 
Vallejo, ha apuntat que Salvo té 
"tots els mèrits" perquè li siguin 
dedicat uns jardins a prop d'on 
va viure i ha afegit que l'eventual 
acceptació per part de la ponèn-
cia de Nomenclàtor seria un pas 
més per "reequilibrar" en qües-
tió de gènere el pla de carrers 
de Barcelona. Vallejo també ha 
indicat que el requisit dels cinc 
anys que ha de superar una pro-
posta en relació als anys que faci 
que ha mort la persona honora-
da no topa amb aquesta iniciativa. 
"L'important és ubicar el lloc", ha 
conclòs.• 

Breus

Govern i partits 
analitzen la meitat 
de mandat en un 
cicle a l'Ateneu Roig

Els grups municipals amb 
representació al Districte 
i el regidor de Gràcia, 
Eloi Badia [foto], seran 
els protagonistes d'un 
nou cicle d'anàlisi política 
Parlem amb el nostre 
Ajuntament, que l'Ateneu 
Roig ha programat a partir 
del 22 de març i fi ns al mes 
de juliol. Els consellers de 
BComú Yusef Quadura i 
Cristina Carrera seran els 
primers a comparèixer 
per parlar de polítiques 
socials i habitatge, i 
cultura, respectivament. 
Successivament, i 
habitualment en dilluns 
o dimarts a les 19 hores, 
les xerrades seran les 
següents: ERC (6 d'abril), 
PSC (26 d'abril), Junts (17 
de maig), BComú (7 de 
juny), BCNxCanvi i C's (28 
de juny) i regidor (20 de 
juliol).

La Transició dels 
llibertaris, en 
un acte amb dos 
fi lms a l'Ateneu
El documental El 
Entusiasmo. Una Historia 
de la Transición és la peça 
central de l'acte que aquest 
19 de març tindrà lloc a 
l'Ateneu Llibertari. Amb el 
seu director, Luis Herrero, 
i l'historiador Carles Sanz.

L'Ateneu de Fabricació estrena 
noms de dona a les seves sales. 
Ángela Ruiz Robles, considerada 
precursora del llibre electrònic; 
Ada Lovelace, programadora; les 
Top Secret Rosie, les sis dones 
matemàtiques programadores 
del segon ordinador digital del 
món... Són alguns dels noms 
que s'han donat a les sales de 
l'Ateneu de Fabricació de Gràcia, 
al carrer Perill, dedicat a la 
fabricació digital i la creativitat.

Política

"Salvo té els mèrits 
i seria un pas més 
per reequilibrar 
el nomenclàtor", 
diu Carles Vallejo

A. B.

Una trobada d'anciens com-
battants sempre és especial 
i més quan l'homenatjada 

ha passat per tants espais i orga-
nitzacions. Entrepobles, Ca La 
Dona, Dones x Dones, La Torna, 
Poca Broma, Soroll, Agudells, 
CC.OO... Només n'hi podia haver 

cinc per entitat, a causa de les 
restriccions per la crisi sanitària, 
però l'estrena del mirador Consol 
Casals i Genover (1949-2012) va 
il·luminar l'acte central del 8-M a 
Gràcia. "Era tota ella un compen-
di d'activitats", va dir la vetera-
na Gabriela Serra. "La seva rialla 
de nena eterna", va descriure la 
periodista i excol·laboradora de 
L'Independent Eva Balart. 

La inauguració del mirador, a 
tocar de l'accés del Park Güell de 
Baixada de la Glòria/avinguda 
Coll del Portell va ser en tot cas 
una trobada d'amics i familiars. 
"Ens vam enamorar en un cam-
pament de la guerrilla del FLNM 
al Salvador", va explicar el seu 
company, Josep Maria Hosta. 
"Era un referent de paciència i 
força", va apuntar en Miquel, el 

seu nebot, sense poder reprimir 
l'emoció. Al darrere d'una foto-
grafi a, tothom hi va escriure un 

adjectiu per defi nir la Consol; a 
la placa només n'hi cabia un, ac-
tivista. Un bon resum.•

El repor

Família, amigues i companyes de militància inauguren l'espai 
dedicat a l'activista Consol Casals a tocar del Park Güell 

El mirador de la rialla eterna

Amics i familiars de Consol Casals, dissabte al nou mirador. Foto: A.B.
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Societat

que una promotora immobiliària 
ha venut en les últimes setmanes 
per 450.000 euros l'edifi ci del nú-
mero 35 de Llibertat admetent el 
baix preu per l'afectació existent. 
Al barri el nou PGM també man-
té amb data límit 2033 un jardí de 
nova creació a Milà i Fontanals en-
tre els carrers Banyoles i Igualada.

Nou pas en planta baixa que con-
necti Frigola i Cardener. Clàssica 
obertura pendent quan la 
Travessera de Dalt pretenia tenir 
vials secundaris de desconcentra-
ció de trànsit, ara el nou pla preveu 
executar l'afectació per obrir un 
pas per a vianants en planta baixa, 
com s'ha apuntat en el pla Astúries-
carrer de l'Àngel per salvar almenys 
la part superior de Can Vallmitjana. 
L'actuació té data límit 2027.

Habitatge protegit a Maignon amb 
avinguda Vallcarca. L'estret solar 
que arrenca Maignon des de l'avin-
guda Vallcarca, davant de l'escola 
bressol, s'ha requalifi cat com a ha-
bitatge protegit i s'expropiarà amb 
data límit 2027. Es calcula obtenir 
4.145 metres quadrats.

Edifi ci Telefónica. Com a "element 
emergent", no protegit i que el pla 
proposa protegir, s'inclou l'edifi-
ci de la Telefónica del carrer Gran 
139-151, davant de l'estació Fontana, 
com a mostra d'Art Decó. •

A. B.

L 'equip de coordinació muni-
cipal que ha elaborat la pro-
posta de modificació del Pla 

General en l'àmbit de Gràcia -una 
autèntica enciclopèdia de cente-
nars de pàgines- ja va advertir en 
les sessions del procés participa-
tiu que per complir amb l'Objectiu 
de Solidaritat Urbana i amb la llei 
de l'habitatge de 2007 al districte 
calia aconseguir 6.500 habitatges 
protegits (només n'hi ha 246). Ara 
al document parla de 7.000.

Dimecres passat, en la sessió 
de retorn als veïns, un gràfi c va 
detallar com es podia arribar a 

El solar de Maignon amb avinguda Vallcarca, espai per a pisos protegits. Foto: A. G.

aquest escenari a través de les 
mesures d'obtenció d'habitatge 
protegit: nova construcció, ha-

El somni dels 7.390 habitatges de protecció pública 
L'Ajuntament confi a en la reconversió de plantes baixes més que en les remuntes

bitatge en planta baixa en carrer 
residencial, remuntes, subdivisi-
ons i expropiacions. Pentinant tot 

el districte i sempre i quan s'ex-
primissin totes les possibilitats, 
l'escenari baix calcula 2.854 ha-
bitatges, majoritàriament plan-
tes baixes i remuntes (i 265 pisos 
de nova promoció). En un esce-
nari mitjà l'equip de coordinació 
es mulla amb una xifra de 4.959 
pisos protegits, apostant encara 
per les plantes baixes (i 1.302 uni-
tats noves). En l'escenari alt, ex-
primint al màxim les plantes bai-
xes fi ns a 3.217 casos i duplicant 
fi ns a 2.615 pisos protegits, s'arri-
ba al parc somniat dels 7.390 ha-
bitatges. Així es compliria la llei 
de l'habitatge de 2007. El que no 
diu és la data plausible per acon-
seguir aquest repte.•

Gràcia expropiarà 12 
àmbits per obtenir verd, 
vial i pisos en 6 i 12 anys 
L'actual garatge i antic Teatre Principal serà un interior d'illa 
i s'imposen com a tendència els vials oberts a planta baixa

Albert Balanzà

E l canvi del Pla General 
Metropolità en l'àmbit de 
Gràcia, en fase d'aprovació 
inicial i exposició pública 
fins al 19 de maig [vegeu 

https://ajuntament.barcelona.
cat/informaciourbanistica/cer-
ca/es/fitxa/B1657/--/--/ap/] no 
només és notícia per l'augment 
de fi nques protegides i en alguns 
casos desafectades urbanística-
ment sinó també per les afectaci-
ons que es mantenen i que l'Ajun-
tament preveu executar en dues 
fases a partir d'ara: en els propers 
sis anys i en els propers dotze anys. 
Les actuacions d'impacte, moltes 
de les quals sobradament cone-
gudes però mig oblidades en el 
temps, activaran una dotzena de 
plans d'expropiació i faran emer-
gir interiors d'illa, carrers que 
quedaven fi ns ara tallats i noves 
promocions d'habitatge protegit.

Teatre Principal i Illa Carolines. 
Sense haver de modifi car ni can-
viar de lloc qualificacions, com 
passava en la nova Illa Carolines, 
entre el carrer Gran i Riera de 
Cassoles, l'illa interior del Teatre 
i actual Garatge Principal ja era 
una previsió que ara es consolida 
com estava prevista. Ara hi ha qua-
tre unitats afectades, totes locals, 
i 3.443 metres quadrats. A l'Illa 
Carolines, amb vuit afectacions, 
s'hi afegeix un vial d'entrada per a 

ambiental, aprofi tant petits vials 
existents del santuari de manera 
que no travessin la part central 
dels jardins existents catalogats". 

Plaça del Raspall-Llibertat. 
Calendaritzada en un termini de 12 
anys, l'anomenada connexió cívica 
de la plaça del Raspall pel carrer 
Tagamanent i la plaça Gato Pérez 
fi ns al carrer Llibertat afecta dos 
habitatges i quatre locals. Fonts ve-
ïnals han apuntat a L'Independent 

L'edifi ci de la Telefónica es protegirà pel seu Art Decó. Foto: A.G.P.

L'edifi ci de la 
Telefónica entra 
al catàleg de 
Patrimoni com a 
mostra d'Art Decó

vianants des del carrer Gran 217, la 
fi nca de la llibreria Ona. Els dos in-
teriors d'illa tenen data límit 2027.

Jardins del Santuari de Sant 
Josep de la Muntanya. Encallada 
l'execució de l'afectació des de 
l'any 2000, quan les monges van 
arribar a manifestar-se a plaça 
de la Vila, el vial que atravessa 
els jardins no està en la llista im-
mediata de sis i dotze anys però sí 
que s'esmenta per "fer un eix cívic 
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Breus

Mostra de dones 
creadores al casal 
Cardener en el 
marc del 8-M
Patchwork, fotografi a, 
pintura mixta, pintura 
a l'oli, il·lustració, fusta 
i poesia visual són les 
arts que vuit dones 
han desplegat fi ns al 16 
d'abril al Casal Cardener 
en el marc de la mostra 
Les dones fem Gràcia. 
Les artistes són Jèssica 
de Pqno, Núria Artola, 
Gemma Bonet, Núria 
Giménez, Maisa Garcia 
Arguinzonis, Núria 
Capellades, Elsa Inzunza i 
teresa Vergés.

Societat
El Consorci d'Educació 
descarta grups afegits a P3 
per la baixada del padró 
La previsió calcula que l'oferta a Gràcia superarà en 150 places la demanda prevista 
d'accés a infantil i primària i en una quinzena la que es preveu a primer d'ESO

A. B.

E l Consorci d'Educació pre-
veu una preinscripció plà-
cida i sense els equilibris 
d'altres anys a P3 per al 
curs 2021-2022, sense els 

augments de ràtio i sense cap 
grup afegit -els anomenats bo-
lets- que altres anys s'han aplicat 
a escoles com Turó del Cargol, 
Pau Casals o Reina Violant. 
L'argument central d'aquesta 
nova situació, a banda de l'aug-
ment de l'oferta en els últims 
anys amb la posada en marxa de 
nous centres com Teixidores, és 
un cert decreixement del padró, 
que a Gràcia en tot cas s'ha man-
tingut quasi inalterable amb tan 
sols tres infants menys en nom-
bre de població. Altres districtes 
com Sarrià o Sant Martí registren 
una reducció de 179 i 160 infants 
(802 menys a tota la ciutat).

Aquest plantejament, donat a 
conèixer pel Consorci dijous pas-
sat en una nova reunió del Consell 
Escolar, es concreta en una oferta 
global de P3 de 1.073 places i una 
demanda prevista de 922. La xifra 
global té un matís si s'entra en les 
dues grans zones que el Consorci 
aplica al districte: els barris del 
nord (la Salut, el Coll, Vallcarca 
i els Penitents) tenen una oferta 
que supera en 100 places la de-
manda prevista, i els barris del 
sud (Vila i Camp d'en Grassot-
Gràcia Nova) estrenyen una mica 
més aquesta relació amb 51 places 
d'oferta que demanda. Un altre 
matís és la distorsió que es pugui 
produir per la inscripció vincula-
da al lloc de treball dels pares i 
mares en lloc del que determina 
el padró.

L'escola Pau Casals, en una imatge d'aquesta setmana Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

L'escola Pau Casals ultima la 
reforma del pati. El Consell 
Escolar també va escoltar la 
recta fi nal de negociacions entre 
el Consorci i l'escola Pau Casals 
sobre el nou pati. La proposta de 
"girar el pati", segons va explicar 
la portaveu de l'AFA, es debat 
com a complexa i costosa i el 
Consorc planteja fer la "pista 
invisible", amb estructures mòbils 
i paviment de diferents colors.

Campanya 
per protegir 
les capelles 
de Sant Roc

La comissió de festes 
del carrer Llibertat ha 
engegat una campanya 
per demanar la protecció 
de la capella de Sant 
Roc, que hi ha al carrer 
fent cantonada amb el 
carrer Fraternitat, i fer 
extensiva la mesura a 
les altres capelles que 
hi ha també a la Vila als 
carrers Fraternitat, Vic i 
Sant Mateu. En la petició 
presentada es destaca 
que la seva importància 
històrica i el seu valor 
com a element de la 
cultura popular.

Foto: A.G.P.

Amb els centres en plena di-
fusió informativa dels seus pro-
jectes a través de portes obertes 
-eminentment virtuals- també 
l'oferta d'ESO té un cert sobrant 
si bé la perspectiva segueix sent 
molt ajustada, sempre a l'espera 
que entrin en funcionament els 
projectes de l'institut Vallcarca 
als jardins Comas i Llaberia o de 
l'escola-institut Teixidores a l'em-
plaçament definitiu de l'Hospi-
tal Evangèlic al carrer Camèlies. 
Entre places de primer d'ESO i 
demanda estimada només hi ha 
16 ofertes de més (270 vs 254). Als 
barris del nord la diferència entre 
oferta i demanda només té un so-
brant de quatre places i als barris 
del sud, de dotze.•

A. B.

El debat iniciat a Festa Major 
entre la Fundació i les comis-
sions de carrers festers per 

donar forma amb temps al model 
festiu d'enguany va avançant i la 
majoria de carrers s'han posicio-
nat aquesta setmana a favor de la 
proposta del guarnit elevat que es 
va plantejar a fi nals de febrer en 
la primera reunió informativa de 
la nova temporada.

Catorze de les 23 comissions de 

Festa Major han acceptat "quasi 
per unanimitat" la idea del guar-
nit elevat que ja es va posar en 
pràctica l'any passat per evitar 
aglomeracions a les entrades i 
sortides de cada carrer guarnit. 
No obstant, el guarnit elevat no 
serà tan simbòlic -els 20 metres 
mínims de l'any passat- sinó que 
les comissions han demostrat un 
"ampli consens" per guarnir el 
sostre de tot el tram original.

Aquestes són les principals con-
clusions de la resposta al planteja-
ment de la Fundació Festa Major 

que, seguint una proposta inicial 
de Joan Blanques de Baix de Tot, va 
presentar el passat 22 de febrer un 
model de transició als carrers que 
no patís canvis sobrevinguts enca-
ra que la crisi sanitària es pugui de-
sactivar des d'ara fi ns a l'agost. "Hi 
ha la voluntat majoritària d'establir 
unes regles de joc comunes per part 
d'unifi car tots els guarnits", diu el 
document de retorn.

Més disparitat d'opinions hi ha 
sobre el concurs ofi cial de carrers 
guarnits, no celebrat el 2020, i so-
bre el qual la majoria de comissi-

Els carrers de Festa Major avalen la idea 
del guarnit elevat i un concurs intern 
La proposta de sostre de les comissions supera els 20 metres 
simbòlics de l'any 2020 i aposta per fer tot el tram ofi cial

ons creu que encara no s'ha de con-
vocar aquest 2021. Els festers s'han 
mostrat favorables a fer un concurs 
"desenfadat" i d'"ús intern", perquè 
se subratlla també el moment de 

germanor entre les comissions que 
representa la trobada de la tarda 
del 17 d'agost, quan habitualment 
s'han lliurat els premis del concurs 
de guarnits a plaça de la Vila. •

Una imatge recent de Festa Major Foto: JM Contel
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Albert Balanzà

Després de les primeres pro-
testes del passat novem-
bre i de l'aprovació en el 
ple d'una comissió de tre-
ball que estudiés el cas, el 

Districte i els veïns de la plataforma 
Pacifi quem Milà i Fontanals s'han 
reunit aquest dilluns amb una pri-
mera proposta de reforma del car-
rer sobre la taula que implicarà una 
pacifi cació més gran tant a l'entra-
da des del carrer Còrsega com al 
tram central, a la cruïlla de l'esco-
la ACIDH. No es tracta d'un gran 
canvi sinó d'un retoc en un vial es-
tret on al llarg dels anys ja s'hi han 
aplicat algunes solucions per limi-
tar la velocitat, com els tres res-
salts que hi ha a Còrsega, Llibertat 
o Puigmartí.

Els veïns, a través d'un manifest i 
de diverses mobilitzacions presen-
cials i virtuals, van aixecar la veu 

l'any passat per aclarir que no n'hi 
havia prou amb aquestes mesures 
aplicades progressivament en els 
últims anys i que Milà i Fontanals 
mereixia ser defi nitivament "una 
porta amable" d'entrada a Gràcia 

des de l'Eixample; de fet, les bicicle-
tes són els vehicles que millor han 
interpretat aquesta idea, lluny de 
la perillositat del carrer Gran. En 
el manifest (vegeu número 822) la 
plataforma argumentava la densi-

Milà i Fontanals es retocarà per 
pacifi car l'entrada des de Còrsega 
i el tram de l'escola ACIDH
Les obres no s'executaran abans de l'estiu, quan s'hagi executat 
la major part de la reforma de la plaça del Poble Gitano

tat de circulació, la contaminació 
sobretot en una zona escolar com 
l'ACIDH i l'estretor de les voreres 
com a qüestions fl agrants per fer 
un salt endavant en la pacifi cació.

La proposta del Districte no és 
una pacifi cació absoluta sinó nous 
retocs, que portaveus de la plata-
forma com Dídac Ferrer han va-
lorat de moment positivament 
també en el sentit que el vial s'ha 
reconegut com a eix d'activitat 
comercial. Els canvis, que s'apli-
caran com a molt d'hora aquest 
estiu, quan s'hagi executat la ma-
jor part de la reforma de la veïna 
plaça del Poble Gitano, passen per 
canviar l'entrada elevada des de 
Còrsega amb vorera en lloc de l'ac-
tual asfalt i afegir un nou ressalt a 
la cruïlla amb Siracusa, on hi ha 
l'escola ACIDH. El Districte també 
es compromet a un increment de 
la vigilància de la Guàrdia Urbana 
perquè es compleixi el límit de ve-
locitat a 10 km/h.•

Dia de trànsit moderat a Milà i Fontanals. Foto: À.G.P.

Breus

Veïnat del Coll i 
escola Montseny 
protesten per un 
desnonament

El desnonament dimecres 
al matí d'una família en 
uns baixos del carrer 
Rubens ha provocat la 
indignació de veïnat del 
Coll i Vallcarca, que al 
vespre es va concentrar 
a la plaça de la Vila. Els 
infants de la família 
desnonada van a l'escola 
Montseny i estaven 
confi nats a casa, fet que 
ha causat la reacció 
de mestres i famílies. 
Aquest dijous van tallar 
el trànsit a Torrent del 
Remei, a les portes del 
centre educatiu (foto). El 
Districte argumenta que 
la intervenció es va fer per 
salvaguardar la integritat 
de la família.

À.G.P.
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A.B.

En marxa des del juny l'edifi ci germà de Casa 
Seat, les residències de luxe que s'han d'enlles-
tir amb la reforma de l'antiga Torre Deutsche als 

Jardinets han destapat aquests dies la gran lona que 
ha permès descobrir la nova façana dels habitatges i 
antigament ofi cines. Els treballs de reforma interi-
or i exterior de la torre, segons explicaven ara fa un 
any fonts de KKH, encara trigaran a completar-se al-
menys un any, si bé el termini ofi cial marcava l’estre-
na per al primer semestre de 2021. •

Les residències de 
luxe de l'antiga Torre 
Deutsche ja estrenen 
la nova façana
Els treballs de reforma acaben 
el primer semestre del 2022

Estrena del fi lm 
sobre la història de la 
Bruguera a la Fontana

A. B.

L 'operació fracassada de 
transformació del llac-pis-
cina del Parc de la Creueta 
del Coll en una zona de bany 
homologada, que el passat 

juliol va provocar un centenar de 
ferits per talls als peus i als genolls 
a causa d'una reparació d'última 
hora mal executada, tindrà una re-
paració per la via ràpida aquesta 
primavera amb bandes imperme-
ables que taparan la part crítica on 
la superfície de mosaic tallava.

Aquesta és la solució adoptada 
per l'Ajuntament un cop analitzats 
els nous informes tècnics i perici-
als que s'han lliurat aquest gener i 
febrer i que concloïen que "la junta 
perimetral resultant per la inter-
secció de les superfícies vertical i 
horitzontal del vas pot esdevenir 
un confl icte de seguretat pels usos 
esperats en la piscina". Traducció: 
la reparació del mosaic o gresite 
se centrarà en les juntures de la 
base de la piscina, entre la paret 
i el vas, lloc on el terra de la pisci-
na es va esberlar i es va aixecar en 
nombrosos punts. La reforma ani-
rà a càrrec de BCN Cicle de l'Aigua. 
L'empresa adjudicatària de l'obra 
inicial va ser Voracys S.L., que va 
obtenir un contracte de 600.000 
euros.

Poliment insuficient. L'informe 
del pèrit recorda que es va fer una 
primera actuació que va consis-
tir a polir tota la junta per elimi-
nar qualsevol superfície tallant o 
abrasiva però que cal millorar el 
recobriment "amb un tractament 
superfi cial basat en l'adhesió d'un 
material de consistència elasto-

La piscina del Parc de la Creueta, i la proposta de reparació. Foto: À.G./Cedida

Bandes impermeables 
permetran reparar per 
la via ràpida la piscina 
de la Creueta del Coll 
La reparació, que s'executarà entre març i maig buidant i netejant 
dos cops el llac, se centrarà en la zona on es van registrar les ferides

plàstica sobre la junta perimetral" 
per evitar que "els elements cerà-
mics de l'entorn de la junta entrin 
en contacte amb els peus dels ba-
nyistes".

La solució òptima per "ràpi-
da i senzilla", segons l'informe 
dels equips tècnics del Districte i 
de BCN Cicle de l'Aigua, és la col-
locació d'una banda impermeable 
de 30 centímetres amb doble capa 
de membrana de poliuretà trans-
parent. La franja, segons els matei-
xos tècnics, no es veurà i es man-

tindran les característiques dels 
acabats actuals.

Fonts municipals, en qualsevol 
cas, asseguren en la línia del que 
ja va apuntar la consellera Àngels 
Tomàs al ple, que la piscina esta-
rà a punt aquest estiu perquè la 
reforma s'engegarà aquest març 
buidant i netejant el llac per exe-
cutar la imprimació i comprovar-
ne el bon funcionament. Al maig 
l'espai es buidaria de nou, es nete-
jarà i es deixarà a punt per la tem-
porada de bany.•

Àlex Gutiérrez Pascual

Els tècnics 
asseguren que està 
garantit arribar 
a temps a la nova 
temporada de bany

E l fi lm 'Barri de tinta i paper', el migmetratge de 
fi cció basat en la història de l'editorial Bruguera 
sorgit del projecte de teatre comunitari que va 

impulsar el centre cívic del Coll fa dos anys, s'estrena 
aquest dissabte a l'Espai Jove la Fontana amb totes les 
places exhaurides. La iniciativa, coordinada per XIC 
Arts Escèniques Comunitàries, narra la relació de la 
mítica editorial amb el veïnat i és una de les iniciati-
ves del projecte de recuperació de la memòria històri-
ca del Coll. En breu s'anunciaran nous passis. •
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8M, lluita al carrer i a les aules
La jornada reivindicativa del 8 de març s'ha estès a diferents àmbits de Gràcia i la data s'ha eixamplat 
amb actes diversos, tots ells, per enfortir la lluita feminista i avançar en els drets reals de les dones. 
Les Feministes de Gràcia van protagonitzar una marxa nocturna diumenge 7 des del Putxet, que 
va passar per Sarrià i va acabar a Gal·la Placídia. Al matí, el comitè de vaga va fer una cercavila que 
va acabar amb un mural a Poble Romaní. Les escoles també s'han sumat de nou al 8M. Només un 
exemple: l'exposició instal·lada a la tanca de l'escola Rius i Taulet amb cartells de dones referents com 
ara Rigoberta Menchú, Greta Thunberg o Josefi na Castellví. Fotografi es: Joanna Chichelnitzky.
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Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió masculina 
(Grup 5A)
Jornada 19
UE Castelldefels 0 - 4 CE Europa
Classifi cació
1. CE Europa ........ 34 punts.
2. FC Vilafranca ... 33 punts.
Jornada 20
CE Europa - CF Igualada (14/03, 
12h)

Primera Estatal femenina (Gr3)
Jornada 19
CE Europa 0 - CF Pardinyes 2
Classifi cació
1. Llevant LP ........ 39 punts.

7. CE Europa .........25 punts.
Jornada 20
FC Llevant Les Planes - CE Europa 
(14/03 16h)

BÀSQUET
Copa Catalunya 
Campionat Espanya Primera 
Divisió masculina (Grup 5)
Jornada 1
CB IPSI 79 - 74 Vedruna Gràcia
CB Ciutat Vella 72 - 58 Claret 
Lluïsos de Gràcia 43 - 71 UE Horta 
Classifi cació
1. UE Horta ...............1 G 0 P.
4. Vedruna Gràcia ....0 G 1 P.
5. Bàsquet Claret ......0 G 1 P.
6. Bàsquet Lluïsos ....0 G 1 P.
Jornada 2
Bàsquet Claret - CB IPSI (14/03, 
12:30)

Vedruna Gràcia Bàsquet - Bàsquet 
Lluïsos de Gràcia (14/03, 17:45)

Campionat Espanya Primera 
Divisió femenina (Grup 1B)
Jornada 2
CBF Cerdanyola - Bàsquet SaFa 
Claror (13/03, 17:45)

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
CN Catalunya 4 - 22 CN Mataró 
Classifi cació
1. CN Mataró .........15 punts.
6. CN Catalunya .... 0 punts.
Jornada 12
CN Sant Andreu - CN Catalunya 
(13/03, 18h)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masculina 
2a fase (permanència) 
CFS Montsant, CFS Premià de Mar, 
CFS Eixample, AEFS Arrels, FS 
Bosco Rocafort i Gràcia FS

VOLEIBOL
Primera Divisió masculina 
(1a fase Grup A)
Jornada 9
CEV L'Hospitalet 0 - 3 AEE Institut 
Montserrat
Classifi cació
1. Víkings V. Prat ..21 punts.
4. Ins. Montserrat 17 punts.

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

El SaFa Claror 
femení de 
bàsquet inicia la 
lliga a Cerdanyola

Després del debut amb 
derrotes dels sèniors A 
masculins de Lluïsos, 
Vedruna i Claret, 
aquest dissabte 13 
serà el torn del primer 
equip femení del SaFa 
Claror, que començarà 
la Copa Catalunya a la 
pista del Cerdanyola 
(17:45). El conjunt que 
entrena Bernat Devant 
té com a objectiu agafar 
experiència a la categoria, 
sabent que no hi haurà 
descensos. La segona 
jornada de lliga viurà 
diumenge 14 el primer 
derbi gracienc: Vedruna-
Lluïsos (17:45). L'equip 
blau va patir contra 
l'Horta (foto) la desfeta 
més contundent de la 
primera jornada (43-71).

El Tres Peons 
engega una tarda 
de pràctiques 
d'escacs per socis
El Club d'Escacs Tres 
Peons, amb seu al carrer 
Ros de Olano 9, ha 
organitzat des d'aquest 
dimarts una tarda de 
pràctiques setmanal 
destinada només a 
associats. L'objectiu de les 
sessions és fer partides 
amistoses i comentar o 
analitzar partides jugades. 
Víctor Cabello dirigeix 
aquesta activitat.

Cedida

Ignasi Senabre: "Si el 
Juvenil A intentés jugar 
com el primer equip no 
assoliria els objectius"
 

"Els fi txatges ens han donat un plus", diu el tècnic de l'Europa 
després d'assolir la permanència a Divisió d'Honor masculina

Àlex Gutiérrez Pascual

Amb només un partit pen-
dent de disputar-se de la 
primera fase, el Juvenil 
A masculí del CE Europa 
ha aconseguit l'objectiu 

de la temporada: la permanència 
a Divisió d'Honor. L'equip que en-
trena Ignasi Senabre (Barcelona, 
1989) disputarà així aquesta cate-
goria per quarta vegada consecuti-
va la propera temporada. Senabre 
analitza la primera part de la lli-
ga amb la quarta posició assolida i 
un balanç de set victòries, cinc em-
pats i cinc derrotes. 

Quina valoració fa de la primera 
fase de la lliga?
Un balanç molt positiu. El dia 
que van sortir els subgrups i ens 
van posar al mateix que Barça, 
Espanyol, Girona, Mallorca, 
Damm i Cornellà sabíem que se-
ria molt difícil fi ns i tot entrar 
entre els cinc primers. Quan ana-
litzes equip per equip, no està-
vem entre els cinc primers segur. 
Després hem demostrat que no 
era així, que podíem ser-hi, i n'es-
tem molt contents. 

Com plantegen la segona part de 
la temporada?
Amb ambició i tranquil·litat, sa-
bent que hem fet els deures i que 
l'objectiu principal de l'entitat i 
que ens hem marcat dins l'staff 
amb els jugadors està aconseguit. 

Però amb l'ambició de poder que-
dar el millor possible. 

Quina sintonia en el joc hi ha 
amb el primer equip?
La sintonia va molt enfocada al 
context. El primer equip té una 
idea de joc molt marcada, intenta 
ser protagonista, és molt ofen-
siu. Si el Juvenil A de l'Europa a 
Divisió d'Honor intentés jugar 
d'aquesta manera et puc assegu-
rar que no assoliria els objectius. 

Per la potència d'alguns rivals.
És inviable avui dia anar al camp 
del Barça i aconseguir ser prota-
gonista, al de l'Espanyol, Girona o 
Mallorca. El context marca molt 

Senabre dirigeix l'Europa A juvenil des d'aquesta temporada. Foto: Fran Capell

la forma i la identitat que agafes 
com a equip per poder competir. 
Però a nivell competitiu la Divisió 
d'Honor juvenil ajuda moltíssim 
els jugadors. El nivell és molt alt i 
això ajuda a que els jugadors pu-
guin estar preparats per anar al 
primer equip. 

Què destacaria de les incorpora-
cions d'aquesta temporada?
L'equip és pràcticament nou, set 
jugadors són del B, un del C i els 
altres quinze venen de fora. El 
salt de Preferent a Divisió d'Ho-
nor és molt gran i estar preparat 
és complicat. Però estic molt con-
tent perquè els jugadors que ve-
nien de la casa ens han donat un 

sentit de pertinença, una identi-
tat molt forta, molt marcada per 
superar situacions molt adverses. 
Hi ha molt de treball i feina tàcti-
ca al darrere però sobretot hi ha 
un component anímic, emocio-
nal de voler superar adversitats, 
de donar-ho tot per l'escut molt 
gran. I això molts cops t'ho dona 
la gent que ve de casa. Després 
els fi txatges ens han donat un 
plus perquè són jugadors que ha-
vien competit a Divisió d'Honor 
l'any passat i això es nota a l'hora 
de competir. 

La temporada ha coincidit amb 
any electoral. Com va marcar 
l'equip?
No ens ha infl uït en res. Dins del 
club sempre ens han donat fa-
cilitats per treballar i en cap cas 
hem deixat que això ens infl uís ni 
ha modifi cat el dia a dia, per tant, 
cap problema. Ho hem portat amb 
naturalitat. Crec que molts pocs 
clubs poden presumir de viure 
aquestes situacions, on els socis 
puguin escollir qui està al capda-
vant de l'entitat.•

"Els de la casa 
ens han donat 
una identitat per 
superar situacions 
adverses", diu
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À.G.P.

El primer equip masculí de waterpolo del CN 
Catalunya afronta aquest divendres 12 un dels 
emparellaments aparentment més desiguals de 

les semifi nals de la Copa del Rei. Es medirà a la pis-
cina Pere Serrat de Sant Andreu (13:15), seu del tor-
neig, amb el CN Sabadell, un dels favorits a aconse-
guir aquest títol i que ja ha aconseguit guanyar la 
Supercopa. No hi ha precedents d'enfrontaments en-
tre graciencs i vallesans a la lliga, en què el Sabadell és 
quart del grup C (el de la lluita pel títol) i acumula en 
total vuit victòries i només tres derrotes. L'equip que 
dirigeix Tato Garcia, en canvi, ocupa la segona posició 
del grup D, per assolir la permanència a la categoria, 
però no renuncia a donar la sorpresa. El guanyador 
d'aquesta semifi nal jugarà probablement contra l'At-
lètic Barceloneta, principal aspirant d'enguany. 

De la seva banda, el primer equip femení del 
Catalunya jugarà contra el Sant Andreu la segona jor-
nada de la fase pel títol de lliga, després de caure a 
casa davant el Mataró per un contundent 5-22 (foto). 
El conjunt que dirigeix Gabor Egedi se situa a la sise-
na i última posició del grup C. El partit contra el Sant 
Andreu, penúltim d'aquesta classifi cació, serà aquest 
dissabte 13 a la piscina andreuenca (18h).•

El Catalunya vol 
sorprendre el 
Sabadell a la Copa 
del Rei de waterpolo
El femení s'enfronta al Sant 
Andreu en jornada de lliga

Josep Ponferrada (Pfotoalbums)

Albert Benet / À.G.P.

La decisió municipal de pos-
posar la substitució de la 
gespa del Nou Sardenya al 
2023 (vegeu L’Independent 
de la setmana passada) ha 

aixecat molta polseguera al Club 
Esportiu Europa. Les xarxes di-
gitals s’han omplert aquests dies 
de peticions i protestes per part 
de membres dels primers equips 
masculí i femení i d’ERC, que acu-
sa el govern del Districte d'incom-
plir l’acord assolit el 2020. 

En declaracions a Ràdio Gràcia, 
el president de l’Europa, Víctor 
Martínez, va exigir dilluns una 
actuació "urgent "atès el deterio-

Protesta dels equips de 
l'Europa a l'Ajuntament per 
la gespa del Nou Sardenya
El Districte i l'IBE proposen una primera reparació urgent del 
terreny de joc per enguany i avancen al 2022 la renovació completa

rament de la gespa i el perill que 
això suposa per a les plantilles. 
Martínez va afegir que l’estat del 
terreny de joc pot fer que en qual-
sevol moment un àrbitre es negui 
a començar un partit. El capità del 
primer equip masculí, Àlex Cano, 
va piular un missatge a Twitter 
adreçat a la consellera d’Esports, 
Mercè Saltor (PSC), en què li re-
corda que en el que va de tempo-
rada ja porten "més d’una lesió 
molt greu". La capitana del primer 
conjunt femení, Pili Porta, reclama 
màximes garanties i les condicions 
més òptimes de joc. Dos exemples 
de les nombroses manifestacions 
dels futbolistes i seguidors escapu-
lats que demanen la renovació de 
l’equipament municipal.

Simultàniament, el conseller 
d’ERC i exjugador de l’Europa, 
Miquel Colomé, encapçala les ma-
nifestacions del grup republicà en 
què denuncia l’incompliment dels 
acords del 2020 i afi rma que “algú 
no ha fet bé la seva feina”.

Des de l'equip de govern, la con-
sellera socialista Mercè Saltor veu 
inviable que en els propers me-
sos es faci el canvi de gespa per 
motius pressupostaris, tot i que 
manté que “tècnics municipals 
faran una diagnosi de l’estat del 
camp”. Saltor també ha avançat 
que l’Institut Barcelona Esports 
(IBE) podria incloure la reforma 
en un acord marc l’any vinent. 
Mentrestant, proposa que la tem-
porada 2021-22 els equips princi-
pals de l’Europa juguin al camp de 
l’Àliga, on sí que s’hi estrenarà ges-
pa. La temporada 2010-2011, l’Eu-
ropa ja hi va jugar un partit ofi ci-
al contra l’Espanyol B precisament 
perquè al Nou Sardenya s’hi estava 
instal·lant la gespa actual. 

La fase d'ascens, a tocar.El pri-
mer equip masculí pot aconse-
guir diumenge 14 contra l’Iguala-
da la classifi cació matemàtica per 
a la fase d’ascens. Diumenge pas-
sat, el conjunt que entrena David 
Vilajoana es va desfer còmoda-
ment del Castelldefels (0-4) amb 
gols de Ricki Vidal, Albert Martí 
(ja en porta 8) i Sergi Pastells.•

Jugadors del primer equip de l'Europa, a la gespa del Nou Sardenya. Foto: À.G.P.
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La setmana passada ens vam quedar curts en aquest depen-
dent parlant del nou abús que es comet per part de la pro-
fessió periodística en l'accés gratuït a certes activitats: no 

eren dos periodistes famosos els que han demanat acreditació en les 
últimes setmanes per entrar a veure els partits de Tercera i després la 
crònica o el reportatge no s'hagi vist per enlloc. Fonts del club admeten 
certa preocupació perquè no són dos sinó 50. "On talles i com?", es pre-
gunten. A L'Independent tenim tres acreditacions i a Ràdio Gràcia, qua-
tre. I hi anem a treballar, esclar.

El
depen-

dent

Cartes al director

Sant Medir
En primer lloc volem destacar la qualitat 
històrica i literària del dossier sobre Sant 
Medir incorporat en L’Independent del 26 
de febrer. Dit això, potser valdria la pena 
acompanyar-lo en la data que sembli més 
oportuna d’un segon lliurament en què hi 
consti quatre aspectes que per al nostre 
entendre són bàsics:
1.El llistat complet de les Colles que han 
existit i de les que subsisteixen. La recerca 
documental està feta, només cal revisar-la.
2.Enfocar una mica més de prop la histò-
ria de la Federació de Colles de Sant Medir 
parant esment sobretot en el canvi demo-
cratitzador que va suposar el relleu en la 
presidència de l’any 2.000.
3.Analitzar la relació que va poder existir 
entre els enfrontaments previs a les car-
linades i l’anada de Josep Vidal, forner, a 
l’ermita. Potser no era un fet només festiu 
sinó relacionat amb el proveïment d’ali-
ments a un germà que tenia emboscat en 
aquell terme...
4.En qualsevol cas, fer un estudi compa-
ratiu entre la llarga tradició dels horto-
lans i artesans de dintre ciutat que per 
Pasqua sortien en romeria cap a Sant Muç 
i la manera d’organitzar la de Sant Medir 
per part dels pagesos, especialment graci-
encs, de fora muralla.
Són només uns suggeriments.
Moltes gràcies, Josep Maria, pel dossier 
Espigolant la història de la festa de Sant 
Medir.
Isabel Sanagustín, presidenta de la 
Federació 2000/2008, i Jordi Albertí, autor 
del llibre 'Les Colles de Sant Medir' (2003)

Editorial

Front inusual per canviar 
la gespa del Nou Sardenya

E l Nou Sardenya té una gespa que fa pena, i bé que ho saben els juga-
dors i jugadores que utilitzen aquest espai de manera intensiva, jun-
tament amb els centenars de nens i nenes de la reconeguda escola 

de futbol base del club escapulat. També ho saben bé jugadors com Miki 
Poveda, l'últim dels cracs de l'Europa que ha patit en l'apedaçat estadi 
una greu lesió que ningú no dubta que s'ha de vincular a l'estat del ter-
reny de joc. En aquest context, i de manera inusual, els noms i cognoms 
més estimats per l'afi ció del Nou Sardenya s'han llançat aquesta setma-

na contra l'Ajuntament per-
què inclogui el Nou Sardenya 
en el paquet d'estadis en els 
quals s'ha de canviar la gespa 
de manera urgent. L'alarma 
va saltar ara fa quinze dies 
en el ple de Gràcia, quan a 
preguntes del president del 
club, Víctor Martínez, el 
Districte va confi rmar que 
el canvi de gespa no seria 

l'agost de 2021, tal com el regidor de Gràcia, Eloi Badia, va donar per "se-
gur" el 25 de juny de 2020, sinó que la reforma no es faria abans de l'agost 
de 2023. Aquesta setmana aquesta informació s'ha confi rmat en el docu-
ment de BIMSA que detalla els serveis de redacció del projecte executiu 
de deu camps a Barcelona. Cal dir que tots els camps tenen una gespa de 
2007 o 2009, però els despatxos ofi cials no entren a valorar l'ús intensiu 
d'una o altra instal·lació. La pressió dels jugadors ha estat efectiva perquè 
a principis de setmana l'Institut Barcelona Esports ja va moure fi txa dient 
que enguany es faran algunes reparacions d'urgència i dijous el Districte 
corria a apuntar que on havien dit canvi de gespa l'agost de 2023 ara calia 
dir agost de 2022. És cert que quan el 2020 el Districte va posposar el canvi 
un any, des del club es va cridar poc, però ara el clam ha donat resultat, i si 
no pot ser l'estiu que ve, l'opció del Camp de l'Àliga no és cap bogeria.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Opinió

Conxa Garcia

Volíem parlar de la situació actual al 
Sàhara, on s’ha reprès el confl icte 
armat amb el Marroc, des de fa més 

de 2 mesos. Els mitjans de comunicació 
passen d’informar-hi i volíem apropar-vos 
quina és la situació i com ho viuen les do-
nes del país, i ho fem de la mà de la Saha 
Ahmet, que ens diu que “les dones van 
estar d’acord amb el retorn a la lluita ar-
mada, perquè porten 40 anys esperant un 
referèndum i poder tornar a la seva terra; 

estan cansades de les mentides i que els 
altres països els donin l’esquena”. La dona 
saharaui és una lluitadora. Van muntar 
els campaments i mantenen la vida de les 
persones que els habiten. Es fan càrrec de 
la sanitat i l’educació. Els homes marxen 
a la guerra. Pensen “almenys quedarà a 
la història que hi havia un poble lluitant 
per la seva terra i la seva identitat. Ningú 
no vol la guerra perquè moren persones, 
però no veuen cap altra sortida. Espanya 
molts cops s’alinea amb el Marroc, per 
motius econòmics quan el Marroc ha gi-
rat cap als Emirats Àrabs i els EUA, va 
recordar que el Sàhara va ser espanyol. 
Amb l’actual govern esperaven una mi-
lloria, ja que van parlar que el Sàhara era 
per als saharauis”. Aquesta és una causa 
justa i les saharauis treballen per acon-
seguir el seu objectiu: tornar a casa seva. 
Mereixen el nostre respecte i suport.•

Sàhara 

Les sahrauís treballen 
per tornar a casa seva; 
mereixen el nostre 
respecte i suport

Ull de 
dona

El Nou Sardenya té 
una gespa que fa pena; 
l'IBE no té en compte 
l'ús intensiu que rep

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
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Persones sense llar a Gràcia

S om moltes les que no volem que a Gràcia s’expul-
sin les persones per raons econòmiques, les que 
volem ser una vila plural i diversa. I dins aques-
ta diversitat volem que les persones sense llar 
hi trobin el seu espai d’acollida. Durant aques-

tes darreres setmanes hem estat llegint a l’Independent 
com el Rebost solidari ha augmentat de forma severa la 
demanda d’aliments, que l’Ajuntament ha arribat a un 
acord amb el propietari de la Residència Erasmus del 
carrer Torrent de l’Olla, ara que no hi ha turisme, perquè 
una part de l’espai es pugui utilitzar per donar aixopluc a 
90 persones sense llar, que Gràcia Cap on vas recolza que 
les casetes del carrer Encarnació es destinin a habitatges 
dotacionals públics...

Sabem sobradament que a Gràcia anem expulsant les 
persones amb menys recursos perquè no poden pagar 
els preus del lloguer, realitat que hem anat normalitzant 
o podríem dir “ens hem immunitzat”. Sabem que tenim 
molts problemes amb l’habitatge: lloguers inassequibles, 
molts pisos buits sense llogar des de fa anys, escassos 
pisos de protecció ofi cial... Avui volem posar l’accent en 
aquestes persones que es troben en situació límit, perso-
nes que no aconsegueixen un arrelament i menys orga-
nitzar-se per fer sentir la seva veu. Són totes aquelles que 
ens trobem al carrer, a la porta del supermercat i que rei-
teradament passem pel seu costat sense mirar-les perquè 
ens creen incomoditat... persones a les que no els hem 
donat la categoria de veïnatge.

La iniciativa de l’Ajuntament de Gràcia de donar sos-
tre a gent que no en té la valorem positiva, però un espai 
per a 90 persones fi ns al mes de maig que sols es pot uti-
litzar per anar a dormir, és una proposta absolutament 
insufi cient i en volem més. Ja fa molts anys que l’Ajunta-
ment de Barcelona ha posat en marxa, en diversos bar-
ris, equipaments de titularitat municipal amb l’objectiu 
d’acollir i cobrir les necessitats bàsiques de les persones 
que hi accedeixen fomentant la integració social i la res-
posta solidària veïnal, però una vegada més a Gràcia no 
en tenim cap.

Els espais d’acollida que tenim són petits, dispersos i 
absolutament insufi cients. Aquesta realitat l’hem de can-
viar, perquè nosaltres també volem acollir. La Fundació 
Arrels ens diu que, si volem ser una comunitat acollidora, 
a cada barri hi ha d’haver espais petits, segurs, no massi-
fi cats, adaptats a les necessitats diverses de les persones 
que viuen al carrer, espais on poder dormir, resguardar-
se durant el dia, on ser acompanyats en les gestions, que 
permetin conservar les pertinences, amb espai per a les 
mascotes... Han de ser equipaments de baixa exigència, 
que creïn confi ança, que facilitin la inserció i l’arrelament 
a la zona que ajudi la tornada a una vida digna. I aquest és 
el segon gran repte, necessitem habitatge públic en el que 
també les persones sense llar hi puguin accedir. En defi ni-
tiva, hem de fer efectiu el dret a l’habitatge.•

Associació Veïnal Vila de Gràcia info@avgracia.cat

La iniciativa de l'Ajuntament de 
Gràcia de donar sostre a gent 
que no en té és positiva, però 
és absolutament insufi cient

Foto: À.G.P.

el 
bloc

Una dona entrena un 
equip masculí de futbol

Àlex Gutiérrez Pascual

Què passaria si una setmana obrís-
sim la secció d'Esports escrivint: la 
temporada vinent es presenta amb 

novetats a l'Europa. El club té tancada 
la contractació d'una entrenadora per al 
primer equip masculí. Evidentment, es 
tracta d'una fi cció, inspirada en la sèrie 
de televisió Heimebane, estrenada el 2018. 
Aquesta producció noruega narra la his-
tòria d'una tècnica de futbol que decideix 
agafar les regnes d'un conjunt mascu-
lí fi ctici, el Varg IL, que acaba de pujar a 
l'Eliteserien, la primera divisió del país 
escandinau. L'actriu Ane Dahl Torp inter-
preta de manera magistral el paper d'He-
lena Mikkelsen, tota una pionera. 

Heimebane desgrana els diferents ves-
sants del món del futbol, un esport que, 
com a Gràcia, desperta passions. S'hi 
tracta, com a tema central, la repercus-
sió a tots els nivells del fet que una dona 
entreni per primera vegada un equip 

masculí, amb les reaccions masclistes 
que es podrien traslladar perfectament a 
d'altres àmbits laborals. També el paper 
dels patrocinadors, el rol de la presidèn-
cia d'una entitat o com els jugadors joves 
gestionen la pressió davant partits d'exi-
gència molt alta.

Seguint aquest serial ha estat inevita-
ble pensar què succeiria si canviéssim la 
samarreta blau cel del Varg per l'escapu-
lada de l'Europa, i si en comptes de l'Uls-
teinvik Stadion ens translladéssim al Nou 
Sardenya. Quines reaccions tindria l'afi ció 
al nou fi txatge? Com tractaríem la notícia 
els mitjans d'informació local? Quina res-
posta tindria la plantilla a la incorporació 
i quina rebuda tindria la nova entrenado-
ra? Heimebane també trasllada el desig de 
normalitat d'aquesta frase: una dona en-
trena un equip masculí de futbol.•

scual

Seguint 'Heimebane', 
és inevitable traslladar 
aquesta sèrie televisiva 
de Noruega a Gràcia

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:
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Amb un manifest de comiat les companyes de 
Tamaia van anunciar el tancament després 
de 28 anys treballant per erradicar la violèn-
cia masclista a Barcelona, i ho feien l’estiu 
passat, no fa pas tant, cansades i decebudes 

amb una manera de fer per part de les administraci-
ons. Si avui les recordem és perquè en el manifest as-
senyalaven la violència institucional com un del mo-
tius principals del tancament i és d’aquesta violència 
institucional de la que avui volem parlar des de l’As-
sociació Gràcia Participa. Moltes vegades les veïnes 
ens organitzem i posem el nostre temps i esforços al 
servei de la vida perquè posem la vida al centre de les 
nostres accions i les xarxes de suport creades durant 
el confi nament són un exemple.

Algunes d’aquestes xarxes s’han mantingut i encara 
són un element imprescindible de cohesió i solidari-
tat en molts del nostres barris, altres, com el Rebost 
Solidari de Gràcia, que tot just havia pujat la persiana 
per primer cop el mes de gener del 2020, han crescut 
de manera exponencial i actualment són punts de su-
port de milers de persones, persones que en la majo-
ria dels casos venen derivades des de serveis socials i 
que per tant, són l’Ajuntament de Barcelona i la resta 
d’institucions públiques, les que ha de garantir cobrir 
les emergències socials de totes elles. Per més voluntat 
i hores que posem, però, aquestes xarxes de suport no 
podem ajudar a les persones sense els recursos ade-
quats i, esclar, sense l’acompanyament i suport de l’ad-
ministració perquè no som ni tenim la voluntat de ser 
ni substituir a qui té l’obligació de garantir els drets de 
la ciutadania: les institucions públiques. 

Hom pot entendre que els primers mesos del confi -
nament van ser caòtics i fi ns i tot que aquest caos pro-
voques el col·lapse d’algunes administracions públi-
ques però nogensmenys cert que va ser durant aquests 
mateixos mesos que les xarxes de suport van anar crei-
xent i creixent en els nostres barris ensenyant-nos que 
una altra manera de solidaritat és possible, la veïnal. 

Altrament, allò que no entenem i que avui volem 
denunciar com ja ho va fer Tamaia al mes de juny de 
2020, és la incapacitat de l’administració de donar res-

postes i ajudes ràpides davant la situació d’emergèn-
cia social. Les polítiques socials han de ser públiques i 
han de ser sostenibles però sobretot directes i ràpides 
en la resposta i arribar sempre sense intermediaris a 
les persones que les requereixen, però mai haurien de 
gestionar-se des de la burocratització.
Espais com el Rebost Solidari de Gràcia, no haurien 
d’existir si tothom pogués accedir a la Renda bàsica 
Universal, una renda que ajudaria a evitar la cronifi -
cació de la pobresa. Però malauradament mentre no 
arribem a l’excel•lència com a societat, espais com el 
Rebost hauran de continuar oberts. Però no podrem 
fer-ho, i aquí, és on denunciem la violència institu-
cional, amb menys d’un 30% de fi nançament públic 
perquè mantenir projectes socials com el nostre ens 
obliga a les entitats a apel·lar a la solidaritat econòmi-
ca de manera recurrent i fi ns i tot un xic vergonyant, i 
a buscar projectes alternatius per trobar recursos per 

pagar les factures i que ens obliguen a dedicar massa 
temps a fer de comercials allunyant-nos bastant de la 
nostra voluntat de ser únicament veïnes que ajuden a 
altres veïnes. 

Sense uns recursos dignes no es poden fer accions 
de suport dignes. Per això cal denunciar aquest sis-
tema excessivament burocratitzat i incapaç d’adap-
tar-se a les noves realitats tal i com se’ns demana en 
canvi a la ciutadania que ho fem. No es poden aprovar 
programes d’ajuts sense calenderitzacions que pu-
guin complir-se, no es poden aprovar ajuts que des-
prés no entren en l’exercici fi scal i buscar fundacions 
ja siguin laiques o religioses per tal facin de pagado-
res a les entitats quan qui ho ha de fer és l’adminis-
tració pública. 

Si avui no denunciéssim el perjudici que el col·lapse 
que se’ns ha dit va patir l’Institut Municipal de Serveis 
Socials, ens ha provocat, estaríem normalitzant com 
entitat una situació que no té res de normal i que a 
més a més de la seva excepcionalitat a nosaltres ens 
ha perjudicat fi ns el punt de plantejar-nos baixar la 
persiana amb més de 200 voluntàries actives, amb as-
sociacions i entitats culturals i esportives i la comu-
nitat educativa (escoles i AFAs) al costat del projecte 
i amb veïnes dels nostres barris fent aportacions per 
ajudar-nos a ajudar-vos. Dels errors s’aprèn, sempre, 
però cal de l’aprenentatge fer una pràctica, si no, ser-
veix de ben poc.

Avui no anunciem el tancament perquè els imports 
de l’any 2020 no abonats des de l’IMSS per errors en 
cap cas imputables a la nostra entitat els cobrarem 
amb una subvenció extraordinària que el mateix ins-
titut tramitarà els propers dies i, per tant, després 
d’analitzar el pros i contres, hem decidit aguantar sa-
bent que el mesos que ens esperen fi ns cobrar la sub-
venció no seran fàcils a nivell de tresoreria (les nos-
tres despeses mensuals sense compra d’aliments són 
de 2000 euros). Però avui defensem que una altra ma-
nera de fer les coses és possible. Les xarxes de suport 
ho han demostrat, els treballadors i les treballadores 
socials que no han dubtat a treballar dissabtes i diu-
menges des dels seus domicilis al servei de les perso-
nes ens ho han ensenyat, i les nostres voluntàries ens 
ho recorden cada dia amb el seu fer quotidià. 

Perquè defensem uns barris dignes, perquè defen-
sem unes vides dignes, perquè posem la vida al centre, 
per tot això el Rebost Solidari de Gràcia continuarà pu-
jant la persiana (mentre sigui possible), fent veïnatge 
i defensant que des de la solidaritat no assistencialista 
també es poden fer polítiques socials públiques.•

Opinió
Opinió convidada
Montse Higueras, Rebost Solidari de Gràcia

Un sistema incapaç

Perquè defensem uns barris 
dignes, unes vides dignes, 
perquè posem la vida al centre, 
continuarem pujant la persiana

J a fa molt de temps que no en sé res, ni si es viu 
o mort. La veritat és que faig aquest article 
perquè crec que el personatge no pot quedar 
en l’oblit, més que res per donar a conèixer a 
un ésser maltractat per la societat i a la vegada 

automaltractat. Lluís Pérez Casal va viure en el nos-
tre barri amb la seva família, al carrer Portell, amb 
els pares i molts germans, va anar a l’escola de la par-
ròquia de la Mare de Déu del Coll. Si és viu deu tenir 
uns vuitanta anys. Com que no varem anar a la ma-
teixa escola, ignoro com li va anar; sí que recordo que 
jugava força bé a tennis taula, agafava la pala amb la 
mà esquerra.

El seu primer treball va ser en un taller de compo-
nents auxiliars pels mobles. Llavors en aquells temps 
s'costumava a fer les típiques brometes als apre-
nents. El caràcter innocent o, més bé la innocència 
del seu caràcter, s’hi prestava a que si havia alguna 
idea de pressa de pèl, el Lluís era l’idoni, i si de resul-
tes de l’acció s’escapava alguna “hòstia”, també era 
el Lluís qui la recollia. Una de les seves afi cions era 
la de cantar, animat i instigat pels seus “amics” que 
l’indicaven la mossa a la que li havia de fer la ron-
dalla; precisament el sobrenom de “Perrilla” li van 
posar per aquesta afi ció, que quan ho feia, la gent 

li tirava algunes monedes i 
li deien: “después recoges 
las perrillas”. Les cançons 
sempre eren les mateixes: 
'Yo soy aquel' de Rapahel 
i un altre de Domènico 
Modugno. No puc dir si 
ho feia bé o malament, 
perquè la xiqueta ron-
dada en el millor dels 
casos l’engegava a pas-
tar fang, mentre que els 
instigadors es cargola-
ven de riure. En aquest 
taller, una de les bromes 
que recordo, perquè 
m’ho va explicar ell 
mateix, va ser que 
l’encarregat li va dir 
d’anar a un altre ta-
ller que era a prop perquè els hi de-
manés si els podrien deixar la seva clau per 
poder girar el taller. Com que aquells ja eren al cas, 
van donar-li un tronxo pelat de plàtans, i quan el van 
veure aparèixer amb el tronxo com si fos la sota de 

bastos, l’atac de riure els hi va durar fi ns a fi nal de 
mes. Després va treballar una bona temporada en 
el forn de pa del barri, en el torn de nit, no tinc una 
idea clara del perquè van acomiadar-lo. No el vaig 

veure mai fumant, ni tampoc borrat-
xo, però sí que tenia el vici del 
joc, del qual se n’aprofi taven el 
tahurs del barri, quan cobra-
va la setmanada, deixant-lo ben 
pelat. Va treballar esporàdi-
cament com a peó en algunes 
obres, on no durava gaire, pel 
seu vici del joc, està clar que 

en aquells temps el joc esta-
va prohibit i les timbes clan-
destines es feien després del 
tancament dels bars, fi ns a la 

matinada. Cansat, pelat, sen-
se feina i rebutjat per la famí-

lia, va dedicar-se a obrir cotxes i 
replegant tot el que trobava dins (ulleres de 
sol, bolígrafs, llanternes i sobretot radio-
cassettes), fi ns que el va enxampar el vigi-
lant del barri. Primera estada a la Modelo. 
Quan va sortir, algú li va preguntar perquè 

va deixar-se portar a la comissaria pel vigi-
lant, que era un home molt gran, i amb una 

empenta s'hagués lliurat. La seva resposta: "És 
que el pobre home se’l veia tant content per haver-

me enxampat, que em va fer pena". Des de llavors, 
quan en el barri algun cotxe havia estat obert i sac-
sejat encara que no hagués estat ell, l’anaven a cer-
car i no havia més remei que sortir per cames.•

Opinió convidada
Josep Callejón Giménez, Grup d’Estudis Coll - Vallcarca

Un personatge del barri (I)
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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)

Fins 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)

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. "En les seves fotos de crea-
dors, en les dels reportatges pel dominical 
d’El Periódico, en les de molts barcelonins 
al mig del carrer, la força de les imatges és 
justament en aquesta mirada: la dels ulls 
que miren la càmera i, per descomptat, la 
de la fotògrafa. Cada foto és una història, 
instants al servei de la memòria de tots".
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Fins 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)

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) 

Fins al 16 d'abril
Les dones fem Gràcia. Mostra col·lectiva 
de vuit creadores gracienques dels cinc 
barris del districte. Amb Jéssica de Pqno 
patchwork sense agulla), Núria Artola 
(fotografi a), Gemma Bonet (pintura mix-
ta), Núria Giménez (pintura a l'oli), Maisa 
García Arguinzonis (il·lustració), Núria 
Capellades (hakus), Elsa Inzunza (fusta) i 
Teresa Vergés i Adrià (poesia visual).
Casal de barri Cardener (Cardener, 45)

Actes
Divendres 12 de març 
Cicle 8M: Espectacle de dansa contempo-
rània Flor de luz, de la cia Guie'Biaani. Cal 
reservar plaça.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19.30 h

Monòleg teatreal: Sóc la Mercè, amb 
Elena Ballester.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20 h

Dissabte 13 de març 
El ganxet no té edat. Ganxet intergenera-
cional i feminista. Activitat per aprendre 
a fer ganxet i amb dinàmiques relacio-
nades amb el feminisme i la dona. Es pot 
portar material propi, si no els organitza-
dors en proporcionaran. Cal inscripció.
Plaça de la Sedeta, d'11 a 13 h

Taller: Showcooking amb Sofi a Janer. 
Entrada gratuïta amb reserva prèvia.
Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), a les 
11.30 h

L'altre - Micro obert.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 13 h

Concert: Jonás de Murias.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 13 i a 
les 14.30 h 

Cinema: Barri de tinta i paper, migme-
tratge de fi cció sobre la memòria històri-
ca del barri del Coll i l'Editorial Bruguera. 
Per reserves i més informació: www.rua-
xic.blogspot.com
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17 i a les 19 h

Diumenge 14 de març 
Concert: Lluís Cabot. 
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 13 h 
i a les 14.30 h

Teatre familiar: Orelles de papallona.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 17 h

Dilluns 15 de març 
Literatura i psicoanàlisi. Erotismes. A 
càrrec de Laura Llevadot i Carla Rojo. Cal 
inscripció prèvia. 
Biblioteca Jaume Fuster, on línia a través 
de la plataforma Zoom, a les 18.30 h, 

Dimarts 16 de març 
Xerrada: Serveis juvenils contra les vi-
olències. Adreçada a joves dels 12 als 19 
anys. Quins mecanismes tenim a l’abast 

en els serveis públics per fer front a les vi-
olències masclistes? Quins mecanismes 
de denúncia existeixen tant per a les per-
sones agredides com pel cercle proper? A 
càrrec de Sònia Ricondo, advocada i asse-
sora especialitzada en violències masclis-
tes. Aquesta activitat s’emmarca dins del 
CICLE 8M 2021. Aforament limitat, cal re-
serva prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18 i a les 20 h

Concert: Clikapika.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 19 h

Festival In-Edit: Les Resilients (Cristina 
Madrid, 2019). Una refl exió sobre la nova 

consciència de l’espai de les dones a la 
música contemporània feta a Barcelona.
Col·loqui posterior amb la participació 
de Cristina Madrid (directora del socu-
mental) i Anna Sardà (baixista de 'Roba 
Estesa').
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Dimecres 17 de març 
Les Vespres dels dimecres: Marcel 
Casellas, Toni Rocosa i Néstor Pérez. 
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
20 h

Dijous 18 de març
Teatre: Tatakai The New Generation.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 19 h

Entitats

Divendres 12 de març
Sang blava. Campanya de donació de 
sang organitzada pels Castellers de la 
Vila de Gràcia. Cal demanar cita.
Can Musons (Alzina, 7) 

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

Dissabte 13 de març
Verdinada 2021. Taller Construim un 
molinet de vent. Activitat presencial. A 
càrrec de l’AMB. Cal inscripció prèvia a 
info@lluisosdegracia.cat
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord), a les 17 i 
a les 18 h

Diumenge 14 de març
Cicle de cinema social llatinoamericà: 
Hombre mirando al sudeste. Argentina 
(1986). Dir. E. Subiela. Organitzat per 
Agita't Gràcia.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dilluns 15 de març
Tertúlia: Un mes després. Repàs a la si-
tuació política amb Xavi Domènech i 
Mercedes Vidal. També per Youtube.
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
les 19 h 

Dimecres 17 de març
Verdinada 2021. Taller: L’energia pel can-
vi. Cal inscripció prèvia a info@lluisos-
degracia.cat. Activitat telemàtica.
Lluïsos de Gràcia, a les 19

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

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Teatre infantil solidari a L'autèntica
Diumenge 21 de març és el Dia Internacional en Contra de la Discriminació 
Racial. L'autèntica Teatre col·laborarà amb l'associació Familias Sin Fronteras 
por la Infancia aportant part de la recaptació de l'espectacle 'El País del 
Silenci' de la Cia. Bufanúvols d'aquest dia per aquesta entitat. L’espectacle, 
a la sala del carrer Martí també el 19 i el 20 de març, és un conte pedagògic 
en el qual un pastor que viu a les muntanyes en un entorn silenciós, de pau 
i de vida en harmonia amb la natura, s’atansa a la vida urbana per donar 
fe del silenci i de la convivència i relació d’amistat que té amb els animals 
que viuen en el seu entorn. Recomanada per a infants de 0 a 6 anys. 

Diumenge 21 de març a L'autèntica (Martí, 18), a les 11 i a les 12.30 h

Recomanem

Cedida

Amb el suport de
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El Soterrani 
torna al març a 
l'Almeria amb 
tres nous passis
El Soterrani, la proposta 
còmica en format de 
monòleg de la mà de Joel 
Díaz, Oye Sherman, Modgi, 
Josep Català, Elisabet 
Mejuto, Manel Vidal i Xavi 
Daura, torna a l'Almeria 
Teatre aques mes amb 
tres shows els dies 17, 24 i 
31 de març a les 20 h. Les 
entrades ja son a la venda.

Cantabile estrena 
pel 8M un vídeo 
amb 'Cant de lluita' 
de Roba Estesa

El cor de noies gracienc 
Cantabile, amb més de 
vint anys de trajectòria, 
ha estrenat aquest dilluns 
8 de març, amb motiu del 
Dia de la Dona, un vídeo 
on reivindiquen la lluita 
feminista a partir de la 
cançó 'Cant de lluita', 
de Roba Estesa. Aquest 
tema s'ha escollit perquè, 
segons explica el cor, 
"refl ecteix la sororitat 
entre dones, sigui quina 
sigui la seva condició, edat, 
origen, orientació". Per fer 
aquest vídeo, un projecte 
que s'ha tirat endavant 
"malgrat les difi cultats 
en un any tan complicat", 
el grup ha comptat amb 
la complicitat de "dones 
de l'entorn més proper" 
i simbolitzar així la 
seva diversitat [youtu.
be/192zRyi6Rs8].

Cedida

Gràcia acollirà una 
trobada internacional 
d'escoles i projectes 
vinculats al teatre social
La iniciativa, impulsada pel Col·lectiu Brasil Catalunya, pretén 
refl exionar sobre la situació actual del Teatre de l'Oprimit

Silvia Manzanera

Coincidint amb la cele-
bració del Dia Mundial 
del Teatre, el proper dis-
sabte 27 de març tin-
drà lloc a l'espai cultural 

Local B (Verdi, 138) la Trobada 
Internacional de Teatre de l'Opri-
mit (TO), una iniciativa impulsa-
da pel Col·lectiu Brasil Catalunya i 
que també servirà d'homenatge a 
Augusto Boal i Paulo Freire, inspi-
radors i ànimes del referent mun-
dial del que generalment s'anome-
na teatre social.

Aquesta trobada a Gràcia, que 
es fa per segona vegada, compta-
rà amb la participació d'actrius i 
actors, educadores i educadors, 
de diverses nacionalitats, i pro-
jectes socioculturals diversos que 
actuen sobre la base del Teatre de 
l'Oprimit. L'objectiu, segons expli-
ca Flávio Carvalho, coordinador de 
l'entitat organitzadora, és fer una 
reflexió sobre l’actualitat del TO 
a Catalunya i al món, "aprofi tant 
per crear sinergies entre tots els 
grups, entitats i persones que s'hi 
dediquen". "Aquest és el principal 
debat polític, necessitem cooperar 
en comptes de competir per tal de 
tirar endavant els projectes en un 
moment de crisi com el que estem 
vivim", afegeix.

Aquest any es celebra el cen-
tenari del naixement de Paulo 
Freire, considerat per la UNESCO 

com un dels millors pedagogs del 
segle XX. Segons apunta Carvalho, 
amb ell i el seu llibre més exitós, 
Pedagogia de l’Oprimit, va comen-
çar tot. Augusto Boal, dramaturg 
brasiler, inspirat en la pedago-
gia de Freire va crear un mètode, 
el Teatre de l’Oprimit. A més, a 
Pernambuco es va crear el Teatre 
Vivencial, que ara també es practi-
ca a Barcelona. I a tot arreu el TO 
es va estenent "assumint colors i 
expressions diverses". Precisament 
hi ha una investigació en curs i un 
projecte presentat a l'Ajuntament 
de Barcelona de part del Col·lectiu 
Brasil Catalunya -entitat instal·lada 
a la ciutat fa 15 anys-, que fa una 
afi rmació contundent: Catalunya 
és avui el país del món, després del 
Brasil, on hi ha més “densitat po-
blacional” de teatreres i teatrers de 
l'Oprimit. "L’epicentre d’aquest fe-
nomen estaria justament a la Vila 
de Gràcia", assegura Carvalho. 

Totes les activitats de la trobada 
seran gratuïtes i es faran de forma 
virtual i presencial, seguint la nor-
mativa sanitària del moment.•

La trobada tindrà lloc a l'espai cultural Local B. Foto: Cedida

Homenatge a Perucho a la 
Violeta. Joan Perucho centrarà 
la celebració a Gràcia del Dia 
Mundial del Teatre el proper 26 
de març amb dues obres seves: 
l'espectacle de titelles 'Botànica 
oculta' a càrrec d'Arnau Colom, i 
'Les històries naturals' amb Carles 
Belda. La lectura del manifest 
anirà a càrrec d'Enric Sunyol i 
Teresa Vergés; l'acte també es 
podrà seguir per streaming.

Marguherita Abita és la nova veu de la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. Foto: Cedida

aquesta temporada pel Palau per 
oferir al públic noves perspecti-
ves de descoberta i gaudi. I amb 
Tradicionàrius al Palau, el CAT 
pretén "programar i crear alian-
ces amb els grans centres de mú-
sica del país, arribar a nous pú-
blics i assolir el repte de majors 
aforaments".

El primer concert serà el de la 
Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, 
formada per músics d’arreu d’Eu-
ropa amb seu a la ciutat comtal, 
que estrenarà el seu sisè disc, Nova 
Era, i també presentarà la nova 

El 'Tradi' porta la Balkan Orchestra al Palau
La col·laboració també inclou el concert de l'agitador folkclòric Rodrigo Cuevas, amb les entrades gairebé esgotades

S.M.

E l festival Tradicionàrius 
i el Palau de la Música 
Catalana han engegat 
una col·laboració amb la 
programació de dos con-

certs amb artistes de caire inter-
nacional com la Barcelona Gipsy 
Balkan Orchestra (14/03) i l’agita-
dor folklòric Rodrigo Cuevas (19 
i 20/03). Els dos concerts s’em-
marquen dins del cicle de nova 
creació Palau Fronteres, creat 

veu del grup, Marguherita Abita. 
El concert serà l’inici d’una gira 
que els portarà a actuar per dife-
rents ciutats europees. 

Definit com un dels artistes 
més inclassifi cables del moment, 
Rodrigo Cuevas, presentarà en 
dues sessions (amb les entrades ja 
gairebé exhaurides) el seu espec-
tacle Trópico de Covadonga -basat 
en les cançons de l'àlbum Manual 
de Cortejo, produït per Raül Refree- 
on combina elements vintage amb 
videoprojeccions i coreografies 
contemporànies.•

Hi ha una 
investigació en 
curs que situa la 
Vila a l'epicentre 
del TO a Catalunya
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'Raya i l'últim drac', 
caminem junts 

Joan Millaret Valls

D isney ha insufl at vida als cinemes gràcies a l’es-
trena de Raya i l’últim drac, de Don Hall i Carlos 
López Estrada. Aquesta estrena, que disposa 

també de versió catalana, és en realitat una estrena 
simultània en sales i a la plataforma Disney+. El fi lm 
ens presenta el regne desunit en diverses faccions de 
Kumandra. Antigament, segons la llegenda, era un món 
plàcid i perfecte on convivien amb harmonia perso-
nes i dragons. Ara, extingits els dracs, les desavinences 
son per la possessió d’una pedra preciosa, una gemma 
blavosa, símbol del vell ordre. Però les rivalitats provo-
quen la trencadissa de la gemma i el retorn dels núvols 
foscos i malignes que converteixen en estàtua de sorra 
a qualsevol que entra en contacte amb ells. 

A través d’un salt en el temps, Raya, una princesa 
petita quan es va produir la catàstrofe, és ara una jove 
guerrera sense regne que camina sola. Amb un frag-
ment de gemma, i la llum que desprèn que pot repel·lir 
la fumarada negre mortal, empren l’heroica missió de 
reunifi car de nou Kumandra i ressuscitar els extints 
dracs per l’antiga maledicció. En un escenari que re-
corda els fi lms post-apocalíptics ens trobem un món on 

ningú confi a en ningú. 
Contra l’adversitat, Raya 
va fent amics i companys 
a cada nova aventura fi ns 
a constituir una colla. 
La formació d’un equip 
per treballar plegats 
transmet un cant a la col-
lectivitat, al vell lema de 
que la unió fa la força.

La cinta ofereix, com 
no, un repertori de se-

cundaris divertits, bàsicament animalons, com un inse-
parable cuc que quan s’enclosca pot ser utilitzat com a 
força motora, o el primer drac revivit, Sisu. Bandejant 
les històries sentimentals i/o romàntiques, Raya i l’úl-
tim drac és una fantasia tan innocent com ben distreta i 
simpàtica. Una col·lecció d’aventures orientals, inclosos 
alguns combats d’arts marcials, amb escenes plenes de 
colorisme. Una exhibició de treball d’animació notable i 
acurat deutor de la tradició, estètica i gràfi ca xinesa.

L’estrena del fi lm arriba acompanyada de la projec-
ció del curt animat Nosotros de nuevo de Zach Parrish, 
una peça farcida de música funk i soul, sense diàlegs 
i que compta la força expressiva del mim i la gestuali-
tat. Una genuïna píndola de la felicitat protagonitzada 
per un avi i la seva cuidadora de color que rejoveneixen 
gràcies a la música sota una pluja guaridora. Com una 
variació de l’emblemàtica escena de Gene Kelly ballant 
amb paraigua sota la pluja del genial musical Cantant 
sota la pluja (1952, Stanley Donen i Gene Kelly), aquest 
curt transmet el mateix entusiasme i joia de viure.•

crítica de 
cinema

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

da esp). Dv, dc i dj, 16.00 i 18.20. 
Ds i dg, 15.50 i 18.15.

• Entre nosotras (doblada esp). 
Dv, dg, dc i dj, 16.00. Ds, 15.50.

• Las niñas. Dv, dg, dc i dj, 18.05. 
Ds, 20.10.

• Sentimental. Dv, dg, dc i dj, 
20.10.

• Batman (VOSE). Ds, 17.50.
• Sólo las bestias (doblada ESP). 

Dv, ds, dg, dc i dj, 16.30 i 19.10.
• Y llovieron pájaros (doblada 

ESP). Dv, ds, dg, dc i dj, 18.50.
• Pequeños detalles. Dv, ds, dg, 

dc i dj, 16.00.
• Raya y el último dragón (doblda 

esp). Dv, ds, dg, dc i dj, 17.15.
• Minari, historia de mi familia. 

Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00 i 18.40.
• Y llovieron pájaros (doblada 

esp). Dv, dc i dj, 16.30.
• Gladiator (VOSE). Dv, ds, dg, dc 

i dj, 19.15.
• Raya y el último dragón (dobla-

da esp). Ds i dg, 16.40.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Les dues nits d'ahir. Dv, ds, dg 

i dc, 16.00, 18.00 i 20.00 Dj, 16.00 
i 18.00.

• Sólo las bestias (VOSE). Dv, ds, 
dg i dc, 16.00. (Castellà). Dv, ds, 
dg, dc i dj, 18.00.

• Dating Amber. (VOSE). Dv i dg, 
20.00.

• Woman. (VOSE). Dc, 20.00.
• Rigoletto (VOSC). Dj, 16.30.
• 14 dias, 12 noches (VOSE). Dv, dc 

i dj, 16.00.

• El cargol i la balena. Ds i dg, 
16.00.

• Una niña (VOSE). Dv, ds, dg i dc, 
18.00 i 20.00. Dj, 20.00.

• Raudram 2018 (VOSE). Ds, 
20.00.

• Descubriendo a José Padilla 
(castellà). Dj, 19.45.

Verdi. Verdi, 32. 
• Nuevo orden (cast). Dv, ds, dg, 

dl, dc i dj, 18.10 i 20.30. Dm, 20.30.
• Pequeños detalles. Dv, ds, dg, dl, 

dm i dc, 17.20 i 19.50. Dj, 17.20.
• El profesor de persa. 16.00.
• El padre. 16.10 i 18.25.
• Dating Amber. 20.25.
• Raya y el último dragón. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 11.30 i 20.00. Ds i dg, 
20.00.

• La Sra. Lowry e hijo. 16.00.
• Y llovieron pájaros. Dv, ds i dl, 

11.30 i 17.55. Dg, dm i dj, 17.55.

• The owners (Los propietarios). 
20.25.

• Entre nosotras. Dv, dm i dj, 
16.20.

• El chico. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.
• Minari. Historia de mi familia. 

11.30.
• Relic. 11.30.
• Libreros de Nueva York. Dv, dl i 

dc, 11.30.
• Falstaff  (òpera en diferit). Dg i 

dc, 11.30.
• Mustang. Dj, 11.30.
• Hitler vs Picasso (y otros artis-

tas). Dm, 11.30 i 18.10.
• Raya y el último dragón (cata-

là). Ds i dg, 16.00.
• Raya y el último dragón (caste-

llà). Dv, dl, dm, dc i dj, 18.15. Ds i 
dg, 11.30 i 18.15.

• El cargol i la balena. Ds i dg, 
11.30, 1245 i 16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Libreros de Nueva York. 16.15 i 

18.15. Dj, 18.15.
• Las niñas. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 

20.15.
• Minari. Historia de mi fami-

lia (VOSC). 16.00. (VOSE). 18.15 i 
20.00.

• Relic. 18.10 i 20.30.
• Madame Curie. 16.00.
• El chico. 16.00 i 21.00.
• La boda de Rosa (català). Ds i dg, 

17.20. Dv, dl, dm, dc i dj, 18.00.
• Sentimental. Ds i dg, 19.20. Dv, dl 

i dc, 20.05.
• La chica del brazalete. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 16.00.
• La vampira de Barcelona (cata-

là). Dj, 16.00.
• Les dues nits d'ahir. Dj, 20.15.
• Mustang. Dj, 20.05.
• El informe Auschwitz. Dm, 

20.00. 

La formació 
d'un equip 
transmet 
un cant a la 
col·lectivitat

S.M.

Una troballa casual a la car-
ta de postres d'un restau-
rant d'Aiguablava (una 
foto de l'orquestra Red 
Ribbon's) és l'origen de la 

darrera novel·la de Rafael Vallbona, 
una narració panoràmica -com les 
que a ell li agrada llegir i escriure- 
que passa per Palafrugell, Harlem i 
el Paral·lel i acaba a la Itàlia feixista. 
Tot a ritme de jazz.

De què tracta 'Swing'?
Parla de l’arribada de la moderni-
tat d’una societat que havia passat 
la grip espanyola, d'una època on el 
jazz ens porta un món millor però 
que als anys 30 tot això s’acaba. 

Com ha estat el procés de creació 
del llibre? 
M’hi vaig posar a fi nals del 2017 i la 
veritat és que m’hi va sortir fl uid; 
quan va començar la pandèmia 
pràcticament el tenia enllestit. Vaig 
escriure a Nova York la part que 
passava allà, durant el mes que hi 
vam estar. A Palafrugell també m'hi 
vaig instal·lar. M’agrada fer-ho així; 
escriure als escenaris de la novel·la 
et fa tenir una millor visió del lloc. 

I n'hi ha molts. Ho tenies clar des 
del principi?
Vaig començar a estirar del fi l de 
la història de la Red Ribbon's, vaig 
parlar amb la Carme Fonoll perquè 
el que no sàpiga ella de Palafrugell 
és que encara no està escrit. Però 
no va ser fins un viatge que vam 
fer a Milà, uns die que feia un fred 

Rafael Vallbona: "El 
que més m'agrada de 
la vida són els llibres, 
la música i la bici"
L'escriptor i excol·laborador de l'Independent publica 
'Swing, allà on la vida venç" (Ed. 62), la història d'un 
home que creu que el jazz ajudarà a fer un món millor

Rafael Vallbona, en una imatge recent. Foto: Adriana Pujol

espantós, i a la nit se'ns va acudir 
anar a un club on vaig descobrir 
tota la història del jazz a la italia-
na. I allà vaig trobar el fi nal.

I la feina de documentació?
A diferència de La casa de la fron-
tera, aquí no hi ha hagut tanta en-
trevista però sí molta recerca de 
llibres i de documents. També con-
verses amb experts, com Jaume 
Carbonell, catedràtic de música, 
que em va donar les pistes sobre 
el concepte i la història del swing.

La música és determinant a la 
novel·la. Fins i tot has inclòs un QR 
amb la playlist del llibre.
Ho vaig pensar així de passada, 
però després parlant amb la meva 
fi lla i amb l’editora em van dir que 
havia d'incloure una playlist. Està 
feta cronològicament, i dels 45 te-
mes només no vaig trobar un. A 

l'Spoty hi ha de tot, coses raríssi-
mes que no havia escoltat mai. 

L'obra està basada en fets i personat-
ges reals, menys el protagonista. 
Tinc aquesta cosa d’agafar la rea-
litat i construir-la. Em funcionava 
millor que l’Enric Torres fos fi cció 
per explicar tota la història. 

Com t'ho fas per escriure de forma 
tan constant?
Sóc molt disciplinat. A més, faig el 
que m'agrada. I el que més m'agra-
da de la vida són els llibres, la mú-
sica i les bicis; i tot està relacionat.

Amb què vols que es quedi el lector?
Que pensin que allò que va passar 
fa 100 anys, aquella il·lusió es va 
acabar pels totalitarismes. I que 
pensin què passa ara amb l'extre-
ma dreta al replà de casa, sociològi-
cament i a les institucions.•
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La torratxa

Terrorisme 
sexual 

Valentina Baratti

 

Fa uns dies va morir a la República 
Democràtica del Congo l'ambaixa-
dor italià, víctima d'una emboscada. 

El jove ambaixador va sortir de la seva 
torre d'ivori i acompanyat per un poli-
cia i el seu xofer, anava a abastir amb 
ajudes humanitàries els pobles orien-
tals del país. El camí que anaven a re-
córrer es considerava segur. La paraula 
seguretat no existeix al Congo des de fa 
més de dues dècades. Els guerrillers van 
acabar amb les vides dels tres. 

A l'endemà, els diaris italians van 
posar al descobert la tràgica situació 
que viu la gent en aquest país de l'Àfri-
ca Subsahariana. Un genocidi silenciat 

per òbvies raons econòmiques: el Congo 
és actualment el pou més important de 
matèries primeres del món. Són molts 
els països involucrats en l'explotació de 
mines i mà d'obra. I que, per salvaguar-
dar els seus interessos, utilitzen a guer-
rilles de mercenaris famolencs i deses-
perats. 

L'acte de terrorisme més perpetrat és 
la violència cap a les dones. Les violaci-
ons són armes de guerra que utilitzen 
el cos de les dones per destruir el teixit 
social de les comunitats. Els camps de 
del Congo són molt fèrtils, però estan 
sense conrear, ja que ningú vol morir a 
mà dels guerrillers. Les que es dediquen 
al cultiu són les dones, i sense elles, no 
hi ha collita. Recomano un documen-
tal meravellós i punyent: The city of Joy, 
sobre les dones víctimes de terrorisme 
sexual, que van trobar la força de viure 
per totes les altres que no van poder.•

Les violacions són armes 
de guerra que utilitzen 
el cos de les dones per 
destruir les comunitats

"El talent no té a veure 
amb el físic"

Montse Colomé
Ballarina i coreògrafa 

Coreògrafa i directora de moviment 
amb els Comediants, també de 
la Clausura dels Jocs Olímpics 
de Barcelona, de l'Exposició de 
Sevilla i de Lisboa. La ballarina 
Montse Colomé ha rebut aquest 
any el Premi a la Trajectòria de 
l'Associació de Professionals 
de Dansa de Catalunya. I pel 
seu seixanta-cinc aniversari va 
actuar al Mercat de les Flors.

Clara Darder

La passió per la dansa?
L'àvia, el pare i la mare eren persones molt nostrades durant 
la República. La meva mare m'apuntà a l'Orfeó gracienc: 
amb tres anys a la coral i amb cinc per aprendre a ballar. 

Ha estat fàcil viure d'aquesta professió? 
Amb perseverança tens feina. He fet clàssic de manteniment, 
esbart, teatre, claqué i jazz a Nova York. Vaig conèixer als 80 
a Carles Santos, i encara vaig tenir la fi nestra més amplia.

Em deies que et demanaven explicacions pel teu físic? 
Els deia: "Què us esperàveu una noia alta, prima, rosa i amb 
talons?". Doncs jo sóc baixeta, morena i rodona. El talent no 
té a veure amb el físic.

Dels viatges, que és el millor? 
Canviar-me la mirada. A NY no et jutjaven pel vestit ni el 
que feies. Cada dia feia classe i anava a espectacles. Mirant 
s'aprèn molt. Amb Comediants a Austràlia, Sud-amèrica, 
Centreamèrica, fent teatre participatiu amb els actors locals.

I els espectacles de Meteodansa? 
Amb l'Alfred Rodríguez Pico, a Manresa. Espectacle amateur 
amb joves de l'ESO, combinant dansa, meteorologia i músi-
ca. Al Kursaal, tenen un entramat molt bo amb el seu públi

La mítica Caldera de Gràcia, és el mateix ara a les Corts? 
Ho vam crear nou coreògrafs que tenien companyia pròpia i 

jo que feia projectes. Pel lloguer alt, la manca de condicions 
i un veí molest, vàrem marxar perdent un barri magnífi c, 
però hem guanyat en espai i una fàbrica de creació artística. 
Fem activitats pel barri i tot està millorant.

Estem matant la cultura? 
Catalunya no s'acaba de creure el potencial que tenim. Jordi 
Pujol li va dir a un músic: “Toqueu genial, però de què treba-
lleu?”. Falta vincular la política amb la cultura/educació, els 
infants són el futur de tot, entre ells hi haurà polítics, si no 
viuen o aprenen cultura no la valoraran després.

Sobreviureu? 
Sempre. La situació és precària, però ja estem acostumats. 
Som resistència. Els del teatre tenen star system, però els 
de la dansa encara pitjor. Als ballarins ningú ens posa cara. 
Només un ballarí ha guanyat un Oscar, Bob Fosse, a Cabaret.

Companyies, solitari o dirigint? 
Treballar en equip i amb el món amateur. Amb Àngels 
Aymar vaig fer l'obra 100 femmes amb catalanes, holandeses i 
coreanes, dones que no havien treballat mai sobre l'escenari.

Frenaràs o moriràs sobre l'escenari? 
Moriré treballant, la meva jubilació serà minsa i per tant 
mentre pugui ballar, m'apuntaré. Les amigues de cinquanta 
que estan en crisi, em feliciten per la feina sobre l'escenari 
amb seixanta-cinc anys. Vaig interpretar Rèquiem Nocturn 
al Mercat de les Flors de Pere Faura i va ser un èxit.

Quina idea tens per millorar la cultura ara? 
Ballar. Tenim més seny que rauxa i ens pesa massa el cap. 
Accioneu el vostre cos i fl uïu. Una científi ca a la Contra de La 
Vanguardia recomanava ballar, escoltar música i el cos. Ens 
hem de deixar anar, si ho féssim tot ens aniria millor.•

Al pati de Gyrotonic, a Martínez de la Rosa. Foto: S. Manzanera


