
El TSJC fa trontollar que es 
construeixi l'Institut Vallcarca 
als jardins Comas i Llaberia 
Un informe pericial demanat pel tribunal subratlla l'impacte ambiental de la 
pèrdua de l'espai, encara que es reubiqui el verd al futur parc Anna Piferrer

Albert Balanzà

E l Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acaba 
d'afegir més llenya al foc en el confl icte que mante-
nen en els ultims anys d'una banda una part dels ve-
ïns de l'avinguda Vallcarca, que s'oposen a la ubica-
ció del nou institut Vallcarca en els jardins Comas i 

Llaberia, i de l'altra banda, la comunitat educativa i resta de 
veïns i famílies que s'han mobilitzat per aquesta mancança 
en el mapa escolar del barri, i que compten aquests últims 
amb el suport del Districte i de la majoria de partits polítics.

La secció tercera de la sala contenciosa administrativa 
del tribunal, arran del procediment obert inicialment per-
dut per diverses comunitats de veïns i actualment en fase 
de recurs, va encarregar un informe a un pèrit independent 
per completar la vigent fase de proves i el dictamen, noti-
fi cat a les parts dimecres de la setmana passada, subratlla 
l'impacte ambiental dela pèrdua dels jardins, encara que es 
reubiqui el verd al futur parc Anna Piferrer. Pàgina 3 Els jardins Comas i Llaberia, espai on està projectat en principi el nou institut Vallcarca. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual
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A un pam de la glòria 
El club escapulat completarà aquest diumenge un ascens de somni a la 

nova segona divisió, si guanya al Cerdanyola al Nou Sardenya P6
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Albert Balanzà

Encara que sigui l'últim 
gran pacte del mandat, 
el govern de BComú-PSC 
i els partits de l'oposició 
a Gràcia ho estan inten-

tant: la Rambla Verda o Eix Verd 
de Vallcarca ha d'estar defi nida en 
els pròxims mesos amb una ma-
joria política que doni peu sense 
fi sures als matisos que els veïns hi 
vulguin introduir posteriorment. 

Aquesta és l'estratègia que se-
gueix l'executiu després que un ja 
llunyà març de 2019 presentés en 
el marc de la Taula de Vallcarca 
les quatre opcions de mantenir 
les edifi cacions actuals, priorit-
zar l'habitatge, incloure el dipò-
sit pluvial previst o tirar enda-
vant amb el planejament vigent 
(vegeu L'Independent 748). El que 
més s'ha mogut des d'aleshores és 
justament el dipòsit, amb diverses 
propostes d'ubicació.

Des d'abans de Nadal i fi ns en-
cara ara -els últims contactes po-
lítics són de fi nals de març i n'hi 
haurà més- el govern de BComú 
i PSC manté que no fer res no és 
una opció, perquè "faltaria obte-
nir 2.554 metres quadrats de verd 
a la zona", segons remarquen fonts 
municipals. L'executiu subratlla, en 
tot cas, la bona predisposició dels 
grups al diàleg i, un cop fetes les úl-

Tram d'inici de l'Avinguda de Vallcarca des de Lesseps. Foto: A. G. P.

Govern i oposició 
afi nen un acord per la 
Rambla Verda abans 
del procés participatiu 
L'executiu BComú-PSC ha fet dues rondes amb ERC, Junts i 
BCNxCanvi i una amb C's, i també hi ha contactes entre partits

times reunions i el retorn, serà ales-
hores quan es plantejarà l'obertura 
del debat al veïnat. "És molt aviat 
per defi nir un calendari d’execu-
ció", apunten les mateixes fonts 
ofi cials en qualsevol cas.

Ni BComú-PSC ni la majoria de 
grups municipals, com és el cas de 
Junts i ERC, no han pres encara un 
decisió sobre alguna de les quatre 
opcions o fi ns i tot alguna opció di-
ferent. "Volem un consens al més 
ampli possible", apunta la porta-
veu d'ERC, Olga Hiraldo, que tam-
bé s'ha reunit amb la Federació 
d’Entitats Amigues de Can Carol i 
Consolat, la qual el febrer de 2020 
va recolzar una proposta basada en 
la reducció de carrils i en proves pi-
lot en urbanisme tàctic. També en 
aquest sentit d'estar treballant en-
cara un posicionament es manifes-
ta la portaveu de Junts, Carme Lleó.

Més explícita es mostra la res-
ta de l'oposisció, començant per 
Ciutadans; el seu portaveu, Jordi 
Bea, també defensa el consens pre-
vi en aquest cas de les associacions 
i s'oposa a una pacifi cació de l'avin-
guda. "És una entrada de la ciutat i 
ens hauran de justifi car els motius 
pels quals volen mantenir alguns 
edificis", afirma. El portaveu de 
BCNxCanvi, Jordi Daura, s'inclina 
per l'opció 4. "Hem presentat pro-
postes però volem preservar l'actu-
al planejament", diu. Daura també 
s'ha reunit amb ERC. • 

Breus

Junts proposa 
recuperar l'estàtua 
de la República 
al Cinc d'Oros

El grup municipal de 
Junts a l'Ajuntament 
ha proposat recuperar 
l'antiga estàtua de la 
República que es va 
instal·lar al capdamunt 
de l'obelisc abans del 
franquisme i fer un 
concurs d'idees obert a 
la ciutadania per adaptar 
l'entorn al segle XX. 
La iniciativa se suma 
ala retirada del segell 
monàrquic que l'executiu 
de BComú-PSC van tirar 
endavant dissabte passat.

El PSC avalua 
la meitat del 
mandat, al cicle 
de l'Ateneu Roig
Els consellers del grup 
municipal del PSC a 
Gràcia, Alberto Lacasta i 
Mercè Saltor, avaluaran 
dilluns l'equador de 
mandat en el cicle que ha 
desplegat l'Ateneu Roig 
amb portaveus de tots els 
partits des del passat mes 
de març. L'acte serà, com 
sempre, a les 7 a la seu de 
Torrent d'en Vidalet 32. Els 
torns següents són Junts 
(17 de maig), BComú (7 
de juny), BCNxCanvi i C's 
(28 de juny) i el regidor de 
Gràcia, Eloi Badia (20 de 
juliol).

La tramitació de les casetes 
d'Encarnació supera l'aprovació 
provisional en comissió. Entre les 
crítiques majoritàries de l'oposició 
pel preu fi nal del metre quadrat, 
l'Ajuntament va fer prosperar 
dimarts el pas previ del projecte 
de 15-17 pisos i PB+3. Només 
BComú i PSC van votar a favor, 
ERC i Junts van fer reserva de vot 
fi ns al ple, C's va votar en contra i 
PP i BCNxCanvi es van abstenir.

A. B.

Els grups municipals es tro-
baran dimarts de la setma-
na que ve en la junta de por-

taveus que habitualment serveix 
per preparar l'ordre del dia i do-
nar entrada a les proposicions, 
precs i preguntes de l'oposició, 
en aquest cas amb vista al ple de 
dimarts 4 de maig, i els grups que 

C's vol un pla pel comerç 
a la Travessera de Dalt 
La proposició de BCNxCanvi perquè s'estudiïn alternatives a la 
ubicació de l'Institut Vallcarca també es tractarà al ple del 4 de maig

tenen la feina més avançada són 
Ciutadans i BCNxCanvi, que plan-
tejaran proposicions al voltant 
d'un pla de dinamització comer-
cial de la Travessera de Dalt i de 
l'estudi d'alternatives a la ubica-
ció actual de l'Institut Vallcarca, 
un cop aquesta setmana tots els 
partits han rebut l'informe peri-
cial que subratlla l'impacte medi-
ambiental de l'actual pla especial 
(vegeu pàgina 3).

Ciutadans ha proposat que, des-
prés de les modificacions del pla 
d'usos que aixequen la majoria de 
restriccions per a la implantació de 
nou comerç, el Districte elabori per 
presentar al primer ple després de 
l'estiu un pla que contempli apar-
cament lliure el cap de setmana, in-
dicacions per arribar al Park Güell, 
evitar la circulació de bicicletes i 
patinets per les voreres i ubicar les 
parades del bus turístic. 

Sessió plenària semipresencial. Foto: Albert Balanzà

BCNxCanvi, per la seva ban-
da, argumenta la seva proposi-
ció d'estudiar alternatives a la 
ubicació actual proposada per a 
l'Institut Vallcarca, d'acord amb 
les conclusions de l'informe en-

carregat pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. "Estem a 
favor de l'institut, però hi ha una 
afectació ambiental", ha apuntat 
el portaveu del grup de Manuel 
Valls, Jordi Daura.• 
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El TSJC fa trontollar la 
construcció de l'Institut 
Vallcarca als jardins 
Comas i Llaberia
Un informe pericial subratlla la pèrdua de verd i biodiversitat, 
més mobilitat i alteracions irreversibles en el sòl i el paisatge 

Breus

La Font del Carbó 
s'arranja com a 
espai per ubicar 
l'hort de Quirhort

Operaris municipals han 
desbrossat i han aixecat un 
mur més baix a l'entrada 
de la Font del Carbó, 
al carrer Marianao, de 
pujada al Park Güell, on 
provisionalment hi haurà 
l'hort de Quirhort.

Canvi de sentit a 
Farigola per obres 
de clavegueram al 
carrer Sant Eudald
Les obres d'un clavegueró 
particular al carrer Sant 
Eudald, a Vallcarca, han 
modifi cat el trànsit fi ns 
al 30 d'abril, de manera 
que aquest carrer només 
serà accessible a través 
de Farigola i Balears, 
que aquests dies serà de 
circulació ascendent.

A.B.

Albert Balanzà

L a construcció de l'Insti-
tut Vallcarca a l'avinguda 
Vallcarca torna a topar amb 
processos judicials oberts 
per comunitats de veïns 

de l'entorn: si el 2016 va trascen-
dir per sorpresa la resolució del 
Tribunal Suprem que recolzava 
una demanda de la comunitat del 
carrer Veciana 2 contra la ubica-
ció de l'institut al solar del carrer 
Anna Piferrer (i que va a obligar a 
canviar l'emplaçament), ara no hi 
ha encara cap sentència en aques-
ta línia sobre la nova ubicació de 
l'equipament als jardins Comas i 
Llaberia, però el TSJC acaba de do-
nar alè a les comunitats contràries 
a aquesta nova ubicació.

La secció tercera de la sala 
contenciosa administrativa del 
tribunal, que segueix la deman-
da presentada per cinc comuni-
tats del carrer Baró de la Barre i 
la presentada per una comunitat 
d'avinguda Vallcarca, va encarre-
gar a partir de l'última demanda 
un informe a un pèrit indepen-
dent perquè analitzés l'ordenació 
de l'equipament docent i avalués 
el document Comentaris a l'infor-
me del pla especial que defensava la 
visió dels veïns de les fi nques afec-
tades pel canvi dels jardins que eli-
mina l'espai verd.

considera "insufi cient" l'argument 
del pla especial municipal de res-
pectar "en la mesura del possible 
la vegetació existent" perquè, a 
parer de l'estudi, se'n conserva-
rà "en el millor dels casos el 20%" 
per a uns jardins que se situen en 
el marc dels corredors Collserola-
Ciutadella i Anella Interior (Tres 
Turons, Putget, Collserola), amb 
vint espècies d'especial interès.

El pèrit també tomba l'estudi 
mediambiental del pla especial en 
la frase que plantejava "cap reper-
cussió" quant a paisatge i espai vi-
sual i feia "compatible" l'institut i 
el verd que hi quedés: En aquest 
sentit, l'informe parla d'un im-
pacte "moderat". També una altra 
qüestió constata l'augment de la 
mobilitat i la pèrdua de qualitat de 
l'aire quan arrenqui l'institut.

Finalment, el pèrit no es mulla 
sobre l'impacte "moderat" o "sig-
nifi catiu" a nivell mediambiental, 
però sí que adverteix "alteracions 
de caràcter permanent i/o irre-
versibles sobre permeabilitat del 
sòl i impacte visual i paisagístic". 
Només aquí l'informe fa referència 
a una reversabilitat "a llarg termi-
ni" si es recupera el verd al futur 
parc Anna Piferrer, però apunta 
com a solucions d'impacte menor 
en conjunt dues ubicacions alter-
natives: el solars ubicats dins del 
Parc Sanitari Pere Virgili d'avingu-
da Vallcarca 169 i Josep Jover 1. • 

tener su Placa en la Plaça, su sonrisa 
sería implacable, su legado eterno lo 
merece", completa el també cantau-
tor Ángel Petisme. També el músic 
berlinès, Frank Viehweg, adaptador 
de Silvio, el compositor de Miami 
Rodrigo Castro o Miliu Calabuig, 
cosí de Moncho, s'hi han sumat.

Els companys de professió, des 
de l'illa de Cuba, Berlín, Saragossa 
o Barcelona s'han afegit als veïns i 
afi cionats de tot el món. També hi 
és des de Gràcia l'escriptor David 
Castillo o des d'Alger la periodista 
Nadia Bouzid, i així fi ns a més de 
500 fi rmes de suport a la platafor-
ma arrencada per Anna del Blanco i 

Placa a Aute: Silvio, Petisme i ja 500 fi rmes
"És i sempre serà el meu germà", diu Joan Isaac, entre altres adhesions com David Castillo o Miguel Aute

À.B.

Eduardo es un referente cultu-
ral importante desde su pin-
tura, su poesía, sus cancio-
nes y su fi losofía humana". 
Així arribava fa uns dies a 

peticiones.net l'adhesió del cantau-
tor Silvio Rodríguez a la iniciativa 
de posar una placa a Luis Eduardo 
Aute a la plaça Rovira, que han ac-
tivat veïns i família de l'artista, tal 
com va avançar L'Independent 
de Gràcia (vegeu núm. 840). "És i 
sempre serà el meu germà", apun-
ta Joan Isaac. "A Eduardo le gustaría 

Lluïsa Gozalbo Aute, cosina germa-
na de l'artista, mort ara fa un any. 
També el fi ll, Miguel Aute, o l'AVV 
Plaça Rovira han signat. 

Els afi cionats de Chile, Uruguay, 
Mèxic, Miami, Argentina, Brasil, 
Equador, Colòmbia, Costa Rica, 
Guatemala, Bolívia, Regne Unit, 
França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica 
o els Estats Units. Barcelona, en 
qualsevol cas, i Gràcia, no és la pri-
mera ciutat que ha impulsat una 
placa a Aute sinó Madrid, al bar-
ri de Fuente del Berro, al districte 
de Salamanca, on Aute hi va viu-
re, però encara no s'ha concretat 
la promesa municipal.•Cartell de la petició que s'ha fet per a la placa a Aute a plaça Rovira. Foto: Cedida

El document 
admet un impacte 
menor si l'institut 
es fes en dos solars 
del Pere Virgili

L'informe, rebut per les parts la 
setmana passada, llança sis con-
clusions davant la possible posada 
en marxa de l'institut que subrat-
llen la pèrdua de massa vegetal i 
biodiversitat, l'augment de la mo-
bilitat i també alteracions irrever-
sibles en la permeabilitat del sòl i a 
nivell visual o paisagístic. 

Sobre sis extrems concrets, el 
peritatge independent descriu un 
espai que és un element "impor-
tant" de 1.656 metres quadrats i 

Un estudi compta 
vehicles a Mare de 
Déu de la Salut per 
a la pacifi cació
Els encreuaments del 
carrer Mare de Déu de la 
Salut amb Riera de Can 
Toda, Sors i Larrard tenen 
aquests dies un dispositiu 
de comptatge de vehicle. 
El Districte ha apuntat que 
forma part d'un estudi de 
mobilitat per a possibles 
mesures de pacifi cació. 

La ubicació de l'institut als Jardins ha topat amb oposició veïnal. Foto: À. G. P.
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El tram d'escales 
mecàniques de 
Baixada de la 
Glòria, en marxa 
Aturat des de l'estiu de 
2018 i posat a reparació 
de del mes passat, el 
famós tram 5 d'escales 
mecàniques de Baixada de 
la Glòria, entre els carrers 
Verdi i Sostres, torna a 
funcionar. La resta queda 
pendent del nou pla de 
reforma.

Vila de Gràcia i Grassot 
arrenquen projectes perquè no 
hi hagi veïns sols, sense targeta 
sanitària o dormint al carrer
Una trentena d'entitats, des de CAP fi ns al Banc Expropiat, s'uneixen pel diagnòstic de salut

Albert Balanzà

L a sacsejada social que va su-
posar ara fa un any la crisi 
sanitària i el confinament 
total del veïnat, que es va 
organitzar a través de grups 

de suport, ja té una segona fase cla-
ra de continuitat i coordinació en 
la Taula Benestar i Barri entre en-
titats i institucions, amb cinc pro-
jectes que ja s'estan desplegant i 
que se centren en accions sobre 
gent gran, joves i pobresa.

L'anomenat diagnòstic de salut, 
que s'ha presentat aquest dimarts 
i en el qual hi participen perfi ls tan 
diversos com els CAP, l'Assemblea 
de Pensionistes, les associacions de 
veïns, escoles i instituts, centres cí-
vics o el Rebost Solidari i el Banc 
Expropiat, ha fi xat com a prioritari-
es les iniciatives Parlem amb el CAP, 
Suport a tramitació online, Ningú 
al carrer dormint, Ningú sense tar-
geta sanitària o Caminades. 

Amb els títols prou explícits, el 
primer desplegarà els professi-
onals d'atenció primària en xer-
rades per "fer salut fora del cen-
tre", el segon ajudarà a formar 
gent gran i veïnat vulnerable en 
els tràmits no presencials, el ter-
cer vol elaborar un projecte de pi-
sos d'acolliment "de transició" per 
a persones sense llar, el quart vol 
promoure la sensibilització i ajuda 
a l'obtenció de la carta sanitària, 

Un 93% de veïns vol 
decidir a l'Abaceria, 
segons l'enquesta 
de les plataformes

Afectats Abaceria i Gràcia 
On Vas han fet públics els 
resultats de l'enquesta 
sobre l'Abaceria, on han 
participat 1.507 persones. 
Un 93% han aprovat que 
el veïnat pugui decidir 
el model de mercat i un 
77,4% ha dit sí que sigui 
un espai de zona verda. El 
pàrquing no es qüestiona, 
i un 58,6% defensa que 
sigui per a paradistes i 
clients. Un 65,6% rebutja 
que hi hagi un súper i un 
78,8% avala que en tot 
cas sigui per a productes 
de cooperatives, de 
proximitat i ecològics.

Cedida

El nostre mercat, el vostre mercat, el mercat de tots. També nosaltres ens 
sentim identifi cats amb aquest títol. Volem una Abaceria viva en un 
espai viu, que sigui un punt de trobada veïnal. El desmuntatge de la 
coberta de l'edifi ci, una vegada l'interior havia quedat buit, va deixar a 
la vista, no només la bellesa de l'estructura original sinó també el po-

tencial de l'espai lliure resultant. La densitat de la vila i l'absència de zones 
verdes d'una certa dimensió ha generat un estat d'opinió en el veïnatge que 
cal repensar el projecte , i més tenint en compte que el mercat està funcionant 
amb total satisfacció a la ubicació actual. És per això que des de la Plataforma 
d'Afectats de l'Abaceria i Gràcia cap on Vas hem plantejat una enquesta que 
han respost 1.500 persones del barri. Tot i les limitacions, aquest treball mos-
tra l'interès del veïnat a participar en la presa de decisions sobre el mercat. En 
el replanteig del projecte un objectiu hauria de ser ampliar l'espai a l'aire lliu-
re, de manera que tingui la qualitat d'un espai verd, una fi nalitat que compor-
taria reubicar una bona part del programa funcional situat a la planta baixa i 
reduir la superfície dels espais situats a les plantes subterrànies. Per si no es-
tava prou clar, el mercat provisional ha posat de manifest que no és necessari 
un supermercat comercial dins del seu espai. A Gràcia l'oferta d'aquest tipus 
de súpers és tan gran que des de qualsevol punt del barri, anant al mercat, te'n 
trobes més d'un. El principal argument per instal·lar-ne un al mercat no té a 
veure amb atraure-hi més veïnatge sinó amb el pagament de les despeses de 
manteniment. És, doncs, una raó econòmica. Però si a Gràcia guanyem un es-

pai públic valuós per la dimensió i qualitat, i el guanyem de franc, mentre que 
si s'hagués d'expropiar seria costosíssim, l'Ajuntament no hauria d'assumir 
part de les despeses de manteniment, sense que això representés cap greuge 
comparatiu respecte a altres mercats? Pensem que la millor solució consisti-
ria a fondre el supermercat i l'espai cooperatiu en un únic espai, de supermer-
cat cooperatiu d'economia social, i es reforçaria el caràcter singular, l'atrac-
tiu del mercat. En relació amb l'aparcament, som de la ferma convicció que 
per ser coherents amb el model de mobilitat que impulsa el consistori aquest 
espai s'ha de reduir als vehicles dels paradistes. Altra vegada l'experiència de 
l'actual mercat provisional demostra que el públic del mercat és de proximi-
tat. En la situació actual, en què el canvi climàtic ens afecta de ple, el projecte 
ha de contenir el màxim de mesures d'estalvi energètic i d'ús d'energies reno-
vables, tal com l'Ajuntament demana que apliqui la ciutadania. Els mercats 
són un punt de trobada, una àgora, del barri, fer compatibles un espai verd i el 
mercat seria un valor afegit. Cal pensar-hi. Ho hem de fer plegats. •

Opinió

L'Abaceria, un mercat i un espai per a Gràcia 
Plataforma d'Afectats de l'Abaceria i Gràcia cap on Vas

Can Mariner ja és municipal i 
ara els veïns esperen la cessió. La 
comissió de govern de l'Ajuntament 
ha acceptat la cessió gratuïta del 
local pactat entre l'Hotel 1882 (antiga 
Henkel) i els veïns que, segons fonts 
de l'establiment, estava a disposició 
des de 2019. Ara, els veïns esperen 
una reunió amb Patrimoni per a 
la cessió i utilització de l'espai.

Els mercats són un punt de trobada, una 
àgora, del barri, fer compatibles un espai 
verd i el mercat seria un valor afegit

encara que no es tingui passaport, 
i el cinquè treballarà per "reduir la 
soledat no volguda.

Aquest últim, Caminades, és el 
que està més desplegat amb tres 
activitats fetes i una dotzena més 
de programades fi ns al juny. "Fem 
grups de cinc i un monitor i cami-
nem una hora i després acabem en 
un espai per compartir; ens falten 
monitors", ha apuntat una porta-
veu de l'Agència de Salut Pública. 
També hi col·laboren els CAP, La 
Violeta o el projecte Radars, la inici-
ativa precisament sorgida a Grassot 
de suport a la gent gran i que ja 
s'aplica a la majoria de barris.•

Gent gran als bancs de Jardinets, aquest dijous. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual
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El CN Catalunya 
celebra 90 anys i 
aparca els actes 
pel setembre

El Club Natació Catalunya 
ha celebrat aquesta 
setmana el 90è aniversari 
de la seva fundació 
repartint un fulletó 
commemoratiu entre les 
sòcies i socis que s'han 
apropat a les instal·lacions 
de Can Toda. L'entitat va 
ser creada el 21 d'abril 
del 1931 i precisament 
aquesta publicació 
destaca les cinc seus 
que ha tingut, des dels 
Banys Orientals de la 
Barceloneta fi ns a l'actual. 
A causa de la pandèmia, 
el Catalunya ha aparcat 
pel setembre els actes més 
solemnes, com la diada 
del soci extraordinària o 
la presentació d'un llibre 
commemoratiu dels 90 
anys d'història del club.

La UEC Gràcia 
també suspèn la 
caminada Papiol-
Montserrat
La suspensió de la marxa 
Gràcia-Montserrat, 
ha comportat també 
l'anul·lació de la caminada 
el Papiol-Montserrat, que 
organitzava la UEC Gràcia 
de forma paral·lela a la 
prova. "Ara que coneixem 
Collserola del dret i del 
revés, quan això s’acabi, 
hi posarem la cirereta!", 
explica l'entitat en un 
comunicat a les xarxes.

Cedida

L’Europa vol 
aconseguir el títol 
de campió de lliga 
al primer round
 

La victòria a Montilivi (0-1) desferma l’eufòria al club gracienc, 
que diumenge pot certifi car el bitllet per a la nova 2a RFEF

Albert Benet

El triomf aconseguit al camp 
del Girona B (0-1) consoli-
da l’equip gracienc al cap-
davant del grup d’ascens 
(5-C), amb 9 punts més que 

el segon classifi cat i obre les portes 
a celebrar el títol aquest diumenge 
25 al Nou Sardenya (18h). El rival, el 
Cerdanyola, va ser el campió de l’al-
tre subgrup però només ha sumat 
1 punt en aquesta segona fase. Àlex 
Cano, per lesió, i David Jiménez, per 
sanció, es perdran el primer assalt 
pel canvi de categoria. 

El club de Gràcia viu els dies pre-
vis a la cita amb eufòria contingu-

i la prudència del tècnic europe-
ista, l’equip gracienc viu el millor 
moment de la temporada després 
de guanyar a Montilivi. En un dels 
partits més complerts i sòlids del 
conjunt escapulat, un gol d’Albert 
Martí (min. 46) va donar tres punts 
d’or a un Europa que va camí de la 
nova 2a RFEF. Ni la gespa natural ni 
la majestuositat de l’estadi van pro-
vocar nervis als jugadors visitants, 
que van dominar gairebé totes les 
fases de l’encontre i van palesar un 
bon estat físic i mental. Després del 
xiulet fi nal, la totalitat de la planti-
lla va celebrar la victòria (6a segui-
da) de manera efusiva i clarament 
premonitòria del que pot esdevenir 
aquest cap de setmana.•

Dos únics títols: 1962 i 1963. 
Tot i ser el club català amb més 
participacions a la 3a Divisió, 
l’Europa només ha aconseguit dos 
títols de lliga d’aquesta categoria. 
Els dos campionats es van assolir 
de manera consecutiva els anys 
1962 i 1963 després de dues 
campanyes magnífi ques al grup 7. 
El darrer títol va anar acompanyat, 
a més, a més, d’una promoció 
immaculada que va portar 
l’Europa a la 2a Divisió estatal.

da. Dimarts es van esgotar les en-
trades per al públic i si els socis no 
fallen, tot fa preveure que el Nou 
Sardenya registrarà l’assistència 
màxima permesa (1.000 especta-
dors). Les limitacions en l’afora-
ment no impediran, però, que el 
Nou Sardenya visqui un ambient 

festiu propi de les grans cites es-
portives. No endebades, l’Europa 
té al seu abast el títol de lliga de 3a 
Divisió, després de 58 anys sense 
guanyar-lo (els dos únics títols ens 
remunten al 1962 i 1963). Una vic-
tòria contra els vallesans certifi ca-
rà l’obtenció del campionat i l’ob-
tenció d’una plaça per a la nova 2a 
RFEF, la quarta categoria del futbol 
espanyol. Per reblar la festa, els eu-
ropeistes obtindrien un bitllet per a 
la propera edició de la Copa del Rei, 
una competició que els escapulats 
no juguen des del 1990.

L’entrenador gracienc, David 
Vilajoana, però, es mostra prudent 
i recorda que tenen quatre partits 
per assolir l’objectiu esportiu. Tot 

El triomf contra el 
Cerdanyola també 
donaria dret a 
jugar la propera 
Copa del Rei

l’únic dels empats a la pista sem-
pre complicada de Montsant. Els 
graciencs compten per victòria 
tots els partits disputats a casa i 
han fet de la pista del Claret un 
fortí (3 de 3), on han tornat a ju-
gar després de fer-ho durant tota 
la primera fase al Camp del Ferro.

L’últim partit de la primera vol-
ta va ser una enorme golejada a 
casa en el derbi contra Eixample. 
Un encontre especial i amb les cir-
cumstàncies actuals, encara més. 
Va ser un matx força còmode, amb 

El Gràcia FS, invicte a la fase per la salvació
L'equip taronja suma 13 punts dels 15 possibles a la primera volta per la permanència a la 3a estatal de futbol sala

Pol Alonso

El Gràcia FS ha fi nalitzat la 
primera volta de la sego-
na fase per la permanèn-
cia a la 3a estatal de futbol 
sala sense haver perdut cap 

dels cinc partits disputats. El con-
junt d'Albert Higueras ha sumat en 
tots els partits, cosa que parla molt 
bé del treball i de la implicació de 
tot l’equip. Quatre triomfs contra 
Arrels, Premià, Bosco i Eixample i 

un 9-3 fi nal que encoratja l’equip a 
encarar aquest tram fi nal sabent 
que ja tenen mitja salvació a la but-
xaca. Tot i això, queda el més com-
plicat, ja que la resta d’equips tam-
bé es juguen les garrofes.

El proper encontre serà al camp 
de l’Arrels, al pavelló de Bon Pastor 
aquest diumenge 25 (13.40h) en 
un partit que es preveu “trampa”. 
L’equip local és en zona de descens, 
però a l'anada els d'Higueras van 
haver de suar de valent per treu-
re els primers tres punts (4-3).•

A l'estadi de Montilivi, l'Europa va fer un dels partits més complerts. Foto: A. Benet

Els jugadors del Gràcia FS celebren un dels gols contra l'Eixample. Foto: P. Alonso
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editorial

El canvi des dels 
barris

La potencialitat del districte de 
Gràcia en l’àmbit de l’ecologia i la 
sostenibilitat és més que evident a 
la vista de la quantitat d’iniciatives, 
col.lectius, equipaments i projectes 
que es porten a terme any rere any. 
Però ja no és només l’elevat nom-
bre d’agents que s’emmarquen en 
aquest àmbit i que demostren una 
clara tendència a proposar i com-
partir recursos per canviar el model 
econòmic i social que està portant 
al col.lapse el nostre planeta. No és 
només un tema de quantitat, sinó de 
la capacitat de sumar, de la facilitat 
per crear xarxes i sinèrgies que 
amplifiquen les accions. i es veus. El 
mes passat parlàvem de la Verdinada 
justament en aquest sentit. I ara ho 
hem de fer amb la seva germana gran, 
la Primavera Verda del Coll, un cicle 
impulsat pel centre cívic que ha anat 
guanyant en col.laboradors i enri-
quint el programa edició rere edició. 
Celebrem que aquest any es pugui fer 
una Primavera Verda majoritàriament 
presencial, i també la Festa Verda al 
parc de la Creueta, encara que sigui 
una versió reduïda i anticovid, però 
el veïnat es podrà tornar a trobar i 
podrà conèixer i reconèixer la tasca 
que fan les entitats per avançar cap a 
unes ciutats sostenibles i respectuo-
ses amb les persones i amb l’entorn. 
Recordem en el Dia Mundial de la 
Terra, que es celebra el 22 d’abril, que 
el planeta demana amb urgència que 
actuem ja. I escoltem amb oïdes ben 
despertes, des de la nostra respon-
sabilitat com a individus que formen 
part d’una comunitat, el missatge clar 
de la Primavera Verda.

Alimentació sostenible, eix  
de la Primavera Verda del Coll

El grup de 5è de l’Escola Sant Josep està portant a terme una 
campanya de recapte d’aliments fins al 30 d’abril que aniran 
destinats al Rebost Solidari, una acció que els ha permès 
treballar diversos valors. Irene Vallejo, la seva tutora, va 
pensar que son temps de solidaritat i va preguntar als seus 

alumnes què es podia fer: la decisió va ser organitzar una 
campanya de recapte d’aliments per a l’entitat gracienca 
del Rebost Solidari que ha recorregut tot el centre, s’ha 
escampat pels carrers de la Vila i ha fet el salt a les xarxes 
socials. És la recta final per aconseguir l’objectiu.

El cicle recupera el 15 de maig la Festa Verda al Parc de la Creueta
Cedida

Recapte d’aliments a l’escola Sant Josep
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Amb el suport de:

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès
Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal.la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Punt Verd de Vallcarca
Av. Vallcarca, 71. 
Horari: De dilluns a dissabtes excepte festius, 
de 9 a 14 h i de 16.30 h a 19.30 

Aula Ambiental Bosc Turull 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Dos dissabtes al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Serveis d’interès

L’alumnat ha aconseguit la participació de supermercats del barri

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sostenible

Cedida

barrejar. Per això van proposar 
elaborar uns vídeos promocio-
nals per a l’Instagram de l’escola, 
i també un vídeo a la plataforma 
TIKTOK. “Estan molt motivats i 
tenen moltes idees”, afegeix Va-

llejo. Seguint i ampliant aquesta 
línia de treball per fer arribar el 
missatge més enllà de l’escola 
i aconseguir més aliments i 
productes d’higiene, també han 

Alumnat del Sant Josep 
amb el Rebost Solidari
El grup de 5è del col.
legi Sant Josep de Grà-
cia portarà a terme 
fins al 30 d’abril una 
campanya de recapte 
d’aliments que aniran 
destinats al Rebost 
Solidari, una acció que 
els ha permès treballar 
diversos valors. 

És temps de solidaritat. Això va 
pensar la tutora de cinquè de 
primària de l’escola Sant Josep, 
Irene Vallejo, i així ho va traslla-
dar al seu grup. De les accions 
que es poden fer, aquest grup 
d’estudiants va decidir organit-
zar una campanya de recapte 
d’aliments per a l’entitat graci-
enca del Rebost Solidari. 
Els joves alumnes es van posar 
en marxa i abans de Setmana 
Santa ja va van fer una primera 
recollida d’aliments que van fer 
arribar a Càritas. “Ells s’havien 
de fer-se càrrec de tot o de 
l’inventari, de fer cartells perquè 
la resta de classes hi col.labores-
sin”, explica la tutora. La tasca de 
difusió ha estat vital ja que els 
grups bombolles no es poden 

Cedida

Foto de família de l’alumnat que està portant a terme el recapte d’aliments

editat fulletons informatius que 
han repartit pel barri. Precisa-
ment aquest dilluns han donat un 
pas mes i han aconseguit la col.
laboració de dos supermercats 
proper al centre. 
Quan van començar a treballar 
la campanya, l’escola va con-
tactar amb el Rebost Solidari i 
dos voluntaris de l’entitat van 
fer una xerrada per explicar el 
seu funcionament. “Va ser molt 
interessant perquè els infants 
van poder fer moltes preguntes 
i conèixer de primera mà com 
funciona l’entitat”, assegura la 
mestra.
En la recta final de la campanya, 
els seus impulsors fan una darre-
ra crida a la ciutadania gracienca 
perquè les persones que encara 
no ho han fet s’hi sumin i portin 
aliments i productes d’higiene 
a aquesta escola del carrer 
Montseny. 

Dos voluntaris de 
l’entitat van fer una 

xerrada a l’escola sobre 
el seu funcionament 

Després de les activitats de 
descoberta de la natura que 
l’Aula del Bosc Turull ha fet 
durant el mes de març amb 
diverses escoles de Gràcia, 
les dirigides a la ciutadania 
i les sorgides de fer xarxa 
amb La Verdinada o l’AiguArt, 
l’equipament també s’aliarà 
amb el cicle de la Primavera 
Verda del Coll, oferint diver-
ses activitats durant el mes 
de maig. 
Dimecres 12 de maig, Joan 
Solé, tècnic del Programa de 
Compostatge Comunitari de 
l’Aula Ambiental Bosc Turull 
i membre de la Societat Ca-
talana d’Educació Ambiental, 
farà una formació virtual per 
a compostaires. En aquesta 
sessió es donarà a conèixer 
millor el món del compostat-
ge, i aprendre com participar 
del compostatge comunitari 
o com fer-ne a casa, a més de 
resoldre qualsevol dubte. 
Dimecres 26 de maig el col.
lectiu Eixarcolant oferirà 
una passejada pel Bosc Turull 
per conèixer i redescobrir 
aquelles plantes útils que 

hi ha en els marges, horts i 
boscos, que sovint passen 
desapercebudes. Mal anome-
nades “males herbes”, moltes 
d’elles són comestibles i 
tenen un gran potencial. Les 
responsables del taller s’en-
carregaran de posar-les en 
valor i mostraran com poden 
contribuir a fomentar una 
alimentació saludable i una 
agricultura sostenible. 
I per últim, dissabte 29, l’aula 
ambiental en col.laboració 
amb diferents entitats han 
programat una passejada 
per descobrir les diferents 
iniciatives que hi ha als barris 
per promoure l’agricultura 
urbana. El recorregut passarà 
per l’Hort de l’Avi, els Horts 
de Turull, l’Hort Okupat de 
Farigola, els diferents espais 
cultivables del col.lectiu 
DESENRUNA i l’Hort de les 
Cases.  Es donaran a conèi-
xer les diferents tipologies 
d’hort i les diferents maneres 
que tenen d’organitzar-se i 
gestionar-se, i els valors am-
bientals i socials que aporten 
al territori.  

Compostatge, plantes 
oblidades i passejada pels 

horts del Coll i Vallcarca
Cedida

S.M.
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La iniciativa, que va premiar l’an-
terior edició el juny de 2017 una 
reforma a Balcells 41, ha rebut 
ara un total de 47 propostes, 33 
de les quals van passar a la se-
gona fase. D’aquestes van sortir 
els 10 projectes guanyadors i els 
10 accèssits. Està previst que les 
obres de les cobertes comencin 
durant aquest any i s’acabin 
el 2022. La coberta de Gràcia 
seleccionada es troba al terrat 
d’una finca de 14 habitatges al 
carrer Carolines i el projecte té 
225 m2, dels quals 118 m2 són 
de verd. 

Els deu projectes guanyadors 
reben una subvenció del 75% del 

Premiat un projecte de 
coberta verda en un edifici 
del carrer Carolines 

cost, amb un límit de 100.000 
euros per coberta. Pel que fa 
als deu accèssits (des de l’onzè 
fins al vintè classificats), rebran 
una subvenció de 1.500 euros en 
concepte de despeses tècniques. 
Les propostes seleccionades 
inclouen elements com horts 
urbans d’autoabastament, re-
collida d’aigües pluvials, instal.
lacions de generació d’energia 
renovable, zona de compostatge 
de residus orgànics i zones d’es-
tada i esbarjo. 

L’anterior projecte guanyador 
va ser a Balcells 41, al terrat 
d’una finca d’habitatges a Camp 
d’en Grassot. Després de la 
reforma, el terrat ara té diver-
ses espècies hortícoles i taules 
de cultiu que aprofiten l’adob 

Plànol de la proposta seleccionada

Cedida

La proposta, que inclou 
118 m2 de verd per al 
terrat de l’edifici ubicat 
al número 13 del carrer 
Carolines, és una de les 
deu guanyadores del 
segon concurs de co-
bertes verdes impulsat 
per l’Institut Municipal 
de Paisatge Urbà.

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sostenible

S.M.
generat de les compostadores i 
l’aigua de pluja que es recull en 
un dipòsit a la coberta. A més, 
un petit estany de peixos ajuda 
a fertilitzar una àrea de cultura 
aquapònic de verdures de fulla. 
Les necessitats hídriques es 
cobreixen amb aigua de pluja, 
distribuïda amb un sistema per 
degoteig, la bomba del qual utilit-
za energia produïda per la nova 
instal.lació fotovoltaica. 

La convocatòria va dirigida a 
edificis d’habitatges de titularitat 
privada, ja que l’objectiu és que 
la coberta suposi un benefici 
de caràcter col.lectiu o social 
per als residents. En queden 
excloses les cobertes la finalitat 
de les quals sigui dur-hi a terme 
activitats que generin beneficis.
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La Primavera del Coll recupera la Festa 
a la Creueta, acte emblemàtic del cicle

Aprofitant enguany la celebració de 
Barcelona com a Capital Mundial de 
l’Alimentació Sostenible, el centre cívic 
del Coll-La Bruguera a la Primavera Verda, 
amb tot un seguit d’activitats que posaran 
èmfasi en el paper que la ciutadania, els 
moviments socials i els barris poden jugar 
en el procés cap a un model alimentari 
més ecològic i socialment més just. Així, 
la proximitat, el kilòmetre 0, el consum 
responsable o el binomi salut i alimen-
tació seran alguns dels conceptes que 
es desenvoluparan al llarg de gairebé les 
quatre setmanes que dura el cicle. Nova-
ment, la iniciativa compta amb el suport 
i la complicitat de nombroses entitats i 
col·lectius del barri i també de la ciutat, 
que enriqueixen els continguts i la difusió 
del programa. 
Així, dijous 6 de maig s’inaugurarà l’expo-
sició Alimentació Sostenible, organitzada 
per l’equip de l’espai de Consum de 
Barcelona, una mostra que vol promoure 
una reflexió sobre l’impacte del model 

Del 6 al 29 de maig tindrà lloc 
la propera edició de la Prima-
vera Verda del Coll, un cicle 
que impulsa el centre cívic 
amb el suport i la complicitat 
d’entitats i col·lectius locals i 
de ciutat per avançar cap a 
un model social i econòmic 
sostenible i just. Enguany, 
després d’una edició virtual 
i reduïda en 2020, la major 
part del programa es podrà 
fer presencial -amb totes les 
mesures sanitàries- i celebrar 
la Festa Verda al Parc de la 
Creueta el 15 de maig.

Enguany la Festa Verda, el 15 de maig al Parc de la Creueta, incorporarà totes les mesures anticovid

Silvia Manzanera

Arxiu / Cedida

alimentari actual en la salut i en la del 
planeta. L’exposició dona a conèixer pro-
postes i alternatives per fer possible una 
alimentació més saludable i sostenible.
A més dels tallers i les taules rodones 
que aprofundiran sobre diferents as-
pectes de la temàtica, un dels actes més 
destacats del programa és, sens dubte, 
la Festa Verda, que l’any passat no es va 

poder celebrar a causa de la pandèmia.  
“No serà ni de lluny com les anteriors 
edicions, serà una versió molt reduïda per 
poder complir amb totes les mesures de 
seguretat, però estem molt contents de 
poder fer-la”, reconeix Xavier Franch, di-
rector del centre del Coll, Dissabte 15 de 
maig a partir de les onze del matí el parc 
de la Creueta del Coll acollirà la Festa 

Verda, amb pun d’informació d’activitats 
sostenibles, espectacle familiar i activitats 
infantils, diversos tallers i la música i ale-
gria rumbera de Sabor de Gràcia. 
El cicle també proposa tallers lúdics per 
aprendre a cuinar de forma saludable 
i sostenible, aprofitant les sobres dels 
menjars, de forma creativa i evitant el 
malbaratament i per prendre consciència, 
de manera pràctica, d’una altra manera de 
consumir amb sentit de la responsabilitat 
ambiental i social. En aquesta línia, Xènia 
Elias de Zero Waste ensenyarà a cuinar 
croquetes, un plat universal i a l’abast de 
tothom, amb consciència ecològica (di-
jous 13 de maig a les 18.30 h). I Nikoletta 
Theodoridi de Sobres Mestres impartirà 
el taller ‘Les cremes i sopes d’arreu del 
món’, cuina antimalbaratament basada en 
aliments frescos, de proximitat i recupe-
rats, per a persones interessades a apren-
dre noves receptes i alhora adoptar nous 
hàbits a favor del medi ambient (dijous 27 
de maig a les 18.30h).
Les conferències arrencaran amb una 
taula rodona el 7 de maig sobre consum 
responsable, agroecològic i de proximitat 
amb suport als col·lectius de pagesos del 
territori, on participaran les cooperatives 
de consum Trementinaires, Més Fresques 
que un enciam i els projectes agroecolò-
gics Dunia i El Rusc que diu Sí.
‘Davant del canvi climàtic, alimentació 
sostenible i consum de proximitat’ serà 
un altre activitat que proposa l’equip de 
la Casa d’Oficis Barris Sostenibles de 
Barcelona Activa. L’objectiu de la dinà-
mica és donar a conèixer com afecta a 
l’emergència climàtica el nostre model de 
consum alimentari i què podem fer per 
evitar-ho (dimarts 18 de maig a les 19h). 
L’última conferència serà sobre alimen-
tació i salut, per aprendre a incorporar 
hàbits saludables i sostenibles en el dia a 
dia a l’hora de planificar, comprar, cuinar, 
menjar, conservar, reaprofitar i llençar 
aliments. La dietista i reeducadora alimen-
tària Maria Alcolado serà l’encarregada 
d’impartir aquesta xerrada dimarts 25 de 
maig a les 18.30 h.  A banda, hi ha progra-
mades dins del cicle diferents activitats 
que es portaran a terme al Bosc Turull.Activitat a l’Aula Ambiental del Bosc Turull, que també participa a la Primavera Verda del Coll

Arxiu / Bosc Turull
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Els vespres i nits a Gràcia fa mesos que no són el mateix: els 
veïns de la plaça del Sol no se'n saben avenir, de la tranquil-
litat que tenen i els conductors dels vehicles del BCN Film Fest 

poden aparcar al carrer verdi mentre les estrelles presenten les seves 
pel·lícules (i ells fan un mos amb el maleter d'un dels cotxes fent de taula 
improvisada). Però, com s'ho fan els clàssics venedors de fl ors? Almenys 
en Sami, el carismàtic xaval que acompanya la venda amb rodolins -i 
que fi ns i tot va meréixer tenir un personatge al Polònia fa uns anys- s'ha 
adaptat a l'horari de tarda. Corre per les places. Compreu-li fl ors!!

El
depen-

dent

Cartes al director

Pensions 
Des de fa mesos, la Coordinadora Estatal 
en Defensa de les Pensions Públiques 
(COESPE) està impulsant una campa-
nya estatal de recollida de signatures per 
demanar al Congrés de Diputats una au-
ditoria independent dels comptes de la 
Seguretat Social. Durant molts anys s’han 
difós des dels governs, des de les entitats 
fi nanceres i des dels mitjans de comuni-
cació informacions que el sistema públic 
de pensions no era sostenible i que calia 
reformar-lo. Les reformes proposades per 
evitar el col·lapse anaven sempre en la di-
recció de reduir les despeses en pensions: 
augment dels anys de cotització i de la 
vida laboral, endarrerir l’edat de la jubila-
ció, penalització de la jubilació anticipa-
da, etc. Mesures que suposen una reduc-
ció de l’import de les pensions. El que no 
s’explica mai són les causes per les quals 
les pensions públiques no són sostenibles. 
Hi ha dos grans motius: 
En primer lloc, s’han reduït les cotitzaci-
ons socials pel fort increment de l’atur a 
partir de la crisi de 2008, els baixos sala-
ris, les bonifi cacions i tarifes planes a les 
empreses, etc. En segon lloc, perquè la 
Seguretat Social s’ha fet càrrec de despe-
ses (anomenades impròpies) que corres-
ponien a l’Estat. El Pacte de Toledo des 
dels seus inicis va recomanar diferenciar 
les fonts de fi nançament de la Seguretat 
Social, per tal que les cotitzacions socials 
només s’utilitzessin per pagar les pen-
sions contributives i, si havia superàvit, 
s’havia de destinar a un Fons de Reserva 
pels temps de crisi. En cas de problemes 
econòmics, l’Estat havia de fer aportaci-
ons a la Seguretat Social, no préstecs, per 
tal de garantir el pagament de les pensi-
ons. El Fons de Reserva de la Seguretat 
Social està pràcticament buit. Els ingres-
sos de les cotitzacions socials s’han redu-
ït a causa de l’increment de l’atur, de la 
devaluació salarial, de les bonifi cacions 
patronals i d’altres mesures. L’Estat no ha 
fet aportacions a la Seguretat Social si no 
li ha concedit préstecs per pagar les pensi-
ons. Per tant en aquests moments, la S. S. 
deu a l’Estat 70.000 M€!
Assemblea de Pensionistes de Gràcia 

Editorial

La postpandèmia al barri

Per comprovar amb certa perspectiva l'evolució d'algunes notíci-
es, a l'Independent tenim el costum d'agafar almenys les edicions 
que publicàvem del setmanari ara fa un any i això ens presenta un 

barem raonable per veure el got mig buit o mig ple en el drama nos-
tre de cada dia. Ara fa un any estàvem en ple pic del confi nament més 
extrem que hem viscut mai, els graciencs redescobríem els carrers 
i parcs propers en una mena de turisme d'1 km, l'exèrcit desinfecta-
va residències al carrer Gran o a Mare de Déu dels Desemparats, l'Hos-
pital de l'Esperança estava desbordat, en Víctor Nubla havia mort, 
aquest setmanari decidia traient notícies de sota les pedres i sortir 
tant sí com no cada setmana (amb menys exemplars perquè només 
estaven obertes les farmàcies i els súpers) i el principals protagonis-
tes eren les xarxes de suport que mobilitzaven 1.700 veïns a Gràcia i a 
Vallcarca.

Un any després continuen fent cua les ambulàncies a l'Esperan-
ça, anem amb mascareta i encara tenim por al virus, però els comer-
ços revifen, els projectes municipals es reactiven i els veïns organit-
zats per ajudar els col·lectius més tocats per la pandèmia agafen més 
múscul. No és notícia de portada, però mereix ser notícia editoria-
litzada la mobilització d'una trentena d'entitats, des dels CAP fi ns al 
Banc Expropiat, que han elaborat un diagnòstic de la salut a la Vila 
de Gràcia i al Camp d'en Grassot que s'ha traduït en cinc projectes de 
gran rellevància: ningú dormint al carrer, ningú sense targeta sani-
tària, caminades, parlem amb el CAP i suport a la tramitació online. 
Joves, gent gran i pobresa són els tres sectors objectius. La coordina-
ció entre institucions, entitats i veïns, en el territori on va néixer el 
projecte Radars d'acompanyament de la gent gran, fa un salt endavant 
novament quan es tracta de no deixar ningú enrere.

Perquè no tothom té amics i família, perquè no tothom sap fer un 
tràmit per internet, perquè no tothom té recursos per dormir en un 
llit, perquè no tothom té algú amb qui sortir a caminar i petar la xer-
rada, perquè no tothom fa anys que viu en aquesta ciutat. Però l'em-
penta del barri és imparable, i també les dones que coordinen aquests 
projectes (sí, totes són dones), i aquesta energia i força de voluntat no 
surt als plans d'inversions municipals ni a les obres socials privades.   
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Conxa Garcia

Acaba de sortir un llibre fet per deu 
dones periodistes feministes on par-
len de les seves àvies, totes dones del 

36, aquelles a les quals a Gràcia els hem 
dedicat una plaça. Com diu la Cristina 
Sen a La Vanguardia, “elles van ser les 
grans salvadores de les seves famílies, les 
que amb la seva fortalesa i empenta van 
esperonar els seus cap a la vida, els van 
protegir, van treballar de valent perquè 
tiressin endavant en condicions duríssi-

mes. Una mostra d’aquestes dones que 
van restar oblidades per la història ofi ci-
al. Aquestes periodistes, entre les quals 
la Carme Freixa o la Isa Gaspar, ens pre-
senten la vida de les seves àvies a Nietas 
de la memòria. El que fan és rescatar del 
silenci la història de dones que com la 
Isabel, la Juana, la Coronada, la Juliana, 
la Maria, l’Angelines, la Luz, la Lola, la 
Benita, la Cristina, la Vicenta i la Lorenza 
“van sostenir el país en la guerra i la dic-
tadura”. La mirada masculina de la his-
tòria ha amagat el paper fonamental que 
van exercir aquestes dones de procedèn-
cies diferents que van haver de lluitar en 
un país on no tenien cap dret. He pen-
sat en la nostra Juliana Martínez que és 
una d’aquestes dones que va tirar la seva 
família endavant en condicions adver-
ses des del quiosc de la Plaça de la Vila. A 
Gràcia no les oblidarem pas.•

Àvies i netes 

Una autora incòmoda 
per a les autoritats 
i els negacionistes 
del canvi climàtic

Ull de 
dona

Opinió
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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 convidada

Volem confi ar en les institucions

D ivendres 9 d'abril L'Independent de Gràcia 
publicava aquesta notícia: L'Ajuntament fa 
retocs al segell monàrquic del Cinc d'Oros i sos-
té que només és manteniment amb el subtítol 
Operaris de Patrimoni han treballat aquests 

dies un motlle de l'escut en guix "per si es malmetés l'ori-
ginal". Volem explicar el procés comunicatiu que es 
va seguir al setmanari per saber la notícia, intentar-la 
contrastar amb sis fonts diferents i publicar-la, i com 
el resultat, confi ant en la font ofi cial i més altament 
autoritzada, el Servei de Premsa del Gabinet de l’Al-
caldia de l'Ajuntament de Barcelona, es va refl ectir al 
setmanari amb una resposta institucional no certa.

El coneixement de la informació arrenca dimarts 
6 quan casualment passem per passeig de Gràcia 
amb avinguda Diagonal i trobem tapat el segell mo-
nàrquic de l'obelisc de la plaça del Cinc d'Oros. És 
l'únic element polític que falta per retirar des que el 
2011 l'Ajuntament va treure l'estàtua franquista de 
la Victòria de la peanya on hi ha el segell i des que el 
2017 es va canviar el nom a la plaça. Dimecres 7 hi 
passem per segona vegada, dos cops, i el segell se-
gueix cobert però ara amb un motlle gruixut. Dijous 
8 hi tornem a passar i parlem amb els operaris. En 
aquests tres dies, consultem el canvi amb petició ofi -
cial al Servei de Premsa i a la Conselleria Tècnica del 
Districte, al regidor de Gràcia (aprofi tant una entre-
vista ja pactada abans que es fa dimecres) i també 
fem tres consultes més a polítics i tècnics municipals. 
La majoria argumenten no saber-ne res o tiren pilo-
tes fora. La resposta ofi cial des de Premsa arriba di-
jous: "manteniment". 

Els lectors de L'Independent, ciutadans de Gràcia 
i de Barcelona, van llegir divendres 9 d'abril una no-
tícia amb una resposta ofi cial institucional no certa, 
si bé també era evident que la tria de les paraules de 
L'Independent per elaborar la redacció de la infor-
mació desprenia incredulitat i subratllava suspicàci-
es. Sense moure'ns del llenguatge informatiu, l'elec-
ció de verbs com "sosté" o expressions com "per si 
es malmetés l'original" posaven protecció periodísti-
ca a la resposta ofi cial de "manteniment" del segell, 
just en un moment de qüestionament de la institu-
ció monàrquica, d'un govern a la ciutat que ha anat 
retirant els símbols reials i quan faltaven pocs dies 
per al 14 d'abril, commemoració institucional de la 
Segona República.

Volem subratllar el caràcter no cert de la informa-
ció transmesa per l'Ajuntament, després que dissabte 
17 d'abril es fes difusió ofi cial per part de la institució 
de l'anunci de retirada del segell monàrquic de la pla-

ça del Cinc d'Oros i també un cop rebudes les expli-
cacions aquest dimarts 19 per part de la direcció tèc-
nica de Premsa de l'Ajuntament. "No estava clar en 
aquell moment que es pogués retirar", ha estat l'ex-
plicació per argumentar l'errònia informació anteri-
or. Cal apuntar aquí que el 2012 ja es va fer una prova 

de retirada del segell només per comprovar l'estat 
malmès del medalló a Pi i Margall del qual encara hi 
ha detalls parcials a sota; per tant, sí que estava clar 
que el segell es podia retirar. Agraïm, en tot cas, la 
resposta posterior, però no podem acceptar com a 
periodistes que el gabinet de Premsa i Comunicació 
de l'Ajuntament de Barcelona hagi transmès una in-
formació no certa. "No ens deixaven dir res, per indi-
cacions de Premsa i Patrimoni", va admetre posteri-
orment una de les sis fonts consultades.

Les relacions entre les institucions i els ciutadans 
es basen en la confi ança mútua, i els mitjans -i els ca-
nals de comunicació a través dels quals ens nodrim 
per contrastar les informacions- no sempre estem 
encertats. Els mitjans de comunicació tenim una alta 
responsabilitat social a l'hora d'exercir de mitjancers 
i altaveus d'aquesta relació de confi ança entre insti-
tucions i ciutadans, i més quan fa anys que travessem 
un fort descrèdit d'aquestes institucions. Volem con-
fi ar en les institucions quan ens transmeten la infor-
mació que els demanem, perquè els ciutadans tenen 
dret a estar informats amb la màxima qualitat, exclu-
sivitat i immediatesa. 

En aquesta relació de confi ança entre instituci-
ons, mitjans i ciutadans hi ha una pugna legítima 
pel control de l'agenda, la rapidesa en la transmis-
sió de les notícies i la necessitat de contrast, que pot 
crear divergències entre les parts sobre el moment 
de difusió més adequat. Per això existeix el pacte i la 
bona sintonia que sempre hem tingut amb totes les 
nostres fonts, des de grans corporacions fi ns als nos-
tres veïns. El que no podem acceptar és la informa-
ció no certa, perquè això supera una línia vermella en 
l'exercici de la comunicació que està plenament reco-
llida en el Codi Deontològic dels Periodistes, i que el 
gabinet de Premsa de l'Ajuntament de Barcelona va 
travessar perillosament en els fets que hem relatat. 

Volem confi ar en les institucions. Estem conven-
çuts que només es tracta d'un fet aïllat. Els lectors 
de L'Independent, insistim: en tant que ciutadans de 
Barcelona, no s'han de sentir enganyats per la infor-
mació no certa que vam difondre, perquè el setmana-
ri va matisar les explicacions ofi cials sense allunyar-se 
del llenguatge informatiu. L'Ajuntament de Barcelona 
no cal que tingui les millors relacions amb els mitjans, 
sigui aquest setmanari -amb qui són i han estat bo-
nes- o qualsevol altre, però cal que tingui en compte 
que som altaveu i mitjancer cap als veïns d'una ciutat 
on l'Ajuntament és la principal institució, i que ha de 
transmetre la informació que vulgui i pugui, en el rit-
me que consideri, però que sigui sempre certa.•

Albert Balanzà, director de L'Independent de Gràcia

Les relacions entre les 
institucions i els ciutadans es 
basen en la confi ança mútua 
i els mitjans, com a altaveus 
d'aquesta relació, no podem 
acceptar una informació no 
certa, perquè això supera una 
línia vermella recollida al Codi 
Deontològic i que l'Ajuntament 
ha travessat perillosament

Foto: Cedida
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Exposicions
Fins al 23 d'abril 
Cenizas, d'Eric Iocco. En aquesta mostra, 
l'artista Eric Iocco presenta treballs inè-
dits de la seva obra pictorica i sonora, una 
experimentació amb nous llenguatges 
que transgredeixen les convencions clàs-
siques de representació, el resultat de la 
seva recerca constant per trobar un llen-
guatge propi. 
Galeria H2O (Verdi, 153)

Fins al 30 d'abril
Exposició Homenatge als grans de la ci-
ència fi cció universal. Selecció d'imatges 
en homenatge als grans referens de la li-
teratura fantàstica i de ciència fi cció de 
tots els temps.
CC El Coll la Bruguera (Aldea, 15)

Exposició de les il·lustracions de l'artista 
Xavi Ruftop, que aborda des del surrealis-
me temes com la solitud, el buit existenci-
al o les drogues en un món sense aplicació 
física ni lògica, on tot és efímer i on tot 
s'explica per si mateix.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Fins al 16 de maig
Estimat Diari. Durant el confi nament 
provocat per la Covid-19, els infants de 
Barcelona van compartir com estaven, 
com se sentien i com vivien a través de di-
buixos, pintures, vídeos i relats publicats 
en aquest web. Ara, la ciutat vol compar-
tir aquest record a través d'una exposició 
itinerant que recorre la ciutat durant el 
curs 2020-2021, i que estarà oberta a tot el 
veïnat i també a les escoles.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Fins al 15 de juny
Campañà: L'estètica de la modernitat me-
cànica, mostra d'Antoni Campañà, foto-
periodista que va immortalitzar infi nitud 
d'esdeveniments socials de la Catalunya 
del segle XX. Aquesta exposició refl exio-
na sobre la introducció de el vehicle en les 
ciutats i de quina forma va transformar 
els seus carrers. A través d'una selecció de 
més de 50 fotografi es de vehicles i entorns 
industrials, el visitant podrà descobrir 
l'evolució dels paisatges urbans i admirar 
l'evolució de Barcelona i la societat entre 
1925 i 1975.
Casa SEAT (Pg. de Gràcia, 109)

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 23 d'abril
Micro obert per Sant Jordi a la Fontana. 
Inscripció prèvia al web de l'equipament.
Plaça de la Fontana (Gran de Gràcia, 190), 
a les 17.30 h 

Concert de Sant Jordi: Tintoreria La 
Viuda. Cal inscripció prèvia.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19 h

Dissabte 24 d'abril
Taller amb David Balsells: Remeis per al 
sistema nerviós.
Antic Forn Vallcarca (Cambrils, 10), a les 
11 h

Mostra de dansa contemporània a càrrec 
d'alumnat d'Àrea espai de dansa i creació 
+ Presentació de l'espectacle Parrà a càr-
rec de Miquel Barcelona i Marc Vilajoana. 
Inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), d'11.30 a 13 i de 
18 h a 19.30 h

Concert a la plaça: Open Mouth + Tupé. 
L’aforament és limitat amb reserva prèvia 
a través del formulari web.
Plaça de la Fontana, a les 12 h

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

Masterclass de Shuffl  e Dance. Inscripció 
prèvia a casaljoves@ccelcoll.org.
CC el Coll-La Bruguera (Aldea, 15.17), a les 
18 h

Espectacle: Dansa DID 360. Celebració 
del Dia Internacional de la Dansa en col-
laboració amb 360GRADOS. Participants: 
Alas de Luz, Slam Dancing, Swing 
Maniacs, The Stompers, Musique Dansa, 
Barcelona Dance Center. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19 h

Assaig obert del Work in progress: 
Performance al voltant del viatge al fons 
del Mar. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Jaume Fuster (Lesspes, 20-22), 
a les 19 h

Dance Performance / Impro amb Saxo: 
Eli Selves + Ferran Besalduch.
Antic Forn Vallcarca (Cambrils, 10), a les 
19.30

Diumenge 25 d'abril
Mostra de diferents coreografi es i estils 
de dansa: jazz, hip-hop, contemporany i 
commercial a càrrec d'alumnes i compa-
nyies de l'escola Slam Dancing.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 11.30 h

Presentació dansa urbana amb Bang i 
Pretty Savage i dansa neoclàssic amb 
When Ballet Meets Swing de l'esco-
la d'Arts Escèniques IPSI & Companyia 
Leftlovers.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 13 h 

Concert: ZA! El concurso (amb Tarta 
Relena i Jordi Vilches). Gandula Segell 
Resident.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 13 h

Dilluns 26 d'abril
Taller de narració oral per a adults. A càr-
rec de Rubén Martínez Santana.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d'Hebron, 65-69), a les 17 h

Dimarts 27 d'abril
Taller: Kundalini ioga (matrícula oberta). 
Cada dimarts.
Antic Forn Vallcarca (Cambrils, 10), 12 h

Espectacle de dansa: Swing Cats. 
Aforament limitat amb reserva prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18.30 h

Dimecres 28 d'abril
Presentació de l'espectacle de performan-
ce de dansa contemporània Identitat a 
càrrec de V. Marotta, resident del CC la 
Teixonera.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Dijous 29 d'abril
Dia de la dansa. Espectacle en viu. 
Exhibicions de diferents disciplines. 
Càpsula de música electrònica per tancar. 
Can Carol (Cambrils, 26-28), a les 17 h

Dansa: Youth Training.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h

Teatre: Terrorífi ca comèdia.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 19 h

Divendres 30 d'abril
Teatre familiar: Amy (& The Orphans), 
Cia La niña bonita. + 8 anys. Entrada gra-
tuïta amb inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Exposició: Sant Jordi, vist per les dones 
creadores de Gràcia. Visites comentades 
els divendres 23 i 30 d'abril. Reserva prè-
via casalcardener@gmail.com
Casal Cardener (Cardener, 45), a les 18 h

Entitats

Divendres 23 d'abril
Setmana de la Dansa. Portes obertes. 
Cursos i tallers per a infants i adults 
d'expressió Corporal
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 18 h

Dissabte 24 d'abril
Voluntariat per la biodiversitat urba-
na. Organitzat per SEO-Birdlife i Depana. 
(aula@boscturull.cat / 93 213 39 25)
Aula Ambiental Turull, a les 10.30 h

Ruta per la memòria popular de la 
Teixonera amb Carles Sanz. Cal inscrip-
ció prèvia. Organitza Agita't Gràcia.
Sortida del Mercat del metro Vall d'He-
bron, a les 11 h

Entreacte literari: lectura dramatitzada 
per celebrar Sant Jordi a càrrec del Grup 
de Teatre i Poesia del Centre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Diumenge 25 d'abril
Espectacle: Na taberna canto conto! 
Furafollas Agrupació Teatral i Associació 
Anin Narradores i Narradors. 
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 43), a 
les 12.30h

1r cicle amb Veu de Dona. Recital 
Pasarel·les, cantar i dir, a càrrec de Rosa 
M. Arrazola i Clàudia Cabero.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h

Cinema i esperanto: El coche a peda-
les (Ramon Barea. 2004). Presenta Xavi 
Alcalde.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h
 

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Espectacle audiovisual per als més petits
Aquest cap de setmana L'autèntica proposa un viatge lúdic pels elements 
de la natura, una experiència audiovisual on els infants habiten l'espai 
escènic fent un recorregut a través dels quatre elements, que fi nalitza 
ballant en una discoteca molt especial per a infants a partir d’1 any.
La proposta 'Oh, uh, ah, ei!! Terra•Aire•Foc•Aigua' és una producció creada per 
Jordi Teixidó, actor, realitzador i guionista audiovisual; i ideada per Verónica 
Pallini, actriu, antropòloga i directora de L’autèntica; amb música de Santi 
Vilanova. Es pot fer la reserva de les entrades www.lautenticateatro.com

Del 23 al 25 d'abril al Cercle de Gràcia (Martí, 18), a les 18 h 

Recomanem

Cedida

Amb el suport de
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Una investigació 
descobreix al Vallcarca 
dels anys 30 dues 
artistes surrealistes 
Amb vincles amb Remedios Varo i Joan Miró, les germanes 
Nàdia i Vàlia Sokolova van viure al 259 de República Argentina

Silvia Manzanera

El panorama artístic i cul-
tural dels anys 30, amb 
Vallcarca com a centre 
d'acollida de figures com 
ara la pintora Remedios 

Varo o el músic Arnold Schönberg, 
agafa una nova dimensió gràcies a 
la descoberta de dos noms nous: la 
poetessa Nàdia Sokolova i la pinto-
ra i cantatriu Vàlia Sokolova. 

Una investigació de la Fundació 
Apel·les Fenosa del Vendrell diri-
gida per Josep Miquel Garcia ha 
descobert que aquestes dues ar-
tistes d'origen rus van viure al nú-
mero 259 de l’Avinguda República 
Argentina entre el 1931 i l’inici de 
la Guerra Civil i tenien vincles amb 
els logicofobistes i el grup ADLAN 
(Amics de l'Art Nou). "Els logicofo-
bistes eren uns surrealistes que es 
volien menjar el món als anys 30 
però la guerra va acabar amb els 
seus somnis", explica Josep Miquel 
Garcia, que portava els últims deu 
anys "obsessionat" amb Nàdia 
Sokolova, estirant d'un fi l que passa 
per Remedios Varo i els Josepets o 
una carta de Joan Miró a Joan Prats 
on li pregunta si "la Nadia és ja a 
New York o encara no s’ha mogut 
dels Josepets?". 

El llibre explica que Nàdia es va 
instal·lar en aquest pis gracienc, "en 
un barri on devia conèixer Carles 
Sindreu pels seus vincles amb el 

Club de Tennis de la Salut o amb el 
cercle de Schöenberg o de Robert 
Gerhard". La tasca de recerca ha 
topat amb algunes sorpreses: amb 
el llibre ja editat i a punt per pre-
sentar a l'exposició que el Museu 
del Vendrell prepara per al maig, 
Garcia descobreix fa dues setma-
nes a la mostra Miró-ADLAN noves 
dades de la vida de Vàlia Sokolova i 
conclou que és germana de Nàdia. 
"La seva vida era un autèntic mis-
teri i hi havia aquesta confusió amb 
la Vàlia, però ja tinc clar el vincle 
familiar i que totes dues van viure 
a la casa de Vallcarca", explica l'in-
vestigador. I ara, després de tants 
anys, se li ha obert un nou front. 
"La història és molt cruel i sempre 
se n'oblida de gent, per això crec 
que és molt rellevant conèixer les 
vides d'aquestes dones, tenint en 
compte també que el surrealisme 
aquí sempre ha estat masclista, i 
entendre com i perquè unes noies 
joves s'integren a la ciutat comtal, 
en aquell moment, una gran ciutat 
de la modernitat", clou Garcia. •

Cultura

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Godzilla versus Kong. Dv, ds, dg, 

dc i dj, 16.00 i 18.30.
• Mortal Kombat. Dv, ds, dg, dc i 

dj, 15.55 i 20.00.
• Una veterinaria en la Borgoña. 

Dv, ds, dg, dc i dj, 18.05.
• Otra ronda. Dv, ds, dg, dc i dj, 

16.15 i 18.45.
•¡UPSSS! ¿Y ahora dónde está 

Noé? Dv, ds, dg, dc i dj, 18.00. Ds i 
dg, 16.00.

• Una veterinaria en la Borgoña. 
Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00 i 19.55.

• Raya y el último dragón. Dv, ds, 
dg, dc i dj, 15.55 i 18.15.

• Una joven prometedora. Dv, ds, 
dg, dc i dj, 16.30 i 19.00.

• El informe Auschwitz. Dv, dc i 
dj, 16.00.

• Nomadland. Dv, ds, dg, dc i dj, 
20.00.

• Tom y Jerry. Dv, ds, dg, dc i dj, 
17.55.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Raya y el último dragón. Ds i dg, 

16.00.
• Les dues nits d'ahir. Dv i dj, 

16.00. Dg, 20.00. Dc, 16.00, 18.00 
i 20.00.

• Otra ronda. Dv, ds i dg (VOSE), 
20.00. Dv i dj, 16.00 i 20.00. Dv, ds, 
dg, dc i dj (cast), 17.30.

• Don Carlo (òpera diferit des del 
Festival de Salzburg). Dj (VOSC), 
18.00.

• Khanaur. Ds (VOSE), 20.00.
• Nomadland. Dv, ds, dg, dc i dj 

(cast), 18.00. Dv, ds, dg, dc i dj 
(VOSE), 20.00.

• El horizonte. Dv, dc i dj (VOSE), 
16.00.

• Detectiu Conan: la bala escarla-
ta. Dv (VOSC), 20.00. Ds i dg (cata-
là), 18.00.

• !UPSSS! ¿Y ahora donde está 
Noé? Ds i dg (català), 16.00.

• Zog i els doctors voladors. Ds i 
dg (català), 16.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• BCN Film Fest. Fins al 22 d'abril. 
Divendres 16 d'abril:
• Paulo Conte, via con me. 12.00.
• Solo una vez. 12.00.
• Pequeño país. 12.15
• Sombra. 16.00.
• Charles Chaplin (curts). 16.30.
• El fotógrafo de Minimata. 19.35.
• El triunfo. 20.15.
• Rashomon. 20.20. 
• The Goog Traitor. 17.00.
• Last Call. 17.45.

• El circo. 18.15.
• Solo una vez. 18.30.
• El año de furia. 19.45.
Consultar programació i horaris a 

www.bcnfi lmfest.com

Verdi Park. Torrijos, 49
• Minari. Historia de mi familia. 

Dv, 16.30. Ds, dg, dl, dc i dj, 17.45.
• Crock of Gold: bebiendo con 

Shane MacGowan. Dv, 19.00. Ds 
i dl, 11.30 i 19.55. Dg, dm, dc i dj, 
19.55.

• Otra ronda. Dv, 11.30 i 17.00. Ds i 
dg, 17.45 i 20.00. Dl, dc i dj, 11.30, 
17.50 i 20.05. Dm, 11.30 i 17.50.

• Nomadland. Dv, 11.30, 16.30 i 
19.00. Ds i dg, 18.00 i 20.10. Dl i 
dc, 11.30, 16.00, 18.05 i 20.10. Dm, 
16.00, 18.05 i 20.10. Dj, 16.00 i 
18.05.

• Una joven prometedora. Dv, 
11.30 i 16.30 i 19.00. Ds i dg, 11.30, 

18.00 i 20.05. Dl, dm, dc i dj, 11.30, 
15.50, 18.00 i 20.10.

• El padre. Ds, dg, dl, dm, dc i dj, 
15.50.

• El agente topo. Dl, dm, dc i dj, 
16.00.

• Rafael, el príncipe de las artes. 
Dm, 11.30 i 18.05.

• Península. Dm, 11.30 i 20.05.
• Una habitación con vistas. Dj, 

11.30 i 20.10.
• La forza del destino (òpera). Dg 

i dc, 11.30.
• Zog i els doctors voladors. Ds i 

dg, 11.30 i 16.20.
• Raya y el último dragón. Ds i dg, 

11.30 i 15.50.
• Tom y Jerry. Ds i dg, 16.0

Breus

25 entitats 
participen a la 
Setmana de la 
Dansa a Gràcia
Aquesta setmana ha 
arrencat la XIV Setmana 
de la Dansa que impulsa 
el Districte amb la 
complicitat de 25 entitats. 
Fins al 29 d'abril, escoles, 
ballarins o coreògrafs 
oferiran una mostra 
dels seus treballs i dels 
espais amb jornades de 
portes obertes amb una 
programació d'activitats i 
actuacions per apropar la 
dansa a tots els públics.

Sallent homenatja 
Jordi Fàbregas i 
es 'connecta' amb 
la Vila de Gràcia

Aquest dimarts s'ha presentat 
al CAT l'homenatge que Sallent 
organitza diumenge 25 d'abril a 
Jordi Fàbregas, reafi rmant així 
la connexió de totes dues viles 
amb el músic i activista, la de 
naixement i la d'adopció. L'acte, 
que vol reconèixer la tasca que 
Fàbregas va fer pel món de la 
cultura tradicional, comptarà 
amb dues parts, un reconeixe-
ment institucional i una Mostra 
de Cultura Popular. L'artista 
sallentí Quim Moya ha estat el 
responsable del retrat que pre-
sidirà l'entrada de la sala de la 
Fàbrica Vella, que a partir d'ara 
es dirà Sala Jordi Fàbregas. El 
punt emotiu de l'acte del CAT 
-que ha engegat un espai web 
dedicat al músic- el va posar 
Lola Capdevila, companya de 
Fàbregas, que va recordar que 
"el Jordi va viure per fer que la 
nostra música arribés arreu". 

S.M.

"Devia conèixer 
Carles Sindreu 
pels seus vincles 
amb el Club de 
Tennis de la Salut"

Imatge de Nàdia Sokolova i l'edifi ci on va viure. Foto: Cedida / À.G.P.

Biarritz, Vallcarca, Nova 
York. Nàdia Sokolova 
(Biarritz 1911- Treignac 
2004) va arribar a Barcelona 
als anys 30, desenvolupant 
una obra poètica i 
participant de les actitivitats 

del grup ADLAN. L'any 1935 va marxar 
a Nova York. La seva germana, Vàlia, 
vivia amb ella a Vallcarca; va exposar a 
la Joieria Roca del Passeig de Gràcia i va 
formar part de l'exposició Logicofobista 

Josep Tomàs
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Sant
Jordi

Divendres 23 d'abril
El Centre
(Ros de Olano, 9) A partir de les 10 h
Exposició i venda de llibres 
durant tot el dia (amb Teresa 
Vergés, Carme Ripoll o Marta 
Pérez Sierra entre d'altres).

Maite Libros
(Via Augusta, 64)
Celia Santos. De 10 a 11 h
Toni Hill, Víctor del Árbol i Jordi 
Molist. D'11 a 12 h
Albert Bertran Bas i Alex 
Maruny. De 12 a 13 h
Santiago Diaz i Ismael López 
Dobarganes. De 13 a 14 h
Màrius Carol i Óscar Álvarez. De 
16 a 17 h
Lluis Cabrera i Vicenç Villatoro. 
De 17 a 19 h
Carlos del Amor i Lluís Fox. De 
18 a 19 h
Pedro Mañas i Martí Gironell. 
De 19 a 20 h

Blackie Books
(Plaça de la Vila)

 Paradeta de l'editoral tot el dia.

Espai la Fontana
(La plaça de la Fontana) A les 19 h
Música Sant Jordi: Jardín de ro-
mances + Los vecinos de Manué

Can Carol
(Cambrils, 24) A les 19 h
Lectura dramatitzada i perfor-
mance del llibre 'No puedes es-
tar aquí', a càrrec de l'autora, 
Marta Albert.

Dissabte 24 d'abril
Can Carol
De 10 a 13 h
Interpretació musicada del 
grup Moais a càrrec de Maria 
Fàbregas i Marc Mompart 
per dinamitzar l'atorgament 
dels premis del primer con-
curs de jocs fl orals organitzat a 
Vallcarca.

el repor

Poesia més fotografi a, i 
contes infantils valents 

Propostes alternatives d'un Sant Jordi atípic: la creadora Eulàlia Domènech publica el llibre 
d'artista 'certes incerteses' i l'estudiant Angelina Belova el conte autoeditat 'Ser diferente' 

S. Manzanera

S i el 23 d'abril de 2020 Sant 
Jordi es va viure a les xarxes 
quan el carrer era un espai 

vetat a la socialització per mo-
tius de salut, i els llibreters van 
tirar d'imaginació per mantenir 
la feina, enguany els llibres i les 
roses ja no estan confi nats, tot 
i que les limitacions, el control 
d'aforament i molt de gel hidro-
alcohòlic marcaran una jornada 
que comença abans i s'estira més 
enllà del 23A. Aquest dimecres ja 
es veien cues en algunes llibreri-
es de la Vila, una foto que també 
es va poder veure al Nadal. 

I si és un Sant Jordi diferent, 
encara que no faltaran les clàs-
siques signatures als espais deli-
mitats de la ciutat (a Gràcia són 
plaça de la Vila i Jardinets) o a 
diverses llibreries (Maite Libros 
recupera la tradició), fi xem-nos 
en les propostes diferents. A 
la Vila segur que n'hi ha mol-
tes; nosaltres n'hem seleccionat 
dues. 

Primera: La creadora multi-
disciplinar Eulàlia Domènech 
publica 'certes incerteses', una 
obra poètica que combina parau-
la, fotografi a i volum. Després 
de dos anys de feina, el resul-
tat és una producció limitada de 
300 exemplars, signats i nume-
rats, impresos en offset i cosits 

a vista. Domènech completa el 
projecte amb un llibre-objecte; 
una peça de fusta, construïda 
per l'artesà Joan Clop, que em-
marca una obra de volum feta 
per a cada unitat, acollint alho-
ra un exemplar del llibre i una 
fotografi a numerada. "La pri-
mera idea no era fer un llibre", 
confessa Eulàlia. "Escric poesia 
i faig fotografi es perquè m'om-
ple, és una manera d'entendre'm 
i d'explorar-me, de buscar res-
postes o sovint obrir nous inter-
rogants". Però un amic li va dir 
que aquesta sèrie de fotografi -
es que havia fet basant-se en un 
somni, valia la pena compartir-
les amb la resta del món. "Vaig 
somniar que estava a la platja i 
tenia una sensació plàstica que 

després vaig voler reproduir", 
afegeix l'autora. La idea del seu 
amic li va agradar afegint també 
la part de poesia, una possibili-
tat que ja havia contemplat feia 

un temps: el Sant Jordi de 2017 
va guanyar el premi Francesc 
Català de poesia que anualment 
concedeix Òmnium Cultural de 
Catalunya Nord. Alguns dels po-
emes d'aquell recull s'han inclòs 
en el llibre, que es pot adquirir 
a la galeria d'art Artèria d'Igua-
lada, a Ona Llibres i la Llibreria 
Catalana de Perpinyà.

Segona. Angelina Belova és 
una estudiant gracienca de 16 
anys que acaba de publicar el 
conte il·lustrat 'Ser diferente', 
una història de valors que vol 
fer refl exionar a infants (sen-
se excloure lectors més adults) 
sobre la importància d'apreciar 
la diferència. "Ser un mateix et 
permet ser diferent", aclareix la 
jove escriptora. Amb l'ajut de la 
seva família, Angelina és la res-
ponsable de tot el procés de cre-
ació del conte, també de fer les 
il·lustracions, la portada o trobar 
editorial: ExLibric la té al seu 
catàleg digital. I si hi ha deman-
da pot arribar a les llibreries. La 
jove estudiant explica la història 
de Calíope, una extraterrestre 
de color violeta que arriba a la 
Terra i se n'adona que els demés 
se'n riuen d'ella, i de totes aque-
lles persones que són diferents. 
Angelina Belova ho té molt clar: 
seguirà explicant històries, se-
guirà escrivint. Afortunadament.

Bona diada de Sant Jordi (si-
gui com sigui).•

Eulàlia Domènech mostra 'certes incerteses', la seva darrera creació. Foto: Cedida

Angelina Belova. Foto: Cedida
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Biblioteca Vila de Gràcia
FEM EL MOSAIC DE SANT JORDI!
Del 12 al 21 d’abril porta’ns el teu dibuix 
de Sant Jordi. Poden ser dibuixos en paper 
fins a DIN A4. Collages, aquarel·la, pintures, 
còmics… 
El 23 i 24 d’abril farem un mosaic amb 
tots els dibuixos a diferents llocs de la 
biblioteca. 
Per a nenes i nens de 3 a 14 anys

El Centre
23 d’abril a les 10h
TROBADA-ESMORZAR D’AUTORES
Exposició i venda de llibres durant tot el dia.

25 d’abril a les 18h
1r CICLE AMB VEU DE DONA A GRÀCIA
Recital passarel·les, cantar i dir. A càrrec de 
Rosa M. Arrazola i Clàudia Cabero.

Espai Jove La Fontana
El divendres 23 d’abril a les 19h a la 
plaça celebrem Sant Jordi amb el concert 
reprogramat de “Jardín de romances”, 
duo format per Marc Búrdalo i Candela 
Escobar, que neix de la necessitat de dotar 

de vida i oralitat i música del “Romancero 
antic”. També s’acompanyaran de la rumba 
gracienca de “Los vecinos de Manué”.
L’aforament és limitat amb reserva prèvia a 
través del formulari de la web de La Fontana!

La Violeta de Gràcia
Divendres 23 d’abril de 9 a 13h i de 16 a 21h
SANT JORDI A LA VIOLETA: PORTA’NS UNA 
DONACIÓ PER AL REBOST SOLIDARI DE 
GRÀCIA I ET REGALEM UNA ROSA!

Dissabte 24 d’abril a les 11h
CONCERT “ALÉRGICAS AL POLEN”
Activitat organitzada pel Projecte Radars 
Vila de Gràcia i Camp d’en Grassot.  
Amb aforament limitat. Es podrà seguir en 
directe al canal de Youtube de La Violeta.

Dimecres 12 de maig a les 19.30h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “GRÀCIA FESTA 
MAJOR” DE JOSEP MARIA CONTEL
Reserva de plaça a:  
administracio@lavioleta.cat
Activitat gratuïta

Casal de Barri Cardener
EXPOSICIÓ: SANT JORDI VIST PER LES 
DONES CREADORES DE GRÀCIA
Del 22 d’abril al 21 de maig
Visites comentades els divendres 23 i 30 
d’abril i 7, 14 i 21 de maig a les 18h. 
Aforament limitat, cal reserva prèvia a: 
casalcardener@gmail.com

Centre Cívic El Coll -  
La Bruguera
Del 9 al 30 d’abril
EXPOSICIÓ: “HOMENATGE ALS GRANS DE 
LA CIÈNCIA-FICCIÓ UNIVERSAL”
Organitza: Grup artístic ZÔ3

Divendres 23 d’abril a les 17h
PER SANT JORDI: LECTURES DE LA GRAN 
PANDÈMIA
Projecció dels vídeos recopilats per la 
Comissió de Festes llegint poemes, contes i 
pàgines de llibres. 

Divendres 23 d’abril a les 19h
CONCERT DE LA COMPANYIA “TINTORERIA 
LA VIUDA”
Celebra la diada de Sant Jordi amb les 
cançons i ritmes folk.

Visita els recintes firals de 9 a 20h:
• Jardinets de Gràcia (Casa Anita, FNAC Illa (signatures), L’Avenç, La Central (signatures), Libros de Kultrum, Raig Verd)
• Plaça de la Vila de Gràcia (Abacus, Alhena, Blackie Books, Flow Press, L’altra, La Memòria, Sajalin Zahor)
Els recintes perimetrats tindran aforament limitat, entrada i sortida diferenciades i respectaran tots els protocols de les autoritats sanitàries.


