
La crisi del CAT 
provoca un ple 
extraordinari per 
abordar els marges 
dels concursos públics
Una comissió validarà el programa 
de la plaça del Folk, ja consumat 
el polèmic canvi de gestió P2 i 6

La tuneladora de la L9 
arribarà a Lesseps el 
desembre de 2024 i ja 
elimina dels informes 
l'estació de Muntanya
Territori dissenya un gran vestíbul 
rodó a Sanllehy amb l'accés 
principal al sud de la plaça P5

FaltenTres
números pel

L'Arquebisbat tanca l'etapa 
religiosa de Can Trilla i estudia 
nous usos com a equipament 
La comunitat fundada el 1940 per Ramona Llimargas queda inactiva 'de facto' 
després de la mudança de pertinences i la separació de les dues últimes monges

La porta de la capella de Can Trilla, tancada des de fa un any i amb persones que dormen al carrer com a habituals Foto: Albert Balanzà

Albert Balanzà

L'Arquebisbat de Barcelona està estudiant els nous usos 
que pot tenir la masia històrica de Can Trilla, al carrer 
Gran de Gràcia, just per sobre de Fontana, un cop ha 
quedat inactiva de facto la comunitat religiosa de les 
Hermanas de Jesús Paciente, la congregació fundada 

l'any 1940 per Ramona Llimargas, seglar vigatana coneguda 
per la seva relació amb el general Franco. En tant que propi-
etat cedida des de la fundació de l'espai religiós, on s'hi troba 
enterrada Llimargas, l'Arquebisbat constata que les monges 
han marxat i que estudia "les obres que s'han de dur a terme 
per consolidar aquest edifi ci, així com l'ús que se li donarà, 
que en tot cas serà ajustat al que la normativa municipal pre-
veu". El Districte ha confi rmat que la categoria urbanística 
és un 7b(p), és a dir, un equipament protegit amb catalogació 
B. Fonts veïnals han afegit que l'última mare superiora i una 
germana d'origen peruà fa prop d'un any que van separar 
els seus camins, quan es van deixar de fer les misses. Pàgina 3
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Castellanos (MDT)
recorda la tortura 
en els 30 anys de 
l'Operació Garzón

L'exdirigent del 
Moviment de Defensa 
de la Terra Carles 
Castellanos ha 
protagonitzat els 
dilluns de plaça de 
la Vila en solidaritat 
amb els represaliats 
independentistes 
recordant les tortures 
de l'Operació Garzón 
de 1992 i també fets 
anteriors que va viure 
en primera persona. "La 
gent pensa que no hi ha 
tortures i encara n'hi ha; 
almenys en tres ocasions 
m'ha torturat el règim 
franquista actual".

Topada Generalitat-
Districte per la 
neteja de la façana 
del casal Siracusa
El conseller de govern de 
BComú Yusef Quadura 
ha adduït el rebuig de 
la Generalitat a pactar 
la neteja de la façana 
del casal de gent gran 
del carrer Siracusa al 
fet que encara estigui 
tan bruta de pintades. 
A partir d'un prec de 
Valents, Quadura ha 
assegurat que l'executiu 
català "no considera 
que el servei municipal 
tingui les tècniques que 
es requereixen" per fer 
l'actuació a l'espai.

Albert Balanzà

M enys elèctric que an-
teriors plens i audièn-
cies públiques i fins i 
tot amb un consens 
final per unanimitat 

a favor de la continuïtat del CAT 
com a gestor de la plaça del Folk, 
l'últim ple de Gràcia abans de l'es-
tiu va servir justament que no serà 
l'últim i que, si el grup d'ERC com-
pleix la seva proposició, hi haurà 
un ple extraordinari aquest 19 de 
juliol per abordar els marges dels 
concursos públics. 

Després que novament una en-
titat de Gràcia hagi perdut una 
convocatòria en la pública con-
currència a favor d'empreses alie-
nes al districte (ja va passar amb el 
camp de l'Àliga o el pavelló del car-
rer Neptú), la galleda d'aigua freda 
que aquesta setmana ha caigut so-
bre les entitats de cultura popular 
per la gestió de la plaça del Folk 
per Festa Major ha dut a aprovar 
per unanimitat una declaració de 
tots els grups que demana "que el 
Districte vetlli perquè les entitats 
de Gràcia puguin seguir oferint les 
seves activitats en el marc dels ac-
tes institucionals i de Festa Major 
a través de tots els mecanismes 
que tingui al seu abast".

En un tema que va marcar tot 
el ple i en la línia argumentativa 
ja escoltada en crisis anteriors, el 
regidor de Gràcia, Eloi Badia, va 

Alberto Lacasta (PSC) intervé durant el ple d'aquest dimecres. Foto: A.B.

La crisi del CAT provoca 
un ple extraordinari 
per abordar els marges 
dels concursos públics
BComú-PSC i ERC fan pinya en la reforma de Pi i 
Margall i en l'evolució del pla de xoc del comerç

apuntar en un to pessimista en el 
seu informe que "ens hem de mou-
re en el marc de la legalitat, on ara 
per ara mana la lògica liberalitza-
dora". "És un model caduc però 
ara per ara no podem alterar con-
cursos públics i hem de desenvolu-
par altres eines", va afegir.

La unanimitat va atenuar la 
crítica al govern de BComú-PSC 
no només en aquest sinó en altres 
temes, sobretot per part d'ERC en 
qüestions com la reforma de Pi i 
Margall i en el pla de xoc del co-
merç, on els republicans van sal-
var l'executiu del cert front comú 
de Junts, Valents i Ciutadans. En 
el primer punt, Badia va anunci-
ar un reforç de la informació als 
veïns amb un canal específic de 
Telegram, whatsapp i telèfon, i el 
conseller d'ERC, Miquel Colomé, 
va defensar l'eliminació d'aparca-
ments de superfície perquè que-
den places de pàrquing soterrat. 
En el segon punt, Colomé va votar 
amb el govern per "aplicar el pla" 
i el conseller de comerç, Alberto 
Lacasta, hi va coincidir.

À.G.P.

L'obra llarga a l'eix 
Sant Joan-Guinardó 
fa estrenar canals 
de Telegram, 
whatsapp i telèfon

Nova reunió tècnica per Baixada de 
la Glòria però poques esperances. 
Per tercera sessió pública consecutiva 
els veïns organitzats de Baixada de la 
Glòria van fer-se sentir advertint la 
"necessitat gravíssima d'accessibilitat" 
que no contempla ara per ara la 
reforma de les escales mecàniques 
i fixes. El conseller de Vallcarca, 
Alberto Lacasta, va assegurar que no 
hi ha solució per encabir la pujada i 
la baixada però que convocarà una 
nova trobada amb els afectats.

La Comissió de Cultura del Districte de Gràcia 
d’aquest passat dilluns havia de ser curta i sen-
se ensurts. Només hi havia dos punts en l’odre 

del dia. El primer per presentar el projecte de la 
nova bèstia festiva, el Lleó de Gràcia, i el segon per 
explicar les activitats de la Festa Major 2022. La 
sorpresa va ser generalitzada quan Esteve León, 
representant de l’Associació Cultural TRAM, va 
anunciar que no programarien els habituals con-
certs de la Plaça del Sol sota la marca de la Plaça 
del Folk. La raó que va donar va ser que havien 
perdut el concurs públic per a la gestió de l’espai 
per un motiu de preu. És a dir, una entitat sense 

ànim de lucre nascuda a Gràcia fa més de 30 anys, 
organitzadora del l’exitós Tradicionàrius i gestora 
de les activitats de la Plaça del Sol en els darrers 
16 anys, ha estat substituïda per una empresa pri-
vada amb seu a Terrassa que es dedica a la gestió 
d’esdeveniments de tot tipus. En aquell moment 
vaig tenir clar que un dels axiomes principals del 
fet gracienc, l’autoorganització de veïns i entitats 
de la seva pròpia festa major, corria un greu perill.

Malgrat que l’actual llei estatal de contractació 
pública dona la possibilitat a que qualsevol tipus 
d’entitat i empresa privada pugui concórrer a un 
concurs públic, hi ha la possibilitat de crear clàu-

sules que afavoreixin l’entrada de determinats ti-
pus d’entitats. El govern del districte de Gràcia no 
va jugar aquestes cartes i el resultat va ser catas-
tròfic. El mateix regidor Eloi Badia va reconèixer 
en el plenari que el seu govern no havia fet bé les 
coses, i li dono tota la raó. Per aquest motiu, hem 
demanat un ple extraordinari per aquest juliol i 
poder tractar la qüestió. 

Més enllà del debat jurídic i tècnic hem de te-
nir clar que l’empoderament de la ciutadania que 
desitja organitzar les seves pròpies festes major o 
activitats comunitàries és un patrimoni immateri-
al del qual hem de tenir cura tots i totes, sobretot 
la classe política. Errades com aquestes no poden 
tornar a succeir, ens hem de dotar de les millors 
estratègies i eines possibles per garantir que la so-
cietat civil pugui gestionar activitats. A Esquerra 
Republicana ho tenim claríssim. 

Opinió convidada

Hem perdut un tros de Gràcia
Guillem Roma, conseller del grup municipal d'ERC al districte de Gràcia
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Els dibuixos a 
llapis de Callejón, 
dirigent veïnal del 
Coll, a Cardener

El dibuixant i dirigent 
veïnal del Coll, Josep 
Callejón, ha estrenat 
aquest dimecres al Casal 
de Barri Cardener la 
mostra Racons, llocs, 
indrets i rodalies del Coll-
Vallcarca a partir dels 
seus dibuixos a llapis 
que retraten no només 
els espais més propers 
del barri com el santuari 
o la font del remei sinó 
també altres rodalies 
com l'Hospital de Sant 
Pau, el Parlament o 
espais emblemàtics 
de ciutat europees. La 
mostra es pot veure fins 
al 29 de juliol.

Claror, Perill i Can 
Toda se sumen 
al Mulla't per 
l'esclerosi múltiple
Les piscines del Claror 
Sardenya, l'Eurofitness 
Perill i Can Toda se 
sumen diumenge 10 a la 
iniciativa solidària Mulla't 
per l'esclerosi múltiple, 
que recapta fons per 
acompanyar les persones 
amb aquesta malaltia i 
fer recerca. A Can Toda, 
el Catalunya proposa un 
comptador de metres 
nedant per transformar-
los en donatius.

L'Arquebisbat tanca 
l'etapa religiosa de Can 
Trilla i estudia nous 
usos com a equipament 
La comunitat fundada el 1940 per Ramona Llimargas queda 
inactiva 'de facto' després de la mudança dels últims mesos

Albert Balanzà

LArquebisbat de Barcelona 
està a punt de tancar els 
200 anys de tradició religio-
sa de la masia de Can Trilla 
(en tres etapes: domini na-

poleònic, any 1835 i des de 1940) i 
estudia els nous usos com a equi-
pament que hi pot fer, un cop les 
Hermanas de Jesús Paciente han 
marxat de la finca i ja fa un any 
que no s'hi fan misses.

La congregació, de renom per la 
personalitat de la seva impulsora, la 
seglar vigatana Ramona Llimargas, 
que va exercir un fort poder espiri-
tual sobre el general Franco, fa anys 

La impulsora de la 
congregació, allà 
enterrada, exercia 
poder espiritual 
sobre Franco

que atravessava hores baixes amb 
només cinc membres en la dèca-
da passada i amb dos en els últims 
temps. Després de l'impacte de la 
crisi sanitària el març de 2020, les 
Hermanas van reduir l'activitat 
però no va ser fins al 20 de juny de 
2021 que es va tancar la capella. Els 

Una representació teatral en 
preparació. Amics del Verd i del 
Patrimoni de Gràcia ha enviat 
una carta a l'Arquebisbat per 
visitar la masia amb l'objectiu de 
documentar la base d'una peça 
teatral que treballaran persones 
vinculades al Casal Corpus com 
Montse Millà i altres noms com 
Josefina Altés i Kari Balbastre.

La masia de Can Trilla, un punt deteriorada, al carreró des de la plaça. Foto: A.B.

Tanca per evitar que persones dormin al carrer, a Travessera de Gràcia. Foto: A.B.

de les dades conclou, no obstant 
això, que aquesta situació ha anat 
a més i han augmentat a 1.231 ca-
sos (1.064 l'any anterior).

Els casos registrats de persones 
a Gràcia representen el 3% del to-
tal a la ciutat, amb districtes com 
Ciutat Vella o l'Eixample que acu-
mulen més del 50% amb 344 i 297 
casos, respectivament. El recomp-
te d'enguany es va fer la nit del 15 
de juny i va abarcar 61 dels 73 bar-
ris de la ciutat.

Gràcia manté el nombre de 
persones que dormen al carrer
Els 32 casos representen el 3% de ciutat mentre Ciutat Vella i l'Eixample acumulen el 50%

A.B

L a Fundació Arrels segueix 
aportant llum a la realitat 
de la nombrosa comunitat 
de persones que viuen al 
ras a la ciutat i, concreta-

ment a Gràcia, les xifres es mante-
nen quasi inalterables respecte del 
recompte efectuat pels voluntaris 
l'any passat (32 casos enguany vs 
34 l'any 2021). La lectura global 

veïns han explicat que la mare su-
periora es va traslladar a l'Aragó i 
almenys fins aquest hivern la ger-
mana d'origen peruà que hi que-
dava va fer una gran mudança. 
També les Clarisses de Vallvidrera 
han desmentit els rumors d'haver 
acollit la congregació. A la capella, 
en tot cas, encara hi ha el sepulcre 
de Ramona Llimargas.

L'Arquebisbat, en aquest temps 
d'interludi, ha enviat un parell d'in-
quilins provisionals a la finca per-
què hi visquin i impedeixin alhora 
qualsevol okupació. "És una praxi 
habitual", apunten fonts de la ins-
titució religiosa. Menys clares són 
les mateixes fonts a l'hora d'apun-
tar el futur de Can Trilla i se cenyei-

xen a "les obres que s'han de dur a 
terme per consolidar aquest edifici, 
així com l'ús que se li donarà, que 
en tot cas serà ajustat al que la nor-
mativa municipal preveu".

El Districte ha confirmat que la 
categoria urbanística és un 7b(p), 
és a dir, un equipament protegit 
que alhora té una catalogació B, i 
que no s'ha demanat cap llicència 
d'obres. No s'hi poden fer en cap 
cas pisos ni canviar el front edifi-
cable, més quan el nou Pla General 
determina que el carrer Gran és 
un front tradicional i la masia 
està catalogada amb anterioritat. 
Mentrestant, Can Trilla perd dina-
misme amb persones que dormen 
al carrer a la porta de la capella.

Jordi Margarit

L'Obrim carrers 
s'atura a setembre i 
el Dia sense Cotxes 
no afegirà talls
La iniciativa Obrim 
carrers de talls al 
carrer Gran de Gràcia 
s'acomiada fins al 3 i 4 
de setembre i tornarà 
sense extres malgrat la 
proximitat del Dia sense 
Cotxes, que es torna a 
celebrar entre el 16 i el 22 
de setembre però enguany 
sense talls afegits, segons 
ha fet públic l'Ajuntament. 
Això sí, el dissabte 16, 
amb el tall habitual del 
carrer Gran se celebrarà 
el Park(ing) Day.
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El casal Montmany 
fa efectiu el 
canvi a la gestió 
empresarial
El casal de gent gran del 
carrer Montmany ha 
engegat aquesta setmana 
el canvi de gestió cívica 
a empresarial, després 
de 32 anys de voluntariat 
de persones com Cisco 
Badia o Antònio Salas Gusi 
i un cop s'ha fet efectiu 
el concurs públic que ha 
fet recaure la nova etapa 
en els nous responsables, 
Airun Serveis Culturals. El 
casal de Montmany, que a 
la tardor quedarà integrat 
en la xarxa municipal 
Vila Veïna d'atenció 
personalitzada a les cures, 
s'ha adaptat amb un nou 
despatx per desplegar 
els nous serveis i a partir 
del gener es coordinarà a 
nivell d'activitats per a la 
gent gran amb el centre 
cívic La Violeta.

L'espai Quirhort 
arrenca el cicle de 
cine d'estiu amb 
'Vitoria, marzo 76' 

Dos films polítics de Luis 
Herrero, Vitoria, marzo 
1976 i El largo túnel posen 
en marxa el 16 de juliol 
el cicle de cine d'estiu a 
l'espai Quirhort de la Font 
del Carbó. Fantasma Neón, 
de Leonardo Martinelli, es 
passarà el dia 22 i el 29 hi 
haurà curtmetratges.

La tuneladora de la L9 arribarà a 
Lesseps el desembre de 2024 i ja 
elimina dels seus informes per 
primer cop l'estació de Muntanya
Territori dissenya un gran vestíbul rodó a Sanllehy amb l'accés principal al sud de 
la plaça, una sortida d'emergència a Pompeu Fabra i ascensors de gran capacitat

A. B.

Des de l'abril passat hi ha 
moviments a través del 
Pou del Guinardó en els 
treballs previs d'extra-
cció de la vella tunela-

dora de Lesseps i així es passa-
rà l'estiu, però Territori ha donat 
més detalls aquest dilluns en una 
sessió informativa als veïns del ti-
ming restant i de l'estructura fi-
nal de la L9 al seu pas per Gràcia: 

els ascensors de gran capacitat 
com a protagonistes, amb un gran 
accés principal pel sud de la pla-
ça i amb un accés d'emergència 
al carrer Pompeu Fabra. El pou 
tindrà una rèplica d'acord amb 
la plaça i amb el vestíbul, només 
amb l'afegit del suport elèctric 
a la confluència Pompeu Fabra/
Ana Maria Matute i amb els eixos 
de ventilació a Mare de Déu de 
Montserrat amb Pompeu Fabra.

La posada en marxa de la L9 en 
aquest tram central no es preveu 
abans del 2027 però, com que des 
d'aquest juny la tuneladora ja es 
troba a l'alçada de Manuel Girona, 
es calcula que en un any arriba-
rà a Mandri i el desembre de 2024 
culminarà la perforació a Lesseps 
i connectarà amb els trams que ja 
estan tunelats. A partir de 2027, 
doncs, es podrà anar del Camp 
Nou a la Sagrera i també s'activa-
rà l'estació pendent de Motors.

El veïnat assumeix que no hi haurà 
Muntanya. "Ho defensa una minoria", 
apunta Cesca Sancho, presidenta de 
l'AV Park Güell-La Salut-Sanllehy, quan 
se li pregunta sobre la vigència o no de 
l'estació Muntanya. L'argument de la 
proximitat entre Lesseps i Sanllehy i 
el fet que l'estació planificada estigui 
a 0% de construcció ha acabat fent 
que desaparegui dels informes, que 
encara l'esmentaven el març de 2022. 

la tuneladora que està treballant 
des de Sarrià-Sant Gervasi arriba-
rà a Lesseps el desembre de 2024 
i per primera vegada desapareix 
de la planificació la debatuda es-
tació de Muntanya, entre Lesseps 
i Sanllehy.

La sessió ha servit per aclarir 
sobretot què queda per fer i com 
es farà en aquest tram central de 
la L9, tenint en compte que les 
puntes de Zona Universitària/
Campus Nord i Sagrera ja comp-
ten amb el tram construït amb 

la característica llosa intermitja 
que farà que els combois es cre-
uin un sobre de l'altre. En aquest 
sentit, el tram Lesseps-Sanllehy és 
el més avançat del sector Gràcia 
perquè ja està construït però en-
cara sense la llosa intermitja, i el 
tram El Putxet-Lesseps encara 
està pendent de tunelar. A la pre-
sentació també s'ha confirmat 
que Sanllehy (estació construï-
da en un 42%), com ja està fet en 
un 92% a Lesseps, l'estructura de 
l'estació serà de tipus pou, amb 

Vista sud de la plaça Sanllehy, aquest dijous . Foto: Àlex Gutiérrez Pascaul

A Lesseps-Sanllehy 
li falta la llosa 
intermitja; a El 
Putxet-Lesseps, 
encara tunelar

À.G.P.

Xavi Franch: 
"Al Coll sempre 
hem treballat 
amb mirada 
comunitària"
Després de 17 anys al capdavant del 
centre cívic El Coll - La Bruguera i a 
punt de fer els 63, Xavi Franch es retira 
"de la direcció però no del barri"

tingut sempre aquest projecte. 
L'Oriol segur que recollirà aques-
ta línia establerta. De fet, les pròpi-
es característiques del Coll fan que 
la complicitat amb el veïnat sigui 
la manera més fàcil de treballar-hi. 
Amb aquesta xarxa hem aconse-
guit posar el Coll al mapa cultural 
de Gràcia i de la ciutat. 

Silvia Manzanera

E l centre cívic del Coll - La 
Bruguera celebrarà a la tar-
dor 30 anys, més de la mei-
tat dels quals ha estat sota 
la direcció de Xavi Franch 

que, a dos anys de jubilar-se, ha pre-
ferit passar a segona línia i deixar el 
testimoni a Oriol Pedregosa. Baixa 
el ritme però no es desvincula d'un 
barri pel què sent "amor profund". 

Per què deixes la direcció del cen-
tre cívic? 
És una feina esgotadora que reque-
reix molta energia. Vaig proposar 
a l'empresa que gestiona l'equipa-
ment que els dos anys que em que-
den per jubilar-me m'assignessin a 
d'altres projectes. També era im-
portant que hi hagués un relleu.

Què recollirà el nou director? 
La mirada comunitària que ha 

Aquí el projecte de memòria de la 
Bruguera és clau. 
Des del primer moment vaig veure 
clar que aquest llegat no podia que-
dar en l'oblit. Hem comptat sem-
pre amb la complicitat del Districte 
per tirar endavant un projecte am-
biciós i que ha permès connectar 
a molta gent. Ni quan em jubili de 
veritat, em jubilaré de la Bruguera! 

També has insistit molt en els te-
mes vinculats a la sostenibilitat. 
Sí, i també ho hem fet amb mirada 
comunitària perquè és la manera 
d'arribar a la població, i col·locar la 
corresponsabilitat a la ciutadania 
per fer-la partícip dels canvis. 

I dels pendents? 
Em queden molts. Però estic con-
tent perquè hem aconseguit oferir 
una programació d'activitats cultu-
rals de qualitat, amb música, teatre, 
exposicions... I hem enriquit la vida 
cultural i social del Coll.

Xavi Franch en una foto recent. Cedida
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La forma d'un colom de la pau dibuixada a partir 
de banderes és la darrera proposta de la iniciati-
va FlagLab que des del passat mes de novembre ha 

proposat en un màstil de la plaça del Sol el cicle de ban-
deres de valors per a l'Agenda 2030. L'última bande-
ra correspon al dissenyador de l'escola EINA Guillem 
Garcia amb el títol genèric de Símbol. "Un símbol ple de 
símbols. ¿Què hi ha més simbòlic que un objectiu com 
és la pau mundial entre totes les nacions? Una bandera 
plena de banderes on totes dibuixen un colom i que vol 
representar aquest objectiu". Amb aquest argument, 
Garcia fa aquesta proposta i agafa l'últim relleu que la 
setmana passada encara feia onejar el parlament viro-
lat de Bhavna Ruberte.

FlagLab tanca la 
iniciativa de les 
banderes amb un 
colom de la pau 
Les senyeres dels països de 
l'ONU formen l'últim símbol 
al màstil de la plaça del Sol

El jardí de l'alzina es 
nodreix de bidons 
d'aigua i sacs de sorra 

Els serrells pendents des de l'estrena del nou jardí 
de l'alzina, a les casetes d'Encarnació, comencen 
a solventar-se un cop aquesta setmana han ater-

rat els bidons d'aigua i els sacs de sorra que han de 
servir com a pas previ a la instal·lació d'un punt d'ai-
gua que permeti fer un hort a l'espai o almenys, amb 
el suport dels voluntaris i activistes, que hi tingui 
més present el verd. La reivindincació del punt d'ai-
gua és un dels principals cavalls de batalla de l'as-
semblea Salvem L'Alzina; fi ns ara els activistes havi-
en d'anar a buscar l'aigua a la font.

Societat
Una comissió validarà la 
programació de la plaça 
del Folk un cop consumat 
el criticat canvi de gestió
El CAT es malfi a del poder de decisió que deixarà el nou gestor a les 
entitats i institucions, però encara confi a en una "solució raonable"

Silvia Manzanera

Quatre dies després de fer 
públic que la programa-
ció de la Plaça del Folk 
enguany no estaria a 
mans del CAT en no gua-

nyar la licitació pública, adjudi-
cada a l’empresa Jölssen Events, 
l’entitat cultural gracienca ha re-
baixat el to de disgust mostrat a 
la comissió de cultura de dilluns 
-on van carregar contra la decisió 
municipal- i manté “oberta una 
conversa” amb el Districte per 
buscar una “solució raonable”. 

Per ara, la possible via d’en-
teniment és la clàusula que es-
pecifica que el contingut de la 
programació serà "proposa-
da i validada" per una comissió 
de la qual formen part el pro-
pi Districte, l'ICUB, la Fundació 
Festa Major de Gràcia i TRAM, 

Concert a la Plaça del Folk per la Festa Major de Gràcia del 2015. Foto: Arxiu

l’entitat cultural sense ànim de lu-
cre que gestiona el Centre Artesà 
Tradicionàrius i el festival de folk 
homònim. Fonts del CAT apunten 
que, de moment, està per decidir 
qui proposa la programació de 
l'emblemàtic espai a Sol per Festa 
Major, malgrat que les declaraci-
ons del Districte així ho hagin co-
municat; no se sabran més detalls 
fi ns que es reuneixi la comissió, 
que sobre el paper “ha de vetllar 
per una bona programació”.

Per la seva part, el CAT ha gesti-
onat els darrers 16 anys la progra-
mació de la Plaça del Sol des que el 
Districte els fes l’encàrrec directe 
el 2004, i fi ns l’any 2019 en què, per 
motius de l’import, es va fer una li-
citació pública que va ser adjudica-
da a TRAM (cap més entitat ni em-
presa s’hi van presentar). Enguany 
l’empresa guanyadora -per un im-
port de 34.998,72 euros- és la ma-
teixa que va gestionar la progra-

mació dels espais de Bailèn i Pi i 
Margall durant la Festa Major de 
l’any passat, i també de la reserva 
d’entrades del 2020. 

Després de dues edicions amb 
restriccions per la crisi sanità-
ria (una edició virtual i una al-
tra a l'escenari gestionat del CAT 
durant la festa de l'any passat), 
enguany era l'oportunitat per 
recuperar una Plaça del Folk ple-
nament normalitzada. De fet, el 
CAT ja havia començat a dibui-
xar-la des de fa setmanes (habi-
tualment tanquen els darrers ser-
rells a meitat de juliol) perquè és 
un cartell que requereix d'una 
planifi cació avançada per poder 
quadrar els grups, les dates o les 
activitats paral·leles.

.
El concurs de carrers, ajustat
D'altra banda, amb més emoció de 
la prevista, el debat sobre el can-
vi de model del concurs de carrers 
guarnits s'ha tancat a la Fundació 
Festa Major sense canvi respecte 
de l'actual funcionament: enguany 
seguirà havent-hi el rànquing de 
sempre de l'1 al 23. Els carrers, re-
presentants al Patronat de l'enti-
tat, van aprovar per majoria les 
dues votacions (la primera, quasi 
unanimitat, per seguir celebrant el 
concurs i la segona per 19 a 11 per 
mantenir el rànquing ).

Els carrers de Festa 
Major mantenen el 
rànquing de concurs 
de guarnits per un 
ajustat final 19 a 11
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Flors i fogueres omplen 
els carrers de la Vila
La cultura popular ha viscut un final de primavera intens, amb una celebració del Corpus enguany més 
dimensionada: dues catifes florals, una a la plaça Virreina i una altra al carrer Llibertat, i tres ous com 
balla a Virreina, Sant Felip Neri i a Llibertat. Com a d'altres ocasions, l'Àliga de Gràcia va posar el fi de 
festa a la plaça Virreina. Si les flors van ser les protagonistes per la festa del Corpus, el foc ho va ser 
la nit de Sant Joan, amb onze revetlles a diferents carrers i places de la Vila i les fogueres de la plaça 
Virreina, organitzada pels Castellers, i una altra a la plaça de la Vila, amb la coordinadora de Colles de 
cultura popular. La cultura popular torna al carrer més viva que mai. Fotografies: Josep M. Contel

Documents
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Breus

El dòmino al 
Centre busca el 
seu efecte amb 
dos oberts el 20-A

La secció de Dòmino del 
Centre, creada el 2009, 
busca unir forces amb 
l'Associació de Barcelona 
d'aquest joc de taula per 
impulsar una iniciativa: 
el reconeixement com 
a esport federat. Dos 
torneigs oberts per Festa 
Major de Gràcia serviran 
per presentar el nou grup, 
que ja compta amb vuit 
jugadors de competició. 
Així, el 20 d'agost tindran 
lloc els opens infantil (a 
les 9h) i adult (a les 17h) 
de dòmino. La secció 
es reuneix les tardes de 
dilluns a dissabte a la 
seu del carrer Ros de 
Olano 9. Més informació: 
elcentregracia.cat/domino.

À.G.P.

El CEG torna a 
obrir llistes per 
a la Matagalls 
Montserrat
El Club Excursionista 
de Gràcia, organitzador 
de la travessa Matagalls 
Montserrat, ha tornat a 
obrir aquesta setmana les 
inscripcions per a aquesta 
prova. Tot i que encara 
queden places disponibles, 
dilluns 11 s'assignaran 
dorsals i horaris de 
sortida. Tots els detalls a 
matagallsmontserrat.cat/
inscripcions.

El Catalunya masculí 
es reforça amb tres 
fitxatges per a un nou 
curs a Divisió d'Honor
L'absolut femení vol incorporar tres jugadores per consolidar 
posicions i millorar la setena plaça d'aquesta temporada

Àlex Gutiérrez Pascual

A diferència del final de la 
temporada 2020/21, en 
què hi va haver vuit bai-
xes i l'equip es va haver 
de construir de nou, l'ab-

solut masculí del CN Catalunya 
prepara el curs vinent a la Divisió 
d'Honor de waterpolo amb quatre 
baixes que el club ha mirat de co-
brir amb tres incorporacions. El 
conjunt que entrena Tato Garcia 
no tindrà a les seves files l'atacant 
Pablo Chmir, que després de tres 
temporades al primer equip i tret-
ze anys a Can Toda ha fitxat pel 
CN Rubí. També és baixa el boia 
Georgii Kuznetcov, que ha comple-
tat tres cursos amb l'absolut i juga-
rà la propera temporada al CN Sant 
Andreu. El defensor David Ramírez, 
que es va incorporar aquesta tem-
porada del CN Barcelona, es retira. 
La darrera baixa ha estat el boia 
Adrià Gomila, que va fer el salt de 
les categories inferiors aquest curs 
i jugarà cedit a la UE Horta, equip 
que la temporada 2022/23 disputa-
rà la Divisió d'Honor. 

Precisament del club hortenc 
arriba una de les tres novetats a la 
plantilla del Catalunya masculí. Es 
tracta del jugador Leo Cukrov, amb 
un paper destacat en l'ascens de 
l'Horta des de la Primera Estatal. El 
reforç destacat és Gonzalo López-
Escribano, fins aquesta temporada 

capità i líder del CN Sabadell, cam-
pió de l'Euro Copa LEN (la segona 
competició continental) i semifina-
lista al playoff pel títol de Divisió 
d'Honor. Completa el trio de fitxat-
ges el jugador Eduardo Díaz, proce-
dent del CN Sant Andreu, sisè clas-
sificat a la lliga regular.

De la seva banda, el Catalunya 
absolut femení veu com dues juga-
dores es retiren: l'atacant Ángela 
Ruiz i la boia Lídia Escoda, totes 
dues després de tres temporades 
a l'equip. També és baixa l'atacant 
Naia Duran, que es va incorporar 
al Cata aquest curs procedent del 
CE Mediterrani i torna a aquest 
club. L'equip entrenat per Gabor 
Egedi intentarà superar la setena 
posició a la lliga regular d'aques-
ta temporada i mira d'aconse-
guir tres reforços per, en paraules 
del també director esportiu del 
Catalunya, Tato Garcia, "consoli-
dar posicions" en un conjunt que 
ha tingut actuacions destacables 
i ha tornat a disputar la primera 
ronda de la Copa de la Reina.

El boia Biel Gomila, amb el bronze i la portera Mariona Terré, a Israel. Foto: Cedides

Gomila torna d'Algèria amb 
el bronze i Terré disputa 
l'Europeu sub19 a Israel. Després 
d'aconseguir el tercer lloc amb 
Espanya als Jocs Mediterranis 
d'Orà, el jugador Biel Gomila es 
concentrarà amb el combinat 
estatal pel Mundial júnior (11-
19/08). La portera Mariona Terré 
disputa aquests dies amb la selecció 
espanyola el Campionat d'Europa 
júnior, a Netanya fins dilluns 11.

López-Escribano, 
líder del CN 
Sabadell, campió 
de l'Euro Copa 
LEN, fitxa pel 'Cata'

À.G.P.

E ls impulsors d'una nova mo-
ció de censura contra la jun-
ta de l'Europa han intensifi-

cat aquesta setmana la recerca de 
firmes de suport, després de reco-
llir divendres passat les butlletes 
oficials. El grup encapçalat pels 
exdirectius Roger Marco, Ramon 
Armengol i Jordi Collell han estat 
als bars Panamari, davant del Nou 

Sardenya, i Resolís (plaça Raspall). 
El termini per lliurar el mínim de 
57 paperetes s'acaba el 19 de juliol.

Paral·lelament, el primer equip 
masculí de l'Europa mira d'en-
llestir la plantilla per la propera 
temporada, amb l'objectiu am-
biciós de tornar a Segona RFEF. 
El conjunt que entrena Ignasi 
Senabre s'enfrontarà el 7 d'agost 
a la Muntanyesa a la primera eli-
minatòria de la Copa Catalunya. El 
partit es disputarà al municipal de 

Nou Barris. Aquests són els movi-
ments fins ara als escapulats:

Altes. Marc Vito (Xerez), Joel 
Ruiz (Girona juv.), Carlos Portero 
(Sants),  Fernando Galeano 
(Vilassar Mar), Kilian Villaverde 
(Olot), Mario Domingo (San 
Cristóbal), Oriol Molins (Grama), 
Víctor Aliaga (Cerdanyola). 

Baixes. Dani Reina,  Chava, 
Éric Jiménez, Vargas, Troya 

Guti s'ha retirat al final d'aquest curs, després de 13 temporades. Foto: À. Garreta

(Zamora), Uri (Prat), Alfons Serra 
(Vilafranca), Sergio (Cerdanyola), 
Coro (Prat), Albert Martí (Prat), 
David Jiménez (Terrassa), Ricki 
Vidal (EUA), Guti (retirat). 

Renovacions. Vilamitjana (3a tem-
porada), Prats (5a), Campeny (2a), 
Guillem Castell (5a), Nolla (3a), 
Pau López (3a), Sergi Pastells (5a), 
Àlex Cano (14a).

Els impulsors del vot de censura a l'Europa 
intensifiquen la recollida de signatures
El primer equip masculí tanca vuit fitxatges i mira d'enllestir 
la plantilla amb l'objectiu ambiciós del retorn a Segona RFEF
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À.G.P.

C anvis a la junta del Bàsquet Claret amb una voca-
ció "continuïsta". Així defi neix el recentment es-
collit president del club, Álvaro Sitjes (a la foto), 

el nou mandat al capdavant de l'entitat. Un dels reptes 
que s'ha marcat Sitjes, que substitueix Leo Tomassetti 
a la presidència, és aconseguir que el nombre d'equips 
femenins "s'equipari" al de masculins. El Claret ha 
competit aquesta temporada amb 32 conjunts fede-
rats, divuit de masculins i catorze de femenins, i un 
equip premini mixte escolar. Entre les fi tes esporti-
ves aquest curs destaca la permanència del sènior 
A masculí a Copa Catalunya, que seguirà entrenant 
Xavi Marín, i el retorn del sènior A femení a Segona 
Catalana, que tindrà relleu a la banqueta amb l'arriba-
da de David Torroja i l'adeu de Christian Sainz. 

Sitjes també lamenta les mancances per entrenar. 
"Tenim un problema seriós d'instal·lacions", indica. A 
més del Col·legi Claret, els equips disposen de l'institut 
Teresa Pàmies, el Sagrat Cor-Diputació, el poliesportiu 
del carrer Perill i el Pavelló Comellas. Sitjes demana la 
construcció del pavelló Sardenya, una vella reivindica-
ció d'escoles i clubs de la zona. Pel president sortint, 
Leo Tomassetti, cal mantenir "el model actual" de for-
mació per "aconseguir que la majoria dels nostres sè-
niors estigui compost per gent formada al club".

El Bàsquet Claret 
enceta nova etapa de 
continuïtat amb la 
igualtat com a repte 
Álvaro Sitjes substitueix Leo 
Tomassetti al capdavant del club

Cedida

el repor

La llavor plantada 
pel Salut Sport Club 

El Club Tennis de la Salut arriba als 120 anys amb la mirada 
posada en els trofeus Joan Compta i Jaume Furió de l'agost

À. Gutiérrez Pascual

L 'entrada a l'Enciclopèdia 
Catalana dedicada al Club 
de Tennis de la Salut ex-
plica que, fundada el 8 de 
juny del 1902, aquesta en-

titat esportiva té les seves arrels 
en el Salut Sport Club, creat el 
1899. Entre les competicions que 
va organitzar aquesta agrupació 
destaca la Copa Salut de futbol, 
entre 1906 i principis de la dèca-
da de 1910. Amb aquest mateix 
nom, el Salut Sport Club també 
va impulsar campionats de ten-
nis i esgrima. Tot i que inicial-
ment combinava aspectes espor-

tius i recreatius, amb els anys 
el tennis es va convertir en l'es-
port principal del CT La Salut. 
Eduard Solà va ser el president 
fundador del club, que va tenir 
Eusebi Güell com a primer presi-
dent honorari.

120 anys després, el club del 
barri de la Salut ha incorporat 
al seu dia a dia noves variants 
d'aquest esport com el touch 
tennis o noves disciplines com 
el pàdel, a més d'activitats de 
fi tness. Però aquestes setmanes 
té la mirada posada en dos tor-
neigs que representen els seus 
valors: els jugadors més joves i 
els més veterans. Un és el Trofeu 
Joan Compta, Campionat d’Es-

panya infantil masculí i femení 
per equips, amb la participació 
de 64 clubs de tot l'estat. Creat fa 
50 anys i designat torneig esta-
tal el 1980 per la Reial Federació 
Espanyola de Tennis, tindrà lloc 
del 8 al 13 d’agost. La formació 
és un dels puntals del club, amb 
una escola de tennis creada el 
1958, la més antiga de tot l'estat. 
Actualment, l'extennista Beto 
Martín és el responsable de l'es-
cola d'alta competició, que tre-
balla amb jugadors professionals 
i amb tennistes que aspiren a fer 
carrera esportiva d'alt nivell. 

D'altra banda hi ha l'Open in-
ternacional de veterans Jaume 
Furió, que se celebra des del 
2019 i està dedicat a aquest ten-
nista emblemàtic i soci il·lustre 
del club, amb 25 títols indivi-
duals de Campió d’Espanya en 
diferents categories. El torneig 
d'enguany es disputarà del 22 
al 27 d'agost. Aquesta genera-
ció també és un emblema del CT 
La Salut, amb jugadors desta-
cats com Jairo Velasco, José Luis 
Asensio i Luis Miguel Blanco.

A més, l'orgull d'aquest club 
amb 120 anys d'història és comp-
tar amb dos jugadors guanya-
dors dels Màsters internacional 
de tennis: Manolo Orantes, que 
el va aconseguir el 1976, i Àlex 
Corretja, que ho va fer el 1998. 
Són els fruits de la llavor planta-
da pel Salut Sport Club.

Recreació de la fundació del club, en una imatge retrospectiva. Foto: CT La Salut

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

Meridiana Resisteix
És cert que la repressió del regne d'Espa-
nya està sent demolidora, i encara que tin-
guem polítics i representants socials que 
intenten continuar impulsant la carreta, 
la veritat és que no ho fan convençuts o es 
veuen incapaços, però no ho reconeixen. 
La situació és complexa i predomina l'estat 
depressiu. Tots estem cansats, i els que van 
estar a primera línia, i han estat jutjats o 
estan a l'espera, amb més raó. I, no veure 
un futur clar té un efecte psicològic demo-
lidor. El nostre col·lectiu és un dels molts 
que es manifesten al nostre país per l'am-
nistia i la independència. Tots sumem. Ara 
cal metamorfosejar-nos per adaptar-nos 
a les noves necessitats i possibilitats. Fa 
mesos que ja no ens deixen tallar l'avingu-
da, els governs d'Aragonès i Colau s'han do-
blegat a la dreta judicial repressora, i ens 
hem adaptat, a desgana i disgust, és clar. I 
sabem que davant de fets com el de Charlie 
Hebdo o Julian Assange, molts defensen 
la llibertat d'expressió, però quan aquesta 
és propera i incòmoda, ja ho veuen d'una 
altra manera, aquest és el seu cinisme. I 
aquesta metamorfosi sempre ha de ser 
amb la perspectiva de saber que tot suma, 
des del que porta el timó, fi ns al que fa de 
contrapès. Fa uns dies vaig repescar el lli-
bret ‘Indigneu-vos’, de Stéphane Hessel, i 
al que considero que és interessant tornar 
a recórrer, per la seva claredat i per la seva 
actualitat; i recordar-ho a molts que van 
sortir del 15 M que cridaven: 'sí es pot', 'els 
carrers seran sempre nostres'. Hem de per-
sistir, hi ha moltes petites accions pacífi -
ques i democràtiques que podem fer per 
pressionar, especialment els jubilats. El 
que hauríem d'evitar és quedar-nos al sofà; 
no normalitzar allò que és anormal.
Amadeu Palliser Cifuentes 

Fe d'errades 

En el penúltim número informàvem a la 
notícia Sis comunitats de veïns de Vallcarca 
requereixen informes i dades del pla institut 
Vallcarca i Anna Piferrer que l'argumentari 
veïnal de les al·legacions sobre el parc Anna 
Piferrer aprofundia en el desnivell del 6-10% 
de l'espai quan en realitat calia precisar que 
es tractava del 12,5% de desnivell mitjà.

Opinió

En aquest espai la redacció de L'Independent desplega en un 
to sorneguer aquells elements de la realitat que no arriben 
a la categoria de notícia i, per tant, és pertinent comentar 
l'acte més rellevant de la setmana passada a la sala d'actes 

del Districte: el casament del director d'aquest setmanari amb la seva 
companya Sandra. Va ofi ciar la cerimònia el regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, que es va recrear en la seva intervenció molt més enllà de la part 
legalista i va aplaudir el caràcter "relator" i d'estima per la Vila del pe-
riodista, i al seu torn el periodista va admetre que amb Badia "ens hem 
entès en aquests set anys que fa que ens coneixem". La festa, que es va 
allargar tot el cap de setmana en una masia del Moianès, no hauria es-
tat completa sense el suport i facilitats dels treballadors del Districte.

El
depen-

dent

Editorial

CAT i sistema de mercat

La lliure competència en la gestió dels concursos públics és un fet 
reglamentat i cada cop més conduït cap a un garantisme del pro-
cés que fa que, fi ns i tot en el cas que hi hagi un sol concurrent, 

aquest encara tingui 15 dies fi nals per autorecórrer la decisió ferma 
de les administracions. Només és un exemple, això últim, però hem 
arribat a aquest punt com a conseqüència de les corrupteles que han 
caracteritzat la nostra societat i els nostres dirigents en les últimes 
dècades. El resultat és un model liberalitzador que afavoreix els re-
bentapreus i les grans i mitjanes corporacions, els quals en alguns ca-
sos es poden permetre el luxe de subcontractar fi ns al 100% de l'activi-
tat que aspirem a gestionar. Els tècnics de la funció pública tremolen 
cada cop que s'enfronten a un concurs obert davant de tots aquests 
equilibris i condicionants.

Aquest és el context que ha provocat, per primera vegada en el 
marc organitzatiu de la Festa Major de Gràcia però almenys per ter-
cer i polèmic cop a Gràcia (Camp de l'Àliga, Pavelló Josep Comellas), 
que una empresa s'emporti la gestió integral d'una activitat que tra-
dicionalment ha estat assumida per una entitat de barri. Li va passar 
a l'Europa i al Pedagògium (i a Lluïsos i Claret, de retruc), i ara li ha 
tocat a rebre al CAT amb la Plaça del Folk. Han passat 16 anys que la 
plaça del Sol per Festa Major és la Plaça del Folk i en el record hi que-
den ben lluny els concerts de Sopa de Cabra o de Pascal Comelade de 
dècades enrere. 

Una comissió sobre la programació és ara mateix l'única taula de sal-
vació que tenen els antics gestors de l'activitat (i el Districte i els partits 
polítics que tants escarafalls han fet en les últimes hores) i no hi ha cap 
altre marge que impedeixi el fet gros: que el peix gros es menja el pe-
tit i que el negoci, cada cop més, el fan i el faran els de sempre. I men-
trestant, com diu el poeta, intentem seguir vius per arribar a veure la fi  
d'aquest sistema d'una refotuda vegada. 
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Cristina Peri Rossi

Als 16 anys va llegir 
'El segundo sexo', 
un referent que la va 
marcar per sempre

Ull de 
dona

Puri Pérez 

Elena Poniatowska diu d’ella que és 
l’autora que corre més riscos sense 
tenir xarxa a sota. Així és Cristina 

Peri Rossi, valenta, rebel, lluitadora per 
la justícia, la llibertat, la democràcia i 
la igualtat. Activista política i feminista 
sempre defensant els drets de la dona i la 
sexualitat. 

Neix a Montevideo, Uruguai, el 1941, 
però durant la dictadura del seu país es 
va exiliar a Barcelona, on viu actualment. 
Ja de ben petita era molt curiosa, desper-
ta i inconformista, amant dels animals 

i la natura i sobretot una gran lectora. 
Als 16 anys va llegir El segundo sexo, de 
Simone de Beauvoir, un referent per a 
ella que la va marcar per sempre. Llegir-
la és un plaer. Jo acabo de llegir La insu-
misa, un llibre que no dona treva, desgra-
na la seva infantesa i la seva adolescència 
d’una forma clara, espontània. Encara 
que hi ha paràgrafs durs, ja que ens parla 
d’un pare violent i alcohòlic que descar-
rega tota la seva frustració amb la mare 
i amb ella. Tot i així, ella ho descriu amb 
ironia i tendresa i fa que el lector li agafi  
afecte, i que se li escapi algun somriure. 
He descobert una nena que als 7 anys va 
anunciar que volia ser escriptora, i als 80 
encara segueix escrivint. Després diuen 
que no és una dona fi del, però segueix es-
coltant Mina. A les dones que ella estima-
va els agradava. A mi també.

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 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.
3 Repetició quinzenal del programa Tot comerç. Es combina amb la Tertúlia 
Política. 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 2022

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

Lalo López
Tobacco Road

Tradicionàrius 
– Punt i seguit
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17 a 18 h Espai Solidari (1) Tradicionàrius 
– Punt i seguit

Lalo López
Tobacco Road Teatrí de Butxaca Las tardes 

a Gràcia

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones (1) Gràcia 
Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política 
(2) – Tot 

comerç (3)

Música i 
Geografi a Gracienques (1)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (1) Sortides amb 
Gràcia

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat
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La 

setmana

Laura Borràs i 
Nicolas Cage

La situació de la 
Generalitat és tan 
cridanera que 
Hollywood ja en parla

Lluís Bou 

El Parlament de Catalunya està a 
punt d’entrar en un atzucac, amb la 
pretensió d’ERC i els unionistes de 

defenestrar Laura Borràs. És una ma-
niobra política barroera aprofi tant l’ac-
tuació de la Justícia espanyola, per un 
suposat fraccionament de contractes 
menors. Borràs nega a més l’acusació i 
denuncia irregularitats en l’actuació ju-
dicial, amb investigacions prospectives, 
fi ltracions manipulades, o canvis de fi s-
cals i de cossos policials.

Si ERC i els unionistes fan dimitir 
Borràs abans que es pronunciïn els tri-
bunals, transformaran el Parlament en 
un poder judicial exprés partidista, di-
namitant la divisió de poders i no li res-
pectaran ni tan sols la presumpció d’in-
nocència. Això, de consumar-se, pot fer 
esclatar la legislatura d’Aragonès, natu-

ralment. Però a més situa les instituci-
ons catalanes en una crisi majúscula.

Les institucions autonòmiques catala-
nes tenen una imatge molt feble a nivell 
internacional, per la contínua ingerèn-
cia dels poders espanyols, que n’han cor-
cat la legitimitat. Els dos anteriors pre-
sidents (Puigdemont i Torra) han estat 
destituïts pel poder espanyol, no pel po-
ble català, i l’actual president (Aragonès) 
ho és per unes eleccions que van ser for-
çades pel poder judicial. 

La situació és tan cridanera que 
Hollywood ja en parla. A l’última pel-
lícula de Nicolas Cage es fa una carica-
tura de com a la Generalitat tothom la 
manifasseja. El guió explica que uns ma-
fi osos italians segresten la fi lla del pre-
sident de la Generalitat per forçar que 
dimiteixi, i posar-hi ells un substitut que 
els benefi ciï, mentre la CIA s’hi oposa. El 
país hi surt molt dèbil. Si ara transfor-
men el Parlament en un estany poder ju-
dicial de partit, ja n’espero la seqüela.

Opinió convidada
Projecte Ningú Dormint al Carrer a Gràcia

Repercussions en la salut 
per pernoctar al carrer

L a Taula Comunitària BiB (benestar i barri) de Gràcia-
Camp d’En Grassot va prioritzar al juny del 2019 la 
pobresa, com un dels problemes de salut de Gràcia. 
En aquest context es va veure la necessitat de treba-
llar amb i per a la gent més pobre dels nostres car-

rers, i així va emergir el projecte Ningú dormint al carrer 
a Gràcia. Es tracta d’un projecte en xarxa en el que actu-
alment participem les següents entitats: Centre Heura, 
Fundació Arrels, les Àrea Bàsica de Salut dels barris, el Grup 
de Salut Gràcia i l’Associació Veïnal Passeig Sant Joan.

El nombre de persones sense casa ha anat incremen-
tant-se any rere any, sobretot a les grans ciutats dels paï-
sos desenvolupats. Algunes dormen al ras, però d’altres, a 
les que també considerem persones en situació de sense-
llarisme, dormen en un espai físic que no té condicions de 
seguretat, ni de privacitat o és totalment inadequat per ser 
considerat un habitatge. 

Segons els últims recomptes realitzats, a Barcelona 
s'han localitzat 1.231 persones dormint al carrer. Al distric-
te de Gràcia el nombre de gent que pernocta al carrer se 
situa en 32 persones, sent a Vila i a Camp d’en Grassot on 
més es concentren (veure gràfi c). 

Les persones sense llar representen la gent més exclo-
sa d’una ciutat i es un col·lectiu especialment vulnerable, 
amb necessitats de salut greus i específi ques.

Hi ha una relació directa entre el temps al carrer i patir 
una situació de vulnerabilitat alta i un deteriorament de 
la salut greu. Es una població amb moltes necessitats en 
salut, fet que queda palès en que viuen de mitjana 27 anys 
menys que la resta de la població de Catalunya. Es tracta a 
més de persones amb difi cultats per seguir les normes, ci-
tes i procediments dels serveis, que no estan adaptades a 
les seves necessitats. Prioritzen aconseguir les seves neces-

sitats bàsiques (roba, dutxa, menjar...) que la seva salut. 
Els estudis ens diuen que l’atenció sanitària prestada a 

les persones sense llar és menys apropiada que la donada 
a la població general, tant a l’atenció hospitalària com a 
l’atenció primària. Malgrat això, en els sistemes sanitaris 
de cobertura universal i primaristes l’atenció es millor que 
en altre tipus de sistemes sanitaris. Se sap també que si no 
hi ha atenció primària o no la utilitzen, l’atenció és despla-
ça als serveis d’urgències i això té implicacions per la seva 
salut donat que tenir vincle amb el professionals d’atenció 
primària al llarg dels anys millora l’expectativa de vida.

És per això que el projecte Ningú dormint al carrer a 
Gràcia té com a objectiu millorar l'atenció sociosanitària 
per a la població en situació de sensellarisme i reduir els 
danys que comporta per a la salut viure al carrer. També 
es vol aconseguir que estiguin empadronades i tinguin tar-
geta sanitària, tal com està reconegut en les lleis que els hi 
donen aquests drets.

És un projecte ambiciós que sols es podrà aconseguir si 
el barri es sensibilitza d’aquest greu problema i tots i totes, 
i amb la col·laboració dels equips d’Atenció Primària, fem 
xarxa comunitària de suport i acompanyament. Estem se-
gures que ho aconseguirem i podrem dir una vegada més 
Orgull de Barri.

El nombre de persones sense 
casa ha anat incrementant-se 
any rere any, sobretot a les grans 
ciutats dels països desenvolupats
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Torna l’Esperanto? Hi ha una revifalla del 
vell projecte generat artificialment a fi-
nals del segle XIX pel polonès Zamenhof? 
Hem d’afegir l’esperantisme al ja saturat 
mercat d’ismes que volen presentar-se 

com alternatives a les problemàtiques socials? 
Parlar de l’Esperanto a Catalunya ens rememo-

ra l’existència d’un fort moviment que en va ser 
partidari arrelant-se en l’internacionalisme obrer 
i en opcions ètiques molt reivindicables... però 
aquestes glòries acabaren ara ja fa molts anys.

 L’Esperanto, a la recerca d’una fraternitat uni-
versal, ens proposava una llengua nova que per-
metia l’enteniment entre tots, una llengua igua-
litària, feta a partir de retalls escollits d’algunes 
de les existents (d’origen fonamentalment euro-
peu). Tothom podria utilitzar la llengua pròpia i, 
per relacionar-se amb els que en parlaven un al-
tre, no haurien de recórrer a la que representava 
autoritat i interessos colonials.

Però, amb ulls d’ara, l’Esperanto, fill d’un 
temps passat, es veu com un anacronisme histò-
ric marcadament eurocèntric. Es defineix com 
una llengua universal però no inclou en el seu vo-
cabulari paraules del romaní, de l’àrab, l’amazic, 
l’urdú, el xinès, les llengües de l’Àfrica negre, les 
indígenes del continent americà... Ni interpel·la 
ni acull a la majoria de migrants que poblen els 
nostres pobles i ciutats...

Mentrestant, a la plaça de la vila i a sota l’alzi-
na, hem sentit les veus dels migrants demanant 
drets elementals. Els nous catalans, amb altres 
llengües d’origen, han triat la llengua comuna de 

referència, la que estructura la nostra comunitat. 
Els que han pogut aprendre-la ens parlen en ca-
talà, un català amb tots els accents, la llengua de 
totes, la llengua comuna a Catalunya que cal se-
guir defensant sense defallir i que volen aprendre 
i que els hi hem de saber ensenyar.

Més enllà dels friquismes, l’internacionalis-
me avui no sembla passar per l’Esperanto sinó 

pel reconeixement de la diversitat i l’enfortiment 
comunitari front al capitalisme globalitzador. A 
Catalunya, la cohesió social passa per la vertebra-
ció social al voltant del català. Una llengua viva 
al carrer que es construeix amb la parla de cada 
dia, sense artificiositats. 

Si rasquem una mica és fàcil veure que aquest 
Esperanto postmodern pot ser quelcom més que 
una reivindicació nostàlgica de somnis pericli-
tats o entreteniment per a gent allunyada de les 
lluites socials... Potser un carreró sense sortida o 
una desviació intencionada del camí a la verte-
bració social i de classe? 

En comptes d’estudiar l’Esperanto, respectant 
totes les opcions, prefereixo ajuntar-me amb les 
companyes per demanar “papers” pels migrants, 
recollir signatures per la ILP Regularització Ja!, 
assistir a les manifestacions contra els crims a 
Melilla i ajudar als nouvinguts a aprendre i esti-
mar la llengua amb la que els catalans expressem 
els nostres sentiments solidaris.

Opinió convidada
Xavier Oller

L’Esperanto: un anacronisme 
històric amb passat encisador 

L'internacionalisme avui no 
sembla passar per l'Esperanto 
sinó pel reconeixement de 
la diversitat i l'enfortiment 
comunitari front al 
capitalisme globalitzador

D esprés de 17 anys de sòcia al Casal 
Cardener a través de l'entitat Ciberdona 
i havent format part del grup de sarda-
nes com a fundadora, em sento decebu-
da per la forma i maneres de qüestionar 

el taller de sardanes per part de la junta gestora. 
D'ocupació, res. D'acord amb la presidenta, el re-
gidor i el conseller de districte ara fa 12 anys vaig 
portar a terme el taller, amb un dia a la setmana 
d'assaig durant una hora i mitja, en un espai que 
estava reservat per l'Ajuntament i sobre el qual 
nosaltres hi teníem el compromís de no assistir 
a classe si la sala s'havia d'utilitzar per a funci-
ons municipals. 

Lamento profundament que el casal no hagi 
fet res per mantenir les classes de sardanes per-

què es tracta de la nostra cultura i la llengua. 
Com bé diu la junta gestora el taller de cant co-
ral sempre ha estat de pagament amb un direc-
tor professional; només faltaria. Però això no és 
comparable amb les sardanes, amb un professor 
voluntari i un grup totalment voluntari. Sobre el 
nostre taller, també diu la junta que prenem deci-

sions voluntàriament i el casal no hi ha intervin-
gut mai; només faltaria. Crec que la junta gesto-
ra ni ha sabut res ni li ha interessat. Hem portat 
el casal i l'hem donat a conèixer per tot arreu. 
També vull dir que no ens va arribar diverses ve-
gades que el taller s'hauria de pagar sinó que un 
bon dia la senyora Marta Mulet i el senyor Àngel 
Martín van cridar el professor Albert Vilamitjana 
per advertir-li que el taller s'havia de pagar i que 
si no estaven contents "allà estava la porta".

He treballat de voluntària molts anys a 
Ciberdona, on sempre m'han tractat molt bé i 
m'hi he sentit estimada. Per descomptat conti-
nuaré la meva tasca a Ciberdona i a Salutem del 
barri de la Salut. Molt agraïda a les dues associa-
cions. Sempre estaré al seu costat.

Opinió convidada

Aclariments a la junta del Casal Cardener 
sobre la polèmica de les sardanes

Teresa Rosich, membre de Ciberdona i fundadora del taller de sardanes 

Lamento que el casal no 
hagi fet res per mantenir 
les classes perquè es tracta 
de la nostra cultura
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Entitats

Divendres 8 de juliol
Cabaret poètic i musical. Poesia, cançó, 
performance + Kafeta. Agita't Gràcia.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19h

Diumenge 10 de juliol
Concert Sons i colors del Carib de la 
Coral Cantiga i la Coral Sinera, de 
Lluïsos de Gràcia, sota direcció de María 
Guinand.
Auditori Municipal de Terrassa (Ernest 
Lluch, 1), a les 20h

Fins al 15 de juliol
8è concurs de teatre breu de La Violeta. 
Bases a lavioleta.cat.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 29 de juliol
Casal Endinsa't al món de l'art. Per a in-
fants de p3 a 6è de primària. Diferents 
torns.
EART (Torrijos, 68)

Fins al 31 de juliol
Matins al Centre: anglès, ball en línia, co-
untry, escacs, música, teatre... Consultes 
al 932181964.
El Centre (Ros de Olano, 9)
 

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Exposicions
Fins al 14 de juliol
Collita de fruits. L'artista Llorenç Viñas 
Serra mostra un recull de quadres de la 
seva darrera obra on -un cop més- expres-
sa tota la seva creativitat despullant la 
imatge real per fusionara-la amb el traç es-
quemàtic del dibuix. Viñas Serra, iniciat en 
el món del Disseny Gràfic i la Comunicació 
Visual, va passar per l’embalatge alimenta-
ri i es va especialitzar en la imatge corpo-
rativa d’empresa: logos, marques, catàlegs, 
revistes... Més endavant, va aplicar el seu 
talent creatiu en el món artístic dels qua-
dres, tan pintats com mitjançant altres tèc-
niques.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 29 de juliol
Exposició Des d'ulls d'infant. Mostra de 
fotografies realitzades per infants dels 
camps de refugiats sahrauís en el projec-
te de fotografia participativa. Amb aquesta 
exposició, es donen a conèixer com veuen 
els infants sahrauís el lloc on viuen i la 
seva forma de viure.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 6 d'agost
Exposició Barcelona 92: l'impuls d'una 
ciutat. Mostra que recorda la història de 
les diferents candidatures olímpiques de 
Barcelona, l'explosió creativa que va pro-
moure i com el suport i la col·laboració de 
la ciutadania van ser imprescindibles per 
a la seva realització. Recull, a més, com 
aquest esdeveniment va transformar la 
fesomia i l'urbanisme de Barcelona i va 
suposar el despertar de la consciència so-
bre diferents reptes socials. Comissariada 
per Claudia Crego, l'exposició inclou 
instal·lacions creades per l'artista Ramón 
los Heros i peces procedents de les col-
leccions del Museu Olímpic i de l'Esport, la 
Associació Voluntaris 2000 i SEAT Coches 
Históricos.
Casa SEAT (Passeig de Gràcia, 109)

Fins al 30 de setembre
Exposició Dibuixant la música. Crònica 
il·lustrada del Tradicionàrius 35 de Pedro 
Strukelj, que utilitza un llenguatge entre 
el còmic i el dibuix de quadern de viatge 
que comença i acaba durant el mateix con-
cert. Al vestíbul del CAT trobareu un mural 
al fris i tot el procés creatiu que ha dut a 
terme durant 3 mesos amb fotografies del 
mateix il·lustrador i de Josep Tomàs. 
Vestíbul del CAT Tradicionàrius (plaça 
Anna Frank, s/n)

Exposició permanent 
Casa Vicens, la primera casa de Gaudí: ma-
nifest de la seva obra. Per conèixer la his-
tòria de la Casa Vicens, en el seu context 
social, cultural i artístic com obra gaudi-
niana i la seva anticipació al modernisme. 
Consulteu horaris i preus a la web.
Casa Vicens (Carolines 18- 22) 

Actes
Divendres 8 de juliol
Tarda de Rummikub a la fresca. Per 
aprendre a jugar a aquest joc de taula.
Parc de la Creuta del Coll, a les 17.30h

Summerdisco.
Parc de la Creuta del Coll, a les 18h 

VKK Sona: Malena Cousinet & Carlos 
Rueda (funk, blues, groovy i soul).
Can Carols (Cambrils, 26), a les 19h

Sedeta Rock: The Foxholes.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

Nòmades, teatre crític de Gràcia, presenta 
Vetlla Rüal Penyarosa. Taquilla inversa.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 20.30h 

9è Cicle Història i música de Barcelona: El 
lied sonava en català, a càrrec de Mireia 
Tarragó, veu; Laura Peribáñez, violoncel; 
Carmen Santamaria, piano.
Park Güell (Olot, 7), a les 20.30h

Concert: Aina Camps.
Parc de la Creuta del Coll, a les 21.30h

Cicle de jazz Barcelona 2022.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30h 

Dissabte 9 de juliol
Càpsula formativa. Taller de cianotipia. 
Amb Júlia Barba i Anna Puiggròs. Cal por-
tar allò que es vulgui imprimir (fulles, 
flors, negatius de fotografia, imatges amb 
transparències)
Can Carol (Cambrils, 26), a les 11h 

Teatre: Festival de Varietés, a càrrec de 
Dinàmics Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h 

Concert: Gemma Ortís + Norbert Palazón 
+ Pau Roigé.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 22h

Concert: Radio Sofrito Vol. 4 // Caldo 
Parao convida Álvaro Llerena Martínez + 
El Sonido de Veldá.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 24h

Dimarts 12 de juliol
Tallers de descoberta: Lucy, una bienveni-
da diferente. A càrrec de Pato Mena. De 4 
a 7 anys. Cal inscripció prèvia-
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 17.30h

Taller #estàsON: Il·lumina't amb l'STEAM. 
De 9 a 12 anys. Per entendre com funci-
onen els circuits elèctrics i els seus ele-
ments principals. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l'Olla, 104), a les 17.30h

Xerrada: El Pi de les Tres Branques. A càr-
rec de Ramon Felipó i Oriol, advocat, in-
vestigador en el camp de la cultura popu-
lar i bibliòfil.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19.30h

Dimecres 13 de juliol
Presentació de les obres a la plaça 
Farigola. Xerrada informativa per expli-
car el desenvolupament i resultat de les 
obres de la plaça Farigola que comença-
ran el mes d'octubre. 
Can Carol (Cambrils, 26), a les 19.30h 

Micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 20h 

Cinema: Mediterráneo (Marcel Barrena. 
2020).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22h 

Dijous 14 de juliol
Picnic a la Riera de Sant Medir. El centre 
del Coll acomiada el curs i celebra l'estiu 
fent exercici i un picnic "de traje". Visita 
a l'ermita. Més informació al CC Coll-La 
Bruguera.
Riera de Sant Medir, a les 10h

Espectacle culinari: El tomàquet, ara. 
Tres amanides sorprenents.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 20h

Cicle de cantautores a la plaça: Vera Van 
Eyken (@vera_vaneyken).
Plaça de la Fontana, a les 20h

Stansp ups a l'Helio: Tomàs Fuentes + 
Marta Bosch + Marc Oliva.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 22h

Divendres 15 de juliol
Teatre: PlantadEs. Una obra de Maria 
Mingorance. Dirigida per Mara Ten. A 
través de monòlegs, quatre dones ens 
conviden a reflexionar sobre el fet de per-
metre's estar malament. Es troben con-
finades i això les aboca directament a 
enfrontar-se als seus conflictes interns. 
Taquilla inversa.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19h 

Sedeta Rock: Fullmoon Shakers.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h

VKK Sona: DJ Afi Usuahn. Orígens vallcar-
quins que ens acompanyen en un viatge 
musical pels 70's i les seves influències al 
llarg del temps i del món.
Can Carol (Cambrils, 26), a les 19h

GREC al Lliure de Gràcia: Fàtima', 
una història de Jordi Prat i Coll
El cap de setmana del 15 al 17 de juliol el Lliure de Gràcia estrena 'Fàtima' 
en el marc del festival GREC, un text de Jordi Prat i Coll sobre els misteris 
del cervell, el prodigi dels records, la innocència i la soledat, ambientat 
al Raval. Aquesta estrena representa el retorn del dramaturg al festival 
GREC per segon any consecutiu; a l'edició de l'any passat va estrenar 
'M'hauríeu de pagar'. 'Fàtima' és la història d’una noia que inicia un camí 
sense retorn, un personatge tan capaç de viure certa idea de miracle com 
d'endinsar-se en els inferns del nostre temps sense sortir de Ciutat Vella. 
Divendres 15 de juliol al Teatre Lliure de Gràcia (Montseny, 47), a les 20h

Recomanem

Cedida



L’Independent de Gràcia
8 de juliol de 2022

14 Cultura

Breus

Cedida

'Salve Regina', 
reflexió sobre 
identitat femenina 
a La Badabadoc
Després de María Milagros, 
en cartell fins el passat cap 
de setmana, La Badabadoc 
segueix el mes de reflexió 
sobre la identitat femenina 
amb la reposició de Salve 
Regina, un muntatge 
d'Àngela Palacions. 
Escrit i interpretat 
per ella mateixa, a la 
peça comparteix el seu 
dilema i reflexions sobre 
ser mare, com ser-ho i 
les conseqüències que 
comporta. Fins al 25 de 
juliol (20h). 

Microteatre reobre el 
nou espai de Virreina 
un any després del 
trasllat de Bailèn
La sala -amb la reforma finalitzada- es reimpulsa amb l'estrena 
de cinc obres de Miguel Alcantud, el creador del format

Silvia Manzanera

M icroteatre Barcelona, 
la sala que va obrir al 
carrer Bailèn el 2015 
amb un nou format 
importat de Madrid, 

enceta a partir d’aquest 15 de ju-
liol una nova etapa: després del 
tancament de l’espai original a 
causa de la crisi sanitària i el tras-
llat al número 25 del carrer de 
l’Or l’estiu passat (a tocar de la 
plaça Virreina) finalment la sala 
començarà a funcionar al 100% 
en pocs dies, amb la reforma en-
llestida i els permisos tècnics i lli-
cències aprovats. Dijous vinent, 
Microteatre inaugura el nou espai 
amb tots els honors, catifa verme-
lla i padrins especials. “Ha estat 
un camí molt llarg i costós, però 
estem molt il·lusionats perquè fi-
nalment ens hem pogut quedar a 
Gràcia, que és on està la major part 
del nostre públic”, explica Llibertat 
Ribera, directora de l’espai.

Així, després de la reforma 
per adequar el local, el nou es-
pai de creació -avalat per Mercè 
Montalà i José Corbacho- compta 
amb El microBar, una sala de te-
atre de llarg format anomenada 
Plan B i quatre sales de microtea-
tre. Tot i que durant el darrer any 
han pogut portar a terme algunes 
activitats per poder mantenir el 

Llibertat Ribera, directora de Microteatre, a l'entrada de la sala renovada. Foto: S.M.

Sala B i programació infantil. El 
nou Microteatre té molt de l’esperit 
de Bailèn. Així expliquen els seus 
responsables el manteniment 
de la sala B, un espai per acollir 
espectacles i propostes culturals 
més enllà del micro, un laboratori 
de creació i experimentació. Aquest 
estiu també ampliaran l'oferta per 
a infants amb MicroKids. Els caps 
de setmana hi haurà Dreams, un 
escape room teatralitzat i Luko’s 
Magic Holidays, xou de màgia.

projecte, serà a partir del 15 de ju-
liol -amb el bar a ple rendiment ja 
que és una de les potes essencials 
del projecte-, quan posin en marxa 
tota la programació que han disse-
nyat per als mesos d’estiu i per a la 
propera temporada. 

Un homenatge al format
El 15 de juliol estrenen el cicle es-
pecial Por Alcantud, un home-
natge al format creat per Miguel 
Alcantud, creador de Microteatre 
Por dinero el 2009, que proposa-
va microobres de 15 minuts repre-
sentades a sales de 15m2 per a 15 
espectadors per passi i diverses 
sessions al dia. Ara, set anys des-
prés de l’arribada d’aquesta pro-
posta a la ciutat comtal, el nou 
Microteatre BCN oferirà les cinc 
obres més exitoses d’Alcantud 
fins al 4 de setembre; cada setma-
na, de divendres a diumenge, es re-
presentaran tres obres de mane-
ra simultània protagonitzades pels 
membres de l'equip de 'Micro'.

Sessió especial 
als Verdi amb 
els autors de 'La 
piel en llamas'
Els cinemes Verdi 
presenten una sessió 
especial per l'estrena 
del film La piel en llamas, 
amb la presència del seu 
director, David Martín 
Porrás, i el dramaturg de 
l'obra en què es basa la 
pel·lícula, Guillem Clua. (10 
de juliol a les 20.30h).

Fotografia de la mostra. Cedida

del 21 de juliol l’espai acollirà una 
mostra sobre la contribució de les 
dones a la societat en el marc del 
projecte 'Konngol rewbe', una ini-
ciativa que busca sensibilitzar ne-
nes i adolescents i crear una xarxa 
de dones del món. L’exposició re-
uneix una sèrie de fotografies de 
Senegal i Barcelona i les reinter-
pretacions fetes per un grup de do-
nes artistes. Les imatges provenen 
d’un taller d’empoderament on les 
dones van trobar una paraula que 
les defineixi i les representi en la 
lluita per un món més just i igua-
litari. Amb la complicitat d’AIDA 
Books, la llibreria solidària veïna 

Fotografia i teatre per la igualtat
Microteatre BCN incorpora les exposicions a la programació regular de la nova sala

S.M

L ’ampliació de la programació 
de Microteatre Barcelona 
amb música, cinema o pre-
sentacions -una proposta 
que va servir per impulsar 

la sala de Bailèn- es mantindrà al 
nou espai, seguint la línia de cre-
ar un projecte 2.0 amb més contin-
guts i més públics. Precisament a 
l'estiu s'engegaran uns tallers de 
microteatre pensant per a infants, 
adolescents i joves. 

Una de les novetats de la nova 
sala són les exposicions. A partir 

ubicada al carrer Astúries, 78), la 
proposta inclourà diversos tallers, 
una visita guiada, cinema fòrum i 
microteatre sobre els drets de la 
dones i la igualtat de gènere. 

I també amb el suport d’AIDA, 
la sala ha organitzat una jornada 
al carrer, tot just en el marc de la 
Festa Major de Gràcia el 20 d’agost, 
amb el col·lectiu Las Medianeras 
(que han pintat altres persianes 
del districte), i decoraran la por-
ta principal de l’espai. “En aques-
ta nova etapa no podem deixar 
l’oportunitat de crear xarxa i col-
laborar amb altres entitats de la 
Vila”, clou Ribera.

"Ha estat un camí 
llarg i costós 
però revifarem el 
projecte", diu la 
directora de la sala

David Verdaguer 
fa campanya per 
als abonaments 
del cinema Girona

S.M.

Com mana la tradició (al-
menys des des 2013), els 
cinemes Girona posa a la 

venda de l'1 al 31 de juliol un 
miler d'abonaments anuals al 
preu de 65 euros (durant tot 
l'any es poden adquirir per 
190€). Per impulsar la campa-
nya, el multisales gracienc ha 
comptat amb la complicitat de 
l'actor David Verdaguer, que 
protagonitza tres mini-curtme-
tratges fent d'un cinèfil que ar-
riba als Girona disposat a com-
prar el seu abonament i es veu 
embolicat en tres inesperades 
situacions amb un altre perso-
natge. A la campanya de l'any 
passat, el jove cineasta Rubén 
Seca va signar el curt 'Les em-
prentes de la llum', on posa-
va en valor l'experiència única 
d'anar al cinema. I enguany, 
Seca torna a la direcció de les 
tres mini-pelis de Verdaguer 
que es poden veure aquests 
dies a les xarxes.
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Carme Aliaga, arquitectures 
en l'espai pictòric 

Ramon Casalé Soler

Ala galeria Art Enllà (Sant Pere Màrtir, 15) s’ha pre-
sentat el recent treball de la pintora terrassen-
ca Carme Aliaga (1971) amb el títol Habitant la 

incertesa, que ja havia tingut l’oportunitat de veure’l a 
la galeria Espai G de la seva ciutat natal. L’artista es va 
formar a la Facultat de Belles Arts de Barcelona en l’es-
pecialitat de pintura. Ha obtingut els premis de pintura 
més importants de Terrassa (el Ricard Camí, el Criteri 
d’Art i el de la Caixa Terrassa, tots ells durant els 90).

La primera vegada que vaig tenir coneixement de la 
seva obra va ser amb motiu de l’exposició Anamnesi, re-
alitzada a la sala Muncunill de Terrassa, l’any 1998. Des 
d’aleshores ha mostrat els seus treballs de manera re-
gular a Espai G, a més de a diverses localitats catalanes 
i a Madrid, principalment. Ha participat en diverses col-
lectives a França o Dinamarca. D’una mostra que va fer 
el 2006 a Espai G, el crític Josep Maria Cadena senyalava 

que ella “avança en la seva 
campanya pictòrica, que és 
com una apassionant recer-
ca del què per a molt joves 
artistes com ella és l’arque-
ologia de la societat con-
temporània”. Es tractava 
d’una exposició on repre-
sentava dirigibles, globus 
de primera generació, avi-
ons i transatlàntics. En can-
vi ara, en aquests darrers 

anys, la seva obra segueix altres línies creatives, com és 
el cas de l’arquitectura urbana. Una arquitectura urbana 
mostrada de manera ben singular, per això el títol de la 
present exposició és Habitant la incertesa, ja que la ciu-
tat s’està construint constantment, així com també l’ésser 
humà. De totes maneres, trobo que les seves pintures i 
collages són més bé deconstruccions. Són ciutats que es-
tan només en la seva ment, no existeixen, però es podrien 
relacionar perfectament amb qualsevol ciutat del món.

Per a l’artista es tracta d’unes peces on s’aprecia “el 
moviment de la llum i l’efecte que té sobre les arquitec-
tures, els jocs i diàlegs que genera, els buits que crea”. 
Son obres que fusionen el passat amb el present, ja que 
l’ús que fa del decollage indica el pas del temps, com si 
les pintures o els arrebossats de les parets, dels murs o 
de qualsevol tipus de construcció s’estiguessin despre-
nent contínuament. 

En canvi, quan empra el collage per afegir rètols pu-
blicitaris o altres objectes, indica que són edificis vius, 
que hi ha vida al darrera d’ells, ja que la ciutat és una 
“metàfora de la complexitat humana, sempre en cons-
trucció. Façanes, finestres, terrats, avingudes... Re-
construir, refer, tornar a construir”. Això em recorda la 
ciutat de Barcelona que està en permanent procés de 
canvi. Un canvi que considero que no porta enlloc, so-
bretot per la “incertesa” de les propostes.

crítica 
d'art

A la seva 
darrera obra, 
la ciutat es 
construeix 
constantment

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.

 Thor: Love and Thunder. Dv, 
ds, dg, dl, dm i dc, 16.00, 18.50 i 
21.40. 17.30. 20.45.
Detectiu Conan: La bala es-
carlata. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 
20.45.
Llenos de gracia. Dv, ds, dg, dl, 
dm i dc, 18.30.
Top Gun: Maverick. Dv, ds, dg, 
dl, dm i dc, 15.55. 21.50. 20.00.
Cinco lobitos. Dv, ds, dg, dl, dm 
i dc, 16.00.
Elvis. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 
18.10 i 21.20. 16.00.
Jurassic World: Dominion. Dv, 

ds, dg, dl, dm i dc, 18.55. 21.30.
Lightyear. Dv, ds, dg, dl, dm i 
dc, 16.45.
Downton Abbey: Una nueva 
era. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 21.50.
Minions: el origen de Gru. Dv, 
ds, dg, dl, dm i dc, 15.50, 17.50 i 
19.50. 16.45 i 18.45.
Alcarràs. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 
19.05.

Cinemes Girona. Girona, 177
 Mi mejor amigo. Dv, ds, dg, dl, 
dm i dc, 16.00.
 Alcarràs. Dv, ds, dg, dl i dc, 
17.30. Dm, 20.00.
 Benediction. Dv, ds, dg, dl, dm i 
dc, 17.30. 20.00.
 Moneyboys. Dv, 16.00, 18.15 i 
22.00. Ds, dg, dl, dm i dc, 16.00, 
18.15 i 20.30.

 Cantando en las azoteas. Dv, 
16.00 i 22.30. Ds, dg, dl, dm i dc, 
16.00.
 Tenéis que venir a verla. Dv, dl 
i dc, 20.00. Ds, 22.30.
 Mama Muu. Dv, 11.00.
 Bandar Band. Ds, 20.00.
 Detectiu Conan. La núvia de 
Halloween. Dv, 21.30. Ds, 21.30. 
Ds, 20.00.
 La meva setmana extraordi-
naria amb la Tess. Dv, 11.00.

Verdi. Verdi, 32. 
 Thor: Love ant Thunder. Ds, 
dl, dm i dc, 16.00, 17.50, 20.10 
i 22.00. Dv i dg, 16.00, 17.50, 
20.10 i 22.10.
 Minions: el origen de Gru. Ds, 
dg, dl, dm i dc, 16.00, 20.10 i 
22.30. Dv, 16.00, 20.20 i 22.30.

 Top Gun: Maverick. Dv, ds, dg, 
dl i dm, 16.00 i 19.40. Dc, 16.00.
 Todo a la vez en todas partes. 
Dv, ds, dg, dl i dm, 22.10. Dc, 
22.00.
 Jurassic World Dominion. Dv, 
ds, dl i dm, 18.30 i 22.05. Dg, 
18.30. Dc, 18.30 i 22.30.
 La batalla del lago Changjin. 
Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 21.15.
 Mr. Wain. Dv, ds, dg, dl, dm i 
dc, 17.50.
 Cinco lobitos. Dv, ds, dl, dm i 
dc, 20.00.
 La piel en llamas. Dg, 20.30.
 Minions: el origen de Gru. Ds, 
dg, dl, dm i dc, 16.00 i 18.20. 
Dv, 16.00. 16.00 i 17.50 (català).

Verdi Park. Torrijos, 49
. 16.00.

. 16.00, 
18.25 i 20.20.

22.15.
. 17.55 i 

22.25.
. 18.05 i 20.05. Dm, 

18.05.
. 16.00, 19.00 i 22.30.

. 20.25 i 22.30.
. Dm, 20.20.

. 16.00. 

entrevista

Pintar ara com es feia 
a l'època medieval 

De l'edat mitjana a l'abstracció. La nova exposició 
de Patricia Cancelo reuneix tres artistes amb una 
mirada particular i única de l'art contemporani

S. Manzanera

L aura Alberich és una apas-
sionada del Romànic, tant 
que des de fa més de 20 
anys pinta amb la ma-
teixa tècnica que es feia 

servir a l'edat mitjana. Aquesta 
artista gracienca acaba d'inau-
gurar exposició, juntament amb 
dues artistes més, Maria Antonia 
Barceló i Teresa Reig, a la galeria 
Patricia Cancelo de Travessera 
de Gràcia. És la primera vegada 
que exposa al districte perquè 
"ningú és profeta a casa seva", 
com ella mateixa recorda. 

Fa unes setmanes, Alberich 
va portar una mostra de la seva 
obra a l'escultora i galerista 
gracienca i, tot i que Cancelo 
està més enfocada a l'art con-
temporani, no s'hi va poder re-
sistir. "El tractament dels colors 
i els dibuixos amb aquest aire 
naïf de les propostes de la Laura 
fa que sigui modern, tot i utilit-
zar una tècnica de fa mil anys", 
explica la galerista. 

I com arriba Alberich fins a 
l'art medieval? "Pintava sempre 
a l'oli fins que vaig estar en un 
monestir ortodox i allà em van 
ensenyar a fer servir la tècni-
ca del Romànic". En primer lloc 
es preparen unes taules de fus-
ta molt fines que serà la tela on 
es faci el dibuix. Després es fa 
un temple a l'ou (amb pigments 
d'ou desfets amb les tintes), i 
gràcies a una reacció química, 
el resultat és similar al fresc, 
per entendre'ns. "L'art és una 
via de connexió amb el passat", 
assegura l'artista, que diu sen-
tir-se fascinada per la simbolo-
gia romànica. Perquè tant els 

colors com el traç tenen un sig-
nificat específic. "Darrere de les 
imatges religioses s'amagaven 
molts altres significats", apun-
ta l'artista. Aquests jeroglífics i 
misteris l'han captivada sempre 
i animada a seguir amb un estil 
propi i en un context diferent. 
"Més enllà de la lectura religiosa, 
en aquestes pintures es recullen 
moltes sensibilitats, com ara la 
recerca de la veritat o la necessi-
tat de conèixe't a tu mateix".

A la inauguració de l'exposi-
ció aquest dimarts, Alberich va 
fer una petita demostració de 
la tècnica en directe. I de nou, 
la sorpresa van ser els colors 

aconseguits, uns colors inten-
sos, lluminosos, fets per perdu-
rar. "Mira com han arribat les 
pintures del Romànic fins als 
nostres dies, així que les meves 
han de durar com a mínim 1.000 
anys", assenyala l'artista, molt 
il·lusionada per exposar en un 
galeria gracienca; ella té el taller 
al carrer Sant Lluís i els darrers 
anys el seu circuit professio-
nal ha recorregut altres espais i 
poblacions, a monestirs o llocs 
afins a la temàtica. Però final-
ment ha pogut exposar a casa. 
"Aquesta tècnica és desafiant 
però alhora molt relaxant, fins i 
tot una mica zen", afegeix l'artis-
ta, que també reflexiona i aporta 
diferents visions sobre l'art ro-
mànic al bloc pinturamedieval.
blogspot.com. 

L'exposició 'De l'edat medie-
val a l'abstracció' es pot visitar (i 
comprar-ne peces, evidentment) 
fins al 28 de juliol a la galeria 
taller que l'escultora Patricia 
Cancelo té al número 315 de 
Travessera de Gràcia.

L'artista gracienca Laura Alberich a la inauguració de la mostra. Foto: Cedida

"Més enllà de 
la simbologia 
religiosa, també 
es recullen moltes 
sensibilitats"
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Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012 CasaVicenscasavicens casa_vicens

Summer Vicens: 
la visita més deliciosa!
Aprofita l’estiu per descobrir la primera casa de Gaudí amb aquesta 
experiència, que inclou un deliciós gelat artesà de mango.


