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L'ermita de la Salut reneix i ja 
aixeca una torre per replicar 
l'antic campanar d'espadanya 
El temple es reforma amb un pas comunitari privat d'uns quatre metres 
que realçarà el seu caràcter històric al costat del nou edifi ci de vuit plantes

L'ermita de la Salut, amb el nou campanar, a l'ombra. Foto: A.B.

Albert Balanzà

Un any i mig ha passat ja des que es van posar en 
marxa els treballs del bloc d'habitatges de vuit 
plantes que culminarà la façana de Travessera de 
Dalt -l'unic forat que quedava- entre Escorial i Sant 
Josep de la Muntanya, i que fi ns al 2010 mantenia 

acoquinat el casalot de Can Morera, que es va enderrocar 
amb llicència municipal; la lluita veïnal va ser clau per evitar 
que seguís els seus passos l'ermita de la Salut, ubicada a la 
mateixa fi nca però amb entrada per Mare de Déu de la Salut. 

Tot aquest temps d'obres sobre un projecte que es va em-
pantanegar diverses vegades des del 2004 i que va registrar 
diverses okupacions tant al solar com a dins del temple, han 
seguit el seu curs i en els últims dies no només es pot cons-
tatar la recta fi nal del projecte immobiliari sinó que també 
ja es veu el renaixement de l'ermita amb l'aixecament de la 
torre per replicar el campanar d'espadanya que havia tin-
gut el temple. La capella té una llarga història, que arren-

ca el 1864 i sempre vinculada al casalot que ja no existeix, 
perquè va ser cremada durant la Guerra Civil i només va 
conservar l'estructura bàsica; el 1948 es va restaurar de 
nou, juntament amb l'ampliació de la casa amb un aire 
més senyorial i d'estil neoclàssic, i amb un campanar. 

No obstant això, el periple legal i urbanístic que ha se-
guit la fi nca és una de les històries més llargues i comple-
xes dels últims anys a Gràcia: el 2005 un Pla Municipal 
Urbanístic plantejava aixecar un edifi ci contra la mitgera 
existent i conservar el casalot, però el 2010 l'Ajuntament 
va autoritzar l'enderroc de la casa i només va quedar la 
capella, gràcies a un pacte entre l'Arquebisbat i la nova im-
mobiliària que es va fer càrrec de la promoció defi nitiva. 
Però el temple va ser okupat el 2012 i el nou pla no va ser 
aprovat fi ns al 2016, incloent ja els detalls de la recupera-
ció del temple, amb la recuperació del campanar d'espa-
danya. El novembre de 2019 van començar les obres amb 
l'enderroc d'una ala de la capella per reconstruir la torre, 
que se separarà uns quatre metres de la promoció de 22 
habitatges. amb garatges i trasters. Pàgina 3

40 anys de 'La plaça del Diamant' 
Imatges inèdites i la visió del fotògraf del fi lm que va posar Gràcia al mapa P10

Gràcies al suport de:
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Albert Balanzà

Dos mesos després d'una 
arrencada fulgurant (ve-
geu número 840) i amb 
un miler llarg de fir-
mes recollides, entre les 

quals Silvio Rodríguez, Maria del 
Mar Bonet, Marina Rosell, Àngel 
Petisme o Joan Isaac, la platafor-
ma cívica #auteplacarovira s'ha 
reunit amb els responsables de 
Nomenclàtor al Districte i el grup 
de treball abordarà la qüestió de 
manera ofi cial per primera vega-
da en la pròxima reunió institu-
cional fixada per a principis de 
juliol.

La trobada entre la plataforma 
i el Districte, en tot cas va servir 
per constatar la predisposició de 
les dues parts a favor de la inici-
ativa, si bé també les gestions in-
ternes a nivell institucional han 
advertit que la ponència de no-
menclàtor de ciutat -qui té l'últi-
ma paraula- determina i equipara 
les propostes de noms de carrers 
o de col·locació de plaques al re-
quisit dels cinc anys de la mort, si 
es tracta d'una persona individu-
al (Aute va morir l'abril de 2020). 
"És un període per preparar do-

Nomenclàtor ja 
aborda la placa a Aute 
a Rovira però avisa del 
termini de cinc anys
La plataforma cívica prepara un concert per Festa Major amb 
Joan Isaac i Àngel Petisme ja confi rmats com a primer gran acte 

cumentació i assentar la proposta 
amb totes les veus", ha apuntat la 
consellera Àngels Tomàs.

Lluny d'arronsar-se, la platafor-
ma cívica ha seguit treballant en 
les últimes setmanes, sobretot en 
el primer gran acte presencial de 
difusió de la iniciativa: un concert 
a la plaça Rovira per Festa Major, 
concretament ja fixat per al 15 
d'agost a les 18.30 hores, i per al 
qual ja hi ha confi rmats artistes 
com Joan Isaac i Àngel Petisme 
i s'han avançat contactes amb 
Quico Pi de la Serra, Paco Ibáñez 
o Silvio Rodríguez; aquest últim 
perquè hi participi des de l'Hava-
na amb un vídeo enregistrat.

La plataforma, amb el suport 
de familiars d'Aute residents a 
Gràcia i a Madrid i de l'Associació 
de Veïns de Plaça Rovira, també té 
com a projecte paral·lel la recupe-
ració de la placa que l'any 2007 els 
veïns van lliurar a Aute en el se-
gon dels seus cinc concerts que va 
fer per Festa Major (2006-2010): 
se'n van fer dos exemplars, una 
per a l'artista i una altra que es va 
penjar al bar Vall fi ns que va de-
saparèixer misteriosament. Ara, a 
través de l'activista Jordi Martín, 
es recuperarà el text i es farà una 
nova placa per al bar. • 

Breus

L'últim ple, el 6 
de juliol, i amb 
debat sobre els 
assentaments
L'últim ple abans de 
vacances a Gràcia se 
celebrarà el pròxim 
dimarts 6 de juliol 
i contindrà una 
proposició del grup de 
BCNxCanvi per abordar 
els assentaments que 
al districte es registren 
sobretot als barris del 
nord. El grup municipal 
demana al govern 
que actualitzi el cens 
d'assentaments i un 
pla d'actuació per al 
seu "desmantellament i 
reallotjament".

Jann-Marc 
Rouillan, de nou a 
Gràcia presentant 
'Acció Directa'

L'activista d'extrema 
esquerra, exmilitant 
del MIL i company de 
Salvador Puig Antich 
Jann-Marc Rouillan, ha 
presentat aquest dijous a 
la seu de la CGT de Pare 
Lainez el seu llibre 'Acció 
Directa', en què narra 
els seus anys de guerrilla 
urbana, pels quals va ser 
comdemnat a presó.

El termini ralentitza la placa a 
Víctor Nubla. Cinc anys poden 
desanimar però no serà ni el cas 
Aute ni el cas Nubla, la idea de 
placa per a l'anima mater de Gràcia 
Territori Sonor, mort el març de 
2020. L'aclariment al Districte 
per part de l'Ajuntament sobre el 
termini només fa variar l'estratègia: 
al cas Nubla la documentació 
s'havia presentat i es va tombar.

Quatre demandes de mínims. Això és 
l’únic que demanem al govern del canvi 
de l’Ajuntament. Primer, volem una re-
novació del contracte de cessió d’ús que 
tenim ara mateix. L’actitud del Districte 

cap a nosaltres només ens pot generar desconfi -
ança: els fem nosa. Per això, una simple pròrro-
ga seria tirar la pilota cap endavant i mantenir 
les tensions; mentre que una renovació del con-
tracte ens assegura la continuïtat del projecte. 
Una renovació, atenció, que no volem a qualse-
vol preu. No ens valen condicions afegides, ni 
petites clàusules en lletra petita que després 
serveixen per fer aparèixer llicències d’activi-
tats que ningú havia trobat mai a faltar. Ni mar-
xem ni renunciem a res.

Segon, volem que s’aturi immediatament l’as-
setjament policial al Tres Lliris i a la resta d’es-
pais de la Vila. Episodis com l’amenaça que la 

Guàrdia Urbana precintés el nostre local al no-
vembre o l’entrada al casal de l’ARRO dels Mossos 
d’Esquadra al gener només contribueixen a aug-
mentar les tensions entre nosaltres i l’Ajunta-
ment. No ens val l’excusa de les competències 
que tant utilitzen els Comuns. Si els Mossos ens 
persegueixen, la inacció de l’ajuntament és una 
decisió política en contra nostra. I ja ni parlem 
de la ingerència constant de la Urbana.

Tercer, volem que l’Ajuntament deixi de po-
sar-nos pals a les rodes a nosaltres i al movi-
ment popular de la Vila i de la resta de barris 
de la ciutat. No pot ser que les multes -com les 
de la setmana passada a la Barraqueta-, les di-
fi cultats en l’obtenció de permisos i altres tra-
ves en l’ús de l’espai públic siguin una cons-
tant. Mentre l’Ajuntament d’Ada Colau segueix 
fomentant un model de ciutat pensat per a tu-
ristes i rics, força que els espais organitzats es-

tiguem cada cop més arraconats. Per això fa un 
boicot actiu contra el moviment popular, perquè 
som els únics que plantem cara a aquest model 
de ciutat. 

Quart, volem que l’Ajuntament deixi de pre-
tendre que el casal s’agenolli davant seu. El Tres 
Lliris no és l’Espai Jove La Fontana, les decisi-
ons que ens afecten no es prenen a cap despatx 
del districte, sinó al casal. Les joves no volem 
que se’ns controli amb actituds paternalistes i 
infantilitzadores, portem 25 anys demostrant 
que tenim plena capacitat per tirar endavant un 
projecte com el del Tres Lliris, que aglutina cen-
tenars de joves i desenes de col·lectius. Volem 
un casal que segueixi sent un primer espai de 
contacte entre el pensament crític i les joves, un 
espai d’aprenentatge, coneixença, empodera-
ment i politització. 

Un espai que, si no existís, caldria inventar. Per 
sort, existim, així que només ens queda lluitar 
contra qui ens vol inexistents. Si no volen bata-
lles, els ho deixem fàcil: només quatre demandes, 
ben assumible per un govern que es pretén d’es-
querres. Més val que tinguem casal!•

Opinió convidada

Tres Lliris: quatre punts de trobada
Casal Popular Tres Lliris

Cartell de la petició en un establiment de plaça Rovira. Foto: À.G.P.
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L'ermita de la Salut 
reneix amb la torre 
que replicarà l'antic 
campanar d'espadanya
El nou element, ara adosat i antigament vinculat a l'ampliació 
de l'enderrocat casalot de Can Morera, realçarà el santuari

Breus

L'ús fora d'hores 
del llac-piscina de 
la Creueta obliga 
a reforçar reixes

La temporada de bany 
del llac-piscina de la 
Creueta del Coll arrencarà 
el 26 de juny, però hi ha 
veïns que no s'han pogut 
esperar i aquests dies és 
habitual veure famílies 
amb criatures i persones 
amb gossos banyant-s'hi 
reiteradament que solen 
entrar per la part més 
propera a l'escultura de 
Chillida. Tant és així que 
l'Ajuntament ha assegurat 
millor les reixes i també ha 
publicitat l'obligatorietat 
d'accedir amb sabatilles, 
després del centenar de 
ferits per talls del 2020.

A.G.P.

Albert Balanzà

L
a Gràcia de 1864 era molt di-
ferent de l'actual, sobretot a 
l'actual zona de Travessera 
de Dalt-Escorial-Mare de Déu 
de la Salut. Gràcia era inde-

pendent de Barcelona, tot allò eren 
camps, un dels punts de trobada so-
cial era l'ermita de la Salut i en un 
casalot a tocar hi va néixer el 1868 
Pompeu Fabra.

Només han passat 157 anys de 
la inauguració de l'ermita i no-
més 17 d'un pla municipal urba-
nístic que va evolucionar doloro-
sament al barri amb l'enderroc de 
Can Morera, amb l'okupació conti-
nuada del temple i amb canvis de 
promotors immobiliaris i inter-
vencions de l'arquebisbat que mi-
raculosament s'han acabat amb la 
salvació de l'ermita i una promoció 
de pisos que aquests dies ha entrat 
en la fase de reforma del santuari.

L'element més impactant, més 
enllà del bloc de vuit plantes, és el 
nou campanar d'espadanya que 
s'està aixecant a tocar de l'ermita, 
amb un pas interior privat d'ús co-
munitari d'uns quatre metres per 
als pisos, que donarà aire i realça-
rà el temple. El campanar no hi era 
el 1864 i ni tan sols va patir l'in-
cendi de 1936 que només va dei-
xar l'estructura bàsica de l'espai 

havia estat traslladada a la parrò-
quia de la Salut el 2010.

Ara, en un temps nou, la llicència 
d'obres atorgada el 2016 determina-
va la salvaguarda de l'ermita, l'aixe-
cament adossat del nou campanar 
amb l'espadanya que havia tingut i 
la recuperació de la campana histò-
rica. Òbviament el campanar d'es-
padanya nou no tindrà res d'histò-
ric perquè s'està aixecant amb una 
base de maons que deixen espai a 
l'interior per a una escala que per-
metrà accedir al cor del temple.

Però l'obra de recuperació del 
santuari, segons es detalla en la 
memòria de l'aprovació defi nitiva 
municipal, contempla també la re-
cuperació d'elements històrics del 
casalot que s'havien de reubicar 
quan la masia va ser enderrocada 
però que van ser robats: una gar-
landa de terracota amb la inscrip-
ció 1864-1948, balustres que culmi-
naran el campanar i gerros que es 
posaran al mur d'Escorial. •

comportament agressiu i pertor-
bador del son), utilitzant com a 
base els sonòmetres ofi cials que 
l'Ajuntament té instal·lats a les 
places del Sol, Diamant, Revolució, 
Virreina, Vila i Nord. "Hem auto-
matitzat un procés perquè cada 
deu minuts un tuit exposi els re-
gistres que superen el límit de 60 
decibels entre les 10 de la nit i les 8 
del matí a aquestes places", apunta 
un dels seus impulsors.

Tot i que Soroll Gràcia es lamen-
ta de la manca de sonòmetres a 
places on també hi ha acumulació 
de gent a altes hores com Lennon, 
Raspall, Rovira o Poble Romaní, en 

Soroll Gràcia, pla veïnal de control de decibels 
Un grup de veïns de Raspall impulsa l'eina a les xarxes i s'afegeix a la plataforma d'acció conjunta de les places

À.B.

La plataforma Soroll Gràcia, 
impulsada des de la plaça 
del Raspall com a eina de 
control a les xarxes socials 
dels límits de soroll que es 

registren a les places del nucli his-
tòric, ha arrencat la seva activitat 
aquest dissabte. Amb un centenar 
de tuits en quatre dies, el grup 
ja ha aconseguit fer un retrat de 
l'incompliment dels nivells reco-
manats per l'Agència Europea del 
Medi Ambient (55 decibels ja es 
considera molest, generador de 

aquests quatre dies ja s'han aconse-
guit pics de 79 decibels i no només 
Sol o Virreina s'han quedat soles en 
algun moment com a úniques pla-
ces on se superaven els límits sinó 
que també Nord, Diamant o Vila 
han tingut el dolorós honor.

En aquesta mateixa línia de con-
trol del soroll, els impulsors s'han 
trobat amb el veïnat de Raspall 
aquest dilluns per demanar una 
reunió a l'Ajuntament i s'han obert 
a contactar amb els bars i terras-
ses de la plaça. "A Raspall no s'ha-
via vist mai aquesta concentració 
de gent de dimecres a dissabte", 
conclouen. •Un banc de la plaça del Nord, l'endemà d'una nit de botellot. Foto: Cedida

sagrat. Però la inclusió en l'últim 
pla municipal urbanístic vol fer les 
paus amb la reforma neoclàssica 
que va fer la masia limítrof, que te-
nia el campanar complementari a 
l'ermita i que va anar a terra tot 
plegat el 2010. 

L'ermita no ho ha tingut fàcil 
tots aquests anys i ha estat la llui-
ta veïnal, pivotada al voltant de la 
senyora Elisa Castells, la que ha ga-
rantit que aquelles celebracions 

Visió elevada de les obres del nou campanar. Foto: Carme Solé

últimes de misses per Festa Major 
en el tombant de segle no fossin 
les últimes. Possiblement l'episodi 
més lamentable es va viure el maig 
de 2012, quan el temple va ser oku-
pat a l'interior: quan hi va poder 
entrar un periodista d'aquest set-
manari dins hi havia factures dels 
Morera pel terra, alguns elements 
per fer la missa (missals, llibres, 
un petit botafumeiro...) i molta 
pols i brutícia. La marededéu ja 

Nou mural de 
Parets amb 
ànima als jardins 
de Maria Baldó

La il·lustradora Núria 
Toll i dones del programa 
d'inclusió social Parets 
amb ànima han començat 
a pintar un mural nou als 
jardins de Maria Baldó, a 
Vallcarca. El grup ATRA 
impulsa aquest projecte.

Cedida

La instal·lació de la 
campana original 
i de rèpliques de 
peces històriques 
culminara l'obra
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A.B.

El nou casal de barri Canals i Junyer, antic Consolat 
de Dinamarca, a tocar del pont de Vallcarca, serà 
una closca oberta com a sala polivalent amb l'únic 

manteniment de l'estructura original i obert a la convo-
catòria de concerts i altres activiats lúdiques. Així ho ha 
detallat el Districte en el consell de barri de Vallcarca 
aquest dimecres, després que a fi nals de maig ja sortís a 
licitació la primera fase de les obres d'adequació (vegeu 
núm. 847). Tot i que el punt clau d'aquesta primera fase 
no és l'edifi ci sinó l'exterior de la fi nca, tant els jardins 
com els accessos, l'obra preveu l'annexió d'un bar i un 
lavabo provisional, que quan hi hagi pressupost per a 
la segona fase defi nitiva es desmuntaran. Les primeres 
obres arrencaran passat l'estiu i duraran sis mesos. •

L'exConsolat de 
Dinamarca s'activarà 
com a espai apte per 
acollir concerts 
El Districte fi xa les obres, amb bar 
i lavabo, per a després de l'estiu

El concurs Desconnecta 
de bandes musicals joves 
passa a ser una mostra

Albert Balanzà

L 'estira i arronsa a les places 
té múltiples derivades però 
una de principal és la sen-
sibilització que els amos de 
les terrasses tenen sobre la 

dinàmica d'autoritzacions de ter-
rasses extra com a mesura que 
l'Ajuntament va plantejar el 2020 
per donar aire a un sector molt 
castigat per l'aturada de la Covid. 
Per avaluar l'estat de la qüestió de 
les peticions i actualitzar la revi-
sió promesa de terrasses denega-
des (vegeu núm. 847), el Districte 
i l'Associació de Bars i Restaurants 
de Gràcia s'han reunit aquest di-
jous per avaluar que s'han autorit-
zat un 53% de les més de 300 ter-
rasses demanades. 

Fins al juliol de 2020 Gràcia era 
un dels districtes més restrictius, 
juntament amb Ciutat Vella, a 
l'hora d'atorgar terrasses extra, 
però el pla de xoc per al sector del 
comerç aprovat l'octubre passat 
va fer entrar en una segona onada 
un grapat de noves peticions que 
s'han concretat tant a les places 
com als carrers secundaris. Ara 
les xifres segueixen sent restric-
tives però menys: hi ha hagut 171 
autoritzacions sobre un total de 
319 peticions, amb 141 denegaci-
ons i set revocacions. 

El nou capítol de negociació en-
tre Districte i bars i restaurants se 
centra ara en les 88 peticions que 
queden per tramitar i que Gràcia 
ha demanat a Barcelona una co-
bertura legal específi ca per apli-

La terrassa denegada per estar en zona ZARE, amb pivots autoritzats. Foto: A.B.

El Districte autoritza un 
53% de les terrasses extra 
dels bars i restaurants de 
les més de 300 demanades
Hi ha 88 peticions encara en tràmit que Gràcia resoldrà estudiant 
criteris de mòduls reduïts o excepcions a la mida de pas mínima

car criteris específi cs: taules d'1,5 
x 80, excepcions a la mida de pas 
mínima o autorització encara que 

la terrassa se situa a l'altra banda 
de la calçada del carrer on hi ha 
l'establiment.•

Cedida

La sisena edició del fi ns ara concurs Desconnecta de 
promoció de bandes musicals joves ha obert inscrip-
cions aquesta setmana mutant cap a una mostra no 

competitiva però que atorgarà mencions en les catego-
ries habituals Enna Jove al grup novell promesa i Enna 
Forta a la banda femenina més destacada. Enguany la 
reformulació implicarà la creació de dues mencions 
més: la categoria Ç (ce trencada) a la millor composi-
ció en català i la menció específi ca del públic, que abans 
ajudava a mobilitzar punts per als guanyadors. •

Silvia Manzanera

Un dia de tancament d'ara fa 
uns mesos sona el telèfon de 
la redacció: l'Alba Puig, de 

l'editorial Mediterrània, pregun-
ta sense gaires preàmbuls: "vols 
fer un conte?". La resposta és 
afi rmativa, evidentment. Ningú 
es pot resistir a escriure sobre la 
festa major i la cultura popular 
de Gràcia per als millors lectors 
que hi ha: la canalla. També és 

cert que a l'Alba poca cosa li di-
ries que no; tot és pot fer i tot té 
solució. Així que en poc temps 
tenim un dream team format: la 
Fundació Festa Major per una 
banda, que en això de les nove-
tats editorials ja té experiència, 
l'editorial Mediterrània, tam-
bé amb uns anys recorreguts en 
literatura infantil, l'il·lustrador 
Robert Garcia -que ja havia treba-
llat anteriorment amb l'editori-
al-, Jana Moral -encarregada de 
la guia pedagògica- i una servi-

dora. Objectiu: fer entre totes un 
conte il·lustrat que expliqui tota 
la tasca que els festers i les feste-
res fan durant 365 dies a l'any, un 
llibre que mostri els valors de les 
comissions, l'esforç i la dedica-
ció de persones que compartei-
xen il·lusions i espais que fan de 
Gràcia un territori únic. La pre-
sentació ofi cial del llibre 'Un any 
fent festa, les aventures d'una fa-
mília festera de la Vila de Gràcia' 
tindrà lloc aquest dissabte a la 
placeta Manuel Torrente en el 

marc de la Petita Festa Blava que 
han organitzat els Castellers de la 
Vila, amb contacontes i tallers. I 

també una miqueta de nervis per 
estar a l'alçada dels millors lec-
tors del món.•

El repor

La Fundació Festa Major impulsa un conte amb l'editorial 
Mediterrània per descobrir el dia a dia de les comissions

'Un any fent festa'

Marxa enrere en una terrassa 
atorgada per estar a la Zona 
Acústica de Règim Especial. Ni 
l'administració es lliura de cometre 
errors clamorosos en el garbuix 
legal de les terrasses extra. Així 
ha estat en el cas d'una terrassa 
demanada al gener i atorgada 
al maig a Torrent de l'Olla, però 
que ara ha rebut una denegació 
per trobar-se en la zona ZARE.

Il·lustració que mostra el dia ofi cial de la presentació de la Festa. 
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www.independent.cat

administracio@independent.cat

Campanya de suport a l’Independent de Gràcia

Et regalem un llibre a escollir

Sobrevivint a la pandèmia

Gràcia Desconeguda
Gràcia Festa Major

Pots obtenir el teu Bo presencialment a DBcoop (carrer 
de Sant Lluís, 11) o a l’Independent (Carrer Perla, 3), o a 
través d’una transferència o ingrés al compte
ES64 0081 0077 8700 0153 0362. Informa de l’ingrés 
amb el concepte “Campanya suport” al comprovant 
de l’ingrés. Ens el fas arribar per correu electrònic 
(administracio@independent.cat) i t’enviarem el llibre 
que triïs al teu domicili. Aquestes aportacions seran 
desgravades en la declaració de la renda de 2021.
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6 Esports
Breus

La Festa de 
l'Esport de Gràcia 
2021 homenatja 
les entitats al CAT

Un càlid homenatge a les 
entitats esportives per 
l'activitat durant els mesos 
més crítics de la pandèmia 
ha centrat aquest dijous 
l'acte de la Festa de 
l'Esport de Gràcia 2021. En 
un format inèdit al CAT 
amb representants de 
clubs i associacions, cinc 
entitats i una esportista 
han rebut mencions del 
Districte: Tres Peons 
(50 anys a l'octubre), 
Catalunya (90è aniversari 
a l’abril), Bàsquet Lluïsos 
(75 anys el 2020), Hoquei 
Claret (70è aniversari l’any 
passat), l’Europa (ascens a 
Segona RFEF i campionat 
de Tercera), i Alícia 
Hernández, campiona 
mundial de triple salt W60.

El CN Catalunya, 
sense entrades 
puntuals pel cap 
de setmana
Des del dissabte passat, el 
CN Catalunya ha deixat 
de vendre entrades 
puntuals i l'opció de fer 
servir invitacions pel cap 
de setmana a causa de les 
limitacions de l'aforament 
a les dues piscines, una de 
les quals exteriors, de Can 
Toda. El club argumenta 
la decisió "per donar ús 
al màxim possible als 
nostres socis i sòcies".

Bàsquet Lluïsos aspira 
a mantenir el bloc jove 
amb gent de casa per a 
la pròxima temporada
 

El sènior masculí de Copa Catalunya diu adeu al jugador 
Arnau Canyes Samsó després de 23 anys a l'entitat blava

Àlex Gutiérrez Pascual

D esprés d'una tempora-
da amb nombroses in-
terrupcions, limitacions 
en els entrenaments i 
competició amb només 

deu partits, l'equip sènior mas-
culí de Bàsquet Lluïsos ha tancat 
la participació amb un equilibri 
en nombre de victòries i derro-
tes (5) a Copa Catalunya, aquesta 
edició sota el paraigües de l'antic 
Campionat d'Espanya de Primera 
Divisió. Posant en segon terme els 
resultats, l'entrenador del conjunt 
blau, Carles Rofes, apunta que és 

pista resta pendent) i l'estructura 
tècnica que tenen. Des del club han 
calculat que cada curs han de des-
cartar un centenar de sol·licituds.

Comiat d'Arnau Canyes Samsó. 
Després de 23 anys al club, el juga-
dor Arnau Canyes Samsó va dispu-
tar el 23 de maig contra el Ciutat 
Vella l'últim partit amb la samar-
reta blava. "M'ha costat decidir-
me", lamenta el base de Lluïsos, a 
qui les lesions de genolls (arrosse-
ga quatre operacions) han forçat a 
retirar-se. Canyes Samsó es mostra 
satisfet d'haver disputat els cinc 
encontres d'aquesta temporada, 
després de dos anys inactiu.•

Accions dels clubs per captar 
nous jugadors. Les entitats de 
bàsquet posen en marxa activitats 
pensant en l'organització de la 
temporada vinent. El CB Coll 
ha fet una crida a les xarxes 
per cercar nous entrenadors i 
jugadors. Aquesta setmana han 
organitzat entrenaments oberts 
Claret (per preinfantil i infantil de 
primer any) i Vedruna, i Lluïsos 
portes obertes aquest dimarts 
i dijous (per nascuts el 2013).

el moment de fer "un agraïment 
als jugadors pel risc que han as-
sumit" en temps de crisi sanità-
ria. Rofes confi a en la continuïtat 
d'una plantilla formada per juga-
dors joves que van fer el salt al pri-
mer equip i noves incorporacions. 

"Volem mantenir el bloc perquè si-
gui gent de la casa que s'han me-
rescut continuar", indica Rofes. 
L'equip tècnic també vol incorpo-
rar jugadors de la temporada ante-
rior que no van poder jugar aquest 
curs a causa de la pandèmia. 

De la seva banda, Rafa Nache, 
president de Bàsquet Lluïsos, des-
taca que "la gent ha estat molt 
implicada" i apunta el paper de 
l'equip júnior femení a Preferent. 
"L'objectiu és seguir amb l'estruc-
tura que tenim", assenyala Nache 
en referència als conjunts base, 
i apunta l'opció d'incorporar-hi 
equips nous, sempre amb les limi-
tacions d'espai (la reforma de la 

Pel tècnic Carles 
Rofes, és hora de 
fer "un agraïment 
als jugadors pel 
risc assumit"

El sènior masculí de Lluïsos confi a en mantenir el bloc de la temporada. Foto: À.G.P.

La Salle Gràcia defensaran la per-
manència a Primera Divisió de la 
Lliga Iberdrola de gimnàstica ar-
tística femenina aquest cap de set-
mana a Gironella (Berguedà). Serà 
la primera jornada de la fase re-

À.G.P.

El pavelló del Gràcia Gim-
n à s t i c  C l u b  a c o l l i r à 
aquest cap de setmana el 
Campionat de Catalunya de 
gimnàstica artística feme-

nina Base (nivells 1 a 4) i Escolar 
(nivell 4), en modalitat individual i 
per equips. En aquesta competició 
participaran gimnastes d'aquesta 
entitat, del Club Esportiu La Salle 
Gràcia i de l'Associació Esportiva 
Gràcia-UBAE. Les instal·lacions 
del carrer Molist 2-4 obriran por-
tes dissabte 19 pel programa gene-
ral de matí (8:45-14:20) i de tarda 
(14:45-20:40). Diumenge 20 la com-
petició tornarà a tenir dues sessi-
ons i fi nalitzarà a la tarda (16h). 

Paral·lelament al Campionat 
de Catalunya, dos equips del CE 

gular d'aquesta competició esta-
tal. I partir de dimecres 23 i fi ns al 
dia 30 serà el torn de l'AE Gràcia-
UBAE, al Campionat d'Espanya de 
gimnàstica rítmica femenina, a 
Valladolid.•

Les instal·lacions del Gràcia Gimnàstic Club, al carrer Molist. Foto: À.G.P.

El Campionat 
de Catalunya, 
al Gràcia 
Gimnàstic Club 
El CE La Salle es juga la permanència a 
Primera de la Lliga Iberdrola i l'AE Gràcia-
UBAE disputa el Campionat d'Espanya 
de rítmica femenina a Valladolid
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editorial

Horts urbans, 
espais de canvis

El canvi radical que imposa l’emer-
gència climàtica ha forçat nombrosos 
projectes que treballen per fer reali-
tat el km 0 en l’àmbit de l’alimentació. 
Un d’aquests projectes, amb una 
potencialitat evident, és Ruralitzem. 
Amb Desenruna, a Vallcarca, s’està 
creant una xarxa de cultius ecolò-
gics en mig de la ciutat i el projecte 
encapçala les reivindicacions veïnals 
de totes aquelles persones que volen 
un barri sense especulacions, proper 
al veïnat, amb polítiques sostenibles 
i comunitàries. Precisament aquest 
moviment veïnal, social i ecologista 
ha copsat l’interès de dos joves 
estudiants de periodisme que han 
vist en el sector dels horts urbans 
un canal per exposar i refl exionar 
sobre diferents temes. Així ha nascut 
Hortfebreria, un nou mitjà de comu-
nicació que pretén convertir-se en 
una plataforma que faci de xarxa en-
tre tots els projectes d’horts urbans 
del districte.Tot i que el projecte no 
es delimita en principi a Gràcia, per 
ara és el districte que obre el camí, 
un trajecte ple d’històries personals, 
objectiu col.lectius i intencions co-
munitàries que busquen instaurar 
un nou model de ciutat. Darrera de 
les notícies, reportatges i entrevistes 
que aquests dos estudiants publiquen 
al bloc i a les xarxes socials hi ha tot 
una declaració d’intencions: qüesti-
onar què estem fent per garantir el 
futur de la terra i la continuïtat de 
les nostres ciutats quan ha quedat 
palès els perjudicis de l’actual model 
socioeconòmic. Donem-hi suport, 
doncs, a la iniciativa perquè creixi i 
tingui més ressò.   

Hortfebreria, nou mitjà 
sobre horts urbans a Gràcia

El curs 2020-2021 acaba marcat per la celebració del 20è 
aniversari d’Escoles + Sostenibles, un programa en el qual han 
participat gairebé 500 centres de la ciutat al llarg de la seva 
història. Durant tot el curs s’han realitzat diverses propostes 
d’activitats per commemorar-ho, un acte de benvinguda i un 

de cloenda, el llançament de tres reptes i un joc de desco-
berta, que en conjunt han tingut un seguiment de més de 
5.600 participants (alumnat i professorat) de 134 centres que 
formen part del programa. Una altra de les novetats ha estat 
la publicació d’una guia i el nou vídeo del programa.

Un bloc i un compte de TW recull l’actualitat del sector al districte
Pau Casals

20 anys d’Escoles + Sostenibles
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més sostenible

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
Cedida

“Cap d’Any fora de temporada” 
és el nom que se li ha posat a 
l’acte de cloenda dels 20 anys 
d’Escoles + Sostenibles, un espai 

on s’ha volgut festejar de mane-
ra diferent –amb campanades i 
vestits de gala- aquest curs tan 
especial. Més de 1.100 alumnes 
de 54 centres educatius s’han 
connectat per seguir-lo en línia. 
Durant l’acte s’han repassat 
aquelles iniciatives dutes a terme 
al llarg del curs, com els tres rep-
tes llançats als centres i el joc de 
descoberta “La misteriosa fuita 

edició de la guia del programa 
que, més enllà d’un instrument 
de treball per als equips educa-
tius, vol ser un reconeixement 

explícit del compromís, l’esforç 
i la il.lusió dels gairebé 500 cen-
tres que n’han format part al 
llarg de la seva història.
 Aquest curs 2020-2021 han 
format part del programa 358 
centres educatius, més de la 
meitat dels centres de la ciutat 
de Barcelona, i gairebé un 70% 
s’hi han sumat en algun moment 

La celebració del 20è aniversari 
d’Escoles+Sostenibles marca el curs
Aquesta setmana s’ha 

celebrat l’acte de clo-

enda dels 20 anys d’Es-

coles + Sostenibles, un 

programa que ha su-

mat enguany 358 cen-

tres educatius, més de 

la meitat de les escoles 

de la ciutat. Durant tot 

el curs s’han realitzat 

diferents propostes 

amb motiu de l’efemè-

ride, com ara el llança-

ment de tres reptes i 

un joc de descoberta 

o la publicació d’una 

guia.

El curs 2020-2021 acaba marcat 
per la celebració del 20è aniver-
sari d’Escoles + Sostenibles, un 
programa en el qual han parti-
cipat gairebé 500 centres de la 
ciutat al llarg de la seva història.
Durant tot el curs s’han realitzat 
diverses propostes d’activitats 
per commemorar-ho, un acte 
de benvinguda i un de cloenda, 
el llançament de tres reptes i 
un joc de descoberta, que en 
conjunt han tingut un seguiment 
de més de 5.600 participants 
(alumnat i professorat) de 134 
centres que formen part del 
programa.
Una altra de les novetats d’en-
guany ha estat la publicació de 
la guia “Escoles + Sostenibles: 
passem a l’acció!” el passat mes 
de novembre i el nou vídeo del 
programa, que s’ha presentat en 
primícia a l’acte de cloenda que 
s’ha celebrat aquest dimarts.

La “Guia del programa Esco-
les + Sostenibles: passem a 
l’acció!” està pensada per als 
centres de la xarxa, però es-
pecialment per aquells que 
s’incorporen per primera 
vegada i volen endinsar-se 
en aquesta aventura i formar 
part de la família d’Escoles 
+ Sostenibles. La guia està 
organitzada en dues parts, 
la primera explica per què 
i per a què és important 
que un centre es compro-
meti amb l’educació per la 
sostenibilitat amb un enfo-
cament integral del centre, 
i la segona part detalla què 
comporta esdevenir una 
Escola+Sostenible i com 
incloure criteris de soste-
nibilitat als diferents àmbits 
del centre. L’objectiu és ins-
pirar i estimular la refl exió 
i el debat a cada centre per 
defi nir el propi itinerari de 
sostenibilitat.  
www.barcelona.cat/barcelo-
nasostenible/ca/node/13581

Una guia 
per passar a 

l’acció
Cedida

Muntatge amb imatges de les diferents escoles que van participar en un dels reptes d’Escoles + Sostenibles

de Co2”, que es va dur a terme 
del 20 de maig al 4 de juny al 
voltant dels centres, per tots els 
barris de la ciutat.
Aquesta celebració també ha 
comptat amb la presència d’Eloi 
Badia, regidor d’Emergència Cli-
màtica i Transició Ecològica de 
Barcelona, que ha dedicat unes 
paraules d’agraïment a tota la 
comunitat educativa i ha posat 
en valor tota la tasca feta, suma-
da a la peculiaritat d’aquest curs.
A més, s’ha presentat en primícia 
el nou vídeo del programa Es-
coles + Sostenibles, que descriu 
breument què és i què ofereix el 
programa, explicat per docents, 
alumnat i la persona responsable 
del programa de l’Ajuntament. 
Finalment, durant aquest curs 
també s’ha publicat una nova 

Durant el curs s’han 
proposat tres reptes i 
un joc de descoberta 

amb 5.600 participants

El programa implica de 
forma activa l’alumnat 

en la millora de la 
sostenibilitat del centre

al llarg d’aquests 20 anys. 
Escoles + Sostenibles va néi-
xer l’any 2001, en el marc del 
Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat de Barcelona, amb 
l’objectiu de contribuir a la 
sostenibilitat des de l’educació 
i amb el reconeixement dels 
centres educatius com a agents 
de canvi a la ciutat. El programa 
implica de forma activa l’alumnat 
en la millora de la sostenibilitat 
del centre educatiu, amb pro-
jectes encaminats a fomentar la 
biodiversitat, els horts ecològics, 
el compostatge, la mobilitat 
sostenible, la qualitat de l’aire i 
l’acústica, el consum responsable 
i l’estalvi d’aigua i energia.

Entre alumnat i professorat han participat als reptes més de 5.600 persones 

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sostenibles
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Una pandèmia, un trasllat i un fi ll. 
Àlex Bausells i Aayesha Natasha-
nar, les ànimes de la botiga ‘zero 
waste’ El CamBio Lógico, han 
viscut l’any més intens des que 
van decidir engegar el projecte el 
novembre de 2018. Tot i això, ara 
que la botiga comença a estabi-
litzar-se i els seus responsables a 
respirar una mica, asseguren que 
és moment per més creixement, 
novetats i activitat. Amb molt més 
espai després del trasllat al núme-

Les botigues ‘zero waste’ 
reprenen les activitats i 
els tallers presencials

ro 129 de Travessera de Gràcia, 
el CamBio reprendrà el mes de 
juliol els tallers presencials, una 
activitat que van haver de fer de 
forma virtual durant els mesos 
de confi nament. “La formació i la 
difusió de coneixements és part 
fonamental del nostre projecte, 

per això vam seguir fent tallers i 
xerrades durant la pandèmia i ara 
que la situació és millor i tenim 
bones condicions a la botiga, les 
reprendrem de forma presenci-
al”, explica Bausells. 
El nou local també ha permès 
una ampliació del catàleg de 

productes, sobretot pel que fa a 
la cosmètica o a la neteja de la llar. 
“Som molt curosos a l’hora de 
seleccionar els proveïdors -per 
això sempre estem fent revisió- 
perquè siguin el més sostenible 
possible sense que repercuteixi 
en el consumidor amb preus alts”, 
afegeix. Durant les setmanes de 
confi nament obligatori, la botiga 
online va guanyar terreny, amb 
gairebé 50 encàrrecs al dia, però 

amb l’obertura de la botiga física 
es va equilibrar la balança. Les 
xarxes socials continuen sent un 
recurs imprescindible no només 
com a canal d’informació i venda, 
sinó com a suport per consolidar 
valors de sostenibilitat i plantejar 
alternatives de consum. “Cada 
vegada hi ha més consciència i 
tothom està millor informat però 
s’ha de seguir insistint”, clou el 
botiguer gracienc.

Àlex Bausells, al ‘nou’ CamBio Lógico a la Travessera de Gràcia 

Cedida

Després de mesos de 

restriccions a causa de 

la crisi sanitària, alguns 

comerços especialit-

zats recuperen part de 

l’activitat que havien 

traslladat a l’espai vir-

tual. És el cas del Cam-

bio Lógico, vivint nova 

etapa amb el trasllat a 

Travessera de Gràcia i 

amb diferents tallers 

presencials a la vista.

La nova botiga ha permès ampliar el catàleg de productes

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

Silvia Manzanera

VeGala, la botiga que va obrir ara fa quatre anys al carrer Santa 
Eugènia per donar a conèixer a tothom una cosmètica respec-
tuosa i sostenible, passarà defi nitivament a l’espai virtual. En un 
missatge a les xarxes socials, la seva responsable confessa que 
l’experiència de la pandèmia l’ha empès a fer un canvi de direcció. 
Deixa la ciutat i tanca la botiga física per centrar-se en la via digital. 
Així, confessa, també tindrà més temps per crear continguts de 
qualitat sobre els productes i els seus usos, i seguirà oferint els 
seus serveis com a maquilladora i impartint tallers arreu. 

VeGala tanca l’espai físic per 
potenciar el virtual
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“Ens interessen els projectes veïnals i la 
vessant reivindicativa dels horts”

Com neix el projecte i perquè? 
Tot comença com un projecte vinculat a 
la Universitat Pompeu Fabra. Ens demanen 
obrir un bloc i creiem que un àmbit inte-
ressant per explorar són els horts urbans. 
Mirem com es pot desenvolupar això i 
veiem que és interessant centrar-nos a 
Gràcia sense tancar-nos a altres barris, 
perquè hi ha un munt de possibilitats 
darrere dels horts urbans, un àmbit poc 
institucionalitzat. 

Quins són els vostres objectius 
principals?
La fi losofi a del nostre projecte és simple-
ment anar trobant històries, petits relats, 
notícies i entrevistes per descobrir nous 
horts. I funciona com una plataforma 
horitzontal perquè els horts es coneguin 
entre sí. Perquè potser que alguns tinguin 
poca comunicació entre ells. És cert que 
hi ha casos diferents. Per exemple, el 
projecte Ruralitzem, a Vallcarca, aglomera 
molts horts i aconsegueix coordinar-los. 
Però nosaltres al fi nal també volem ser 
una plataforma que ajudi en aquest sentit. 

Estan tot just a l’arrencada 

del projecte i van veient com 

avança sense pressions de fu-

tur, només guiats per l’interès 

d’explorar els horts urbans i 

donar a conèixer tota la part 

social que s’amaga darrera 

d’aquesta activitat que a Grà-

cia, sobretot a Vallcarca, té 

una presència notable. Els es-

tudiants de periodisme Pau 

Castellote i Carlos Francesch 

són els autors d’Hortfebreria, 

el mitjà de referència sobre 

els horts a Gràcia. 

Carlos Francesch i Pau Castellote als horts de Desenruna, a Vallcarca

Silvia Manzanera

Àlex Gutiérrez Pascual

A l’hora de plantejar el projecte vam 
pensar primer el target, a qui li podria 
interessar, òbviament: gent que estigués 
implicada en un hort o que li interessés 
què passava a l’hort veí, o quines iniciatives 
s’estaven duent a terme o si s’obria un 
altre hort. Per exemple, poder arribar a 
més gent perquè estigui al cas de notícies 
com el trasllat de Quirhort, que si no estàs 
directament implicat, no te n’assabentes 
de què passa.  Al fi nal es tracta de crear 
una xarxa perquè tothom sàpiga què passa 
al seu propi barri. 

Heu localitzat tots els horts del 
Districte. 
De Gràcia els tenim tots pràcticament 
controlats i força mapejats. Després hi ha 
elements diferents: el jardí de l’Olokuti, o 
el petit hort hidropònic de la Fontana, es 
considera un hort o no?, ho has d’anar 
treballant. La delimitació del districte de 
Gràcia respon a la facilitat de fer això, per-
què fer-ho extensible a tot Barcelona de 

moment no és factible amb els recursos 
humans que tenim ara mateix. Per això 
hem tancat l’àmbit a Gràcia. No és un 
món tampoc on es doni activitat diària o 
fets noticiables sovint. 

Però aneu alimentant el bloc amb 
diferent contingut?
Intentem estar al dia de la informació i 
l’actualitat dels horts de Gràcia a través 
de les xarxes socials. També tenim una 
xarxa de contactes de persones. Però de 
tota manera, hi ha alguns aspectes difícils 
de cobrir, per exemple els horts privats 
de moltes terrasses; aquí poc podem 
entrar-hi. El bloc està més pensat per 
accions col.lectives i de barri. Per això 
ens hem centrat en l’aspecte social dels 
horts.  Aquell hort que té darrera una 
mica de moviment veïnal és el que més 
ens interessa. Intentem que cada setmana 
hi hagi contingut nou, amb dues peces, 
amb entrevistes o reportatges quan no 
es donen notícies d’actualitat. 

Horts per a la gent gran, entitats, 
escoles... També us interessen? 
Hi ha una doble vessant en aquest sentit, 
els horts municipals, molts dels quals els 
treballen persones amb discapacitat, i té 
un component rehabilitador d’aquestes 
persones; i els horts veïnals. Intentem 
seguir tots dos. Creiem que els horts que 
tenen darrere una història de lluita o un 
component més reivindicatiu generen més 
notícies, perquè és un col.lectiu molt actiu. 
Al principi vaig cobrir l’adjudicació d’un 
hort del Bosc Turull per a la cooperativa 
La Tòfona, perquè trobo que té curiositat 
i és interessant, però en principi ens foca-
litzem en els veïnals.

Teniu tipifi cat la diversitat d’usu-
aris dels horts urbans?
Pel que hem vist sí que hi ha molta diversi-
tat d’usuaris. Et trobes la Maria de La Tòfo-
na que va al Bosc Turull, i que participa del 
projecte d’autoalimentació. O coneixes un 
noi de Desenruna, professor, que ho fa per 
habilitar els espais i que Núñez i Navarro 
no hi construeixi. És a dir, hi ha gent que 
ho viu més des d’un punt de vista de salut i 
relació amb la natura, i una altra que té un 
punt més combatiu i reivindicatiu. També 
hi ha històries de persones migrades que 
no tenien cap lligam i la seva primera xarxa 
va ser trobar un hort, i això li va servir per 
integrar-se. O l’aspecte intergeneracional 
que tenen els horts. 

Dels horts se’n treuen valors 
socials o ambientals, i també 
d’alternatives de consum. 
Que hi hagi gent compromesa en aquest 
sentit és clau per tirar cap a una altra 
manera de consumir.  Crec que això és un 
dels aspectes que més força està creixent 
dins del moviment. Que la terra et doni 
fruits de forma ecològica i sostenible té 
molta importància. 

Gràcia és un districte potent en 
aquest àmbit. Per què?
Per les característiques del territori. Té 
molts més espais que per exemple l’Ei-
xample. A Vallcarca, a més, hi ha molta més 
implicació veïnal. 
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La residència La Vostra Llar ens ha enviat la memòria anu-
al 2020 en un any particularment dur per aquests centres: 
a l'equipament privat del carrer Gran, hi viuen 63 perso-

nes i l'any passat hi han mort veïns nostres i hi hem vist els militars de 
l'UME desplegats. Però també ha estat un any superat i dominat per les 
emocions: a la memòria s'expliquen activitats com un sorteig solida-
ri d'un patinet elèctric per a la marató o la iniciativa de la gerontòloga 
Eva Belmonte de dissenyar i escriure postals personalitzades, que des-
tacaven les qualitats positives de cadascun dels usuaris del centre. Bé.

El
depen-

dent

Cartes al director

Situació alarmant al 
solar del carrer Gomis 
 
Seguint a l’escrit publicat a Cartes al direc-
tor del setmanari del 5-3-21 i després de 
dos frustrats desallotjaments (el 28 de ge-
ner i 28 d’abril), estem amb la mateixa in-
defensió per aquests incompliments.
La situació és alarmant. Per la quantitat 
de deixalles, ferro vell i brossa emmagat-
zemada, hi ha una presencia de rates les 
quals a part de voltar pel solar salten a l’es-
cola Lexia (només les separa un baix mur) 
i també creuen el carrer fent insostenible 
la situació (tenim vídeos i fotografi es). 
Llencen al pati, piles, llaunes, pistola de ba-
lins, martell i altres estris que suposa una 
gravetat per als nens quan estan al pati. 
Aquesta situació, cada vegada que s’ha 
produït, ha derivat en denúncia als Mossos 
d’Esquadra. Tant l’escola Lexia (escola 
d’educació especial) com els veïns i veïnes 
del carrer Gomis demanem a totes les en-
titats que col·laborin que es faci efectiu la 
realització d’aquest desallotjament perquè 
ens consta que l’advocat de la propietat ja 
ha fet un nou llançament al Jutjat. 
Fem palesa la nostra indignació amb la dei-
xadesa d’aquesta situació veïnal.

Montse Soler 

Fe d'errades 
En l'últim número informàvem per error 
que el conseller de Junts es deia Jordi Bosch 
quan es diu Jordi Folch i també volem pre-
cisar que l'Ou com balla també es va poder 
veure a la plaça de la Virreina i que la con-
sellera Àngels Tomàs és consellera del ba-
rri del Coll i no de Grassot, i també porta la 
cartera de Feminismes.

Samuel Bleda, guanyador del repte EAE & 
Nestlé, és estudiant de Cicles Formatius de 
Grau Superior i no de Batxillerat, tal com 
vam publicar per error en l'últim número.
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Conxa Garcia

Els bancs han decidit tancar ofi cines 
i que la seva feina la fem nosaltres a 
través d’internet. Semblaria que vo-

len cobrar-nos un tant anual per gestió. 
Ens volen cobrar per allò que hem de fer 
nosaltres? Els diners que “gestionen” no 
són els nostres? Abans hi anaves i t’ateni-
en bé, coneixies la persona que hi havia 
darrera el mostrador i ella et coneixia a 
tu i t’orientava amablement. Tenies una 
ofi cina raonablement a prop de casa, tant 

per fer gestions com per treure diners del 
caixer. Ara l’ofi cina més propera està més 
lluny, no coneixes ningú, perquè canvi-
en contínuament el personal. I què passa 
si no tens ordinador, o no en saps prou, 
o tens difi cultats per gestionar el teu 
compte. Això de la digitalització no té en 
compte les persones grans. Corren mas-
sa a aplicar-la i penso que encara queden 
uns vint anys perquè les persones que ara 
tenen de 70 a 100 anys desapareguem i to-
tes estem absolutament digitalitzades... 
i que absolutament totes disposem d’un 
ordinador a casa. No es tracta de ser més 
o menys llesta, es tracta que tens dret 
a ser atesa i tractada amb sensibilitat i 
respecte. I més tenint en compte que els 
confi es els teus diners. La deriva de bancs 
i caixes és vergonyosa tant amb les clien-
tes com amb les treballadores. I no serà 
perquè en treuen pocs benefi cis, oi?•

Digitalització 

La deriva de bancs i 
caixes és vergonyosa tant 
amb les clientes com 
amb les treballadores

Ull de 
dona

Opinió

Editorial

Per a Elisa

L'Elisa Castells és una dona enèrgica del barri de la Salut. És un 
d'aquells exemples de veïns que arriben amb els seus ulls i amb les 
seves gestions allà on els mitjans de comunicació -fi ns i tot els de 

proximitat com el nostre- es queden curts. L'Elisa passa aquests úl-
tims temps més delicada en una residència, amb una mica menys 
d'empenta que la que tenia no fa pas tant, quan periòdicament ens 
trucava i ens posava al dia de les vicissituds de l'ermita de la Salut; al-
gun dia ens trucava emprenyada (també amb nosaltres) i algun altre 
ens apretava perquè expliquéssim les misses de Festa Major al temple.
Aquests dies hem recuperat el 
contacte amb la família i els 
veïns del seu entorn per ex-
plicar possiblement el capítol 
fi nal (i moderadament feliç) 
d'una rocambolesca histò-
ria urbanística que en disset 
anys ha contingut un casalot 
enderrocat per una llicència 
municipal, dos projectes im-
mobiliaris amb canvis de pro-
pietaris, la intermediació de l'arquebisbat de Barcelona i diversos epi-
sodis d'okupació tant al solar com a l'interior del temple. Tota aquesta 
història periodística no hauria estat possible sense l'Elisa, i també 
sense l'Imma Garcia o la Carme Solé, que ens han ajudat a documen-
tar tot el periple.
Un nou campanar d'espadanya s'està aixecant adossat a l'ermita de 
la Salut com a culminació de la recuperació d'un santuari per al qual 
ningú en donava un duro, que criava pols i deteriorament mentre els 
taurons immobiliaris l'assetjaven, i ha estat sobretot el dit alçat de 
l'Elisa el que ha permès donar la raó a la màxima que tenim gravada 
a foc en aquest setmanari: els veïns són els nostres ulls, i mentre hi si-
guin, actius, joves o vells, tot és possible i res és gratuït a Gràcia.•

Els veïns són els nostres 
ulls i mentre hi siguin, 
actius, joves o vells, tot és 
possible i res és gratuït



L’Independent de Gràcia
18 de juny de 2021

8 Opinió

J a era hora que un Ajuntament posés al dia el 
Pla General Metropolità als barris de Gràcia, 
que a la Vila coneixíem com a PERI. Primer, la 
reivindicació de la Violeta ens va mostrar que 
un equipament existent no estava qualifi cat 

com a tal i que una immobiliària hi podia construir 
pisos. Ens vàrem mobilitzar i ho vàrem aconseguir 
aturar. El mateix va passar amb el convent de mon-
ges del carrer Encarnació. Aquí l’agreujant era que si 
on hi havia un equipament es podien edifi car cases, 
en canvi una casa de veïns del costat estava qualifi -
cada d’equipament existent. Ara, a l’actual proposta 
de MPGM l’error es rectifi ca i el jardí queda quali-
fi cat de verd. I fi nalment, la mobilització per a sal-
var l’alzina i les casetes d’Encarnació va fer palesa la 
manca de protecció del patrimoni natural i arquitec-
tònic. També aquí el moviment veïnal va aturar una 
operació immobiliària que el pla existent permetia. 
Tal com demanàvem de feia temps, calia modifi car 
el planejament urbanístic. Aquest escrit vol expli-
car l’al·legació a l’actual proposta que hem presentat 
Gràcia cap on Vas, l’Associació Veïnal Vila de Gràcia i 
el Sindicat d’Habitatge de Gràcia. 

Hem volgut posar èmfasi en l’habitatge protegit, 
pel fet que a la Vila aquest és inexistent, i perquè 
això, unit a la manca d’una regulació del preu del llo-
guer que el faci assequible, està afavorint la gentrifi -
cació, la transformació social del barri, a la qual ens 
oposem. 

Per a “fomentar i millorar l’habitatge social” el pla 
proposa: Que es cedeixi el 30% per a habitatge social 
en operacions a partir de 400 m2 i no de 600 m2, com 
passa a Barcelona. I permetre l’ús com a habitatge 

de les plantes baixes que donin a carrers amb poca 
activitat comercial; les remuntes a les parcel·les on 
aquestes es puguin fer, i la subdivisió d’habitatges de 
més de 160 m2, i obligar en aquests tres casos que la 
nova construcció sigui d’habitatge protegit. Malgrat 
que estem d’acord amb la idea, el redactat de la nor-
mativa ens suscita algun dubte: si un propietari vol 
destinar aquestes obres per a ell mateix, ho podria 
fer? Però la nostra crítica més gran és que l’augment 
del parc d’habitatge protegit es posa en mans de la 
iniciativa privada, tant si es tracta de grans tenidors 

com de petits, i per tant, no només seria insufi cient, 
sinó de materialització improbable. 

Aquesta MPGM ha de promoure l’habitatge prote-
git ofi cial i habitatge dotacional a la Vila de Gràcia, i 
en aquesta via proposem que algunes de les actuaci-
ons previstes tinguin una mixtura d’activitats. Així, 
l’edifi ci industrial de la cantonada del carrer del Robí 
amb el Torrent d’en Vidalet, els antics Laboratoris 
Vinyes, i la parcel•la de l’antic Teatre Principal, actu-
al pàrquing Principal, podrien incloure habitatge so-
cial, verd i equipament, sempre tenint en compte que 
la planta baixa hauria de ser porxada per tal de per-
metre un accés ampli a l’espai verd de l’interior de 
l’illa. A més, el pla hauria de considerar de construir 
habitatge públic en parcel·les que ja fa temps que són 
buides i en operacions immobiliàries en crisi, com la 
de l’Armadillo, la Jahnela i Ka la Trava, sempre rea-
llotjant els actuals veïns i veïnes al barri.•
[*i propera setmana: verd, passatges,
patrimoni i Joanic]

Opinió convidada
Gràcia cap a on Vas

Cap a on hauríem d'anar? Habitatge social (I)

La nostra crítica més gran 
és que l'augment del parc 
d'habitatge protegit es posa en 
mans de la iniciativa privada, i 
no només seria insufi cient sinó 
de materialització improbable

A caba la temporada i és hora de posar en va-
lor tot el que hem fet com a club, no només 
a nivell esportiu, que és allò més evident, 
sinó també tot allò que no es veu a simple 
vista com és el cas de la formació. El Club 

Esportiu Europa està fermament determinat i com-
promès en la formació d’infants i joves. La nostra 
Escola de Futbol és una joia i acompanya centenars 
d’infants en el seu creixement esportiu i personal. 
Aprenen a col·laborar, a pensar en el grup, a esfor-
çar-se, a comprometre’s... uns valors i actituds que 
van més enllà de la iniciació en el futbol gràcies al 
director de l’Escola, a monitors i monitores espor-
tius i a tot el personal del club.

Aquest aprenentatge humà i esportiu també es fa 
palès en els equips de base. Pensar en el que és bo per 

l’equip, valorar l’esforç personal com a eina per a mi-
llorar l’equip, aprendre a guanyar i aprendre a per-
dre, col·laborar, ajudar-se mútuament, etc. Formem 
esportistes i formem persones. És possible gràcies als 
coordinadors de la base masculina i la femenina, el 
coordinador de futbol sala, entrenadors/es i cossos 
tècnics, així com tota la resta de personal. 

Enguany hem aprofundit en un altre aspecte for-
matiu, un element més de la voluntat i determinació 
en la formació del jovent: la formació de professi-
onals. Estudiants de formació professional, d’en-
senyaments d’esport de règim especial i d’estudis 
universitaris han portat a terme una part de la seva 
formació fora del centre educatiu; amb la tutorit-
zació i el suport de professionals del club, que els/
les han atès i acompanyat en la seva formació, han 
après d’una forma diferent.

Gràcies a les persones que treballen a les nostres 
ofi cines per guiar i recolzar un estudiant del PFI 
Auxiliar en activitats d’ofi cina i en serveis adminis-
tratius generals i un estudiant de CFGM Gestió admi-
nistrativa.

Gràcies a les persones que treballen amb els 
nostres equips i l’Escola de Futbol per guiar i re-
colzar 12 estudiants de TEGM Tècnic d’esport en 
futbol, 5 estudiants de CFGS Ensenyament i ani-
mació socioesportiva, un estudiant de TEGS Tècnic 
superior d’esport en futbol i 8 estudiants de Grau 
Universitari de Fisioteràpia.

Gràcies a les persones que formen part del de-
partament de comunicació per guiar i recolzar un 
estudiant de CFGS Producció d’audiovisuals i es-

pectacles i un estudiant de Grau Universitari de 
Periodisme. 

La implicació dels/les professionals del club en la 
formació del jovent mereix tot l’agraïment del món: 
el seu guiatge en l’exercici de les activitats pròpies 
de la seva especialitat permet que aprenguin a resol-
dre situacions reals, a tenir pràctica en la professió 
que han triat i, en defi nitiva, guanyar en ocupabili-
tat. Tenim el convenciment que aquestes persones 
que han fet part de la seva formació amb nosaltres 
tindran un futur professional prometedor, algunes 
d’elles fi ns i tot dins el propi club. Desitgem tota la 
sort del món per a ells/es i esperem que tinguin un 
bon record del nostre club, el que durant uns mesos 
ha estat casa seva.•

Opinió convidada
Núria Pi, vocal directiva del Club Esportiu Europa

Formar 
esportistes, 
persones 

À.G.P.

Àngel Garreta
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Exposicions
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)

Fins al 20 de juny
L'exposició dels 150 anys de la Revolta de 
les Quintes, un dels actes centrals de la 
commemoració que s'havia de celebrar 
l'any passat, s'ha inaugurat aquest dime-
cres de la mà del seu comissari, l'histo-
riador i president del Taller d'Història 
de Gràcia Josep Maria Contel. La mostra 
analitza les claus d’un confl icte de fa més 
d’un segle i mig on una gran part de les 
dones de la vila de Gràcia es va enfrontar 
a les autoritats civils i militars per aturar 
la crida d’una nova lleva de joves graci-
encs per ser incorporats a l’exèrcit espa-
nyol. [Vídeo de la inauguració a www.in-
dependent.cat] 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Fins al 25 de juny
Exposició Alimentació Sostenible. 
Emmarcada al cicle La Primavera Verda, 
l'exposició, impulsada per l'equip de l'es-
pai de Consum de Barcelona, promou una 
refl exió sobre l'impacte del model alimen-
tari actual en la salut de les persones i en 
la del planeta. També dóna a conéixer al-
ternatives per fer possible una alimenta-
ció més saludable i sostenible. 
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 29 de juny
Exposició Professors de solitud. J. 
Esquirol, fotògraf - J. Pla, escriptor. 
Fotografi es de Josep Esquirol que retra-
ten el paisatge i la gent de l'Escala dels 
anys 10, i textos de Josep Pla de procedèn-
cia diversa; publicats en diferents volums 
de la seva Obra Completa: El quadern gris, 
El meu país i sobretot, Aigua de mar, llibre 
en el qual hi aplegà narracions de temàti-
ca marinera i on descriu magistralment la 
forma de vida dels pescadors de la costa 
empordanesa i les seves famílies.
La Violeta (Maspons,6)

Fins al 30 de juny
Exposició Dona Subjecte. Collages de 
Claudia Montes on l'artista reivindica les 
dones com a individus, un fet simple però 
que s'ha posat en qüestió històricament. 
La inauguració serà dimarts 1 de juny a 
les 18 h amb limitació d'aforament i ins-
cripció prèvia a través del formulari de la 
web de l'espai.
Espai Jove la Fontana

Fins al 31 d'octubre
Incert Equilibri. La primera casa de Gaudí 
acull una exposició comissariada per Sara 
Catalán amb obres de l'artista Txemy 
Basualto (Xile/Canàries, 1981), on trenca 
essencialment amb els seus llenguatges 
habituals i codis heretats de la seva for-
mació com a delineant artístic per qües-
tionar-se conceptes d’identifi cació, pa-

ternitat, pertinència, raça, ecologia, i tot 
partint de -i mantenint- la cerca de l’equi-
libri. La mostra també ofereix dues instal-
lacions del compositor Perdi Rominger i 
una instal·lació de la dissenyadora de pro-
ducte Itziar Luna. 
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Actes
Divendres 18 de juny
Inauguració de l'exposició Obrim 
Mirades, de la Fundació Friends. 
Espai Jove la Fontana, a les 17 h

Teatre: Ella és ell i Ell és ella. 
Representació de l'obra d'Albert Capel, a 
càrrec del grup de teatre Dinàmics. Cal 
reservar entrada als telèfons 932 073 703 
/ 934 591 228 o presencialment al centre 
cívic.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h i ds a 
les 18 h

Talents a CASA: Ainhoa Arteta. 
Casa SEAT (Pg. de Gràcia, 109), a les 19 h

Festa Major del coll 2021: Pregó a càrrec 
de la Isabel Gordo, professora voluntària 
de country per a la gent gran + concert 
amb BLUE i barra de vins.
Plaça de Laguna Lanao., a les 19.30 h i a 
les 21 h

FM Coll 2021. Concert de cant i música a 
càrrec de la Coral Mare de Déu del Coll i la 
Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Cal 
inscripció prèvia.
Parròquia de la Mare de Déu del Coll, a 
les 21 h

Concert de jazz: Barcelona Mallorca co-
nection.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h

Cinema a la fresca: Onward.
Parc de la Creuta del Coll, a les 22h 

Dissabte 19 de juny
(RE)VOLTA EL COLL. Itinerari per conèi-
xer les lluites veïnals i elements diversos 
que confi guren el patrimoni històric i cul-
tural del Coll. A càrrec d’Òmnium Gràcia. 
Inscripcions: lesrevoltes.cat
Punt de trobada: Plaça Salvador Allende, 
a les 10.30 h 

FM Coll 2021. El Coll Reggae Kids. 
Parc de la Creuta del Coll, a les 10.30 h

Circuit RACC per aprendre a moure's en 
patinet o perfeccionar-ne la conducció. A 
partir de 16 anys.
Jardinets de Gràcia, a les 11 h

Teatre infantil: L'ocell d'argent. Cia 
Bufanúvols. Teatre i música en viu. A par-
tir d'un any.
L'autèntica (Martí, 18), a les 11 h i a les 12 i 
també diumenge

Dolç Sant Joan. Per a totes les edats. 
Organitzat per la Comissió d'Arts i 
Cultura de CBCC. Cal inscripció prèvia.
Can Carol (Cambrils, 26-28), a les 12 h

Concert: Sound System a càrrec de 
Kapara Sound.
Parc de la Creueta del Coll, a les 14 h

Presentació: Bad Gyal presentarà el seu 
nou EP Warm Up.
Casa SEAT (Pg. de Gràcia, 109), a les 19.30 h

Concert: Ave Nuria.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20 h

Narració oral per adults: Las travesuras 
de Eros. Amb Sandra Rossi.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20 h

Diumenge 20 de juny
Impro a gogó. Cia Impro Barcelona.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 12 h

Teatre musical: Las chicas de oro.
Almeria Teatre (Sant Lluis, 64), a les 17 h

Dimarts 22 de juny
Talents a CASA: Sara Baras.
Casa SEAT (Pg. de Gràcia, 109), a les 19 h

Dijous 24 de juny
Concert: Aurehl.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20 h

Divendres 25 de juny
Concert: Dreyma.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20 h l 
Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 19 h

Entitats

Dissabte 19 de juny
Presentació del conte Un any fent Festa, 
un projecte de la Fundació Festa Major. 
Amb conta-contes i taller infantil. Cal 
inscripció prèvia.
Placeta Manuel Torrente, a les 11 h 

Teatre: Consell familiar, de Cristina 
Clemente. A càrrec Casal Corpus Grup de 
Teatre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20 h i dg 
a les 18 h

Presentació del poemari 50 Poetes de la 
Terra amb la participació de diferents 
poetes i música en viu. Serà la prime-
ra presentació d'aquest poemari de su-
port a OPEN ARMS després de 16 mesos. 
Organitza Agita't Gràcia.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dilluns 21 de juny
Torneig infantil de Tennis Taula. Obert 
individual. Per a infants de 6 a 12 anys 
(no federats). Inscripcions a la secretaria 
del Centre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 17 h

Divendres 25 de juny
Santiago Calleja una retrospectiva, re-
cital Poético. Organitzat per Agita't 
Gràcia. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h 

Teatre: S'aixeca el teló. Espectacle de 
música, ball i teatre. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 21.30 h

 

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Cedida

Amb el suport de

Circ, havaneres, tabalada i traca fi nal, 
a la Festa Major del Coll 2021
El cartell de la Festa Major del Coll 2021 ha programat per aquest 
diumenge una jornada amb espectacle de circ, havaneres i tabalada 
amb les colles de foc de Gràcia. La tarda arrenca amb l'espectacle Back 
2 classics amb la companyia Planeta Trampolí, una peça de llit elàstic 
fresc, proper i íntim per a tota la família, on el circ més clàssic
es fusiona amb cultures urbanes a través del ball, la música i l’art del 
Turntablism (scratch amb vinils). Després no hi faltaran les clàssiques 
havaneres, amb el grup Montjuïc -amb els tradicionals El meu avi o 
La bella Lola-, i la tabalada amb les colles de foc de Gràcia, amb un 
espectacle de foc i traca fi nal, amb diables i bèsties grans i petits. 
Diumenge 20 de juny al Parc de la Creueta del Coll a les 18h, a la plaça 
Laguna Lanao a les 20 i als Jardins de Maria Mullerat a les 21.30 h 

Recomanem
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 El rodatge del fi lm, vist pel seu fotògraf

40 anys de ‘La plaça del 
Diamant’, quan Gràcia va 
fer el salt a la gran pantalla 
El 22 de juny de 1981 arrencava un projecte que va convertir la Vila 
en un plató al llarg de tres mesos; una pel·lícula, una sèrie de TV i una 
col·lecció de fotografi es memorables van quedar per a la història

Silvia Manzanera

A ra fa tot just quaranta 
anys un equip de cinema 
encapçalat per Francesc 
Betriu desembarcava a 
Gràcia per rodar La pla-

ça del Diamant, convertint la Vila 
en un plató cinematogràfic du-
rant tres mesos i deixant-hi una 
empremta que encara perdura a 
dia d'avui. La prestigiosa novel·la 
de Mercè Rodoreda prenia vida a 
través d'uns joves Lluís Homar i 
Sílvia Munt com a parella prota-
gonista, acompanyats d'altres ac-
trius, actors i tècnics que comen-
çaven a obrir-se pas en el món de 

la gran pantalla. Però a més dels 
Agustí Villaronga, Josep Rosell, 
Rosa Vergés o Mariano Barroso, el 
veïnat gracienc, anònim per al gran 
públic, es fi cava de ple en el que era 
la primera gran producció cinema-
togràfi ca espanyola que es va rodar 
a Barcelona des de feia dècades.

La Vila abraçava així el cinema 
sense manies, amb gent generosa 
que participava com a extres, fent 
papers petits, mirant respectuo-
sos i expectants des dels balcons 
o des de les primeres fi leres dels 
espais de rodatge. Una fi ta histò-
rica que un jove fotògraf gracienc 
va saber immortalitzar; algunes 
de les imatges que Josep Maria 
Contel va fer durant aquells me-

sos formen part de la memòria 
col·lectiva de tota una generació. 
Perquè tot el que passa darrera 
de les càmeres bé pot ser materi-
al per a una altra pel·lícula. Aquí 
en donem algunes pistes.

El plató principal de la Vila 
va ser, clarament, la plaça del 
Diamant, on van construir un en-
velat d'antenes que s'hi va quedar 
durant dues setmanes. Una infra-
estructura que va ser difícil de tro-
bar: l’equip artístic del fi lm ho va 
aconseguir fi nalment a les Borges 
Blanques. I encara que es van gra-
var escenes en altres localitzacions 
de la ciutat, com ara al carrer Creu 
de Molers al Poble-sec, al Casino 
de l'Aliança del Poblenou, a l'Ajun-
tament de Barcelona, a l'hotel 
Espanya del carrer Sant Pau o al 
traçat del tramvia, Gràcia ver ser 
el centre neuràlgic de tota l'acció. 
“No era un rodatge d’un dia, com 
va ser Salvador, que van rodar una 
escena a la Violeta, sinó que l’equip 
va instal·lar el campament general 
des de juny al setembre amb la in-
cidència que això va comportar 
en el dia a dia de la Vila, així com 
la projecció i importància que va 
agafar el projecte després”, expli-
ca Josep Maria Contel. 

Precisament uns baixos del 
carrer Astúries a tocar de la pla-
ça Virreina, que havien estat un 
consultori mèdic, es van fer ser-

vir com a centre logístic principal 
on guardar els decorats, el ves-
tuari o els equips de maquillatge 
i perruqueria. L'església de Sant 
Joan va acollir el casament de la 
Colometa i, l'endemà, la comu-

nió dels seus fi lls. La vivenda de la 
Natàlia i el Quimet estava a la pla-
ça del Nord però l'habitació de ma-
trimoni es va haver d'ubicar en un 
altre espai, en un pis de la part alta 
del carrer Verdi. No va faltar l’or-

L'equip tècnic fi lmant a la plaça del Diamant, amb tot d'espectadors mirant-s'ho darrere una corda. Foto: JM Contel

1. El carrer Astúries amb Virreina: centre 
logístic del rodatge.
2. Plaça del Diamant: l'envelat es va instal·lar 
durant dues setmanes i es van gravar escenes de 
dia i de nit.
3. Carrer Guilleries i Or: guarnits de Festa Major.
4. Parròquia de Sant Joan i plaça Virreina: 
escenes del casament i comunió.
5. La Perla: porta de l'escala del pis de la 
Colometa i el Quimet: 
6. Plaça del Nord: el pis de la parella 
protagonista.
7. Local del carrer Verdi per damunt de la 
Travessera de Dalt: habitació del matrimoni.
8. Bar Joventut, a Tres Senyores: casament de 
la fi lla de la Colometa
9. Estació dels Ferrocarrils de Provença: es va 
escenifi car com el Metro de Gràcia

Les localitzacions
El 

plànol

Lluís Homar i Sílvia Munt amb Jesús Pelegrí, ajudant de decoració. Foto: JMC

Travessera de dalt

carrer Providència

carrer Encarnació
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El 22 de juny de 1981 el rodatge de 'La plaça del Diamant' arren-
cava al voltant d'una botiga de queviures del carrer Providència. 
El fi lm, basat en l'exitosa novel·la de la Mercè 
Rodoreda, produït per Fígaro Films i dirigit 
per Francesc Betriu, es va 
estrenar el 1982 al cine-
ma Alexandra, i l'ende-
mà al cinema Fontana. 
Es va fer una sèrie de 
televisió de quatre 
capítols de cinquan-
ta-cinc minuts eme-
sa primer en català i 
després en castellà.

Un llibre, la pel·lícula i la sèrie

xitosa novel·la de la Mercè 
per Fígaro Films i dirigit 
, es va 
ine-
de-
na. 

de 

-
-
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Cruella. Dv, ds, dg, dl i dm, 17.45 i 

20.30. 15.55, 18.35 i 21.15. Dv, 15.55 
i 21.15.

• Dios mío, ¡los niños han vuelto! 
Dv, ds, dg, dl i dm, 15.55.

• Gaza mon amour. 16.20.
• La casa del caracol. 18.30 i 21.00.
• Expediente Warren: Obligado 

por el Demonio. 16.05 i 18.35. 
21.25.

• Otra ronda. 21.05.
• La violinista. 16.10 i 18.40.
• Uno de nosotros. Dv, ds, dg, dl i 

dm, 21.15.
• Despierta la furia. 21.20.
• El olvido que seremos. 18.25.
• The Good Traitor. 16.00.

• Nomadland. Ds i dg, 19.05. Dv, dl i 
dm, 18.55.

• Raya y el último dragón. Ds i dg, 
16.40.

• Shorta. El peso de la ley. Dv, dl i 
dm, 16.30.

• El padre. 21.45.
• En un lugar salvaje. 16.00 i 19.55. 

18.00 i 21.55.
• Sueños de una escritora en 

Nueva York. 17.50. 15.55 i 19.50.
• Bon Jovi From Encore Nights. 

Dv, 18.40.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Mía y Moi. Dj, 22.00.
• Karen. Dv i ds, 22.15.
• Dr. Mabuse. Dg, 20.00.
• Panamá Radio (documental). Dv, 

20.15.
• Mindanao. Ds, 20.15.
• Zog i els doctors voladors. Ds i 

dg, 16.00.

• El olvido que seremos. Ds i dg, 
17.30.

• La casa del caracol. Dv, 16.00, 
18.00 i 22.00. Ds, 18.00, 20.00 i 
22.00. Dg, 18.00 i 20.00. Dc i dj, 
17.00 i 21.30.

• The Good Traitor. Dv, ds i dg, 
16.00.

• La violinista. Dv, 16.00 i 20.00. Dv, 
18.00 i 22.00. Ds, 16.00 i 22.00. Ds 
i dg, 18.00. Dg, 16.00 i 20.15. Dc, 
16.00 i 20.30. 18.15. Dj, 20.00. 22.00.

• Le nozze de Figaro (òpera). Dj, 
16.00.

• El poeta y el espía. Dc i dj, 16.00 i 
20.00. Dc i dj, 18.00.

• Reboiras. Ds, 20.00.
• Cinema en curt. Dv, 20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• The Good Traitor. Dv, ds, dg, dl, 

dm i dj, 16.00.
• Cruella. Ds i dg, 11.30, 16.00, 18.05 

i 20.35. Dv i dl, 18.05 i 20.35. Dm, 
20.15. Dc, 18.10 i 20.30. Dj, 18.05 i 
20.30.

• El padre. Dv, ds, dg, dl i dm, 11.30, 
18.30 i 20.35. Dc i dj, 11.30, 18.30 i 
20.40.

• Nomadland. Ds i dg, 18.10 i 20.30. 
Dv, dl i dm, 16.15, 18.10 i 20.30. Dc i 
dj, 16.15 i 18.35.

• El fotógrafo de Minamata. 16.00.
• Otra ronda. 18.15.
• Una joven prometedora. 20.30.
• Minari. Historia de mi familia. 

16.00.
• First Cow. 16.15.
• Gaza mon amour. Dv, ds, dg, dl i 

dm, 18.35 i 20.20. Dc, 16.15 i 20.40. 
Dj, 16.15. 

• Un lugar tranquilo 2. Dc i dj, 
11.30, 16.15, 18.15 i 20.15.

• Solo una vez. Dv, ds, dg, dl i dc, 
11.30.

• En un lugar salvaje. Dv, ds, dl, dm 

i dj, 11.30.
• Sueños de una escritora en 

Nueva York. Dv i dm, 11.30.
• La violinista. Dv i dl, 11.30.
• La escopeta nacional. Dm i dj, 

11.30.
• Caravaggio en cuerpo y alma. 

Dm, 11.30 i 18.15.
• Otello - Florencia. Dg i dc, 11.30.
• Zog i els doctors voladors. Ds i 

dg, 11.30 i 12.45..

Verdi Park. Torrijos, 49
• La violinista. 16.15 i 18.15.
• Sueños de una escritora en 

Nueva York. 18.30 i 20.00. 16.15.
• Solo una vez. 16.20, 18.00 i 20.30.
• El olvido que seremos. 19.40.
• En un lugar salvaje. 16.30, 18.15 

i 20.30.
• La escopeta nacional. Dm i dj, 

20.00.
• Perifèria. Dc, 20.00.

 El rodatge del fi lm, vist pel seu fotògraf

Interior de l'envelat, al centre, Rosa Vergès, script del fi lm. Foto: JMC

A la porta del que seria l'Independent, a La Perla. JMC Veïns mirant com graven una escena al carrer Diluvi. JMC

questra que posava música en viu 
als balls de l’envelat, l’ambient de 
festa major amb els gegants -arri-
bats de Montbrió del Camp- o els 
Castellers de Barcelona. 

La participació dels graciencs va 
tenir diferents nivells: qui arribava 
a protagonitzar algunes escenes, 
com el cas de Vicenç Sanclemente 
fent de soldat republicà, o Sergi 
Font, un infant aleshores, que tam-
bé s’hi va apuntar per donar vida a 
la canalla de la història; persones 
anònimes que proclamaven con-
tents l’arribada de la República, o 
la crida a fi les, i que en poques ho-
res, unes altres havien de conver-
tir-se en militars que arribaven a 
les portes de l’ajuntament amb sol-
dats franquistes per treure la ban-
dera republicana. 

Però a més dels minuts de glò-
ria de moltes persones que es van 
veure després a la gran pantalla i 
també a la petita -a la sèrie de te-
levisió-, la implicació de la Vila es 

veia en la predisposició per facili-
tar la feina a l’equip de gravació, 
ajudant i aportant qualsevol ma-
terial que fos necessari. “Des del 
primer moment, des del primer 
moviment de claqueta, el veïnat 
va quedar fascinat; sempre hi ha-

via gent perfectament arrenglada 
davant de la corda que delimita-
va els espais de gravació. Recordo, 
per exemple, quan es va rodar una 
escena a Diluvi, molts veïns hi eren 
allà, observant, fascinats. No sé si 
ara es podria repetir aquesta ma-

Escena de Festa Major a Diamant, amb els gegants vinguts de Montbrió del Camp . Foto: JMContel

Sílvia Munt, el seu paper icònic de Colometa, per Manrique de Lara. Foto: JMC

Al bar Joventut es va gravar el convit del casament de la fi lla de la Colometa. JMC

teixa imatge", apunta el fotoperio-
dista i historiador gracienc.

Han passat quatre dècades 
d'aquests esdeveniments. La Vila 
d'aleshores, com diu Contel, tenia 
aquella grisor que tan encaixava 
amb l'ambient de la història. No 

calien grans transformacions, de-
corats o efectes especials. 40 anys 
després hi ha una Vila diferent que 
té la sort de poder mirar el passat 
a través d'un llibre, una pel·lícula i 
unes fotografi es que l'han marcat 
per sempre.•

Tenia 29 anys i un interés claríssim pel món del cinema. No va tenir problemes 
per moure's amb tota llibertat darrere les càmeres després de conèixer l'equip 
directiu del projecte. El repte no era poca cosa però sense adonar-se'n de la im-

portància que prendrien les imatges més endavant, anava fent amb naturalitat, cop-
sant moments, persones, gestos i espais 
que gairebé ja són clàssics (Lluís Homar 
i Sílvia Munt ballant a l'envelat envolat 
de gent, per exemple). En aquell moment 
Josep Maria Contel tenia una càmera 
analògica que disparava en blanc i negre 
amb una "sensibilitat" molt delicada. El 
resultat de la seva implicació es una col-
lecció memorable de més de 300 fotos, 
moltes de les quals s'han vist en exposi-
cions commemoratives. 

La mirada del fotògraf
Josep Maria Contel va cobrir el rodatge 
i va fer més de 300 fotografi es
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naturgy.cat

Canviem amb tu
per aconseguir
el món que tots
volem.

• Produeix la teva pròpia energia amb les nostres 
   plaques solars. 

• Tarifes compromeses amb el medi ambient per a tots   
   els nostres nous clients. 

• Instal·lació de punt de recàrrega per al teu vehicle elèctric 
   on tu triïs. 

• Facilitats de pagament i assessorament energètic per al 
   teu negoci. 

• Venim en menys de 3h a la teva llar 24/7 
   per a reparacions urgents. 

• Ajudem milers de famílies rehabilitant les seves llars i 
   assessorant-les en eficiència energètica.


