
La plaça Mons, el 
metro de Vallcarca 
i l'entorn de quatre 
escoles centren les 
obres de l'estiu
Els carrers Antequera i La 
Granja completen el llistat de 
les actuacions a partir d'agost P4

Villa Ysabel, el 
casalot del carrer 
Maurici Serrahima, 
ja es reforma com a 
habitatge de luxe
 
L'àmbit de Lesseps registra 
noves promocions de pisos amb 
pics de 860.000 euros P6

Olga Tragant: "Al 
sector de la dansa, 
l'impuls i l'aposta 
per la creació i la 
no s'han perdut" 
 
La coreògrafa celebrarà 20 anys de 
l'escola que té a Gràcia i prepara a 
l'octubre el festival Natures P14

La Festa Major tindrà guarnits 
elevats, un màxim de tres actes 
diaris per carrer i tancarà a la 1 
L'accés als espais de festa es farà per comptatge d'aforament i la Fundació i 
el Districte treballen per tancar el pas pels trams festers si hi ha un concert

Veïnat de Joan Blanques de Baix de Tot, aquest dimecres elaborant guarnits al seu local. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Albert Balanzà

La Festa Major de Gràcia 2021, malgrat el nou clima 
d'incertesa sobrevinguda per les últimes dades de 
la pandèmia, ja té un escenari defi nit d'actuació que 
s'acosta sense arribar-hi a la normalitat, que es va 
perdre l'any passat quan el programa va ser eminent-

ment retransmès a través de les xarxes socials i els carrers 
-guarnits només amb un sostre de compromís de 20 metres- 
van quedar insòlitament deserts entre el 15 i el 21 d'agost. 

Enguany la Fundació Festa Major planteja una tercera 
via amb el guarnit tot elevat i sense laterals invasius. "Que 
hi hagi només sostre no vol dir que no hi hagi portalades; la 
condició és que tot ha de ser elevat i que en cas que hi hagi 
laterals, no han de tenir gruix, per complir aforament i pas-
sejar amb facilitat", ha explicat la presidenta de la Fundació, 
Carla Carbonell. 

Continua a la pàgina 3
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2 Política

Albert Balanzà

G ràcia ha tancat el curs 
polític aquest dimarts en 
un últim ple del districte 
abans de les vacances en 
què les polèmiques crei-

xents en l'espai públic han dominat 
de nou el debat més enllà del ba-
lanç de mig mandat que els grups 
van articular de manera previsi-
ble a l'inici de la sessió: el govern 
va anunciar per a les properes set-
manes el projecte executiu de l'Aba-
ceria, no es va treure l'aigua clara 
del futur de l'edifi ci de Balet i Blay i 
l'oposició va acusar l'executiu de no 
escoltar els veïns. Només la convo-
catòria a la manifestació d'aquest 
divendres contra les agressions ho-
mòfobes i el posicionament del re-
gidor, Eloi Badia, que es va mostrar 
"content" que els presos indepen-
dentistes ja estiguin a casa van ani-
mar aquest primer tram.

L'acceleració de la sessió es va 
produir, com era d'esperar, en el 
torn de precs relatiu al confl icte de 
les places quan els grups munici-
pals de Junts i BCNxCanvi van bur-
xar l'equip de govern de BComú-
PSC sobre la convocatòria d'una 
reunió conjunta amb la Plataforma 
Places Gràcia, cosa que va anar 
acompanyada de tres intervencions 
veïnals. La plataforma, que ja agru-
pa vuit espais (Diamant, Revolució, 

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, durant una intervenció al ple. Foto: Cedida

BComú cedeix a la 
pressió creixent de les 
places i abordarà el 
problema en conjunt 
Badia crida a manifestar-se divendres contra les agressions 
homòfobes i es mostra "content" que els presos siguin a casa

Sol, Lennon, Raspall, Romaní, Nord 
i Virreina), va defensar que els ve-
ïns "no tenim eines" per fer front 
a la problemàtica i que hi ha veïns 
que volen marxar. "De què serveix 
la feina del Districte si la gent no 
vol viure al teu barri", va apuntar 
Gabriel Esteban. El portaveu de 
BComú, Jordi Farriol, que fi ns ara 
havia subratllat la solució cas per 
cas a problemes particulars, va ac-
ceptar convocar una reunió con-
junta aquest mes de juliol.

L'equip de govern també va re-
bre d'una banda pel replanteja-
ment de la diada del comerç, sen-
se carpes ni espais exteriors, que 
segons la plataforma A Gràcia Ho 
Trobes sí que es van permetre a 
altres zones de la ciutat i de l'al-
tra per l'encara indecisió sobre les 
88 peticions pendents de terrasses 
que requereixen solucions especí-
fi ques i a les quals el Districte va 
acceptar de donar resposta ara 
fa tres setmanes a l'Associació de 
Bars i Restaurants.• 

Breus

No del govern a 
ajornar els pisos de 
Penitents fi ns refer 
la Ronda de Dalt 
Un prec de BCNxCanvi 
per ajornar fi ns que es 
cobreixi la Ronda de Dalt 
els pisos socials de la 
carretera de Sant Cugat, 
que mantenen enfrontat 
el Districte amb l'AV 
Vallcarca Penitents, va 
rebre el no de l'equip de 
govern. "No creiem que 
calgui supeditar-se", va 
apuntar el portaveu de 
BComú, Jordi Farriol. Els 
veïns van interpretar com 
"una vulneració de drets" 
l'anunci de la licitació el 
2017 amb un edicte als 
diaris comparat amb les 
sessions informatives el 
2020 on ja no hi podien 
intervenir en el projecte. 

BComú i Junts 
topen per un ajut 
extra a les entitats 
històriques
La proposició de Junts de 
crear una nova línia de 
subvencions triennal per 
a entitats històriques va 
motivar una de les topades 
del ple amb BComú. La 
proposta va ser aprovada, 
amb els vots contraris del 
govern, però el portaveu 
dels comuns, Jordi 
Farriol, va advertir que 
l'oposició volia "convertir 
el debat "en si estimem 
o no les associacions" 
quan la qüestió, al seu 
parer, és que "trenca la 
realitat normativa amb 
valors com trajectòria o 
tipologia.

Els veïns de les 
places ja sumen vuit 
espais i es rebategen 
com a Plataforma 
Places Gràcia

Les 'partiPIJes' de la mesura de 
govern per a joventut. Malgrat 
tenir patates calentes com Tres 
Lliris i el locals dels esplais, el 
Districte ha presentat una mesura 
de govern sobre Joventut de 2,6 
milions que se centra a acompanyar 
laboralment i formativament el 
col·lectiu, però també al fet de donar 
veu a través dels Punts d'Informació 
Juvenil (PIJ). També fi xa l'obertura 
de l'Espai Jove de Grassot el 2024.

sobretot en la recuperació dels di-
buixos originals.

Els plànols adjuntats a la docu-
mentació rememoren amb dues 
fotografi es les pintures que tenia 
la seu de plaça de la Vila a la part 
alta de la façana i a sobre de la por-

A.B.

D esprés de l'impacte que 
va tenir en l'any del 
Bicentenari de la Festa 
Major el mural blau i 
frondós de la façana del 

Districte, la reforma pendent des 
del maig del 2018 sobre els esgrafi -
ats i fi gures de pedra ja té licitació 
i data d'inici d'obres: la restauració 
es farà a la tardor, entre octubre i 
desembre, i explorarà la possibili-
tat de recuperar els dibuixos origi-
nals de l'edifi ci.

La tramitació ha arrencat amb 
la licitació i el termini de presenta-
ció d'ofertes aquesta setmana i els 
treballs se centraran no només en 
la consolidació i la restitució dels 
elements de pedra com escuts, es-
grafiats i relleus que han quedat 
semiamagats per l'erosió o capes 
de pintura uniformitzadora sinó 

ta central de la planta primera, i 
que ara tenen un color uniforme. 
La diagnosi dels tècnics argumenta 
la necessitat de l'obra per patologi-
es que han fet perdre volum o mor-
ters que s'han afegit i que "resulten 
estèticament dissonants". • 

Els dibuixos originals, en una imatge antiga. Foto: Ajuntament de Barcelona

La façana del 
Districte, a la 
recerca del 
dibuix original 
La restauració es farà a la tardor 
amb una bastida que cobrirà la seu 
de plaça de la Vila quatre mesos
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Detall d'un guarnit al local de Verdi del Mig, aquest dimecres. Foto: À.G.P.

Societat

amb èxit i amb unes dates que 
emmarcaven per primer cop el 
Festigàbal del 6 al 8 d'agost, una 
setmana abans de Festa Major -a 
gust de la Fundació per evitar llui-
tes de patrocinadors cervesers-, 
enguany partia amb defensors de 
la mateixa idea però s'ha conso-
lidat de nou en la fórmula tradi-
cional i en els dies habituals de 
la festa.

El més important, el programa 
de concerts, distribuïts en dues da-
tes, es començarà a esclarir la set-
mana que ve.•

El Festigàbal, a la Sedeta el 20 i 21 
Districte i Heliogàbal tornen a dates de Festa Major, després de l'intent frustrat de canvi de 2020

A.B.

D esprés de l'interruptus de 
l'any passat per l'autorit-
zació final del Districte 
només a tres setmanes 
de la Festa Major, en-

guany la sala Heliogàbal sí que ha 
confi rmat que hi haurà Festigàbal, 
com des del 2015 a la plaça de la 
Sedeta (abans des del 2006 a pla-
ça Rovira), i els dies 20 i 21 d'agost.

La negociació de l'any pas-
sat, que es va tancar inicialment El Festigàbal, a la plaça de la Sedeta, en una de les últimes edicions. Foto: Cedida

La Festa Major tindrà 
guarnits elevats, màxim 
de tres actes diaris per 
carrer i tancarà a la 1
L'accés a espais de festa es farà per comptatge d'aforament i es 
treballa per tancar el pas pels trams festers si hi ha un concert

L a Fundació Festa Major, 
segons Carbonell, treba-
lla amb la previsió que les 
condicions i limitacions ac-
tuals no aniran a més fi ns 

al punt de posar en perill un pro-
grama d'activitats ja eminent-
ment presencial; l'any passat hi 
havia un pressupost de festa vir-
tual de 18.000 euros i ara aques-
ta partida s'ha fi xat en 3.000 eu-
ros. "M'imagino la festa més 
normal del que es pot preveure, 
malgrat que tenim gent que té 
por i alhora gent que necessita 
fer coses", argumenta Carbonell. 
L'organització, en tot cas, no 
abandona del tot l'escenari virtu-
al perquè l'any passat va acostar 
la festa a gent gran que no vol bai-
xar al carrer o a veïns que mar-
xen fora.

En aquest plantejament de qua-
si normalitat, l'estructuració de la 
Festa Major, a partir dels debats 
que s'han succeït des del febrer 
amb les comissions dels 23 car-
rers participants enguany (Perla 
agafa any sabàtic), s'ha consensu-
at al voltant d'un màxim de tres 
actes diaris, només un dels quals 
serà un concert. "I un teatre mu-
sicalitzat no és un concert", mati-
sa Carbonell.

per defi nir) i el concurs de guar-
nits tampoc es farà enguany però 
serà substituït per un acte de ger-
manor entre els carrers. El grup 
de cultura popular ja ha descar-
tat fer una prova pilot de trobada 
castellera i la cercavila, com que 
només s'avaluen activitats estàti-
ques, amb tota probabilitat tam-
poc es farà.

Festa diürna. La part de la ce-
lebració que més preocupa a 
la Fundació Festa Major i al 
Districte, en qualsevol cas, és la 
mobilitat -que es concentra entre 
les 18 i les 20 hores- i fi ns i tot la 
possibilitat de tancar trams guar-
nits en benefici de disposar del 
màxim d'espai en algunes activi-
tats per garantir la distància soci-
al. En aquest sentit, com ja es va 
aplicar l'any passat, hi haurà al-
menys dues persones a cada accés 
de carrer guarnit fent comptatge 
d'aforament. "Si hi caben cent 
persones al carrer, restant espai 
d'escenari i percentatge de limi-
tació, la resta no entrarà i sí que 
treballem amb la idea que amb un 
concert sí que calgui tancar el car-
rer", afegeix Carbonell.

La contenció que caracteritza-
rà la Festa Major 2021 encara té 
un últim detall important: l'hora-
ri de tancament. La proposta de 
les 12 de la nit que la Fundació va 
plantejar a fi nals de maig s'ha re-
tocat amb mesura i la festa acaba-
rà a la una.•

El programa busca 
normalitat però 
sense concurs de 
guarnits ni castells 
ni cercavila popular

La Festa Major 2021 no anirà 
gens ni mica a màxims, doncs, 
perquè les comissions de carrers 
són conscients que es viu de nou 
un any atípic, i on prevaldran els 
controls d'aforament, la segure-
tat sanitària i el sentit comú. Sí 
que hi haurà el pregó però a la 
sala d'actes del Districte i no a 
la balconada, no totes les places 
tindran activitat (la Fundació re-
força Joanic per descongestionar 
altres espais i el Districte només 
programarà a dos espais encara 

Breus

L'assemblea de 
Feministes ja 
prepara la marxa 
nocturna del 14-A
Feministes de Gràcia 
ha celebrat aquesta 
setmana la primera 
reunió preparatòria de 
la tradicional marxa 
nocturna no mixta 
en el marc de la Festa 
Major, prevista per al 
vespre del 14 d'agost. 
"Cal que sortim o al 
carrer per recuperar i 
visibilitzar-nos en l’espai 
públic, prendre partit 
i reivindicar el model 
de barri i de festes que 
volem!", han apuntat en 
un comunicat. 

Els veïns estrenen 
la Font del Carbó 
amb un cicle de 
cine autogestionat

Amb un reportatge sobre 
el trasllat del Quirhort a la 
Font del Carbó, els veïns 
de la Salut han arrencat 
aquest dimecres les 
activitats al nou espai amb 
un cicle de cinema. Davant 
una certa passivitat del 
Districte, els veïns s'han 
autoorganitzat des de 
Sant Joan i han creat un 
auditori amb peces de 
fusta, encara que sense 
llum, ni aigua ni porta. El 
cicle es fa cada dimecres 
amb fi lms com Lunático, 
Enero o La Mami.

Foto: À.G.P.

Equipaments 
i jardins es 
converteixen en 
refugis climàtics 
Un any més l'Ajuntament 
rebateja com a refugis 
climàtics escoles, 
biblioteques i espais verds 
del districte. La llista 
de Gràcia és aquesta: 
Escola Rius i Taulet, 
Park Güell, Parc de la 
Creueta del Coll, centres 
esportius de Can Toda, 
Josep Comellas, Sardenya 
i Perill, biblioteques Vila 
de Gràcia, Jaume Fuster, 
Vallcarca i els Penitents i 
Centre Cívic La Sedeta. 

Albert Balanzà

Ve de la portada.
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Doble actuació 
a Casa Vicens de 
Perdi Rominger en 
l'expo de Basualto
L'artista sonor Perdi 
Rominger, un habitual 
de festivals com Sonar, 
Primavera Sound o FIB 
de Benicàssim, arrenca 
aquest dissabte 10 una 
sèrie de dos concerts 
(el segon serà el 18 de 
setembre) a Casa Vicens 
en el marc de l'exposició 
vigent Incert equilibri de 
Txemy Basualto. Tots dos 
bolos seran a les 20 hores.

La plaça Mons, el metro Vallcarca 
i els carrers Antequera i La Granja 
centren les obres d'estiu a Gràcia 
Les obres de canalització d'aigua de Travessera de Gràcia ja arriben al tram 
de Gran-Torrent de l'Olla i tornarà a provocar talls al nucli històric 

A. B.

E ls grans clàssics de l'es-
tiu, les obres que poden 
esperar a aquesta època 
de l'any per impactar al 
menys possible per la re-

ducció de la mobilitat i de la po-
blació resident a la ciutat, tindran 
a Gràcia enguany tres punts ca-
lents a l'agost (la plaça Mons, el 
metro Vallcarca i la Travessera 
de Gràcia), a més a més d'un pa-
rell de carrers secundaris com són 
Antequera a la Salut i La Granja, 
per sota de la Travessera de Dalt.

La reforma de la plaça Mons 
és el projecte de més envergadu-
ra de tots els programats. El dis-
tribuidor entre Vallcarca i el Coll i 
més enllà cap al Carmel, d’on surt 
el passeig de la Mare de Déu del 
Coll i a on s’arriba a l’avinguda 
República Argentina pel pont, ar-
rencarà els treballs al voltant del 6 
d'agost i el gran canvi és que dei-
xarà de ser una rotonda. La cone-
guda reconversió de la plaça en un 
espai de vianants a banda i banda, 
el pas de vehicles en calçada d’1+1 i 
l’eliminació del funcionament que 
ha tingut fi ns ara s'acompanyarà 
del canvi de la calçada de llambor-
des amb un tall que reduirà el so-
roll i el moviment de les peces. Els 
treballs d'urbanització s'allarga-
ran fi ns al febrer de 2022.

Amb aquesta temporalitat tam-
bé s'aborden les fases d'estiu amb 
impacte en el trànsit de les obres 
de millora de l'accessibilitat al me-
tro de Vallcarca, amb un ascensor 
nou que ja fa setmanes que desple-
ga treballs al talús del carrer Gomis 
cap a República Argentina. Les fa-
ses de l'agost tenen a veure amb 

Obres de l'ascensor nou al metro de Vallcarca, a l'altura del carrer Gomis. Foto: À.G.P.

Travessera de 
Gràcia manté el tall 
i Obrim Carrers 
torna al setembre

Amb el programa 
Obrim Carrers tancant 
temporada fi ns al 
setembre i ja no havent-
se tallat el trànsit del 
carrer Gran el passat 
cap de setmana, el 
tram de Travessera 
de Gràcia entre Gran i 
Torrent de l'Olla serà 
l'únic que seguirà amb 
els talls a demanda dels 
comerciants. Aquest 
tram, segons fonts 
municipals, es tallarà al 
matí a partir d'aquest 
dissabte i es completa 
l'obertura al veïnat de 
dissabtes a la tarda.

Foto: À.G.P

una connexio de clavegueram i la 
previsió és que també duri l'impac-
te de reurbanització fi ns al febrer.

El programa de plataformes 
úniques suma dos nous carrers en 
obres a partir d'aquest estiu: un és 
Antequera, a la Salut, que s'arran-
jarà fi ns a l'entrada superior del 
futur parc de la Font del Carbó, 
que connecta amb Marianao i amb 
el Park Güell; l'altre és La Granja, 
entre Sant Salvador i Travessera 
de Dalt, també igualarà la calça-
da al nivell de la vorera. Les dues 
obres duraran fi ns al desembre.

Finalment, com ha passat en an-
teriors estius a Gran i al tram ini-
cial de Travessera de Gràcia des de 
Gal·la Placídia, la canalització d'ai-
gua farà tallar el trànsit la primera 
quinzena d'agost a Travessera a l'al-
çada de Torrent de l'Olla.•

Vedruna, Sagarra, Galatea i 
Teresianes arrenquen obres. 
Després del Turó del Cargol, on ja 
es treballa des de passat Sant Joan, 
l'escola Vedruna del carrer Gran i els 
centres Sagarra (av Vall d'Hebron), 
Galatea (av Vallcarca) i Teresianes 
(Travessera de Gràcia) també 
tindran estiu d'obres. Vedruna 
continua els treballs del passat estiu, 
amb la reforma de la vorera per 
a espai d'estacionament escolar, i 
la resta redueix carrils en el marc 
del programa Protegim Escoles.

Silvia Manzanera

La pràctica del ioga s'ha es-
tès arreu els darrers anys 
i l'oferta, arran de la pan-
dèmia, també ha conquerit 
l'espai virtual. Precisament, 

una de les associacions amb més 
recorregut de la Vila, Yoga con 
Gracia, va tancar l'estudi que te-
nia a Alegre de Dalt per centrar-
se en l'activitat online a causa de 
la crisi sanitària. Però més enda-

vant un grup de professors i alum-
nes del centre va decidir prendre 
el relleu i construir un nou pro-
jecte, Yogalegre, una cooperativa 
que pretén seguir oferint un espai 
obert al barri, proper i familiar. 
"Som conscients que les arrenca-
des no són fàcils però estem molt 
il·lusionades i tenim moltes ganes 
de fer créixer aquest projecte que 
busca, sobretot, fer accessible la 
pràctica del ioga i també fer-lo ar-
ribar a diferents col·lectius, com 
ara les escoles o la gent gran", 

explica Maria Mateu, una de les 
sòcies fundadores. El centre ofe-
reix classes de ioga Hatha, Hatha 
Vinyasa, Hatha Raja o Jivamukti, 
i tenen una classe a la setmana de 
Ioga solidari (una mena de taqui-
lla inversa), una fórmula que ser-
veix perquè més gent tingui accés 
a aquesta pràctica física i mental. 
El pla dels seus responsables és, a 
partir de setembre, "sortir de l'es-
tudi" seguint l'objectiu de "crear 
comunitat". "Volem oferir classes 
per a escoles o a centres de dia 

per què és la millor manera d'ar-
ribar a d'altres públics i trencar 
alguns dels estereotips del ioga", 
afegeix Mateu. Per reforçar aques-
ta idea de l'accés, asseguren que 

han adoptat preus assequibles i 
flexibles amb diferents modali-
tats. La filosofia del projecte és 
clara: "Som una cooperativa de 
ioga que vol fer barri".•

El repor

Nou projecte cooperatiu Yogalegre, el relleu de 'Yoga con Gracia'

Un espai per fer comunitat

L'equip del projecte Yoga Alegre, en marxa des del passat març. Foto: Cedida



L’Independent de Gràcia
9 de juliol de 2021

5Societat

Albert Balanzà

Ràdio Gràcia, l'emisso-
ra municipal nascuda el 
1990 i que emet des de fa 
18 anys des del 107.7 de la 
FM, amb estudis al cen-

tre cívic El Coll-La Bruguera, ja 
té el seu primer estudi d'audièn-
cia, que s'ha presentat aquest di-
lluns al consell rector de l'ens. I 
les notícies són bones: l'emisso-
ra, segons les conclusions que ha 
arribat Lean Research a partir de 
800 entrevistes, té una bona im-
plantació de continuïtat entre la 
població en general que l'escolta 
esporàdicament; ara bé, la feina 
que queda per fer és la de guanyar 
audiència nova i que l'esporàdica 
passi a ser habitual. 

L'estudi, rellevant perquè és el 
primer d'aquestes característi-
ques que encarrega el Districte i 
que forma part de la línia de mi-

llora del mitjà local després d'es-
trenar-se online el 2019 i de can-
viar l'antena l'any passat, també 

serveix per traçar un perfil de 
l'oient habitual, si bé la mostra 
específi ca encara és petita, sobre 

Ràdio Gràcia capta bé oients 
esporàdics però ha de guanyar 
audiència nova i habitual
Un estudi d'audiència sobre 800 entrevistes traça un perfi l del seguidor local: 1,83 
dies a la setmana, una antiguitat d'1 a 5 anys i una puntuació del 7,18 sobre 10 

una base de 22 dels 800 entrevis-
tats: l'oient de Ràdio Gràcia, en 
qualsevol cas, escolta l'emisso-
ra 1,83 dies a la setmana, té una 
antiguitat d'1 a 5 anys i li dóna al 
producte un 7,18 sobre 10, amb la 
puntuació més baixa per a la qua-
litat tècnica.

Més específi cament, els oients 
habituals asseguren que sinto-
nitzen l'emissora en primera op-
ció al matí (un 36,4%. Els progra-
mes més seguits són Infogràcia 
(36,4%) i La Tarda és nostra 
(31,8%). Tres de cada quatre 
oients opten per l'aparell de rà-
dio en lloc de l'escolta online.

Una dada curiosa de l'estudi 
és que el bocaorella no és el que 
més fi delitza l'audiència sinó que 
l'han escoltat en alguna entitat 
o botiga. Els entrevistats també 
han estat preguntats pel coneixe-
ment que tenen d'entitats o espais 
cívics: l'Europa, la Sedeta i els 
Castellers surten ben parats.•

La seu de Ràdio Gràcia, al carrer Aldea 17, al barri del Coll. Foto: À.G.P.

Breus

Nova restauració 
de la placa del 
campanar de la 
plaça de la Vila

La placa descriptiva del 
campanar de la plaça 
de la Vila torna a lluir 
restaurada, després de 
fer-hi treballs de neteja i 
repintat del text, ja que 
les lletres havien quedat 
pràcticament esborrades. 
L'operació anterior de 
reforma datava de 2009, 
quan el novembre de 2008 
fortuitament la placa, 
ubicada sobre la font i de 
cara a la seu del Districte, 
es va desprendre i es 
va trencar en diversos 
bocins; en aquella anterior 
ocasió, la gravetat dels 
desperfectes va obligar a 
fer una placa nova, que és 
la que ara s'ha retocat.

Cedida
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La campanya de veïns i familiars de Luis Eduardo 
Aute per col·locar una placa al cantautor a la plaça 
Rovira, lloc on hi va dedicar una cançó i a tocar d'on 

va viure ell mateix i la branca paterna de la família, va 
sumar divendres passat un nou suport signifi catiu amb 
la visita de Cope Gutiérrez, pianista habitual d'Aute, 
que va visitar la plaça Rovira endut per la curiositat de 
trepitjar el lloc que va ser tan important pel seu com-
pany d'escenari. Acompanyat per Carlos Rosales, presi-
dent de l’AVV Plaça Rovira i Anna del Blanco, impulsora 
de la plataforma cívica #auteplacarovira, Gutiérrez ja 
havia comentat en la iniciativa a peticiones.net que la 
plaça Rovira era un lloc "molt estimat per Eduardo, ar-
tista contínuament connectat amb l'energia de la seva 
infància". "Recordo que sempre que veníem a la terra 
paterna em trucava dient 'Prepara't Somnis [de la plaça 
Rovira] que aquesta nit la tocarem”, apuntava.

El pianista coneix molt bé el vincle d’Aute amb 
Barcelona perque li va dirigir el concert homenatge 
Ànims Animal al 2019 al Fòrum. Cope tenía il·lusió per 
tastar "les orxates d’en Vall", com diu la cançó, però ja 
no en fan. Cope va recordar que Aute, a més de cantau-
tor, poeta, cineasta i pintor, també era escultor, i va dir 
que segur que el que més li podria agradar és que a la 
plaça Rovira hi hagués una obra escultòrica seva.

Cope va recalcar que “Eduardo sempre duia el seu 
nen interior de la mà” per emfasitzar la importàn-
cia i signifi cació que la cançó Somnis i la infantesa 
representa dins del seu llegat. De moment, tant l’AVV 
Plaça Rovira com la plataforma cívica estan inmer-
sos en les gestions per assolir la placa i gestionant la 
incertesa de la celebració del Primer Concert d’Ho-
menatge a Aute a la Plaça Rovira per Festa Major. •

Cope Gutiérrez, 
pianista d'Aute, se 
suma a la campanya 
per la placa a Rovira 
El músic assegura que al 
cantautor li hagués agradat 
una escultura seva a la plaça 

Albert Balanzà

P rimer va ser Can Dimoni 
al carrer Josep Torres 20 
-amb un polèmic desa-
llotjament previ per part 
de Desokupa-, després la 

transformació en lofts de la fàbrica 
de pneumàtics del carrer Rabassa 
i ara la posada en marxa de la re-
forma de Villa Ysabel, el gran casa-
lot del carrer Maurici Serrahima 
amb Pérez Galdós, entre Gran de 
Gràcia i Torrent de l'Olla, a tocar 
de Lesseps. Tot és obra del mateix 
fons immobiliari, Norvet, que tam-
bé ha operat en els últims anys al 
carrer Jaén, en el sentit d'incre-
mentar l'oferta de pisos de luxe al 
nucli històric de la Vila.

Villa Ysabel, el casalot familiar 
d'estil neoclàssic amb la data del 
1900 a la seva façana, llueix des 
d'aquesta setmana una bastida ta-
pada per una gran lona, símbol de 
l'inici dels treballs de transforma-
ció ja anunciats el febrer de 2019 
per portaveus del fons. "Seran cinc 
pisos a més d'un milió d'euros ca-
dascun", van apuntar aleshores. El 
casalot original es va començar a 
aixecar a fi nals del segle XIX en 
aquesta zona propera a la urbanit-
zació de l'entorn de fi nques com 
la Fontana o quan Antoni Gaudí 
ja havia enllestit el seu primer 
encàrrec amb Casa Vicens i ara es 
promociona remarcant l'autoria 
de Xavier Guitart, que també ha 
treballat en peces patrimoni de la 
UNESCO.

El detall del portafoli promoci-
onal, a banda de subratllar la ubi-
cació del casalot en un mapa on 
hi destaquen restaurants amb es-
trelles Michelin però també l'es-

L'edifi ci de Villa Ysabel, a Maurici Serrahima amb Pérez Galdós. Foto: À.G.P.

Villa Ysabel, el casalot 
del carrer Maurici 
Serrahima, ja es reforma 
com a habitatge de luxe
La promoció contempla un apartament de 400 metres 
als baixos amb piscina i sauna i pisos dúplexFoto: Cedida

tadi de l'Europa, els cines Verdi o 
el mercat de l'Abaceria, fa desta-
car l'apartament de planta baixa, 
de més de 400 metres quadrats, 
amb un jardí i una piscina i sau-

na interior. Per als pisos superiors 
encara es parla de dues opcions: 
una amb un únic àtic i l'altra amb 
les opcions de duplex repartits en 
dues plantes.•

Lesseps: els pisos de luxe de 
Carles Ferrater no arrenquen 
i nova iniciativa amb pics de 
860.000. La promoció singular 
d'edifi ci de luxe del carrer Maignon 
amb Mare de Déu del Coll, signada 
per Carles Ferrater, ha superat els 
dos anys sense més moviments al 
solar que un assentament. A quatre 
passes, també en l'àmbit Lesseps, 
una nova promoció a República 
Argentina 8, s'anuncia amb preus 
entre 400.000 i 860.000 euros.
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Breus

Nou segon tècnic 
al Gràcia FS, que 
es reforça amb un 
primer fi txatge

À.G.P.

En marxa el 
canvi de gespa 
al camp de 
futbol de l'Àliga 
Surten a licitació les obres per substituir 
l'enllumenat del Nou Sardenya, que segons 
el calendari previst s'executaran un cop 
l'Europa comenci la lliga a Segona RFEF

maig passat, centrada en les àrees 
i la zona perimetral, està previst 
que aquesta intervenció per can-
viar els llums del camp de l'Euro-
pa s'adjudiqui a partir del 26 de ju-

À.G.P.

El camp municipal de futbol 
de l'Àliga, situat a la pla-
ça Alfonso Comín, ha vis-
cut aquesta setmana una 
imatge insòlita: el terreny 

de joc sense gespa. Operaris han 
començat els treballs per canviar 
la gespa artifi cial d'aquest equipa-
ment, que ha de tenir nova entitat 
gestora a l'agost (vegeu núm. 846). 
La posada en marxa de l'operació 
per substituir el terreny de joc de 
l'Àliga, que durarà tres mesos i té 
un pressupost de 347.796 euros, 
ha arribat al mateix temps que 
la sortida a licitació de les obres 
de millora i estalvi energètic de 
les instal·lacions d'enllumenat del 
Nou Sardenya. Després de l'actu-
ació parcial a la gespa a fi nals del 

liol. El pressupost de licitació de 
les obres puja als 332.886 euros i 
la durada s'ha fi xat en dos mesos i 
24 dies, de manera que ja haurà co-
mençat la lliga de Segona RFEF.•

El camp municipal de futbol de l'Àliga, sense gespa, aquest dimarts. Foto: À.G.P.

Actuacions de 27.000€ 
al pavelló Comellas per 
fer-lo més polivalent i 
millorar la seguretat
 

L'AEE Institut Montserrat convertirà la sala de reunions en 
un espai multiús i protegirà els fons de pista per evitar cops

Àlex Gutiérrez Pascual

B cuscant l'equilibri en-
tre l'ús de clubs i centres 
educatius i la introduc-
ció d'altres esports més 
enllà del bàsquet, l'Asso-

ciació Esportiva Escolar Institut 
Montserrat ha superat el primer 
trimestre de gestió del pavelló 
Josep Comellas. Després d'agafar 
el relleu de la Fundació Marcet, 
el president de l'entitat, Ignasi 
Velasco, destaca un "canvi de dinà-
mica" a les instal·lacions del car-
rer Neptú. I avança un pla d'actu-
acions que començaran abans que 

d'adjudicar a partir del 22 de juli-
ol i té un pressupost de 233.538 eu-
ros, ha de millorar la il·luminació 
i incorporar sistemes d'estalvi 
d'energia. "És una actuació neces-
sària", assenyala el president del 
CB Coll, Jaume de la Cruz, en refe-
rència a les pistes poliesportives.

Llum verda als consells rectors de 
l'Àliga, Nou Sardenya i Creueta. 
El ple d'aquest dimarts va apro-
var per unanimitat la creació dels 
consells rectors dels camps muni-
cipals de l'Àliga i el Nou Sardenya 
i del poliesportiu de la Creueta del 
Coll, uns òrgans de control de la 
gestió d'aquests equipaments.•

Relació "cordial" amb el CB Coll, 
usuari preferent a la Creueta. 
L'entitat esportiva, que crearà fi ns 
a quatre equips més de bàsquet 
per la temporada vinent, admet 
que ha trobat amb l'AEE Institut 
Montserrat, gestor també d'aquest 
equipament, un "equilibri" en 
els horaris per fer servir les 
instal·lacions poliesportives. 
El CB Coll destaca la neteja del 
recinte i demana protegir el mur 
d'una de les pistes superiors.

s'acabi l'estiu, amb un pressupost 
de 27.000 euros pendent d'aprova-
ció. Les intervencions passen per 
habilitar un sala de la planta inter-
mitja que s'utilitza per reunions 
perquè sigui un espai polivalent. 
També es protegiran les parets de 
fusta del fons de pista amb un ma-
terial encoixinat per amortir cops. 
A més, es crearan espais de magat-
zem de material per aconseguir 
més ordre i se substituiran els tau-
lers de les dues cistelles principals.

L'entitat, que organitza els cam-
pus d'estiu de voleibol i futbol sala 
a les pistes de la Creueta del Coll, 
també planifi ca els horaris de la 
temporada vinent. Una adjudica-

ció d'hores que esperen entitats 
usuàries com Bàsquet Lluïsos, per 
organitzar els entrenaments. El 
president de Bàsquet Lluïsos, Rafa 
Nache, valora de la nova gestió que 
hi ha "més control, més comunica-
ció i més seriositat", però rigidesa 
per no obrir el pavelló en dies fes-
tius. "Són més estrictes", destaca. 

 
Licitació per l'enllumenat de 
Comellas i Creueta. Els tres pri-
mers mesos d'Institut Montserrat 
al capdavant del pavelló Comellas 
ha coincidit amb la publicació de 
la licitació de les obres a l'enllume-
nat d'aquest equipament i el de la 
Creueta. La intervenció, que s'ha 

La pista del pavelló Comellas, amb una de les parets de fons de fusta. Foto: À.G.P.

Pol Alonso

E l primer equip del Gràcia 
FS prepara la segona tem-
porada consecutiva a la 

Tercera Divisió estatal de fut-
bol amb el repte de consolidar-
se a la categoria i evitar conver-
tir-se en un conjunt ascensor. 
La plantilla començarà els en-
trenaments el 25 d'agost i ja ha 
tancat un amistós de pretem-
porada per a aquella setmana. 
El juvenil de l'Industrias Santa 
Coloma serà el rival dels taron-
ges en aquest primer partit de 
preparació. 

Les novetats a la banqueta 
que continuarà dirigint Albert 
Higueras passen la baixa del 
segon entrenador, Edu Blanco, 
també tècnic del juvenil A, que 
s'incorpora al Manresa FS de 
la Segona B estatal. El seu lloc 
l'ocuparà Ferran Armentero, 
que aquesta temporada ha 
entrenat l'equip juvenil B del 
CET10, a la Primera Divisió 
d'aquesta categoria. 

Pendent de fi ns a dues incor-
poracions per tancar la plan-
tilla, el Gràcia ha fi txat Ferran 
Capdevila, del Bosco Rocafort, 
amb qui els graciencs s'han 
enfrontat aquesta temporada 
a la lliga. A la baixa del capità 
Marc Tomàs (vegeu núm. 851) 
se suma l'adéu de Pau Boada, 
després d'una trajectòria di-
latada al club, que penja les 
vambes per edat i motius la-
borals. També tanca una eta-
pa amb els taronges el jugador 
Marc Lou. El Gràcia seguirà de 
prop els components del fi lial, 
que ha aconseguit l'ascens a la 
Primera Catalana.•
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L'Europa masculí 
renova l'atacant 
David Jiménez i 
el central Alberto

A disset dies de l'inici dels 
entrenaments i a base de 
renovacions de fi gures 
destacades aquesta 
temporada, l'Europa 
masculí confi gurala 
plantilla per al debut a la 
Segona RFEF al setembre. 
Després de la renovació 
de Guti a la defensa, 
aquesta setmana ha estat 
el torn de l'extrem David 
Jiménez, peça clau de 
l'atac europeista. També 
continuaran el central 
Alberto (foto), que sumarà 
la dotzena temporada 
al conjunt escapulat, i el 
migcampista Alfons Serra. 
Les properes renovacions 
han de ser el punta Uri i el 
migcampista Vilamitjana.

Foto: Fran Capell

Vedruna Bàsquet prepara el nou 
curs amb relleu a la banqueta 
El tècnic Sergi Raventós entra a dirigir el sènior masculí en substitució de Marcos 
López, que abandona temporalment les pistes per recuperar-se d'una operació al maluc 

À. Gutiérrez Pascual

L 'equip sènior masculí Ve dru-
na Gràcia Bàsquet pre para 
la temporada 2021-22 amb 
relleu a la banqueta i amb 
l'objectiu de fer un paper a 

la Copa Catalunya. L'entrenador 
Sergi Raventós, que aquest curs 
passat ha dirigit el sènior femení 
del Joventut Les Corts a la màxi-
ma categoria del bàsquet català, ha 
agafat el relleu del tècnic Marcos 
López, que tanca una etapa de nou 
temporades a Vedruna, en dos pe-
ríodes diferents: cinc cursos diri-
gint el sènior femení a la primera 
etapa, i dues temporades amb el 
júnior masculí i les dues darreres 
amb el sènior masculí. 

Raventós, que compta amb una 
trajectòria dilatada amb les ar-
rels a La Salle Gràcia i dirigint en 
clubs en categories superiors com 
CB L'Hospitalet, CB Sant Feliuenc, 
Barça femení o CB Cornellà, arri-
ba a la banqueta del Vedruna des-
prés de dirigir temporada i mitja 
el sènior femení del Joventut Les 

Corts. L'objectiu que es planteja el 
nou tècnic és encetar "una dinà-
mica nova" i "començar a compe-
tir" a la categoria per plantar cara 
als futurs rivals, sent conscient 
que l'ascens queda molt lluny. Ho 
farà amb la base de vuit jugadors 
d'aquesta temporada i la incorpo-
ració de tres jugadors per tenir joc 
interior, una mancança d'aquest 
curs 2020-21. Es tracta de dos re-

forços de la casa que no han jugat 
aquest curs: Albert Martín i Toni 
Aguilera. L'altra incorporació és 
Albert Martín, procedent del l'AE 
Manyanet Molins, amb experièn-
cia anterior a l'AESE de l'Hospita-
let. Raventós també comptarà amb 
els jugadors del sènior B.

De la seva banda, Marcos López, 
amb una experiència de 25 anys a 
les banquetes, tenia la intenció 

de fer-se càrrec de la direcció tèc-
nica del CB Nou Esplugues, però 
una operació de maluc l'ha obligat 
a abandonar les pistes per afron-
tar una recuperació prevista de 
sis mesos. El ja extècnic de l'equip 
verd-i-negre valora com a "excel-
lent" la competició que va fi nalit-
zar al maig amb una única victòria 
a la darrera jornada, després d'una 
lliga atípica amb només deu par-
tits. López puntua així la tempo-
rada "per l'actitud dels jugadors, 
que ha estat increïble", subratlla. 
L'equip ha sabut sobreposar-se a 
les lesions i a tres baixes impor-
tants que han escapçat el joc in-
terior. "Hauríem d'haver guanyat 
més partits", lamenta.•

Marcos López, envoltat dels seus jugadors durant un temps mort. Foto: À.G.P.

L'equip incorpora 
tres jugadors per 
tenir el joc interior 
que li ha mancat 
aquesta temporada

de Gràcia

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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Cartes al director

El dret a una 
subsistència garantida 
 

La ICE és la iniciativa ciutadana euro-
pea per una Renda Bàsica Universal 
Incondicional Individual i Sufi cient per 
a tots els ciutadans de la Unió Europea. 
Aquesta iniciativa l'estem impulsant des 
de 22 països, ja que tant el Parlament euro-
peu com la Comissió europea ens demanen 
un milió de fi rmes per començar a parlar 
d'aquesta important no només mesura so-
cial sinó dret humà, que en aquesta pan-
dèmia s'ha aguditzat la fractura social, la 
desigualtat i la incertesa del futur. Aquí, a 
Espanya, encara anem per la meitat del nú-
mero de fi rmes que necessitem reunir. Per 
això demano a tothom, des del col·lectiu 
Eureka, ajuda per donar a conèixer la RBUI, 
que nosaltres defensem i que és qüestió de 
temps que es materialitzi. L'última setma-
na de setembre volem organitzar activitats 
de difusió d'aquesta iniciativa i ens agrada-
ria arribar al màxim número de persones 
a la ciutat de Barcelona per a que coneguin 
aquest important projecte de llei que sor-
tirà de la pressió popular i no des de les cú-
pules allunyades de la gent. 
Tothom tenim dret a tenir la subsistència 
garantida. El patrimoni i la riquesa soci-
al és una contribució de totes les perso-
nes i per això mateix ha de ser redistribuït. 
Podeu trobar més informació a
https://rentabasicaincondicional.eu

Esther Bass
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Amb la 
col·laboració:

Opinió

Mentre el debat fi losòfi copolític del Districte sobre l'ender-
roc de l'antiga productora audiovisual Balet i Blay crema 
etapes, a peu d'obra s'avança amb la neteja interior i l'en-
derroc d'envans i aquesta setmana els paletes es disposaven 

a retirar les plaques del carrer; com si fos una situació còmica, dime-
cres no es va poder executar aquesta retirada perquè l'escala dels ope-
raris no anava bé per fer la feina. Ara el gran impediment per iniciar 
l'enderroc és el permís per tallar el carrer al trànsit, però a l'obra no te-
nen cap intenció d'escoltar els cants de sirena in extremis 

El
depen-

dent

Editorial

Tant de bo

D 'aquí a un mes Gràcia tornarà a estar a punt de celebrar Festa 
Major, allò més essencial i internacional pel qual es coneix la Vila 
i que malauradament l'any 2020 es va traslladar a tot de petites 

pantalles en un programa virtual que va buidar els carrers per una 
barreja de manca d'oferta autèntica i por al contagi en un esdeveni-
ment massiu. L'any 2020, tècnicament, no hi va haver Festa Major; allò 
era una altra cosa.

Però enguany pot ser diferent i volem que sigui diferent. Tal com ex-
plica la presidenta de la Fundació Festa Major en aquest número, amb 
tota mena de detalls del model de quasi normalitat que s'està treballant, 
l'edició 2021 parteix d'una barreja més complexa: es manté d'una ban-
da la por d'una part dels veïns 
i visitants i alhora es combina 
amb les ganes de sortir d'una 
altra part de veïns i visitants. 
Fins i tot es podria afi rmar 
que les dues sensacions con-
viuen aquests dies en tots no-
saltres davant de la incertesa 
de les últimes informacions de 
propagació del virus.

Donem fe que al llarg de 
l'any, lluny dels focus que s'encenen entre el 15 i el 21 d'agost, hi ha cen-
tenars de festers que es deixen l'ànima perquè aquest esdeveniment 
més que bicentenari funcioni i que, com si fos una doble escalada al 
Tourmalet, els preparatius de l'any passat i els d'enguany, s'han hagut 
de plantejar preveient un, dos, tres, quatre situacions socials diferents.

Sabem moltes coses ja de la Festa Major 2021, tal com es preveu ara 
mateix: els guarnits elevats, els tres actes màxims per carrer diaris, el 
tancament a la una, que no hi haurà concurs de guarnits ni castells ni 
cercavila, que segurament assistirem a concerts en un carrer que es 
tancarà al pas... però els detalls importants s'aixopluguen sota el desig 
de (quasi)normalitat que tenim tots. Festa Major 2021: tant de bo.

L'any 2020, 
tècnicament, no hi va 
haver Festa Major; allò 
era una altra cosa

Conxa Garcia

A Gràcia es van fer 3 concentracions 
la setmana passada davant del CAP 
Pare Claret i al CAP Larrard, orga-

nitzades per la Marea Blanca. Les treba-
lladores sanitàries estaven desanimades 
davant els rebrots de Covid. S’iniciava 
una campanya arreu de Catalunya que 
vol retornar la bona organització i aten-
ció als pacients, per defensar la nostra 
pròpia salut, i per això cal escoltar les 
demandes de les persones que han de te-

nir-ne cura. Les sanitàries estan esgo-
tades i estressades per l’esforç extraor-
dinari realitzat durant la pandèmia. No 
han pogut recuperar-se i no arriba ni el 
retorn a l’organització anterior, ni l’aug-
ment de plantilles, ni la reobertura dels 
centres tancats. El manifest demana la 
inversió necessària per tenir una Atenció 
Primària de qualitat: un 25% del pressu-
post de Sanitat. Venim d’un debilitament 
del servei des de les retallades. Cal que 
tornem a tenir una metgessa i infermera 
de referència, prevaler l’atenció presenci-
al, eliminar demores en proves i explora-
cions, atendre el suport mèdic de les resi-
dències de persones grans, tenir unitats 
d’urgències, d’atenció domiciliària, de 
crònics i l’atenció a la salut mental. Sense 
una Atenció Primària forta no hi pot ha-
ver un Sistema Públic de Salut de quali-
tat, equitatiu i resolutiu.•

Sí o sí, atenció primària 

Sense una Atenció 
Primària forta no hi pot 
haver un Sistema Públic 
de Salut de qualitat

Ull de 
dona

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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In memoriam
Albert Benet

Felip, l’honor ha estat nostre

En Josep Maria Felip (Gràcia, 1930-2021) forma part 
de l’onze ideal d’europeistes més genuïns que he 
conegut mai. Pel seu caràcter afable, per la seva 
ironia anglosaxona i pel seu positivisme innat. 
Però sobretot, per la seva fi delitat i l’estimació cap 

al Club Deportiu Europa. Amb senzillesa i sense estri-
dències i amb una bona educació exemplar, en Felip ha 
estat una persona propera amb tothom i entregada com 
poques. Gairebé 78 anys de soci, avalen el seu compro-
mís amb l’entitat gracienca, de la qual n’ha estat directiu 
i soci d’honor.

Donat d’una memòria extraordinària, recordava el seu 
primer partit al vell Sardenya, un Europa-Reus (4-3) de 
la temporada 1941-42, que “vam acabar guanyant des-
prés de remuntar un 1-3 en contra”. Corrien els anys de la 
postguerra i empès per un veí seu del carrer Torrijos que 
treballava al quiosc de begudes del camp es va fer soci de 
l’Europa el dia de Tots Sants del 1943. D’aquells primers 
anys de la dictadura recordava sense cap bri de nostàlgia 
com els jugadors saltaven al camp (de terra) bo i cridant 
“Franco, Franco, Franco” i proclamaven “Arriba España!”, 
des del cercle central. 

També revivia amb orgull el fet d’haver estat present al 
desplaçaments més curt que ha fet mai l’equip escapulat i 
al més llarg. El primer, de menys de 100 metres, quan l’Eu-
ropa va visitar el Barcelona Amateur (6-0) el 1944, al camp 
de l’altra banda del carrer Sardenya (Ca l’Hortal). “Era un 
terreny petit però de gespa natural, on de vegades hi en-
trenava el primer equip del Barcelona”, explicava. El més 
allunyat, en canvi, va ser a Beirut (1999), de més de 3.000 
km, essent ja directiu europeista. “Va ser una gira plena 
d’incidents i aventures però ens ho vam passar força bé”, 
rememorava. 

Viatjar i fer uns bons àpats eren algunes de les seves al-
tres passions. Amb la seva esposa, Elvira Montardit i varis 
matrimonis del club o amics de tota la vida van voltar mig 
món sense desconnectar mai del futbol. Sovint, havia de 
buscar un telèfon per a trucar el seu amic Ramon Vergés 
(Al cel sia) i demanar-li el resultat de l’Europa.

Uns resultats que aquesta temporada triomfal també va 
poder seguir primer des de l’hospital gràcies a la tauleta 
digital que l’amic David Prats li va cedir amablement i en 
el tram fi nal des del Nou Sardenya, malgrat la seva feble-
sa física. La reobertura del camp li va permetre celebrar 
en directe el campionat de lliga, com ja ho havia fet en les 

temporades 1961-62 i 1962-63. Va ser un comiat feliç i just 
per a un europeista honest i agraït, el penúltim d’una ge-
neració que ens deixa un llegat immens d’humanitat i bon-
homia. Perquè la història de l’Europa no només la prota-
gonitzen els futbolistes, que sovint passen de llarg un cop 
han cobrat, sinó que també l’escriuen socis com en Felip. 
Sense ells, el club és avui més fred i virtual.•

La reobertura del camp li va 
permetre celebrar en directe el 
campionat de lliga, com ja ho havia 
fet en les temporades 1961-62 i 
1962-63; un comiat feliç i just per 
a un europeista honest i agraït

A. Benet

La 
setmana

Taula de diàleg, 
jugada mestra

Lluís Bou

Menahem Beguín i Anwar el Sadat 
van crear el 1977 una taula de di-
àleg exitosa. I la clau va ser que 

van encetar la negociació en el moment 
precís. La clau va ser el Sinaí. Israel el 
tenia en el seu poder i Egipte hi estava 
molt interessat perquè sempre l’ha rei-
vindicat. I Israel volia aconseguir que el 
país àrab més important el reconegués, 
i tancar així un dels seus fl ancs bèl·lics, 
el més important.

A Catalunya, la taula de diàleg 
que impulsen Pere Aragonès i Oriol 
Junqueras arriba a destemps, amb un 
gran desequilibri entre les dues parts. 
No es fa la taula després de les prime-
res passes de la independència, sinó 
després de la intervenció de Catalunya 
amb el 155 i quan encara l’Estat man-
té la repressió a través del Tribunal de 
Comptes i amb més de 3.000 represa-
liats.

En el cas de la taula de diàleg d’aquí 
no hi ha cap Sinaí per intercanviar. 
Aragonès vol aconseguir un referèn-
dum pactat i l’amnistia, però no té res a 
oferir a canvi amb pes sufi cient. Pedro 
Sánchez el que vol aconseguir és que 
Catalunya es “retrobi” amb la via auto-
nomista, i tot el que pot oferir se cir-
cumscriu en aquesta òptica. Arribats a 
aquest punt, el resultat és previsible.

No es pensin que en el confl icte àra-
bo-israelià no hi ha casos fallits com els 
de la taula d’aquí. Allà en diuen irònica-
ment el “targuil ha-mabrik” (la “jugada 
brillant”), i habitualment suposa la cai-
guda del govern. Aquí en diem, també 
irònicament, “jugada mestra”. I veurem 
com acaba.•

En operacions 
d’aquesta mena 
sempre cal un Sinaí per 
negociar i aquí no hi és
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Gols i temps d'Eurocopa 

Àlex Gutiérrez Pascual

El primer record que tinc d'una 
Eurocopa de futbol és la de l'estiu 
del 1988, en un televisor Philips 

sense comandament a distància. La fi -
nal entre la Unió Soviètica i Holanda, 
que va es va endur la selecció taron-
ja (0-2). Vaig quedar meravellat per la 
samarreta dels holandesos entrenats 
per Rinus Michels, la rematada de cap 
de Ruud Gullit (rastes al vent) i el go-
làs amb aquell xut de voleia de Marco 
van Basten. També per la seguretat del 
porter Rinat Dasaev (al Sevilla, on va 
jugar després, li deien Rafaé), l'habilitat 
d'Aleksei Mikhailitxenko, l'estil de joc 
de la selecció soviètica i com va derro-
tar a les semifi nals Itàlia, que comptava 
amb jugadors joves i de molta qualitat. 
Recordo el bon regust que et deixava un 

partit amb molts gols i amb alternatives 
de joc. Igual que quan jugava amb la co-
lla a futbol al carrer o en una pista qual-
sevol: el que ens agradava era marcar, 
però que no ens ho posessin fàcil.

Eren temps en què un jugador de 
camp podia passar la pilota al seu por-
ter i la podia tocar amb les mans, l'ano-
menada cessió. Amb aquesta passada 
endarrere es perdien centenars de mi-
nuts quan un dels equips guanyava. Des 
d'aleshores algunes regles del futbol 
s'han canviat per afavorir l'espectacle i 
el joc d'atac. Però sempre amb la parsi-
mònia d'una maquinària lenta i pesada 
i les reticències d'una part d'estaments i 
afi cions. Aquesta Eurocopa ha viscut una 
jornada que m'ha recordat aquells mo-
ments de partits vibrants: la del Croàcia-
Espanya i el França-Suïssa. Però tam-
bé d'eliminatòries amb temps afegits 
eterns. Hi ha esports en què el cronòme-
tre s'atura quan la pilota no està en joc. 
No seria l'hora d'establir que el temps 
corri només quan l'esfèric roda?•

No seria l'hora d'establir 
que el cronòmetre 
estigui en marxa només 
quan la pilota roda?

Opinió convidada
Eva M. Sospedra, veïna de Gomis 106 

En nom dels propietaris 
de la fi nca de Gomis 106

N o sé ni com començar per explicar aquest mal-
son, aquesta agonia, aquesta impotència.
Tot va començar l'any 1926, quan els meus besa-
vis varen comprar una fi nca al carrer Gomis 106. 
Aquesta fi nca era un tros del terreny d'una casa 

senyorial on vivien un matrimoni estranger, el que ara ano-
menem escola Lexia.

Allí vam passar molts estius amb la família, teníem un 
hort, conills, una barbacoa, una piscina de plàstic... allò era 
extraordinari per totes les generacions que van passar per 
aquí.

Farà cosa de 30 anys l'Ajuntament va decidir que aquella 
fi nca i les seves cases havien de convertir-se en un equipa-
ment per al barri. 

Els últims a poder viure allí van ser les dues famílies de 
germanes, una d'elles coneguda com la pollastrera, perquè 
venia pollastres i conills en un petit mercat que hi havia al 
carrer república argentina, un petit passatge amb tot de pa-
rades d'alimentació que amb el temps va desaparèixer.

Es va demanar permís a l'Ajuntament per poder refor-
mar les cases i viure, però no ens van donar el vistiplau. 
Així que cap a l'any 2012 les cases ja estaven en molt mal 
estat. Seguíem pujant per cuidar de les plantes i de l'hort, i 
passar un dia entre records.

Ara farà cosa de vuit anys, una família romanesa va ocu-
par la fi nca com a magatzem de ferralla, en aquell moment 
vam passar de ser propietaris a ser els pagadors i responsa-
bles d'un munt de problemes. Els drets d'aquesta gent van 
passar per sobre dels nostres drets, davant de la mirada 
silenciosa d'un Ajuntament al qual sempre vam demanar 
conciliació i/o expropiació. No va ser fi ns que vam confi ar a 
Aequo Advocats, la defensa dels nostres drets, davant la im-
potència de la situació.

Aquest bufet d'advocats ens van ajudar a intentar la 
venda de la fi nca amb l'afectació 7a que té assignada, però 
l'Ajuntament va tirar enrere a tots els compradors, amb 
exigències i limitacions vàries. Passaven els anys i l'Ajunta-
ment no donava solució a un problema que amb el temps 
ha anat creixent. Les condicions del terreny van canviar: 
estàvem obligats a vendre únicament a un sol comprador, 
l'escola Lexia, la qual va afi rmar que no estava interessada 
en aquesta compra. Vam demanar llavors a l'Ajuntament la 
seva expropiació. 

Érem propietaris d'una fi nca que no podíem gaudir i 
que dia rere dia anava portant més problemes al veïnat. A 
través d'ells vam saber que es van acabar instal·lant vàries 
famílies romaneses a la fi nca, vivint entre brutícia, rates, 
ferralla... Els veïns, de fet, ens han ajudat a fer que l'Ajunta-
ment ens escolti i hagi de solucionar d'una vegada aquest 

malestar per tots. Els advocats han portat a l'Ajuntament 
al tribunal superior, sense cap èxit; és com picar contra un 
mur de contenció. Han intentat resoldre el tema dels oku-
pes, l'expropiació durant anys. El dia que ens van prometre 
el desallotjament dels okupes no es van presentar, vam ha-
ver de pagar les costes i tornar a començar. 

Ara comencen a venir petites veus de l'Ajuntament, can-
viar l'afectació per poder fer un passatge per al veïnat... Ha 
calgut la veu de la gent del barri, la premsa, la pressió dels 
advocats, de la llei, perquè l'Ajuntament ens escolti i co-
menci actuar desprès de vuit anys de calvari!!!

He buscat diverses vegades la paraula dret al diccionari 
català i ... el dret d'una persona s'acaba on comença el dret 
d'un altra persona. Els nostres drets han estat trepitjats no 
només per aquesta gent que ocupa la fi nca i defèn aques-
ta manera de fer, sinó que sento violats els meus drets per 
part del Nostre Propi Ajuntament.

Vull donar les gràcies al diari L'Independent de gràcia 
per donar-nos veu en aquesta lluita de David contra Goliat. 
Gràcies al veïnat per donar-nos també suport. I moltes grà-
cies a Aequo Advocats que ens han fet costat durant tots 
aquests anys i esperem que poc temps més. Gràcies.•

Vuit anys de calvari han passat, 
els nostres drets han estat 
trepitjats per gent que ocupa 
la fi nca però també per part 
del Nostre Propi Ajuntament

A.B.

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:

ascual
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Exposicions
Fins al 15 de juliol
Exposició Gènesi - S. Barnils, artista.
Nascut a Guinea Equatorial el 1954, Sergi 
Barnils actualment resideix a Barcelona 
i treballa al seu estudi a Sant Cugat del 
Vallès. Va trobar la seva pròpia síntesi al-
tament intel·lectual entre el color i el que 
ho va inspirar en les tradicions catalanes, 
concebent pintures ple de símbols pene-
trants, intensos i precisos. L'atracció de 
Barnils pels paisatges evita representar-
los descriptivament i, en canvi, desenvo-
lupa una síntesi de l'espai. 
Atelier Sala d’Art (Plaça Rovira i Trias, 9) 
de dl a dv de 10.30 h a 14 h i de 17h a 20h

Curem-nos les ferides. La fotògrafa Irina 
Gual presenta aquest recull de fotografi es 
amb l’objectiu de donar visibilitat a dife-
rents tipus de cossos femenins i desmun-
tar prejudicis i estereotips.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gracia, 
190-192) de 10 a 21h

Exposició Stonewall: Un viatge a les pri-
meres manifestacions LGTBI+.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), de 10 a 21h.

Fins al 30 de juliol
Exposició Dispositius de resistència, una 
mostra que presenta els projectes de deu 
artistes d'àmbit nacional i internacio-
nal que han realitzat enguany el Màster 
de Producció i Recerca Artística a la 
Facultat de Belles Arts de la Universitat 
de Barcelona. Els artistes son Donny 
Ahumada Poblete, Salua Arconada, Adrià 
Gamero Casellas, Oscar Gartín, Felipe 
García Salazar, Andria Nicolaou, Romina 
Pezzia Proaño, Sergio Quiroga, Gabriel 
Tondreau i Ying Ye.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11)

Fills del Desert. Exposició fotogràfi ca so-
bre els anys d’agermanament del Districte 
de Gràcia amb la daira de Guelta del cam-
pament de refugiats saharauís d’Aiún. 
Aquesta mostra ofereix el punt de vista 
d’aquest agermanament a través dels in-
fants que venien cada estiu a Gràcia.
La Violeta (Maspons, 6) de dl a dv de 9 a 
13 i de 16 a 23 h, i ds i dg de 10 a 23h

Fins al 6 d’agost
Exposició: Mad Chimera World. Artist@s: 
Andrés Tena, Carles Congost, Claudia 
Dyboski, Friederike Hantel, Momu & 
No Es, Paco Chanivet i Pablo Durango. 
Instal·lacions, escultures, quadres, di-
buixos i vídeos inspirats en els quatre 
llibres de Mad Chimera Worls de Seishi 
Kishimoto i els llibres de Donna Haraway.
House Of Chappaz Basement (Ca l’Ale-
gre de Dalt 55), de dilluns a dijous de 15 a 
18.30h amb cita prèvia

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 9 de juliol 
Concert: Marta Bosch i Marc Sarrats
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 19.30 

Concert: Leo & Jonas (bossa nova, samba)
Soda Acústic (Carrer de les Guilleries, 6), 
a les 22h.

Espectacle: La Final. Cia Peixospeixera. 
Teatreneu (Terol, 26), a les 20h

Espectacle: Impro Show. Planeta Impro
Teatreneu (Terol, 26), a les 20.30h

Espectacle: Herlarte de Amar. Amb Ritxi 
Olivé. 
Teatreneu (Terol, 26), a les 21.30h

Espectacle: The Romulo’s World.
Almeria Teatre (Sant Lluis, 64), de 19h.

Espectacle: El Anticoach. Tian Lara.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21h.

Espectacle: Oh, uh, ah, ei! Terra, Aire, Foc, 
Aigua. Instal·lació audiovisual per a in-
fants per viatjar pels quatre elements.
L’autèntica (Martí, 18), a les 17h

Dissabte 10 de juliol
Fontana By Night VIII. Jocs de rol, jocs de 
taula, tornejos, música i moltes més acti-
vitats. Cal inscripció prèvia.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), de 16.30 a 22h

Espai d’intercanvi: joguines. Cotxes, pe-
luixos, jocs de taula… Les protagonistes 
són les joguines que ja no s'utilitzen.
Can Carol (Cambrils, 26-28), a les 11.30h

Espectacle: La Mala Dicció. Indi Gest.
L'última obra d'una trilogia que rellegeix 
les obres de Shakespeare pren Macbeth 
com a punt de partida per posar en esce-
na una al·legoria sobre el poder de la pa-
raula i el deliri de la imaginació. 
Teatre Lliure (Montseny, 47), de 20.30h.

Espectacle: El funeral de Mary-Lin. Clip 
Teatres. Una comèdia de Pere Anglas, a 
càrrec del grup Clip Teatres. Cal reservar 
entrada als telèfons 932 073 703 / 934 591 
228 o presencialment al centre cívic. 
CC La Sedeta (Sicìlia, 321), a les 18h

Magia kids: Guateque. Amb Pablo Barán.
Teatreneu (Terol, 26), de 17h.

Espectacle: El Misteri de Sherlock Homes
Dissabte i diumenge fi ns el 25 de juliol.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
17.30h

Espectacle: Escocía. Amb Txabi 
Franquesa. 
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21h.

Espectacle: Solo Piano. Amb Luis de 
Arquer. "
El Teatre Més Petit del Món (Encarnació, 
25), a les 19.30h.

Teatre musical: ¡Qué Me Van A Hablar De 
Amor! Amb Ana Reich, Claudio, Cesar.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30h

Teatre familiar: Circ Cirkolor, clown i tite-
lles. Cia. Aqui y allá
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), 
de les 17h.

Diumenge 11 de juliol
Espectacle: El Peliculero - Victor Parrado.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), 19.45h.

Espectacle: Magno, el mentalista
Teatreneu (Terol, 26), de 20.30h.

Dimarts 13 de juliol
Taller: EstàsON. Operando STEAM. De 9 a 

12 anys. Cal inscripció. Aforament limitat. 
Entrada gratuïta.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), de 17.30 a 19h

Dijous 15 de juliol
Taller: Reparació de bicicletes. Adreçat a 
joves d’entre 12-20 anys.
Espai Jove La Fontana, de 17.30 a 19.30h.

Taller: Can You Do This? Improvisació de 
Dansa. Projecte dirigit per Paul Guenot 
que proposa un joc d’imitació amb els in-
tèrpets.
Can Carol (Cambrils, 26-28), a les 19h

Fins al 22 de juliol 
Música: Cicles Cantautores a la plaça.
Plaça de La Fontana, de 20 a 21.30h

Entitats

Divendres 9 de juliol
Poesia obrera a Catalunya. Tarda poètica 
de la mà d'Agita't Gràcia.
La Torna (Goya, 18), a les 19h

Dissabte 10 de juliol
Teatre: L'hostal de la Glòria, de Josep M. 
de Sagarra. Direcció: Pere Sagristà. Grup 
de Teatre de El Centre.
El Centre (Ros de Olano, 9) a les 20 h i dg 
a les 18 h

Dilluns 12 de juliol
Taller: Viure en plenitud. Info i inscripci-
ons a www.fullesdale.org/contacto
Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), a 
les 17 h

Dimecres 14 de juliol
El conjunt Le Voci di Giorgio presenta 
Òpera Now.
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h

Dijous 15 de juliol
Taller familiar: I jo, què? Teatre del buit’ 
- Cia. Teatro del Vacío. Obra de teatre on 
totes les presents seran escoltades i reco-
negudes. Humor i refl exió on cadascun 
trobarà el seu lloc, dins i fora de la famí-
lia. Activitat gratuïta. 
CC La Sedeta, Centre per a Families amb 
Adolescents (Sant Antoni Maria Claret, 
64-78), de 18 a 20h

Divendres 16 de juliol
Taller: Menú de temporada. 
Casal Can Carol (Cambrils, 26-28), de 
18.30 a 20.30h.

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

L'Aquelarre de Cervera, a la Violeta 
Xerrada a càrrec de Mireia Brandon, regidora de Festes, Polítiques Feministes 
i LGBTI+ de l’Ajuntament de Cervera, Berta Rubio, membre del grup de 
percussió femení Band Tokades i Teresa Miret, membre del Ball de Diables 
de Cervera, Carranquers. Al debat es donaran les pistes per entendre aquesta 
festa nascuda l'any 1978 amb l'objetiu de recuperar i redescobrir el carreró 
de les Bruixes, crear una nova festa desvinculada de les tradicions religioses 
i recollir diners per a les activitats de l'Assemblea de Joves, entitat impulsora 
i creadora de la festa. Per tal de poder assistir a la xerrada és necessari 
inscripció prèvia enviant un correu electrònic a adminstracio@lavioleta.cat
Dimarts 13 de juliol a la Violeta (Maspons, 6), a les 19 h 

Recomanem

Cedida

Amb el suport de



L’Independent de Gràcia
9 de juliol de 2021

14 Cultura
Breus

Els espectacles de 
Comedy Gold, al 
cartell de juliol 
de l'Heliogàbal

L’Heliogàbal ha incorporat 
al cartell de juliol els 
espectacles d'stand-up de 
Comedy Gold, un projecte 
de tres anys de trajectòria 
que porta còmics de 
l'escena catalana a 
diferents espais. Irene 
Meneguzzi i Manel Vidal 
van ser els encarregats 
d'obrir la programació 
dels divendres a la sala 
de Ramon y Cajal. Marta 
Bosch i Marc Sarrats 
(9/07), Albert Floyd i 
Quique Macías (16/07), 
David Arnau i Xavi Daura 
(23/07), micro obert 
d'alumnes i Kike Cómico 
i Tomàs Fuentes (30/07) 
completen el cartell.

La sala La 
Badabadoc se 
suma al GREC 
amb 'Beatriu'
La Badabadoc ha estrenat 
aquest dijous dins del 
festival GREC 'Beatriu', un 
espectacle que es pregunta 
per 'la terra promesa' 
produït per la Badabadoc 
i )e( espai en construcció. 
La integració de la música 
com si fos un personatge 
més del relat és una de les 
característiques d’aquest 
col·lectiu escènic format 
pels creadors Maite Bassa, 
Elisenda Ribó, Roger 
Ribó, Blanca Solé i Miquel 
Tamarit.

Cedida

Olga Tragant: "Al sector 
de la dansa, l'impuls i 
l'aposta per la creació 
no s'han perdut" 
La ballarina i coreògrafa es divideix entre l'escola de Gràcia 
i tragantCamp, a la Noguera, impulsor del festival Natures

Silvia Manzanera 

El centre d'educació i creació 
gracienc tragantDansa és 
un dels espais de referència 
en el sector de la dansa amb 
un recorregut que arribarà 

als 20 anys el 2022. Liderat per la 
ballarina i coreògrafa Olga Tragant, 
el projecte es va expandir cap a ter-
res de la Noguera, i amb tragant-
Camp, a l'Alzina de l'Aguda, aquest 
any faran la tercera edició del festi-
val Natures, una proposta de dansa 
i arts plàstiques que experimenta 
amb l'art urbà i el món rural.

Com valores aquest curs? 
Hem intentat sobreviure com 
hem pogut, mantenint l'activitat, 
primer en format virtual i en el 
moment que vam poder tornar a 
la sala doncs fent presencial tot i 
les restriccions. Evidentment es 
va notar molt la baixada de l'as-
sistència. No et queda més remei 
que reduir les propostes per po-
der mantenir el projecte. Hem 
seguit sota mínims i no ens hem 
atrevit a ser molt ambiciosos. 

Les escoles de música i de teatre 
de Gràcia es van sumar a la protes-
ta del sector pel tractament rebut 
durant la crisi sanitària. I els cen-
tres de dansa? 
Tot plegat semblava una mica in-

Olga Tragant, coreògrafa, ballarina i professora de dansa a l'escola i centre de creació gracienc tragantDansa. Foto: Cedida

just perquè una part del sector po-
dia obrir en unes condicions i al-
tres no, hi havia diferències entre 
escoles reglades, autoritzades i no, 
etc... També entenc que és compli-
cat gestionar la situació.

Ara ja noteu certa recuperació? 
Des de la primavera que notem un 
canvi en la participació i aquest 
darrer trimestre, que hem fet tot 
presencial i hem vist una remun-
tada en tot. 

L ' a l t r a  p o t a  d e l  p ro j e c te , 
TragantCamp, a la Noguera, com 
s'ha vist afectada?
Aquí sí que vam haver d'anular tots 
els projectes, perquè l'activitat de 

cienc acollirà diferents jocs de rol, 
de taula, tornejos i música en di-
recte. L’Espai d’Univers Alternatiu 
és un espai de trobada per a dife-
rents entitats juvenils de cultu-
ra dispersa i oci alternatiu de la 
ciutat que volen tirar endavant 
projectes de la mà del Consell de 
Joventut. 

El cartell d'activitats es des-
plegarà per les diferents zones 
de l'espai, oferint els videojocs 
en pantalla de cinema a càrrec de 
Shirokuro a la planta baixa; el ka-
raoke a càrrec de l'Associació Eina 
i el concert de Black Memories tin-
dran lloc a la tarda a partir de les 

El festival Fontana by Night, presencial 
La vuitena edició de la trobada de cultura dispersa i oci alternatiu torna al centre gracienc aquest dissabte

S.M.

El festival la Fontana by 
Night celebra vuitena edi-
ció aquest dissabte 10 de 
juliol i ho farà recuperant 
la presencialitat, després 

d'un any duent a terme activitats 
virtuals. La trobada de cultura dis-
persa i oci alternatiu del CJB i l'ES-
pai Jove la Fontana comptarà en-
guany amb ALC Stronghold, EINA 
– Esperit intercultural, El Dado 
Dorado i Shirokuro.

Des de les 16.30h de la tarda fi ns 
les 22h de la nit l'equipament gra-

5 de la tarda. Per als jocs de rol hi 
ha els enllaços d'inscripcions dis-
ponibles.

Durant la setmana, l'espai jove 
també ha ofert altres activitats 
d'estiu, com ara un taller de manu-
alitats per fer un porta-entrepans 
reutilitzable mentre es debat so-
bre diversitat corporal, autoesti-
ma i gordofòbia, o un altre de se-
xualitat. A més hi ha previst un 
taller de reparació de bicicletes 
adreçat a joves d'entre 12 i 20 anys 
la tarda del 15 de juliol. Totes les 
activitats requereixen inscripció 
prèvia a través d'un formulari dis-
ponible a la web de la Fontana.•Cartell de la vuitena edició del festival impulsat per la Fontana i el CJB. Foto: Cedida

TragantCamp requereix de mobi-
litat o allotjaments i hi havia molta 
més difi cultat per poder mantenir-
ho. Però ara a l'estiu les perspecti-
ves sí son bones; la gent té moltes 
ganes de sortir, ballar, moure's...

El festival Natures també és farà 
enguany?
Sí, el farem el 2 i 3 d'octubre, que 
seran les jornades obertes al pú-
blic, més d'exhibició. El pont del 12 
d'octubre farem laboratori i les re-
sidències d'artistes, tant de dansa 
com d'arts plàstiques. L'any pas-
sat, malgrat les restriccions i se-
guint totes les mesures de segure-
tat vam poder celebrar la segona 
edició. N'estem contents. 

Com creus que ha afectat la pan-
dèmia en termes de creativitat?
Per una banda està la part pràctica 
i econòmica, amb efectes evidents, 
però després està la part de crea-
ció. Veig la gent molt il·lusionada 
i una aposta clara pels projectes 
de creació. L'impuls i les ganes no 
s'han perdut, tot al contrari.

L'any vinent celebreu 20 anys. 
Teniu res en ment?
Sembla impossible... Si fa quatre 
dies que estàvem celebrant els 10 
anys! Ara el projecte s'està expan-
dint més cap a la Noguera, i veiem 
molt interessant la combinació 
de la part artística urbana amb el 
món rural.•
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La casa Zariquiey, des de F.J. 
Barba Corsini fi ns a Toni Gironès

Ramón Casalé Soler

A la galeria H2O hem vist l’exposició La casa 
Zariquiey a Cadaqués, on s’han exhibit una sèrie 
de fotografi es, dibuixos i maquetes de la cons-

trucció, l’any 1957, de la Casa Zariquiey de Cadaqués 
–també coneguda com a Xalet Pérez del Pulgar-, de 
l’arquitecte F.J. Barba Corsini, així com la seva remo-
delació per part de Toni Gironès (Badalona, 1965), 
l’any 2016. Veritablement és interessant veure la 
transformació que ha experimentat aquesta casa, ja 
que el projecte de Barba Corsini era d’una gran mo-
dernitat pel seu temps. La idea inicial és que l'habités 
un matrimoni sense fi lls, però amb el temps, després 
de diversos propietaris, sobretot a fi nals dels 90, es 
produeixen diferents canvis, fi ns arribar al moment 
de la seva restauració.

Els nous propietaris van encarregar a Toni Gironès, 
doctor arquitecte per la UPC, i professor de projec-
tes fi ns el 2005 a l’Escola d’Arquitectura del Vallés, 
la seva transformació. Actualment Gironès desenvo-
lupa les tasques de coordinador i professor de l’Es-
cola d’Arquitectura de Reus-URV. A més, ha obtin-
gut diversos reconeixements tant nacionals com 
internacionals, entre ells diversos Premis FAD i 
Biennals Iberoamericanes, així com el Premi Domus 
International. Ha obtingut nominacions als Premis 
Mies Van der Rohe, Borromini i Swiss Award. També 
ha participat diverses vegades a la Biennal de Venècia.

En el seu origen era un habitatge unifamiliar situat 
entre dues cales, projectada com un mur de pedra de 
Cadaqués que l’envolta. Aquest mur fa de protecció de 
la tramuntana que sovinteja a l’Empordà i està dispo-
sat circularment i fragmentat en dues parts. Segons 
Maurici Pla, la “confi guració planimètrica fa que la 
casa no sembli totalment tancada i crea una atmosfe-
ra domèstica que eludeix la noció d’un espai pròpia-
ment dit”. De fet, la casa està en un lloc elevat que per-
met veure amb nitidesa la badia de Cadaquès. Degut 
a les irregularitats del terreny, Barba Corsini va haver 
de construir una petita plataforma perquè l’edifi ci es 
recolzés en ella i no directament sobre el terreny. El 
mobiliari de la casa el va dissenyar el mateix arqui-
tecte. Respecte a l’actuació de Gironés se li va plante-
jar la restitució i l’adequació tant de la casa com de la 
parcel·la, amb la idea principal de “recuperar els ele-
ments originals, i atenent a noves necessitats, millo-
rar les condicions d’habitabilitat en relació a l’espai i 
el clima exteriors propis del Mediterrani”.

L’exposició permet comprovar com era la casa 
abans de les diferents transformacions i fi nalment la 
intervenció de Gironès. En conjunt, s’aprecia que dóna 
tanta importància a la reforma de la casa com a la res-
ta del terreny, o sigui el jardí, les escales i l’arbreda, a 
més d’altres intervencions que donen una singularitat 
especial a aquest habitatge, de per sí, ben notori.•

crítica 
d'art

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Envidia sana. 17.40.
• Fast & Furious 9. 20.55. 16.00 i 

18.50.
• Viuda negra. 15.55, 18.35 i 21.45. 

17.00 i 20.00.
• El olvido que seremos. 21.00.
• Las cosas que decimos, las co-

sas que hacemos. 18.25.
• Miss Marx. 16.05. 19.40.
• La mujer del espía. 16.05 i 

18.30.
• Spirit: Indomable. 15.50.
• Un lugar tranquilo 2. 21.45.
• Operación Camarón. 21.40.
• Cruella. 16.00 i 18.45. 21.00.
• Expediente Warren: Obligado 

por el Demonio. 

• El robo del siglo. 21.30.
• A todo tren. Destino Asturias. 

18.55. 16.00, 15.55, 1950 i 21.45. 
• Raya y el último dragón. 16.25.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Queridos camaradas. Dv id s, 

19.15 i 21.30. Dg i dc, 19.15. Dj, 
21.30. Dv, ds, dg, dc i dj, 17.00.

• 4 nois i allò. Dv, ds, dg, dc i dj, 
17.00.

• Al abordaje. Dc, 19.30. 
• La vida de los demás. Dv, dg i 

dc, 19.00.
• Sly (Iran. Casa Asia). Ds, 19.00.
• Un blues para Teheran. Dj, 

19.00.
• El teléfono del viento. Dv, 

21.30. Ds, 21.00.
• Las cosas que decimos, las co-

sas que hacemos. Dv, ds, dg, dc 
i dj, 17.00. Dv i ds, 19.15 i 21.30. 
Dj, 19.15 i 21.00. Dg, 19.15..

Verdi. Verdi, 32. 
• Nomadland. Dv, ds, dg, dl, dc i 

dj, 18.00 i 20.40. Dm, 20.40.
• Viuda Negra. 18.00, 20.05 i 

22.00.
• A todo tren. Destino Asturias. 

18.00, 20.30 i 22.30.
• Miss Marx. 18.45 i 22.15.
• En un barrio de Nueva York. 

18.00 i 21.50.
• Otra ronda. 19.45.
• Mandíbulas. 22.40.
• Rubens: el espectáculo de la 

vida (documental). Dm, 18.15.
• Spirit - Indomable. 18.00

Verdi Park. Torrijos, 49
• Sueños de una escritora en 

Nueva York. 18.00.
• Cruella. Dv, ds, dg, dl i dc, 20.00.
• Operación Camarón. 22.30.
• Envidia sana. 18.00 i 20.20.
• Las cosas que decimos, las co-

sas que hacemos. Dv, ds, dg, dl, 
dm i dj, 18.00 i 20.00. Dc, 18.00.

• La mujer del espía. 18.00, 20.15 
i 22.20.

• Un lugar tranquilo 2. 22.30.
• Una joven prometedora. 22.20.
• Una canción irlandesa. Dm, 

20.00.
• La rodilla de Clara. Dj, 20.15.

Teatre
Teatreneu. Terol, 26. Tel.
932 853 712.
• Improshow. Dv i ds, 19.00 i 
21.00. Dg, 19.30.
• Ramón LSD, canallas y prince-

sas. 20.00.
• Helarte de amar. Dv (2/07), 

21.30.
• [DES] Encuentros. Dv, 21.30.
• Magno, el mentalista. Dg, 

20.30.
• Agència matrimonial 7 

d'amor. Ds, 19.15. Dg, 19.00.

Jove Teatre Regina. Sèneca, 22 
932181512
• El misteri de Sherlock Holmes. 
Ds i dg, 17.30 h
• Escocía. Amb Txabi Franquesa. 
Ds, 21 h
• El Anticoach. Dv, 21 h
• El peliculero. Dg, 19.45

el repor

Art contra el 
canvi climàtic 

L'exposició 'Penjant d'un fi l' de l'artista Dídac Ferrer 
eleva el debat de l'emergència del planeta amb el col·lectiu 

Pulmons de barri i la complicitat del nou espai Mosaik

Laia Toniolo Vidal

La mostra 'Penjant d'un fi l', 
que s'inaugura aquest di-
vendres i que estarà ober-
ta al públic fi ns al 15 de juli-
ol al renovat Espai Mosaik, 

és la primera exposició d'art cli-
màtic organitzada per Pulmons 
de barri, a partir del treball del 
pintor Dídac Ferrer. El principal 
objectiu del projecte, segons ex-
plica el propi artista, és moure 
consciència sobre la crisi climà-
tica a partir de formació cientí-
fica, però fent arribar aquesta 
informació científi ca d'una ma-
nera emocional i fàcilment com-
prensible a qualsevol persona. 
"Malauradament fa anys que sa-
bem que l'emergència climàtica 
és una realitat però la gent ho veu 
com una problemàtica llunyana", 
assegura Ferrer. 

Amb aquesta base, el pintor es 
va posar a treballar amb altres 
professionals i entitats a través 
del col·lectiu Pulmons de barri 
per fer la proposta a Mosaïk, ubi-
cat a Gran de Gràcia 77 on abans 
tenia la seu el Centre Cos. Així, la 
mostra se centra en els efectes de 
la temperatura, dels gasos i com 
això afecta tot l'ecosistema; els 
científi cs aportaran dades sobre 
l'agricultura, l'aigua, el paisatge, 
les inundacions a la ciutats, i la 
desaparició dels litorals i les plat-
ges. "També volem crear coalici-
ons, converses i col·laboracions 
que no tindrien lloc si no es ge-
nera una proposta interdiscipli-
nària, estranya i innovadora", 
afegeix el pintor. Segons l'artista, 
l'exposició pretén ser una conver-
sa i un punt de trobada entre cien-
tífi cs, comerços del barri, artistes, 

veïnes i veïns: "La part artística és 
la part que vincula, que la moti-
va i que és més visible. I als víde-
os que projectarem dels experts 
s'explicarà la part científi ca i la 
part emocional, com ho viuen 
ells, com li afecta el canvi climà-
tic i què pensen del futur".

Dídac Ferrer va créixer en am-
bient artístic i creatiu, amb una 

mare pintora on l'art es va in-
tegrar a la seva vida com un fet 
corrent, normalitzat. "El que més 
m'interessa és la co-creació, el fet 
de compartir amb gent, perquè la 
gent disfruti el plaer de pintar. No 
busco l'excel·lència o la especialit-
zació, m'interessa posar el talent 
o l'habilitat que tinc al servei de 
tothom".

'Penjant d'un fil' arrenca 
aquest divendres amb una inau-
guració pensada per als mecenes 
que han contribuït a fer possible 
el projecte. A partir de dissabte 10 
de juliol estarà oberta a tots els 
públics, amb taquilla inversa o al-
tres maneres de suport, com ara 
comprant un pòster o apuntant-
se a un dels tallers que proposa-
ran durant els dies l'exposició.•

El pintor Dídac Ferrer a l'espai cultural gracienc Mosaik. Foto: Laia Toniolo

"Volem crear 
coalicions amb 
una proposta 
innovadora", 
diu el pintor
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La torratxa

La seva 'roja' 

Pere Martí
@peremarticolom
 

La nit que Espanya va quedar elimi-
nada de l’Eurocopa per Itàlia en un 
partit agònic es va veure algun coet 

i es va sentir una bona colla de petards 
arreu de la Vila. També n’hi hauria ha-
gut, però menys, si Espanya s’hagués 
classifi cat. A casa tenim de tot. Com a 
Catalunya. No és un problema de con-
vivència. També convivim culers i peri-
cos, amb majoria dels primers, afortu-
nadament. Tot i que a la Vila, tots som 
de l’Europa. Ho hem de ser-ho més, per 
ser més i empènyer, perquè els nostres 
segueixin creixent.

Però cada dos anys, tenim dosis de 
la Roja, ja sigui per l’Eurocopa o pel 
Mundial. Com que no som un estat, 
no tenim selecció pròpia. Els catalans 
estem obligats a anar amb Espanya, 
o amb totes les seleccions que juguin 
contra Espanya. Però de pròpia, no en 
tenim. Aquí cadascú s’agafa al que pot. 
No som Gran Bretanya, un estat amb 
tres seleccions nacionals: Anglaterra, 
Escòcia i Gales. Que no només com-
peteixen internacionalment sinó que 
juguen entre elles, sense que l’estat es 
trenqui, de moment. I si es trenca, per-
què Escòcia s’acaba independitzant, no 
serà per raons futbolístiques. 

El que fa insuportable la selecció es-
panyola no és ni el seus jugadors, ni el 
seu entrenador, l’estimat Lucho, ni la 
seva afi ció, sinó la politització que en fa 
l’estat espanyol. Espanya sublima en la 
seva selecció totes les seves frustracions 
com a estat fallit, des del punt de vista 
territorial, per la seva incapacitat de re-
conèixer la seva plurinacionalitat. Tots 
els governs, ja siguin socialistes o popu-
lars, usen la selecció per projectar un 
nacionalisme identitari excloent i uni-
formitzador. Em direu, és el que fan tots 
els estats. Cert, és nacionalisme d’estat. 
És política pura i dura,. Però quan un 
estat hi ha diverses nacions, o tenen se-
lecció pròpia, com Gran Bretanya o una 
part dels ciutadans tenim tot el dret de 
no combregar amb rodes de molí. De 
sentir-nos exclosos.•

Èric LluentGràcia des de l’exili Èric

Vacunació a la islandesa

S ón les dotze del migdia i fa tres hores que m'he 
fi cat al llit. Els torns de nit a un cèntric hotel de 
Reykjavík m’han capgirat el rellotge i ara dormo del 
matí fi ns a la tarda, la qual cosa a l’estiu nòrdic no 
és gran cosa perquè tot el jorn és de dia. “Èric, lle-

vat, ràpid, t’han enviat el missatge al mòbil i tens hora per 
vacunar-te en vint minuts!”, exclama la meva companya, 
mentre procuro entendre què passa. Em vesteixo, em rento 
la cara i les dents a corre-cuita i, ja al cotxe, poso a tot vo-
lum l’emissora Retro, de gran èxits dels 70, 80 i 90, perquè 
no se’m tanquin els ulls.

La vacunació massiva té lloc al pavelló esportiu nacio-
nal, situat a tocar a l’estadi de futbol, una zona rodejada 
d’un gran parc conegut per la seva activitat geotèrmica. 
Allà és on les dones antigament anaven a fer la bugada, 
aprofi tant l’aigua calenta de l’indret. Quan hi arribo, el 
trànsit és caòtic. Centenars de cotxes procuren trobar un 
lloc on estacionar i observo que la fi la arriba fi ns a l’avin-
guda Suðurlandsbraut. Traduït al gracienc: entre el punt 
de vacunació i el darrer en agafar tanda hi ha la mateixa 
distància que de Gal·la Placídia a Joanic. Els que caminem 
per incorporar-nos a aquesta mena de processó pandèmi-
ca fem cara d’incrèduls. Els que ja hi són, ens miren amb 
resignació. 

Em poso els auriculars i escolto La Sotana. L’hora que 
ens agradaria que fossin dues m’acompanya fi ns a la mei-
tat del camí. L’espera serà llarga i, fi ns i tot, seria agradable 
si no fos perquè fa set graus, ha començat a ploure fort i el 
vent fa que les gotes se’ns estampin contra els ulls i les gal-
tes. En poca estona, estic tot xop, de cap a peus. Penso que 
té conya que per immunitzar-nos de la Covid haguem de 
passar per una bona pneumònia. Però si una cosa he après 
a Islàndia és a acceptar el malestar i el dolor físic provocat 
per les inclemències del temps. Quan les sabates i la roba 
ja són del totes molles i el fred se t’ha arrapat a la pell, tan 
sols et queda apretar ben fort les dents i els punys i pensar 
que, tard o d’hora, arribaràs a la llar, sempre càlida, i po-
dràs banyar-te amb aigua molt calenta.

Tot arriba. Ja sóc l’interior de Laugardalshöll, com s’ano-
mena el pavelló. M’escanegen un codi de barres i em pre-
gunten el nom. Moment per repensar aquest any i mig que 
mai ens haguéssim imaginat. Tants canvis, tanta incerte-
sa, tantes morts, tant de temps sense tornar a casa. Sembla 
que ja som a la recta fi nal, de la fi la i d’un temps que ens ha 
trastocat. La posada en escena a la pista d’esports és impo-
nent. Centenars de cadires estan disposades com un tauler 
d’escacs infi nit, precisament allà on l’any 1972 va tenir lloc 
la històrica partida entre Bobby Fischer i Boris Spasski.

Esperem asseguts i ens arromanguem les mànigues per 
quan ens arribi el torn. Una gran pantalla emet imatges en 
directe del volcà en erupció a Geldingadalur. Les inferme-
res avancen per l’espai que hi ha entre les cadires, d’una 
línia de fons a l’altra. La metgessa en cap dona l’ordre 

d’avançar, i aleshores les sanitàries empenyen els carrets 
on duen les vacunes, totes a l’hora, amb una actitud gaire-
bé militar. Xeringa en mà, punxen, ara a la dreta, ara a l’es-
querra. Després d’una bona estona observant com les vacu-
nes s’apropen lentament a la meva posició, el cor em va una 
mica més ràpid del normal. 

Un home que tinc a quatre metres, comença a tremo-
lar i cau a terra segons després de la punxada. M’imagino 
Miguel Bosé dient “us vaig avisar”. Res greu. S’ha posat ner-
viós, i es recupera en qüestió de segons. Ara sí, em toca a 
mi. Tanco el ulls, sento el pessic al braç esquerra i, en un 
tres i no res, les infermeres, impertorbables, avancen una 
fi la més. Ens vacunen amb Janssen, d’una sola dosi. Hem 
d’esperar quinze minuts, que aprofi to per escriure quatre 
missatges a família i amics. Passat el quart d'hora, un poli-
cia ens diu que ja podem marxar. Somriures i sospirs. Tot 
arriba. Haurem arribat al fi nal? •

Sembla que ja som a la recta fi nal, 
de la fi la i d’un temps que ens ha 
trastocat. La posada en escena 
a la pista d’esports és imponent. 
Centenars de cadires estan 
disposades com un tauler d’escacs 
infi nit, allà on l’any 1972 va tenir 
lloc la històrica partida entre 
Bobby Fischer i Boris Spasski

Guðni Jóhannesson, president islandès, vacunat. Foto: @PresidentISL


