
XXXX Casa 
Fuster replanteja 
l'obertura prevista 
a la primavera i ara 
ja mira al setembre
XXXXó argumenta la nova 
reprogramació a les limitacions 
de mobilitat de la pandèmia P6

Editorial

El partit de 
les nostres 
vides

L 'Europa és l'equip de 
moda. Qui ho havia de 
dir! Aquell històric fun-

dador de la Primera Divisió 
del futbol espanyol, aquell 
club de Gràcia que va estar a 
punt de desaparèixer i no ar-
ribar al centenari per la mala 
gestió, aquella soferta afi ció 
que seguia un equip que ju-
gava molts play-offs però que 
sempre els perdia... L'Europa 
trenca l'escut maleït de la 
Tercera Divisió, com diumen-
ge es va representar en un 
macrollençol a la grada dels 
Eskapulats, i jugarà l'any que 
ve a Segona RFEF. 

En una tarda gloriosa al 
Nou Sardenya, tots els astres 
es van posar en línia: a tri-
buna els socis més veterans 
com Josep Maria Felip (5) o 
Carles Balagué (7), el mís-
ter de l'ascens del 1963 Pep 
Rovira, el fi ll de Josep Duró 
-també artífex d'aquell as-
cens en blanc i negre; exju-

Segueix a la pàgina 11

L'Europa, a Segona!
Els escapulats certifi quen l'ascens de categoria i 
busquen el títol de lliga diumenge a Granollers

Gràcia projecta una nova 
superilla al nucli històric 
entre Còrsega i Bonavista 
Sant Agustí, Santa Tecla i Santa Teresa, els tres 
carrers secundaris que hi ha entre Torrent de l'Olla 
i els Jardinets, es tancaran al trànsit P6

El pla de motos 
tramita en un 
any prop de 7.000 
denúncies per mal 
estacionament 
La iniciativa municipal supera 
l’equador havent despintat 
241 places senyalitzades P9

•Vegeu vídeos a independent.cat

Foto: Fran Capell
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El Nou Sardenya viu una 
tarda per a la història 
Assegurada la presència a la nova categoria, els de Vilajoana busquen 
el campionat del grup 5 de Tercera Divisió diumenge a Granollers 

El davanter Èric, marcant el 4-2 defi nitiu al Nou Sardenya. Foto: Fran Capell

Àlex Gutiérrez Pascual

Les glòries han tornat a la Vila 
de Gràcia, tal com vaticina-
ven els càntics a la graderia 
del Nou Sardenya. Vint-i-set 
anys després del mític as-

cens a Segona B, l'Europa tornarà 
a disputar una competició superi-
or a la Tercera Divisió estatal mas-
culina. El primer equip escapulat 
ha certifi cat el passi matemàtic a 
la Segona RFEF, una de les noves 
categories sorgida de la remode-
lació de les competicions federa-
tives. Ho ha aconseguit tres jor-
nades abans de fi nalitzar la fase 
d'ascens, gràcies a una victòria 
contundent diumenge passat con-
tra el Cerdanyola (4-2). En acabar 
el partit, eufòria desfermada en-
tre l'afi ció de diferents generaci-
ons al Nou Sardenya. Els escapu-
lats arrodoniran la temporada si 
aquest diumenge 2 guanyen la lliga 
a Granollers.

Amb la nova categoria al sar-
ró, el conjunt que entrena David 
Vilajoana té a tocar el títol de 
campió del grup 5 de Tercera, que 
aconseguirà si suma almenys un 
punt de la visita aquest diumenge 
2 al camp del Granollers (12:30). 

Serà després que el Nou Sar de-
nya visqués una tarda històrica, 
amb moments d'animació d'èpo-
ques passades, després del tràn-
gol viscut la temporada passada de 
quedar fora de l'ascens a Segona B. 
Un cop fi nalitzat l'encontre, socis, 
seguidors, plantilla i membres de 
junta directiva van omplir el ter-
reny de joc per celebrar la fi ta. Hi 
va haver parlaments destacats del 
capità de l'equip, Àlex Cano, que 
es va perdre el partit per lesió, el 
tècnic Vilajoana i el president de 

l'Europa, Víctor Martínez, visible-
ment emocionat.

En un partit amb un ambient 
festiu a fora i a dins de l'estadi, el 
Cerdanyola es va avançar amb un 
gol matiner que els escapulats van 
aconseguir capgirar per arribar al 
descans amb un resultat còmode 
(3-1). Tot just a l'inici de la repre-
sa, el conjunt vallesà va escurçar 
diferències. El 4-2 fi nal va arribar 
en temps afegit de la mà d'Èric, 
que va provocar l'eufòria a l'esta-
di i la invasió del camp, fet que va 
obligar l'àrbitre a suspendre tem-
poralment el partit i el Cerdanyola 
va fer el gest d'abandonar el camp. 
Després d'uns minuts de confusió 
i la tornada de seguidors a la gra-
deria, el partit es va reprendre fi ns 
al fi nal, moment en què es va des-
fermar l'eufòria. Arran de les dues 
invasions de camp, la Federació 
Catalana de Futbol ha obert un ex-
pedient al club escapulat i s'ha de 
determinar una sanció.•

La Federació 
Catalana obre 
un expedient al 
club per les dues 
invasions de camp

crono-
logia

 L'Europa, a Segona RFEF

25/10/2020. Victòria contra el 
Vilafranca (1-0) per començar la 
lliga. Últim partit de l'any amb 
públic al Nou Sardenya

20/12/2020. Triomf davant el 
San Cristóbal (2-0) en jornada 
electoral per mantenir el liderat

27/01/2021. Els escapulats tan-
quen invictes la primera volta 
del seu subgrup amb una victò-
ria a Sant Feliu (0-2)

31/01/2021. Derrota dolorosa 
davant la Pobla de Mafumet (1-4)

14 i 21/02/2021. Victòries per la 
mínima contra Manresa i Valls

3/03/2021. Derrota contun-
dent davant la Muntanyesa (4-2) 
després de l'empat a casa amb 
el Terrassa (2-2). El liderat, en 
perill

7/03/2021. Golejada al 
Castelldefels a domicili (0-4)

2/04/2021. Victòria contra el 
Santfeliuenc (2-1) per tancar la 
primera fase líder amb 4 punts 
més respecte al segon classifi cat

18/04/2021. Triomf contra el 
Girona B a Montilivi (0-1)

25/04/2021. Victòria a casa. La 
Segona RFEF ja és aquí

"Deixem Tercera 
després d'anys; un 
dia espectacular 
que recordarem 
sempre"

Les 4 frases

Àlex Cano, capità

"Hem estat 
súper regulars; 
sabíem que era 
molt important 
puntuar cada 
setmana"

Albert Martí, jugador

"S'ha de fer 
el màxim per 
consolidar la 
categoria i mirar 
sempre endavant"

David Vilajoana, entrenador

"Hi ha gent que 
ha treballat 
molt i molt dur 
per arribar fi ns 
aquí; això és 
per a l'afi ció"

Víctor Martínez, president

Un resultat per 
a la història

Europa 4 | Albert Martí (11'), 
Carlos Cano (16'), Pau López 
(38'), Èric (92')
Cerdanyola 2 | Javi López (3'), 
Pitu (47')

Opinió

D amunt d’un color blau més 
mariner que gracienc, unes 
lletres blanques proclamen 

amb majúscules: “TORNEM A 
SEGONA”. És la samarreta de 
moda en l’entorn europeista. 
Els jugadors la van vestir per 
celebrar la victòria contra el 
Cerdanyola i aquesta setmana 
el club ha tingut el detall de re-
galar-la als socis. El disseny fa 
patxoca però l’ambigüitat inten-
cionada de l’expressió pot fer 
pensar a més d’un ingenu que la 
temporada vinent l’Europa hagi 

de competir contra l’Sporting 
de Gijón o el Reial Saragossa. 
Un somni de fa seixanta anys 
que signaríem reviure tots ara 
mateix, encara que haguéssim 
de pujar de genolls fi ns al camp 
de l’Àliga, que tindrà un gespa 
nova de trinca. La realitat, no 
obstant, diu que som equip de 

Segona Divisió RFEF, una cate-
goria per estrenar encara que 
se situa entre les actuals Segona 
Divisió i la Tercera Divisó. “Així, 
doncs, la temporada vinent juga-
rem una Tercera millorada!”, va 
afi rmar amb satisfacció el conso-
ci Josep Maria Felip abans d’en-
trar a casa. 

Sigui quina sigui l’etiqueta de 
la categoria assolida, penso que 
la plantilla escapulada s’ha me-
rescut el premi puix ha demos-
trat ser el millor equip del cam-
pionat dels subgrups i s’endurà 
la lliga amb escreix. Felicitem-
nos, doncs, tots els qui estimem 
l’Europa per aquest èxit espor-

tiu i esperem que tingui un im-
pacte directe en l’increment 
dels associats i l’arribada de pa-
trocinadors. S’obre una oportu-
nitat que convindria aprofi tar 
amb tots els recursos humans, 
socials, esportius i econòmics 
que genera l’Europa. Respectant 
el passat, millorant el present i 
afrontant el futur amb serenor 
però amb ambició. Perquè per a 
poder tornar a Segona Divisió, 
cal seguir pujant esglaons. La 
primera passa ja l’heu feta, nois. 
Enhorabona!•

Cal seguir pujant esglaons
Albert Benet
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Nou instants d'eufòria
El 25 d'abril del 2021 quedarà a la memòria de l'afi ció europeista. El desig d'estripar la insígnia de la 
Tercera Divisió es barrejava amb els nervis i la tensió; tot plegat es va convertir en esclat de joia al fi nal 
del partit. L'alegria es va desbordar a la graderia i a la gespa malmesa del Nou Sardenya. Generacions 
diverses de socis, seguidors, jugadors, tècnics i directius van celebrar la nova gesta escapulada.

 L'Europa, a Segona RFEF

Minut 93, contraatac de Ricky Vidal, Ricky Vidal 
trepitja àrea, la passada cap a Éric... i la catar-
si col·lectiva, esclat, 27 anys amb un descens a 

Primera Catalana, play-offs de mal record, i només 
l’alegria de la Copa al 2015 quedaven enterrats, l’Euro-
pa és equip de Segona. La feina feta als despatxos per 
les juntes d’Isern, De Bode i Martínez, a les banquetes 
per Dólera, Poch, Esteva i Vilajoana, i la tossuderia per 
ascendir d’una plantilla encapçalada pel seu capità 
Alex Cano remant junt amb jugadors ja històrics com 
Alberto, Uri, Varona i tots els que han arribat després 
donava els seus fruits. Això també és fruit d’una nova 

fornada d’europeistes anomenats Eskapulats que han 
forjat un canvi de xip al club, retornant al positivis-
me a l’estadi, dels europeistes de pedra picada com 
els del Caliu, Cavallers, els BenPlantats, en Ponsa, en 
Santi... i tants altres que mai han deixat que el vaixell 
s’enfonsi, i dels que ja no hi són, però segur que han 
seguit remant com la Cinta, en Ramon Vergés o en 
Ferran Blasi. Ara toca retornar a aquest equip el que li 
ha donat a la Vila, des de la Casa Gran amb el necessa-
ri canvi de gespa, i des de el veïnat omplint diumenge 
rere diumenge les grades del Nou Sardenya. 27 anys 
d’espera bé s’ho valen, no?•

Opinió
Ramon Ortiz, conductor del programa de Ràdio Gràcia 'Toc Escapulat'

27 anys

Opinió
Èric Lluent, redactor i cap d'Esports de L'independent (2008-2011)

Força Europa, campió!

Aquí s’ha picat molta pedra, amics i amigues. Aquí fa anys, 
més de dues dècades, que s’ha patit l’impensable en matinals 
de futbol fredes i descoratjadores, en les quals els incondi-

cionals de sempre han evitat que la història de l’Europa es dilu-
ís en categories regionals. I en els anys en què la pilota entrava i 
ens il·lusionàvem, i fèiem clares i cotnes a les dotze del matí al Nou 
Sardenya, en aquelles temporades també hem hagut de mastegar 
molta decepció, perquè en el tram fi nal les coses no sortien. Aquest 
és l’ascens dels que feien centenars de quilòmetres de carretera a 
hores intempestives per creuar mig Espanya amb l’esperança d’una 
victòria al play-off que no arribava. Després de tantes derrotes, l’as-
cens ja és aquí! Força Europa, campió!•

Els tres germans 
Cano: Àlex, el capità 
(esq.), Carlos, autor 
d'un gol (dreta), 
a la banqueta; i 
Jordi, jugador de 
l'Hospitalet i ex de 
l'Europa (a dalt). 
Foto: Albert Benet

Carles Balagué, soci 
núm. 7 de l'Europa, 
contemplant la 
celebració des de la 
graderia. Foto: Albert 
Benet

L'entrenador David 
Vilajoana, als 
parlaments durant 
la celebració. 
Foto: À.G.P.

Josep Maria 
Felip, soci núm. 
5 de l'Europa, 
acompanyat del 
capità Àlex Cano. 
Foto: Albert Benet
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Breus

Crida d'Agràcia 
a testimonis de 
l'antiga fàbrica 
Corbera i Bertran

El grup de memoria 
històrica de l'Ateneu 
Llibertari ha fet una 
crida col·laborativa per 
fer créixer la investigació 
sobre l'antiga fàbrica 
Corbera i Bertran, del 
carrer Romans, que va 
ser col·lectivitzada durant 
la Guerra Civil amb un 
paper solidari destacat 
de les treballadores amb 
els milicians al front. La 
investigació, apuntada 
en el número zero de la 
revista Agràcia, es troba 
en fase de recerca de 
testimonis per contrastar 
la informació disponible 
i que parteix de la 
troballa de les fi txes de 
les treballadores en un 
contenidor. Qui hi estigui 
interessat pot contactar 
a memoriagracia@gmail.
com.

La Barraqueta 
fa una taula 
rodona a Raspall 
per l'1 de maig 
L'ateneu independentista 
La Barraqueta ha 
programat aquest 
divendres (19.30 h) 
una taula rodona a la 
plaça del Raspall. Hi 
intervindran el sindicat 
COS, l'Assemblea Laboral 
de Gràcia i Lleure 
Vallcarca. 

Albert Balanzà

E l cicle Passem Comptes 
de l'Ateneu Roig, que en-
tre març i juliol està ana-
litzant amb tots els grups 
municipals la meitat del 

mandat, va apujar dilluns el to 
amb el PSC, que comparteix go-
vern amb BComú, i els consellers 
Alberto Lacasta i Mercè Saltor 
sortint al pas de l'informe peri-
cial demanat pel TSJC per l'im-
pacte mediambiental de la ubi-
cació de l'Institut Vallcarca als 
jardins Comas i Llaberia i també 
en el confl icte de la gespa del Nou 
Sardenya.

Lacasta, en el primer posiciona-
ment de l'executiu local sobre la 
qüestió, va ironitzar amb el caràc-
ter "maleït" del projecte d'institut, 
després que el 2015 ja el Tribunal 
Suprem tombés el primer pla i va 
posar èmfasi en el manteniment 
parcial del verd i del parc Anna 
Piferrer com a alternativa. "No 
agrada anar a un tribunal però 
estem confi ats que aquest insti-
tut serà una realitat, encara que 
també l'inici retardat del projecte 
faci que es comenci el curs 2023-24 
en una altra ubicació", va apuntar.

Saltor, com a consellera d'Es-
ports, no va canviar el discurs del 
Districte i de l'Institut Barcelona 
Esports sobre la nova data del can-
vi de gespa del Nou Sardenya, mal-
grat la pressió de jugadors i club 

Lacasta i Saltor, en un moment de la conversa. Foto: Ateneu Roig

El PSC creu que l'Institut 
Vallcarca no perilla tot i 
el TSJC i insta l'Europa 
a jugar un any a l'Àliga
Lacasta, en el cicle de l'Ateneu Roig, admet que el partit "va 
patir molt" però que ja ha superat la travessia del desert

Protocol amb detalls al Nou 
Sardenya. El cap de l'oposició a 
l'Ajuntament, Ernest Maragall, 
va ocupar diumenge el lloc al 
costat del president de l'Europa, 
Víctor Martínez, mentre el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, quedava 
a primera fi la també però a un 
costat i la regidora socialista 
Laia Bonet, a la segona fi la. 
Davant de la llotja, una pancarta 
reivindicant el canvi de gespa.

i l'ascens ara de categoria i va de-
manar a l'Europa "un canvi de xip" 
per pensar que "el millor seria que 
juguessin un any al Camp de l'Àli-
ga" a l'espera del canvi en la in-
fraestructura. Es dóna el cas que 
aquesta setmana ha sortit a con-
curs la gestió del camp de la plaça 
Alfons Comín, del qual el club va 
perdre el comandament el 2017.

Remuntant-se a l'inici del man-
dat, on el PSC de Gràcia analitzava 
el perjudici que li suposava el de-
bat sobre la independència i no so-
bre l'eix dreta-esquerra, Lacasta 
va admetre que el partit "va pa-
tir molt, amb una trencadissa in-
terna molt important", però que 
el retorn a les institucions de go-
vern ha demostrat, al seu parer, 
que "teníem raó" i que "si hi ha 
coses que divideixen el nostre po-
ble, potser no valen tant la pena".

Les properes sessions del cicle 
tindran com a protagonistes Junts 
Junts (17 de maig), BComú (7 de 
juny), BCNxCanvi i Ciutadans (28 
de juny) i el regidor de Gràcia, Eloi 
Badia (20 de juliol). •

Els socialistes 
auguren que 
l'institut arrencarà 
el curs 2023-24 en un 
espai provisional 

A. B.

La junta de portaveus d'aquest 
dimarts ha acabat de definir 
les proposicions del ple (di-

marts, 18 h) que faltaven de grups 
municipals com ERC o Junts i que 
passaran per la proposta republi-
cana d'activar l'any 2022 el sistema 
de recollida de residus porta a por-
ta al barri del Coll, que sempre ha 
estat el primer barri de Gràcia can-

didat a la iniciativa a ulls de l'Ajun-
tament, i la proposta dels juntaires 
de creació d'un equip de segui-
ment Covid amb Guàrdia Urbana 
i tècnics de gestió de confl ictes en 
el marc de la post-pandèmia. 

Aquestes són les principals ini-
ciatives, que es complementen, 
com sempre amb els precs i pre-
guntes dels grups al fi nal de l'ordre 
del dia. En aquest sentit, Esquerra 
ha fet un prec per demanar al 
Districte que treballi per tenir en-

llestits els jardins Anna Piferrer 
abans d'iniciar les obres de l'ins-
titut Vallcarca en la ubicació sem-
bla que definitiva dels jardins 
Comas i Llaberia; Junts -i també 
BCNxCanvi- farà una pregunta 
sobre les mesures que ha pres el 
Districte per concretar les refor-
mes que demana l'escola Farigola; 
Ciutadans fa un prec pel que inter-
preta com a "confl ictes" entre els 
comerciants de Vallcarca i la dinà-
mica setmanal del mercat de pa-

Un dels plens preesencials d'aquest mandat, el juny de 2020. Foto: A. B.

gès; i BCNxCanvi també demana 
revisar abans del següent ple les 
sol·licituds d'ampliació d'ocupació 

de l'espai públic per a la instal·lació 
de noves terrasses que han estat 
denegades aquest abril.•

ERC proposarà al ple la recollida porta 
a porta al Coll i Junts un equip Covid 
Els grups preguntaran per les reformes que demana l'escola Farigola, 
el "confl icte" entre comerciants a Vallcarca i les terrasses denegades
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Gràcia projecta una 
superilla entre Còrsega 
i Bonavista tancant el 
trànsit a petits carrers
Sant Agustí, Santa Tecla i Santa Teresa, els tres vials secundaris 
entre Jardinets i Torrent de l'Olla instal·laran jardineres

Albert Balanzà

Gràcia no haurà d'espe-
rar el llarg calendari del 
pla Barcelona Superilla, 
que es preveu que ater-
ri a Camp d'en Grassot a 

l'entorn del Passeig de Sant Joan 
en el proper mandat, i sumarà 
una nova àrea tancada al trànsit 
al nucli històric en els propers me-
sos. Aquest 2021 mateix, i gràcies 
a l'anomenat urbanisme tàctic, 
emergirà un nou espai tancat al 
trànsit en el quadrant que formen 
Còrsega, Bonavista, Torrent de 
l'Olla i els Jardinets, seguint l'estil 
de les superilles pioneres del nucli 
històric que es van posar en marxa 
el 2005 a l'entorn de la plaça de la 
Vila o a l'entorn del carrer Verdi.

El projecte, que dimecres que 
ve s'explicarà als veïns en una ses-
sió informativa, passa per tallar 
al trànsit els tres carrers secun-
daris de Sant Agustí, Santa Tecla 
i Santa Teresa, que ara mateix ja 
estan dissenyats com a espais de 
plataforma única i de prioritat 
invertida. Aquests carrers, en els 
últims anys i com a conseqüèn-
cia de la infl uència de Jardinets, 
han anat transformant-se per 
passar de ser una simple backs-
treet a acollir nous establiments 
refi nats com restaurants o boti-
gues de moda. També hi han ater-
rat promocions immobiliàries de 

hi ha sobre la taula són les jardi-
neres que impediran el pas (mé-
tode plaça de la Vila) i fi ns i tot les 
pilones retràctils d'accés al veïnat 
(mètode entorn Verdi). Es dóna 
la circumstància que el Districte 
ha tornat a recórrer a les pilones 
després de molts anys de polèmi-
ca per aquest sistema a l'hora ara 
d'aplicar el nou pla de mobilitat 
més restrictiu a l'entorn de l'en-
trada principal del Park Güell pel 
carrer Olot. • 

de "15.000-30.000 persones que en 
fan ús" i que fan que "es consolidi" 
la nova dinàmica del recinte amb 
franges específi ques en què no s'ad-
met turistes. 

Les dades es van començar a re-
collir el juliol de 2020, quan va en-
trar en vigor el nou sistema d'accés 
regulat a tot el recinte, i els mesos 
amb més veïns visitants han estat 
novembre amb 21.000 persones i 
octubre amb 17.000 pel que fa a la 
franja de matí, i juliol amb 13.000 
persones i agost amb 9.000 pel que 
fa a l'horari de vespre. Els mesos 
més fl uixos han estat en el progra-

El Park Güell quantifi ca fi ns a 30.000 veïns
Els programes Bon dia i Bon vespre, d'accés exclusiu, consoliden màxims de 21.000 i 13.000 visites mensuals

À.B.

La restricció d'accés del Park 
Güell a veïns en dues franges 
horàries de matí i vespre, els 
programes coneguts com 
Bon dia (de 7 a 9.30 h) i Bon 

vespre (de 20 a 23 h), ja tenen les 
primeres dades de tendència, amb 
un sostre proper als 30.000 visi-
tes locals mensuals. El regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, que va explicar 
aquestes dades en el consell de bar-
ri de la Salut del dimecres passat, 
va remarcar una ampla forquilla 

ma de matí l'agost, amb 9.000 visi-
tants mensuals, i en el programa de 
vespre desembre, amb 1.400 visites.

Protesta pels accessos. El col-
lectiu Treballadores Park Güell, 
amb el suport de CC.OO. es va ma-
nifestar diumenge per segon cop 
en un mes per les condicions la-
borals amb un 35% de baixes, di-
ferències de sou per fer la matei-
xa feina, manca de seguretat als 
accessos, agressions i l'incompli-
ment, al seu parer, de la promesa 
de l'Ajuntament de contractar 80 
persones.•Cartells anunciant la mobilització del passat diumenge. Foto: A. G. P.

luxe com el projecte del despatx 
d'Oriol Bohigas per acollir pisos 
de luxe a l'antic edifi ci de l'edito-
rial Seguí i durant els últims anys 
seu de l'Acadèmia Blancafort, a 
Bonavista amb Torrent de l'Olla.

No obstant això, a nivell de 
mobilitat els tres carrers sants 
de l'eix Còrsega-Bonavista s'han 
seguit interpretant per part dels 
vehicles com un by-pass de pujada 
cap a plaça de la Vila (Sant Agustí-
Martínez de la Rosa) o de baixada 

Sant Agustí, quan arriba a Bonavista, utilitzat pels camions per arribar des de Còrsega a plaça de la Vila. Foto: A.B.

El Districte de Gràcia i els 
esplais Matinada-Pòrtics i 
Espurna segueixen sense 
acord per la reubicació 
de les entitats, set mesos 
després de deixar l'espai 
YMCA del carrer Jaén i 
desestimar l'opció del 
casal Tres Lliris. Ara ha 
decaigut l'opció d'un 
local a Francisco Giner 
37 i les entitats diuen no 
a l'actual local del Rebost 
Solidari a Reig i Bonet 12 
per l'espai reduït. 

Breus

Esplais i Districte 
no avancen i 
decau l'opció de 
Francisco Giner 37

Adéu a les boques 
de recollida 
pneumàtica mòbil 
del carrer Gran

Fort desplegament en 
els últims dies al carrer 
Gran per desmantellar 
les instal·lacions de 
recollida pneumàtica 
mòbil, que l'Ajuntament 
va declarar obsoletes el 
passat novembre. Fonts 
municipals han explicat 
que aquest maig quedarà 
enllestida la substitució 
per contenidors de càrrega 
lateral. Els treballs s'han 
centrat a serrar les boques 
de recollida pneumàtica 
i col·locar tapes de 
clavegueram, a més 
d'arranjar el paviment de 
les voreres.

Foto: À.G.P

també des del cor del nucli histò-
ric (Francisco Giner-Santa Tecla 
i Mozart-Santa Teresa). El quart 
vial secundari que desemboca 
a Bonavista, Sant Pere Màrtir-
Ferrer d'en Blanes, no arriba a 
Còrsega i no formarà part del pla.

El projecte de l'Ajuntament 
passa pel tancament al trànsit al-
menys dels vehicles de quatre ro-
des per evitar el trànsit volumi-
nós, sobretot el de repartiment, i 
ara mateix les dues solucions que 
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Albert Balanzà

L es medalles d'honor de 
Barcelona, que aquest 2021 
arriben a la seva edició nú-
mero 25, tindran com a 
guardonats a proposta de 

Gràcia el club d'escacs Tres Peons 
i el músic experimental Víctor 
Nubla, mort l'any passat. Així ho 
han decidit per unanimitat els 
grups municipals amb represen-
tació al Districte i es farà ofi cial en 
el ple de dimarts que ve 4 de maig.

En la justificació de les can-
didatures, la consellera Cristina 
Carrera ha exposat aquest dilluns 
en el marc de les comissions con-
sultives, els 50 anys de vida del 
club esportiu, fundat el 1971 i amb 
actual seu al Centre Moral, que va 
arrencar amb motiu de la fusió 
de tres altres clubs (CE Gràcia, 
CE Rosselló i CE Torre de Rei) i 

que s'ha consolidat com una de 
les entitats més dinàmiques lo-
cals en la pràctica dels escacs. El 

2018 va ser el club d'escacs amb 
més llicències a Catalunya, amb 
180 jugadors.

Víctor  Nubla i el club d'escacs 
Tres Peons, candidats a medalles 
d'honor de Barcelona 2021
Els cinquanta anys del club d'escacs i el músic experimental, mort l'any passat, reben el 
suport unànime de tots els grups municipals, que aprovaran la proposta al ple de Gràcia

L'altre candidat a la meda-
lla d'honor de la ciutat, Víctor 
Nubla, que va morir de manera 
sobtada el passat 31 de març de 
2020, sobresurt per una trajectò-
ria infi nita al voltant de la música 
experimental i a nivell local com 
referent artístic i alma mater de 
Gràcia Territori Sonor, impulso-
ra dels festival LEM, i inspirador 
de l'anomenat Centre Místic de 
l'Univers, ubicat concretament a 
la Bodega Marín, del carrer Milà i 
Fontanals. Nubla també té oberta 
la tramitació en el marc del grup 
de treball de nomenclàtor de 
Gràcia perquè se li dediqui una 
placa a la casa on va viure.

Les medalles d'honor de Bar-
celona, que s'atorguen des de 1997 
amb dues propostes per districte 
que s'afegeixen a les idees plante-
jades des de ciutat, s'aproven en 
aquestes dates però no es lliuren 
fi ns a la tardor. •

Víctor Nubla, en una imatge retrospectiva, a l'Abaceria. Foto: Èric Lluent

Breus 

Queixes dels bars 
per la creixent 
massifi cació 
a les places

El president de l'Associació 
de Bars i Restaurants de 
Gràcia, Alberto Barros, ha 
insistit en les queixes dels 
baristes, obligats a tancar 
a les cinc de la tarda i 
sense opció de vespres, 
davant de la creixent 
massifi cació a les places 
amb l'arribada del bon 
temps. L'entitat, que ha 
distribuït imatges i vídeos 
del cap de setmana amb 
espais com plaça de la Vila 
o Revolució o Verdi amb 
xarangues de carrer i gent 
asseguda al terra de les 
places, i ha admès que es 
tracta d'una mesura de 
pressió per reobrir els seus 
establiments. 

Joves carregant 
bestiar al 
Níger, al Gràcia 
Solidària
El premi de fotografi a guardona 
també imatges del Sàhara, Grècia, 
Senegal i Nepal, que s'exposaran al 
Districte a partir del 3 de maig

A. B.

La novena edició del premi de 
fotografi a Gràcia Solidària ha 
atorgat el primer premi del 

concurs anual a Diffa, un refugi al 
Sahel, una imatge impactant de jo-
ves refugiats carregant bestiar al 
sud de Ní ger, on 240.000 persones 
han fugit de la violè ncia del grup 
gihadista Boko Haram. Els joves 
treballen a la National Route 1 per 
tenir diners i migrar a Europa. La 
imatge és de Pau Coll (Col·lectiu 
Ruido Foto).

El concurs, que organitza Gràcia 
Solidària en tant que associació 
que reuneix entitats amb pro-
jectes de cooperació, enguany 
ha registrat un fort increment 
de participació, amb una setan-
tena d'imatges presentades. El 
segon premi ha estat per A l'es-

La imatge dels joves carregant bestiar, premi Gràcia Solidària. Foto: Pau Coll/Cedida

Foto: Cedida

pera del Siroco, d'Ernest Vilchez 
(Associació pel desenvolupament 
de Projectes Solidaris al Sàhara), 
i el tercer per a Pilar Revilla per 

Oikos ('llar') i els refugiats de 
Grècia. També s'han premiat imat-
ges del Senegal i Nepal, que s'expo-
saran al Districte al maig.•

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:



L’Independent de Gràcia
30 d'abril de 2021

9

ma única. Encara per després de 
l'estiu, doncs, quedaran tres fases 
més: dues al nord de Carolines i 
Providència i amb límit a la 
Travessera de Dalt i l'última al 
quadrant Escorial-Camèlies-
Sardenya-Travessera de Gràcia, 
incloent l’eix de Pi i Margall.•

Breus

Societat
El pla de motos tramita en un 
any prop de 7.000 denúncies 
per mal estacionament
La iniciativa municipal supera l’equador havent despintat 241 places senyalitzades

Albert Balanzà

El pla de motos de l'Ajunta-
ment per eliminar l'apar-
cament incívic d'aquests 
vehicles a la Vila de Gràcia 
i al Camp d'en Grassot ha 

superat l'equador de les seves vuit 
fases, encara amb queixes de vi-
anants que volen un seguiment 
més incisiu i amb un cert retard 
a causa de la crisi sanitària que 
allargarà la iniciativa més enllà 
dels 18 mesos inicialment previs-
tos el febrer de 2020.

La Guàrdia Urbana i el personal 
de BSM ha tramitat en un any, en-
tre març de 2020 i març de 2021, un 
total de 6.693 denúncies i l'Ajun-
tament es defensa de les queixes 
veïnals apuntant que el personal 
de BSM que controla l'àrea verda 
d'aparcament fa uns circuits per les 
zones de la Vila en les quals ja s'ha 
aplicat el pla perquè l'estaciona-
ment de les motos sigui el correc-
te i que la policia local també actua 
davant de motos mal aparcades.

Motos mal aparcades, en un dels carrers del nucli històric. Foto: A. G. P.

L'escola Pau 
Casals amplia la 
#RevoltaEscolar al 
no a la benzinera

L'escola Pau Casals ha 
ampliat el paquet de 
reivindicacions de les 
escoles per pacifi car els 
entorns i rebaixar els 
índexs de contaminació 
acústica i ambiental 
amb un spin-off contra 
la benzinera del carrer 
Legalitat. Aquesta 
iniciativa, que ja es va 
mostrar tímidament amb 
pancartes en l'última 
manifestació del passat 
divendres, és una de les 
línies de treball aprovades 
per l'AFA i que es traduïrà 
més explicitament 
en les següents 
mobilitzacions en el 
marc de l'anomenada 
#RevoltaEscolar. 

Foto: À.G.P

El pla, per tant, ja s'ha aplicat 
a quatre de les vuit zones en què 
l'Ajuntament va subdividir els dos 
barris centrals de Gràcia (tres zo-
nes per sota de la Travessera de 
Gràcia entre Via Augusta i Bailèn i 
una més corresponent al quadrant 
Torrent de l'Olla-Carolines-Traves-
sera de Gràcia-Via Augusta-Riera 
de Cassoles). En aquests quatre es-
pais també s'ha aprofi tat per des-
pintar espais senyalitzats per a 
motos per pressionar els usuaris 
a contractar pàrquings subterra-
nis i així s'han eliminat 241 places 
d'aparcament.

La cinquena fase, que s'engega-
rà abans de l'estiu, és el gran de-

safi ament del pla, perquè es des-
plega a la zona calenta de Torrent 
de l’Olla-Biada/Providència-
Escorial-Travessera, incloent els 
carrers al voltant dels cinemes 
Verdi, que gairebé cada dia ves-
sa de motos per l’aparcament 
incívic sobre vorera en platafor-

La cinquena fase 
atacarà l'entorn 
del carrer Verdi, el 
gran desafi ament 
del projecte
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Els equips de bàsquet 
encaren la recta fi nal 
de la Copa Catalunya 
pensant en el futur
 

El Claret és el conjunt masculí millor classifi cat a la lliga; 
Vedruna i SaFa femení confi en en sumar algun triomf

Àlex Gutiérrez Pascual

E l Preparació i rodatge de 
cara a la temporada vi-
nent. Així plantegen la 
recta final de la lliga re-
gular els equips graciencs 

de bàsquet que disputen la Copa 
Catalunya, amb resultats esportius 
desiguals. El Claret és l'equip mi-
llor situat (4t) a la classifi cació del 
grup 5 de la competició masculina. 
Afronta el derbi gracienc contra 
Lluïsos (9/05) amb ganes de sobre-
posar-se a les dues derrotes conse-
cutives, contra Ciutat Vella (47-78), 
líder de la taula, i IPSI (53-50). El 
conjunt que entrena Xavi Marín no 
podrà comptar amb Oriol Gebelli 
per al que queda de temporada i 
part de la següent per un trenca-
ment del taló d'aquiles. Marín fa 
una valoració positiva del debut a 
la categoria. El fet que aquest curs 
no hi hagi descensos ha tret pres-
sió, reconeix el tècnic dels Llops. 
"És aprenentatge i preparació de 
cara a la temporada vinent. L'any 
que ve, la cosa anirà seriosament", 
admet Marín. 

Sense pressió també s'ha tro-
bat Lluïsos, penúltim a la taula. 
L'equip dirigit per Carles Rofes vol 
consolidar els jugadors joves de 
primer any de cara al proper curs. 
El conjunt blau destaca la recupe-
ració d'Arnau Canyes, que ha jugat 
els darrers dos encontres, l'últim 
amb triomf contra el Vedruna (57-

El SaFa Claror, al darrer temps mort del partit contra el Cerdanyola. Foto: À.G.P.

54). "Ens falta continuïtat", asse-
nyala Rofes com a punt a millorar.

L'objectiu del SaFa Claror, que 
encara no ha guanyat cap partit, 
és trencar la dinàmica negativa 
de resultats a la competició feme-
nina i mira d'aconseguir almenys 
una victòria en les tres jornades 
que queden. "Som molt irregulars 
a l'hora de competir. Hi ha hagut 
partits que no hem aprofi tat per 
treure el màxim", lamenta Bernat 
Devant, tècnic del conjunt taronja. 
El proper rival del SaFa Claror serà 
el Joventut Les Corts.

En la mateixa situació es tro-
ba el Vedruna masculí. El tècnic 
dels verds, Marcos López, reco-
neix que el balanç de resultats és 
negatiu però destaca el treball re-
alitzat fi ns ara. "L'actitud i l'esforç 
dels jugadors és increïble", explica 
López, que lamenta el hàndicap de 
no comptar amb joc interior per 
manca de pivots. De la darrera der-
rota contra Lluïsos, l'entrenador 
de Vedruna ressalta la feina en de-
fensa. L'Horta serà el proper rival 
del Vedruna.•

Lluïsos vol rodatge 
per als jugadors 
de primer any de 
cara a la propera 
temporada

Marc Palau, del Vedruna Gràcia, 
el màxim encistellador. Tot i ser 
cuer a la classifi cació, el Vedruna 
Gràcia Bàsquet pot presumir 
de comptar amb el màxim 
encistellador dels cinc grups de 
Copa Catalunya masculina. Marc 
Palau ha anotat 129 punts en els 
set partits disputats fi ns ara. Al 
darrer partit contra Lluïsos, el 
jugador dels verds en va fer 8.

Breus

Els equips del 
Catalunya acaben 
la participació a 
la Divisió d'Honor

Els equips sèniors del 
CN Catalunya tanquen la 
participació a la Divisió 
d'Honor de waterpolo amb 
la tranquil·litat de tenir la 
salvació a la butxaca. El 
conjunt masculí de Tato 
Garcia s'enfronta aquest 
divendres 30 (20.45) al 
rival directe del grup per 
la permanència, el Mataró, 
per mantenir el liderat, 
tot i que els maresmencs 
tenen un partit menys. 
L'equip femení de Gabor 
Egedi vol puntuar contra 
Terrassa aquest dissabte 
1 (13h), després de vèncer 
el Sant Andreu la passada 
jornada (13-10) i sumar 
l'únic triomf al grup pel 
títol.

El Districte 
perfi la una Festa 
de l'Esport a l'aire 
lliure pel juny
Una celebració a l'aire 
lliure per respectar les 
normes sanitàries, sense 
lliurament de premis, amb 
projeccions audiovisuals 
i la participació de les 
entitats. Amb aquestes 
premisses el Districte 
perfi la la propera Festa de 
l'Esport, que està prevista 
pel juny. L'edició 2020 dels 
Premis Nit de l'Esport 
es va suspendre per la 
pandèmia, l'última va ser 
a l'octubre del 2019.

Josep Ponferrada (PFotoalbums)
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Ja s'ha superat el primer mes d'exposició pública del farra-
gós document de modifi cació del Pla General Metropolità 
en l'àmbit de Gràcia. Moltes famílies s'han familiaritzat 
amb els milers de pàgines de l'anomenat B1657 i encara hi 

ha temps fi ns al 19 de maig de fer al·legacions. Perquè no falti difusió 
l'Ajuntament ha publicat ara sobre el tema un dels seus vídeos pro-
mocionals (una quarentena de visualitzacions en deu dies...) i ha de-
cidit tirar d'imatges d'arxiu: les terrasses estan plenes i no hi surt ni 
una sola mascareta.

El
depen-

dent

Cartes al director

Més sobre les pensions
Hi ha informes que avalen la idea que la 
Seguretat Social ha tingut superàvit, inclòs 
en temps de crisi econòmica, si les cotit-
zacions socials s’haguessin dedicat només 
a pagar les pensions contributives. Així, 
un informe de CCOO presentat en 2016 
a la Comissió del Pacte de Toledo afi rma 
que hauria d'haver-hi (en 2016!) al Fons de 
Reserva uns 520.000 milions d'euros si la 
Seguretat Social no hagués pagat despeses 
que no li corresponien.
Per la seva banda, el Tribunal de Cuentas 
en el seu informe núm. 1.381 de data 6 
d’agost de 2020 afi rma que l’Estat no ha 
compensat a la Seguretat Social les despe-
ses derivades «de l'assistència sanitària i 
dels complements per mínims, la naturale-
sa dels quals és no contributiva».
El càlcul del Tribunal de Cuentas fi ns a 31 
de desembre de 2018 és el següent: 
Despeses no compensades:
- Complements per mínims: 71.862 M€
- Assistència Sanitària: 31.828 M€
- Total: 103.690 M€
El mateix Pacte de Toledo proposa realit-
zar un estudi sobre les despeses assumi-
des per la Seguretat Social. Per aquests 
motius, la COESPE i la Marea Pensionista 
de Catalunya demanen una auditoria inde-
pendent i pública. 
Volem saber quins ingressos ha perdut la 
Seguretat Social i quines despeses ha as-
sumit que no li pertocaven! Volem que 
aquests diners tornin a la Seguretat Social 
i que permetin, no només tenir un Fons 
de Reserva, sinó incrementar les pensions 
més baixes que cobren, sobretot, dones i 
així reduir la bretxa de gènere!
L’Assemblea de Pensionistes de Gràcia ha 
participat en aquesta campanya recollint 
signatures als mercats i a les sortides dels 
metros. Ara, ha demanat als grups muni-
cipals del Districte que se sumin a la nos-
tra demanda al Congrés de Diputats d’una 
l’Auditoria independent dels comptes de 
la Seguretat Social aprovant una moció al 
plenari del districte en aquest sentit.
Assemblea de Pensionistes de Gràcia 
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Opinió

Conxa Garcia

Veïnes x Veïnes és una xarxa d’acom-
panyament a dones que viuen si-
tuacions de violència masclista o 

d’altres situacions de vulnerabilitat, que 
s’ha consolidat al barri de La Salut des-
prés d’iniciar les seves activitats fa un 
any. Està formada per dones participants 
en entitats i serveis del barri que, entre 
totes, amb un treball en xarxa fan acci-
ons comunitàries amb perspectiva de 
gènere. Realitzen acompanyaments de 

forma presencial i telefònica a les dones 
afectades per violència masclista en di-
verses actuacions per sortir del cercle de 
la violència: fan acompanyaments a ser-
veis socials, sanitaris, jurídics, a espais 
comunitaris i allà on se’ls indiqui que la 
dona necessita. Totes les integrants del 
grup han rebut una formació específi ca i 
estan assessorades pels serveis especialit-
zats i per Hèlia Dones. També organitzen 
formacions obertes al barri que són d’in-
terés per a tota la comunitat. Hi partici-
pen veïnes a títol individual o, entre d’al-
tres, La Miranda, l’AVV. de La Salut-Parc 
Güell-Sanllehy, Ciberdona, PIAD-Gràcia, 
Serveis Socials de La Salut, CAP Larrard 
o Salutem. Disposen d’un circuit de con-
tacte, derivació i seguiment per a les 
persones interessades en aquest acom-
panyament. Tel. 608645326; lasalut@vei-
nesperveines.org.•

Veïnes x Veïnes 

Fan acompanyament 
presencial i telefònic 
a les dones afectades 
per violència masclista

Ull de 
dona

gadors com Jordi Cano, Javi Sánchez, Ventura Gómez, Xavi Lucas; a la 
llotja, expresidents com Joan Josep Isern; el renovat president Víctor 
Martínez; els afeccionats de llarga trajectòria de Caliu Gracienc, els mit-
jans de comunicació locals perdent qualsevol compostura (com ha de 
ser en aquestes circumstàncies) i al terreny de joc, els més importants: 
jugadors que per fi  toquen la pilota com els àngels i que estimen la sa-
marreta escapulada, alguns dels quals com l'Àlex 'Capi' Cano amb 12 
anys al club picant pedra sense repòs per pujar de categoria, comandats 
per un tècnic amb caràcter com David Vilajoana; hereus de referents 
com Àlex Delmàs o Pedro Dòlera...

És aquest un ascens inesperat, després de la sisena decepció de l'estiu 
passat a Badalona i després d'un any complicat amb eleccions pel mig, 
cosa que sempre afegeix tensió a la massa social. Però inesperadament 
arriba aquest canvi de xip, sí, després de molta feina sense resultats i 
després de tantes difi cultats 
per tenir unes instal·lacions 
municipals que no facin vergo-
nya. L'Europa ha fet clic, i ha 
esdevingut no només un club 
de moda sinó un club de men-
talitat guanyadora.

L'Europa és el primer club 
de Gràcia, el que porta associa-
da la seva territorialitat d'una 
manera més clara. Però encara 
té camp per córrer per ser socialment i al xup-xup dels carrers i places 
EL club de Gràcia. Certament l'Ajuntament no ho posa fàcil, amb el seu 
cafè para todos en el repartiment d'ajuts (Quants districtes tindran en-
guany un club jugant a Segona?). Però els reptes i les estratègies Do It 
Yourself mai no han espantat els europeistes. Els fonaments estan ben 
afermats, els joves estan fent una bona feina de relligar la història del 
club amb uns valors de futbol autèntic, la pilota entra, els números co-
mencen a quadrar i calen ben segur més socis. Ningú ha dit que fos fà-
cil, però l'Europa somriu, i ja tocava.

El partit de les nostres vides

Ve de portada

És un ascens inesperat 
que arriba en ple canvi 
de xip; l'Europa ja és 
un club guanyador

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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Exposicions
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)

Del 7 al 24 de maig
Exposició Retalls del temps, collages 
d'Anna Maurel Anglès. A partir de petits 
retalls de revistes, fotografi es, teles i al-
tres materials i la creativitat que sorgeix 
d'unir-los, l'artista buscar l'harmonia de 
tota mena d'elements que ja han quedat 
obsolets per dotar-los d'una segona vida. 
L'entrada és gratuïta amb inscripció a tra-
vés del formulari del web.
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 21 de maig
Exposició Sant Jordi vist per les dones 
creadores de Gràcia. Amb diversos ma-
terials i des de les diverses disciplines 
artístiques que desenvolupen, com la il-
lustració, el fang, la fotografi a, la pintura, 
la poesia visual, la ceràmica o la fusta, les 
Minerva proposen la seva pròpia versió i 
mirada de la llegenda de Sant Jordi: des 
de la seva vessant més tradicional, fi ns 
a noves protagonistes com la trobadora 
Georgina, dragones, cavallers sense ganes 
de guerra, dracs tendres i afectuosos, idil-
lis romàntics que trenquen estereotips 
i princeses que, per fi , expliquen la seva 
versió de la rondalla. Visita comentada 
gratuïta amb inscripoció prèvia a casal-
cardener@gmail.com. Places limitades. 
Casal Can Cardener (Cardener, 45)

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)

Fins al 18 de juny
Exposició Passarel·les, de Xavier Marín. 
És el diàleg amb els poemes de la plaque-
ta homònima de Felícia Fuster en la cele-
bració del seu centenari. En paraules de 
Lluïsa Julià: Fuster formula una estrofa 
nova. Es tracta de la «passarel·la» 
una composició que allarga d’un vers la 
tanka clàssica i que permet el vers lliure. 
És una taca de color, una forma dinàmica 
que busca i accentua el moviment.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabre, 3)

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 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 do-
nes creadores de Gràcia. Visita comenta-
da amb dues de les autores participants, 
Teresa Vergés i Adrià i Marisa Ramón. 
Reserva prèvia casalcardener@gmail.com
Casal Cardener (Cardener, 45), a les 18 

Dissabte 1 de maig
Concert: Marta Knight.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 13 i 
14.30 h

Teatre: Si jo fos ric, escrita per Albert 
Capel i dirigida per Judit Capel. 
Quadre Escènic Sant Medir (Constitució, 
17), a les 18 h 

Nits d'humor: Escocía, amb Txabi 
Franquesa, "un show de furia inofensiva".
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 20 h

Espectacle: Los hijos. El club de los malos 
padres, amb Andrés Torres.
Teatreneu (Terol, 26), a les 20.45 h

Diumenge 2 de maig
Improvisació: Impro a gogó. A càrrec de 
la Cia. Impro Barcelona. Un espectacle 
100% comèdia de jocs d'improvisaci.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 12 h

Concert: La Orquesta del Caballo 
Ganador.
EART (Torrijos, 68), a les 12 i a les 17 h 

Teatre: Terrorífi ca comèdia.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 17 h

Espectacle: El conillet blanc. + 3 anys.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
17.30 h

Teatre: 23F Anatomia d'un instant, dirigit 
per Àlex Rigola a partir de la novel·la de 
Javier Cercas.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18 h

Dimecres 5 de maig
Musicoteràpia per a gent gran. Per par-
ticipar o per més informació contactar 
al 93 256 28 77 o per correu a gentgran@
ccelcoll.org. 
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
10.30 i a les 12.30 h 

Xerrada: Viatge amb el Transsiberià. A 
càrrec de David Puente.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d'Hebron, 65-69), a les 18.30 h

La Taverna del CAT: Jaume Arnella i Anaís 
Falcó. Entrada lliure amb reserva prèvia a 
bardelcat@gmail.com
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Dijous 6 de maig
Taller de meditació creativa, a càrrec de 
Lluïsot.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Av. Vall d'Hebron, 65-69), de 10 a 12.30 h 

Divendres 7 de maig
Concert: David Mauricio presenta 'El fruit 
vermell'.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Entitats

Divendres 30 d'abril
Teatre: Amor i Informació, adapta-
ció del text de Caryl Churchill dirigida 
per Laura Solé. Companyia Anèmona 
Irracional en residència a Lluïsos Teatre 
des del febrer. També dissabte 1 de maig.
Lluïsos Teatre (pl. del Nord), a les 18 h 

inema documental: 72 horas. Autonomía 
obrera en la Barcelona de los años 60. 
Dir: Oriol Murcia (2011). Organitza 
Agita't Gràcia.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dimecres 5 de maig
Xerrada i inauguració de l'exposició de 
Pere G. Sandoval (pintor, gravador i es-
cultor).
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dijous 6 de maig 
Inauguració de l'exposició Alimentació 
Sostenible dins del cicle Primavera 

Verda. Dinàmica a càrrec de l'Espai de 
Consum de Barcelona.
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19 h

Divendres 7 de maig 
Taula Rodona: El consum agroecològic i 
de proximitat. Amb les cooperatives de 
consum Trementinaires, Més Fresques 
que un Enciam i els projectes Dunia, La 
fi guera i El Rusc que diu Sí. 
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19 h

Dissabte 8 de maig
Monòlegs: Nit de Stand Up.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h
 

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Documentalistes llatinoamericanes, als Girona
La 29a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona presenta al maig 
el cicle Documentalistes llatinoamericanes, una proposta en col·laboració amb 
Casa América que es podrà veure als cinemes Girona. Memòria, identitat i art 
són tres de les qüestions fonamentals presents en la programació d’aquest any. 
Els tres fi lms, seleccionats curosament d’entre les produccions documentals 
recents, són una mostra de la riquesa, la diversitat formal i de la valentia 
temàtica del panorama de no-fi cció a Llatinoamèrica, segons els impulsors de 
la mostra. Els documentals són La asfi xia, dirigit per Ana Isabel Bustamante 
(Guatemala, 2018), amb la presència de la directora; Negra, de Medhin Twolde 
(Mèxic, 2020); i El Tiempo perdido, de María Álvarez (Argentina, 2020). En les 
dues darreres sessions, hi haurà conversa virtual amb les realitzadores. 
Divendres 7, 14 i 21 de maig als Cinemes Girona (Girona, 175), a les 19.30 h

Recomanem

Cedida

Amb el suport de
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EART es reactiva amb 
activitats obertes 
a la seu i trobades 
d'art comunitari 
La històrica entitat d'art i educació supera un any difícil i 
combina la preparació dels casals d'estiu amb més propostes 

Silvia Manzanera

En plena promoció dels ca-
sals d'estiu, una de les acti-
vitats "estrella" d'EART que 
van permetre reactivar l'en-
titat després dels mesos de 

confi nament, Experimentem amb 
l’Art intensifi carà l’activitat educa-
tiva i artística les properes setma-
nes, després d’un any complicat on 
la crisi sanitària ha agreujat la si-
tuació dels espais i projectes cultu-
rals com el de Torrijos, una entitat 
amb més de 25 anys de trajectòria. 
Enguany, la previsió dels casals que 
ofereix EART a infants de P3 fi ns a 

l'AcidH. "Aplicarem metodologies 
que hem fet amb aquests joves, per 
exemple hem treballat molt la in-
vestigació sonora", explica Antònia 
del Rio, "i hem convidat les famí-
lies i als propis protagonistes per-
què creiem interessant que ho ex-
pliquin ells mateixos". 

Un altre focus de les prope-
res setmanes és el Festival de les 
Arts Comunitàries que tindrà lloc 
de l'11 al 15 de maig a la Fabra i 
Coats, amb l'impuls i participació 
d'EART. En aquesta línia, deu en-
titats de la xarxa Artibarri s'han 
ajuntat per oferir una formació 
entorn les pràctiques artístiques 
comunitàries.•

Una de les activitats amb infants al casal d'estiu de l'any passat. Foto: Cedida

"Ens volíem 
recuperar 
d'aquests mesos 
i compartir que 
seguim actius" 

S. M.

E l BCN Film Fest ha tancat la 
cinquena edició amb més 
d’11.000 espectadors presen-

cials, fet que suposa un increment 
del 37% respecte l’any anterior. Un 
total de 97 de 121 sessions de pú-
blic han tingut aforament complet, 
un aforament que, com l’any pas-
sat, s’ha mantingut al 50%. La di-
recció del festival ha destacat “els 

bons resultats” i ja ha anunciat les 
dates per al proper, que tindrà lloc 
del 21 al 29 d’abril de 2022. 

Amb un total de 60 pel·lícules 
(4 premières mundials, 1 inter-
na ional, 3 europees, 17 espanyo-
les i 7 catalanes), 4 seus (els ci-
nemes Verdi, Institut Français, 
CASA SEAT i CaixaForum), 25 
presentacions i col·loquis amb 
estrelles internacionals, el festi-
val també s’ha estès per la ciutat 
amb la secció d’Imprescindibles a 

cinc centres cívics durant el me-
sos d’abril i maig. El festival tam-
bé ha acollit la quarta jornada de 
Guionistes i Indústria amb dues 
taules rodones: 'Guionistes i pro-
ductors, un tándem creatiu' amb 
Valérie Delpierre, Jaime Rosales, 
Celia Rico, Sandra Tapia i Bárbara 
Díez i 'Escrivint amb la llum', amb 
Isabel Coixet, David Ilundain, 
Xavi Giménez i Isaac Vila. El car-
tell cultural s'ha completat amb 
la presentació del llibre d'Albert 

Gala de clausura als Verdi amb la presència de Cristina Brondo. Foto: Cedida

Sánchez Piñol Les estructures ele-
mentals de la narrativa. Pel que 
fa a les pel·lícules guardonades, 
Pequeño país, el darrer treball del 
director francès Eric Barbier, ha 
obtingut el premi a la millor pel-

lícula. The Good Traitor, dirigida 
per Christina Rosendahl, i Sombra, 
de Bruno Gascon, han estat guar-
donades amb els premis a millor 
actor (Ulrich Thomsen) i premi de 
la crítica respectivament.•

El 5è BCN Film Fest supera els 11.000 
espectadors, un 37% més que el 2020 
'Pequeño país', 'The Good Traitor' i 'Sombra', les grans guanyadores 
d'un festival que ja té data per a l'edició de 2022: del 21 al 29 d'abril

Breus

Sopa de Cabra 
celebra els 30 anys 
de 'Ben endins' 
a Casa Seat

L'agenda musical de Casa 
Seat inclou una trobada 
amb Sopa de Cabra per 
celebrar el 30 aniversari 
de l'emblemàtic disc 
'Ben Endins', convertit 
en el més exitòs de la 
història del rock català. 
El grup conversarà 
amb Antoni Bassas en 
un esdeveniment obert 
al públic el 10 de maig 
a l'espai de Passeig de 
Gràcia. Això serà dos 
dies després d'acollir el 
concert del pianista Marco 
Mezquida, que s'inspirarà 
en Italo Calvino i 'Las 
Ciudades Invisibles'. 

'Gràcia. Festa 
Major', a la llista 
dels més venuts a 
La Memòria el 23-A

Després de la presentació 
a la Fundació Festa Major, 
el president del Taller 
d'Història de Gràcia, 
Josep M. Contel, va signar 
divendres el seu darrer 
llibre sobre la Festa 
Major (Efadós), que va 
encapçalar la llista dels 
més venuts de la llibreria 
La Memòria.

Cedida

LoFredi Zeleste

L'entitat obre portes per 
mostrar els artistes i projectes 
de l'espai. El dissabte 29 de 
maig, Experimentem amb l'Art 
obrirà les portes del seu espai 
de Torrijos (aforament limitat, 
això sí); una oportunitat per 
visitar els tallers estudis dels 
artistes i col·lectius residents, i 
conèixer les diferents accions 
artístiques, exposicions i projectes 
que porta a terme l'entitat.

sisè de primària perquè visquin 
"l'experiència de creació a partir 
del joc" ha estat molt més fàcil, se-
gons expliquen els seus responsa-
bles, ja que s'han pogut planifi car 
en base a les restriccions actuals. 
"L'any passat va ser molt compli-

cat perquè hi havia molta més in-
certesa i fi ns el darrer moment no 
sabíem si els podríem fer", explica 
Antònia del Río, membre d'EART.

En aquesta línia de recuperació 
de l'activitat més participativa i 
oberta al barri, Experimentem pro-
posa per al 29 de maig una jorna-
da de portes obertes on hi hauran 
activitats d'art per mostrar alguns 
dels projectes de l'entitat. "Ens vo-
líem recuperar una mica d'aquests 
mesos tan durs i compartir que se-
guim actius", afegeix. D'aquesta 
jornada, destaca l'activitat interge-
neracional que s'ha programat per 
mostrar el projecte que EART de-
senvolupa des de fa dos cursos amb 
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Santi Queralt, llum i 
color en la pintura

Ramón Casalé Soler

Feia temps que no havia vist una exposició de Santi 
Queralt, ja que l’última vegada va ser el 2005 a la de-
sapareguda galeria Kalós de Barcelona. D’aquella 

mostra, el crític Josep Maria Cadena comentava que 
l’artista “ha buscat el seu propi llenguatge i per això ha 
variat en l’expressió”. Ara l’he redescobert a gràcies a 
'Aparició, presència i fuga', títol de l’exposició que pre-
senta a la galeria Art enllà (Sant Pere Màrtir, 15), on a 
través d’una trentena d’obres de diferents dimensions 
ofereix la seva personal visió de la forma/no forma i del 
color, allunyada de la proposta plàstica que havia vist a 
Kalós i centrada de nou en la seva obra de sempre, o si-
gui, el que podríem considerar com a pintura-pintura.

Santi Queralt (Barcelona, 1961) va estudiar Belles 
Arts a Barcelona. El 1989 va fundar Monema junta-
ment amb altres artistes. La seva primera exposició 
individual va tenir lloc a la galeria Ambit l’any 1987, 
al poc temps d’haver aconseguit el primer premi dels 

Amics de les Arts de 
Terrassa. Abans ja ha-
via participat en les 
Biennals de Barcelona 
i Càceres, i també en el 
Premi de Dibuix Joan 
Miró. D’aquella època la 
crítica destacava la seva 
habilitat per la composi-
ció i el color, deixant de 
banda allò trivial que li 
pogués distorsionar els 

seus plantejaments estètics. La seva obra s’ha exhibit 
en galeries de prestigi de Barcelona, (Alicia Ventura, 
Carles Poy, Denise Levy, Sebastià Jané o Sala Gaspar), 
així com també d’Alemanya, França i Països Baixos.

A l’actual exposició contemplem el Queralt més au-
tèntic, no només estem observant “una pintura, un 
quadre, sinó un joc d’elements en constant moviment 
fi ns a trobar el seu lloc d’encaix perfecte”. Són obres 
on la presència de la llum és ben evident, com si es 
tractés d’uns vitralls que deixen entrar la claror exte-
rior, però que en aquest cas és la llum interior, ja que 
sorgeix del propi color aplicat per l’artista. Si apagués-
sim els focus de la sala veuríem igualment els quadres, 
senyal inequívoca de la vitalitat i força de les imatges, 
on les seves construccions abstractes ens recorden el 
treball del pintor francès d’origen rus Sergi Poliakoff i 
del granadí nacionalitzat estatunidenc José Guerrero. 
L’aposta de la galeria d’oferir el treball d’artistes que 
tenen una extensa trajectòria invita a visitar-la més 
sovint, ja que si per un costat han anat desapareixen 
galeries de prestigi a Gràcia –Alejandro Sales, Comas, 
Foto Colectània-, per altra banda, les que arriben ofe-
reixin propostes sufi cientment dignes perquè el teixit 
cultural del barri no es ressenti massa.•

crítica 
d'art

La presència de 
la llum és ben 
evident, com 
si es tractés 
de vitralls 

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• El señor de los anillos: La comu-

nidad del anillo. Dv, ds, dg, dc i 
dj, 18.15.

• Nomadland. Dv, ds, dg, dc i dj, 
16.00. 17.50 i 20.00.

• Bajo las estrellas de París. Dv, ds, 
dg, dc i dj, 15.55.

• El fotógrafo de Minamata. Dv, 
ds, dg, dc i dj, 17.45 i 19.55.

• Crónica de una tormenta. Dv, ds, 
dg, dc i dj, 20.25.

• Guardianes de la noche la pelí-
cula: Tren infi nito. Dv, ds, dg, dc 
i dj, 18.00.

• Earwig y la bruja. Dv, ds, dg, dc i 
dj, 16.00. 18.05.

• Mamá María. Dv, ds, dg, dc i dj, 

20.05. Dv, dc i dj, 16.00.
• Otra ronda. Dv, ds, dg, dc i dj, 

17.45.
• Godzilla versus Kong. Dv, ds, dg, 

dc i dj, 19.55.
• Raya y el último dragón. Ds i dg, 

15.50. 17.45.
• Tom y Jerry. Ds, 16.00. Ds i dg, 

15.45.
•¡UPSSS! ¿Y ahora dónde está 

Noé? Ds i dg, 15.55.
• Crónica de una tormenta. Dv, dc 

i dj, 15.55.
• Minari, historia de mi familia. 

Dv, dc i dj, 17.40.
• Mortal Kombat. Dv, ds, dg, dc i 

jd, 20.00.
• Nadie. Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00 i 

20.15. 18.15.
• Una joven prometedora. Dv, ds, 

dg, dc i dj, 17.55. 16.00.
• El padre. Dv, ds, dg, dc i dj, 20.10. 

Dv, dc i dj, 15.50.

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

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

16.00.
• Otra ronda. Dv, ds i dg, 17.30. Dc i 

dj, 17.00. Dv, ds, dg, dc i dj, 20.00.
• Coppelia. Dg, 16.00.
• La Boheme. Dj, 17.00.
• Beautiful Pain. Ds, 20.00.
• Nomadland. Dv, ds, dg i dc, 18.00. 

VOSE, 20.00.
• Bajo las estrellas de París. Dv i 

dc, 16.00. Dv i ds, 18.00.
• L'Univers en miniatura de No-

No. Ds i dg, 16.00.
• Zog i els doctors voladors. Dg, 

16.00.
• Capità dent de sabre. Ds, 16.00.
• Álbum de postguerra. Dc, 19.30.
• Com robar un país. Dj, 19.30.
• El verano de codi. Dv i dg, 20.00 

Dc i dj, 18.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• Nomadland. Dv, ds, dg, dl, dm 

i dc, 11.30, 16.00, 18.05 i 20.10. 
Dj,16.00, 18.05 i 20.10.

• Minari. Historia de mi familia. 
Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 16.00, 18.10 i 
20.05. Dm, 16.00 i 20.05

• El fotógrafo de Minamata. Dv, 
ds, dg, dl, dc i dj, 11.30, 15.55, 17.50 i 
20.05. Dm, 15.55, 17.50 i 20.05.

• El padre. Dv, ds, dm, dc i dj, 11.30, 
15.55, 18.10 i 20.20. Dg i dl, 15.55, 
18.10 i 20.20.

• Península. Dm i dc, 20.05.
• Vivo. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.
• Crock of Gold: Bebiendo con 

Shane MacGowan. Dv, dl, dm, dc 
i dj, 17.40.

• Una joven prometedora. Dv, dl, 
dc i dj, 11.30.

• Otra ronda. Dv i dm, 11.30.
• La Joven de la Perla y otros te-

soros del Mauritshuis. Dm, 11.30 

i 18.15.
• Tiburón blanco (preestreno). Dm, 

11.30.
• Fedora. Dj, 11.30 i 20.05.
• La clemenza di Tito (òpera). Dg i 

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

dg, 11.30, 12.45 i 16.30.
• Raya y el último dragón. Ds i dg, 

11.30 i 17.55. m

Verdi Park. Torrijos, 49
• Mamá María. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 

15.55 i 20.15. Dm, 15.55.
• Charulata. La esposa solitaria. 

18.00.
• Otra ronda. 16.00, 17.50 i 20.05.
• Yalda, la noche del perdón. 

16.00, 18.15 i 20.30.
• Una joven prometedora. 16.00, 

18.15 i 20.05.
• Tiburón blanco (preestrena). Dm, 

20.15. 

el repor

Contra les adversitats 
d'una pandèmia: 

teatre i humor 
La casa dels contes, que acaba de celebrar cinquè aniversari, 

presenta l'obra 'Qui és l'assessina?'; riure per seguir endavant

Silvia Manzanera

Aquest és un projecte que 
va néixer a partir d'una 
pandèmia. O com com-
batre les adversitats amb 
una creació. Davant una 

crisi, humor. "El confi nament, a 
qui ens agrada el carrer i la vida so-
cial ens va ser difícil de portar, per-
què negar-ho. Amb tantes estones 
de solitud a La Casa dels Contes, 
em vaig veure obligada a refl exi-
onar, ni que fos només per omplir 
el temps". Així explica Teresa Puig, 
la directora de l'espai de Ramón i 
Cajal 35 (que precisament ha fet 
els cinc anys aquest Sant Jordi), 
el punt der partida de l'obra 'Qui 
és l'assassina?', "una comèdia de-
lirant" que es pot veure a La Casa 
dels Contes tots els diumenges de 
maig (18 i 20h). La Teresa es va dir 
a sí mateixa que si havia de tornar 
a passar per un tancament, "volia 
tenir entre mans alguna cosa per 
assajar". Dit i fet. A l'octubre es 
van reunir vuit actrius i una di-
rectora teatral "amb situació la-
boral precària" i es van posar a 
treballar. Com explica l'actriu, 
"per sortir d'aquell ensopiment i 
encetar alguna cosa nova que om-
plís el buit que deixa el fet de no te-
nir feina", es van posar a assajar en 
una peça que, en paraules de Puig, 
"té la qualitat de tenir vuit prota-
gonistes i ser alhora transgenera-
cional i transgènere".

L'obra situa l'acció al Nadal, un 
temps de suposada felicitat i ger-
manor a les llars benestants, però 
a Can Trouguet, una fi na lluny de 
la ciutat, han assassinat l'únic 
home de la casa i les 8 dones que 

l'envolten en tenen un motiu. 
Totes són sospitoses: l'esposa, la 
germana, la cunyada, la sogra, la 
cuinera, l'ajudant de cambra i les 
dues fi lles. Però, qui és l'assassi-
na? "De vegades hi ha projectes 
que esperen el moment de sortir 
a la llum com els bulbs de les tuli-

pes que semblen dormir i un bon 
dia de primavera apareixen i om-
plen de vida els jardins que les es-
peren", explica Teresa Puig. 

Tot i els mesos de tancament, 
tot i les restriccions d'aforament, 
tot i les limitacions, ella no es 
queixa. "Pitjor ho està passant el 
sector de la restauració". Així que 
a La Casa dels Contes mantenen 
l'esperit d'oferir una programació 
familiar, de petit format, diversa 
i constant que els ha permès ce-
lebrar cinc anys de projecte i ser 
punt de referència per a moltes 
famílies de Gràcia i molts projec-
tes teatrals. 

Doncs això, teatre i humor con-
tra les adversitats.•

Cartell de 'Qui és l'assassina', diumenges de maig a La casa dels contes. Foto: Cedida

"Volíem crear 
alguna cosa que 
omplís el buit 
que deixa no 
tenir feina"
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