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Una mediació arrenca els contactes perquè: 1.- El col·lectiu torni a l’espai 
constituint-se en associació. 2.- L’Ajuntament plantegi una permuta o un usdefruit a 

l’actual propietari. 3.- Bravo Solano accepti una oferta cívica a baix cost

Banc Expropiat, CiU i BEC estudien una 
proposta per recuperar el local desallotjat
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El Districte descobreix ara que 
l’IES Vallcarca no es pot fer
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Els serveis jurídics de l’Ajuntament no van 

comunicar un recurs guanyat pels veïns al 

Suprem contra el solar previst per a l’institut

BCN En Comú es compromet a buscar 

un altre emplaçament, que no serà ni al 

Parc Sanitari ni a l’àmbit del pla Vallcarca
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editorial

El Districte s’ha assabentat ara que la principal aposta educativa 

que l’actual equip de govern havia exigit des de fa dècades, des de 

l’oposició i ara des de l’executiu, l’IES Vallcarca, no es pot fer en l’em-

plaçament que s’havia prefixat des de l’any 2008. Ho sap de caram-

bola i perquè un veí es va adreçar als membres de la coordinadora 

d’AMPA quan a finals de maig estaven fent un mural a la façana del 

solar on des de fa anys i panys s’espera l’aixecament del centre. 

Ningú, ningú, des de l’Ajuntament, va notificar al Districte que un 

grup de veïns, residents a les comunitats de l’avinguda Vallcarca 

207-209 i Betània 2, havien presentat un recurs a la modificació 

del Pla General Metropolità que, en principi, havia culminat amb 

èxit al consistori el desembre de 2008. Els serveis jurídics de l’àrea 

d’Urbanisme en cap moment van considerar que seria d’interès del 

Districte la notificació que un puntal del mapa escolar desapareixia.

Ningú, ningú, tampoc des 

del Districte, malgrat que hi 

ha hagut tota mena d’inicia-

tives, en l’anterior equip de 

govern i en l’actual, ha anat ni 

per mandra a la web d’urba-

nisme on hi ha penjades no 

només les modificacions de 

planejament sinó també les sentències judicials. Ni la regidoria ni 

la gerencia ni la direcció de serveis tècnics actual ni anterior tenien 

coneixement que l’Ajuntament ho sabia ni van fer cap consulta.

No és el primer cop que l’Ajuntament perjudica amb la seva ac-

tuació o amb la seva innacció o amb la seva incapacitat de comu-

nicació el Districte en una actuació urbanística de fort impacte 

social: l’any 2001 l’Institut Municipal d’Urbanisme, amb un equip 

d’advocats subcontractats, va fer muntar en còlera el Districte pels 

tràmits del projecte de reforma de la Travessera de Dalt. El projecte 

plantejava obrir els carrers paral·lels, i al carrer Santa Perpètua un 

alt càrrec del partit que manava es va assabentar pels advocats que 

li tiraven la casa a terra. Al Districte no en sabien res i el conseller 

d’Urbanisme, Jordi Altarriba, va acusar l’IMU d’entrar “a sac” a Gràcia. 

No estem davant d’un cas de descoordinació institucional. Ni tan 

sols d’inutilitat funcionarial. La qüestió és més greu: l’Ajuntament 

passa del Districte, que només té dret a rebre informació quan en 

una aprovació inicial ha de fer un informe favorable. El projecte 

ja pot créixer o anul·lar-se, que el Districte pot no saber-ho mai. 

Aquest és el preu de la dependència de Barcelona.

L’Ajuntament, aquella màquina de 

crear independentistes graciencs

cartes al director ull de dona

el dependent

Adreceu les vostres cartes, amb un màxim de 15 línies, indicant el vostre nom, adreça,, telèfon 

i DNI a: l’Independent c/ La perla, 31 baixos - 08012 BCN o bé a redaccio@independent.cat. 

També les podeu fer arribar a través del nostre portal www.independent.cat/gracia

En les Jornades Radical-ment 

feministes 2016, vaig partici-

par en la Campanya Fes el pas! 

El Conveni d’Istanbul, sobre 

la prevenció i la lluita contra 

la violència vers les dones, 

signat per 40 països europeus, 

entre ells Espanya, diu que 

és responsabilitat de l’Estat: 

prevenir la violència, protegir 

a les víctimes i establir accions 

judicials contra els agressors; 

sensibilitzar i fer una crida a 

tota la societat, especialment 

als homes i als nens, per 

aconseguir un canvi d’actitud 

i un trencament amb una 

cultura de tolerància i negació 

que perpetua la desigualtat 

de gènere i la violència que 

la fa possible; fer palesa la 

importància d’una actua-

ció coordinada de tots els 

organismes i serveis oficials 

pertinents i la societat civil; la 

recollida de dades estadísti-

ques i de recerca sobre totes 

les formes de violència vers les 

dones. Per tant, reconeix la se-

va responsabilitat vers el dret 

de totes les dones a viure una 

vida lliure de violència, que 

es facin inversions per serveis 

específics i eficients i assegu-

rar la reparació per les dones 

que se’n surten. Participant en 

aquesta campanya exigim als 

nostres governs les seves obli-

gacions! Facebook: WAVE Step 

Up Campaign. #Feselpas 

Dilluns tres amics i antics companys de militància 
van creuar-se sense saber-ho al voltant de la plaça de 
la Virreina. Tots tres de passat o present socialista. L’exre-
gidor de Gràcia, Guillem Espriu, visitava amb entitats les 
obres de l’Orfeó Gracienc. Toni Comín arribava al míting d’ERC en la 
seva condició de conseller d’ERC i líder de Socialisme, Catalunya i Lli-
bertat. Just quan acabava la seva intervenció passava pel seu darrere, 
en bicicleta, el gerent municipal actual i exlíder del PSC, Jordi Martí. 

Fes el pas

Conxa

Garcia

ESCOLES BRESSOL
Hi ha hagut una forta deman-

da de plaça pública a les esco-

les bressol de Gràcia i molts in-

fants s’han quedat sense plaça. 

Aquests infants ja no podran ac-

cedir mai més segurament, per-

què els que han estat admesos te-

nen la plaça assegurada fins als 3 

anys. Crec que seria més just que 

totes les places sortissin a sorteig 

cada any. Els recomano que facin 

un tomb per les escoles bressol 

privades, aules maternals i altres 

espais infantils de Gràcia i obser-

varan que han quedat obsoletes. 

Voteu en consideració!

Mª Carme Pladevall

SOBRE EL PARK GÜELL
Trobo molt bé que s’intenti realit-

zar millores al Park Güell, però el 

que potser no tenen en compte 

els senyors de l’Ajuntament és 

com està repercutint al comerç 

dels carrers adjacents al mateix. 

No oblidin, senyors, que hi han 

moltes famílies que viuen dels 

seus negocis, i el que no es pot fer 

RENÚNCIES
Després de renunciar a la Repúbli-

ca, ara Podemos ja diu que el refe-

rèndum d’autodeterminació per a 

Catalunya no és una línia verme-

lla. Com es pot ser tan incongru-

ent? Com poden els votants inde-

pendentistes donar suport a una 

formació que s’oblidarà d’aques-

ta promesa si ha de pactar? Des 

d’aquesta tribuna demanaria una 

mica de coherència a tots els sobi-

ranistes perquè votin formacions 

que lluiten per la independència 

o que no acudeixin a les urnes. 

Carlos Lozano

és oblidar-se dels que treballen, 

paguen importos i donen feina a 

altres persones perquè es vulgui 

quedar bé amb uns quants. La 

Barcelona sostenible, que tant de-

fenen els que ens governen, ha de 

tenir en compte la part ambiental, 

la social però també el desenvo-

lupament econòmic. Són els tres 

principis de la Sostenibilitat. No 

ho oblidin senyors governants! 

Mònica

No és descoordinació ni 
inutilitat; simplement 

l’Ajuntament passa 
d’informar el Districte



23 de juny de 2016l’independent

3

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||opinióopinió

Records de la foguera 

de Sant Joan a les 

places de Gràcia
Segons afirmacions de l’an-

tropòleg Manuel Delgado en 

conferències o darrerament 

en el llibre La nit de Sant Joan 

a Barcelona, les fogueres van 

desaparèixer dels carrers i pla-

ces de la ciutat al mateix temps 

que els nens deixaven de jugar 

al carrer. Una afirmació con-

tundent i segurament carrega-

da de raons. Però malgrat això 

estic convençut que també hi 

ha altres raons probablement 

discutibles, però també raons 

a tenir en compte, a l’hora de 

fer un anàlisi en profunditat 

d’aquesta pràctica més que 

centenària, les fogueres de 

Sant Joan. Un punt també que 

em permet recordar i reflexio-

nar de com eren les fogueres 

de Sant Joan a finals dels anys 

cinquanta, principi dels seixan-

ta del passat segle, en les quals 

any rere any vaig prendre part 

d’una manera o altra en la seva 

construcció.

El lloc: la plaça del Diamant, 

un espai veïnal on molts nens 

i nenes del voltant anaven a 

diari a jugar als diferents jocs 

d’aquella època. A més a més 

el banc corregut amb quatre 

angles rectes que donava for-

ma als seu perímetre protegia 

els infants dels pocs vehicles 

que circulaven al seu voltant.

El temps: a cavall dels darrers di-

es del curs escolar i de l’inici de 

l’estiu, els vailets que freqüenta-

ven la plaça es mobilitzaven per 

anar a recollir la llenya, en petits 

grups recorrien les diferents ca-

ses del veïnat tot preguntant si 

tenien alguna peça de fusta per 

la foguera. Malgrat la insistència 

dels més petits no en totes les 

llars rebien una resposta positiva.

L’organització: la mainada s’or-

ganitzava en diferents escales. 

Els mes ganàpies -entre tretze i 

quinze anys- eren els encarregats 

d’amagar i treure la llenya de les 

diferents cloaques que envolta-

ven la plaça. També eren el que 

feien les feines més complicades 

i/o arriscades -sempre a ulls de 

les criatures més petites- i tam-

bé els encarregats de cremar la 

foguera. Els mitjans, entre deu i 

dotze anys, eren els que acompa-

nyaven al mes petits per traginar 

les fustes més grosses i atendre a 

tot allò que els petits no podien 

fer. Els petits, entre set i deu anys, 

eren els que volien fer, però clar 

el que podien, això si ajudats pels 

mitjans que en moltes ocasions 

acabaven traginant la llenya fins 

la plaça.

La mecànica: la llenya es recollia 

a cases particulars que avisaven 

prèviament o que es visitava ale-

atòriament. També en ocasions 

els veïns baixaven ells mateixos 

a la plaça. La fusta que arribava 

a la plaça els dies previs s’ama-

gava dins dels registres de les 

cloaques que hi havia al mig dels 

carrers del volant de la plaça, els 

més grans obrien les trapes de 

ferro i llançaven les fustes dins 

d’aquell espai, d’on la traurien el 

dia de la revetlla.

Taller d’Història de Gràcia. Centre d’estudis

Albert

Balanzà

Josep Maria Contel el bloctribuna

La foguera: a una hora impre-

cisa de la tarda els ganàpies 

anaven obrin les trapes de les 

cloaques i retiraven la fusta 

que s’havia guardat a cadas-

cuna d’elles. Transportada per 

una munió de jovenets i nens, 

era amuntegada al mig de la 

plaça del Diamant, mentre se-

guia arribant llenya a la plaça 

transportada pels veïns o de-

manant que un grup de nois 

anés a un domicili a recollir-la.

Al vespre entre les vuit i les nou 

dels vespre, els ganàpies ence-

nien la foguera mentre esclata-

va un estat d’eufòria entre tota 

la mainada present a la plaça.  

equip
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Els vailets es 
mobilitzaven per anar 
recollint la llenya a les 

cases del veïnat

No estic fent cap plagi de la 

campanya catalanista que a 

mitjans dels anys seixanta va 

reclamar bisbes catalans en 

la successió de l’arquebisbat. 

Però aquesta setmana, per 

honor i glòria del periodis-

me digital de nova tradició 

a Madrid, ens han tornat a 

passar la mà per la cara. La 

difusió de les converses cons-

piradores entre el ministre 

de l’Interior i el director de 

l’Oficina Antifrau ha deixat 

clar que el millor de la setma-

na no havia de ser l’episodi 

9 de Joc de Trons. Tot és mel, 

sobretot quan diuen allò 

d’afinar nosequè a Fiscalia o 

de com de destrossada ens 

han deixat la sanitat pública. 

Un plaer haver-vos conegut, 

senyors, i per cert, de nou, 

enyor i glòria a David Martí-

nez Madero. Però el periodis-

me català té feina, perquè no 

pot ser que aquestes notícies 

no les publiquem nosaltres. 

I quan passa, com en el cas 

de La Camarga, no donem 

prou canxa als Triangle -a 

vegades s’ho ha guanyat. No 

pot ser que els grans casos 

de corrupció nostrats els 

haguem de llegir gràcies als 

companys de la capital de 

l’Estat, que no van a sopar 

junts però sovint fan millor 

periodisme. 

Volem exclusives 

als diaris catalans 
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tribuna Luís Ángel Fernández Hermana, periodista

Els noms del paradís digital: Kubik
El 1995, un grupet de gent es 

va posar a treballar en el tercer 

pis d’un edifici del carrer Luis 

Antúnez 6, de Gràcia, que tenia 

les altres dues plantes desocu-

pades. No eren okupes (no ho 

érem, perquè em vaig unir a ells 

a l’any següent), sinó professio-

nals solts a la recerca d’un lloc 

on la unió abaratís l’espai de tre-

ball. No hi havia molts llocs així 

o, almenys, no se’n parlava gai-

re. Internet començava a treure 

el caparró per la superfície de 

la societat. Pocs s’atrevien lla-

vors a llançar profecies sobre 

la seva possible repercussió, 

encara que alguns ja ens sen-

tíem desterrats dels territoris 

organitzats i volíem conquerir 

i reorganitzar nous espais. In-

tents com aquests engendren 

zones físiques i mentals molt 

rares. Fas tot just dues passes i 

es despleguen davant teu bes-

tioles que mai has vist, sense 

nom ni formes clares. No iden-

tificables, vaja. No hi havia cap 

bíblia a mà que t’ajudés. Et tro-

baves, per exemple, amb coses 

que corrien cloquejant i plenes 

de plomes, construïdes amb 

uns i zeros, però encara ningú 

les havia anomenat com serien 

conegudes en el futur. Diguem-

ne gallines immigrants digitals 

o així.

Per això a l’edifici el vam ano-

menar Kubik, espai multidisci-

plinari. Era el més semblant al 

que fèiem. Kubik perquè hi ha-

via un munt de prestatgeries de 

cartró amb les quals era fàcil re-

configurar els espais en cubicu-

lums mòbils: allà hi cabien des 

d’equips de 10 persones, com 

succeïa amb Archikubik, els ar-

quitectes que van inaugurar la 

tercera planta, fins a empreses 

d’una sola persona, com la de 

Javier Creus o jo mateix al prin-

cipi. I si creixíem, doncs movíem 

prestatgeries per comptes de ti-

rar o aixecar tàpies. Que fos mul-

tidisciplinari era una elecció òb-

via. Ningú es dedicava al mateix: 

hi havia arquitectes, periodistes, 

dissenyadors, dinamitzadors soci-

als... gent, en fi, que no sabia en-

cara què volia, però que ho des-

cobria abans de saber-ho... Érem 

tan multidisciplinaris que, fins i 

tot, vèiem amb recel qui arribava 

de nou i es dedicava al mateix que 

un altre habitant de Kubik. L’eco-

nomia i Internet ens va endolcir la 

mirada...

Per aquest camí, l’aspecte multi-

disciplinari va casar ràpidament 

amb el treball cooperatiu. O anà-

vem tots cap endavant prenent 

i prestant el que sabíem, o vés 

a saber quin seria el nostre 

destí. Vaja, que per força vam 

descobrir que la gallina es deia 

coworking. Fa poc, un parell de 

francesos que treballaven visi-

tant coworkings pel món, no 

se’n sabien avenir quan els vam 

dir que Kubik funcionava des 

de 1995 amb equips, empreses 

i professionals que venien, se 

n’anaven, o feien arrels al ritme 

dels seus èxits i les seves dificul-

tats, com Atrápalo, Ideas4Chan-

ge, Archikubik, Enredando.com, 

Niugráfica, Àfrica Viva, Cryogé-

nica, d’aquí a poc OuiShare, etc. 

Ens van dir sense pensar-s’ho: 

“Sou el primer coworking del 

món”. Ens vam mirar, ens vam 

dir allò de: “Mira tu, que curiós”. I 

vam seguir en les nostres coses, 

com si naveguéssim en aquest 

núvol que ara mateix recorre el 

Carrer Gran, de Gràcia, és clar.  

Kubik

Érem tan 
multidisciplinaris que, 

fins i tot, vèiem amb recel 
qui arribava de nou

la setmana

Catalunya ha tingut una història complicada i això ha portat a 

pràctiques electorals curioses. Una d’elles és la del partit-vigilant. 

A Catalunya és habitual que una part de l’electorat voti un partit 

perquè en vigili un altre per tal que aquest “no falli” al governar.

Molts electors van votar la CUP amb aquesta idea de partit-vi-

gilant, i això explica que passés de 3 a 10 diputats a les darreres 

eleccions. Volien assegurar que Junts pel Sí “no s’arronsés” en 

el procés d’independència, perquè la formació sobiranista que 

governa sempre apareix amb una ombra de sospita per a una 

part del seu mateix electorat. 

“És hora de cridar alt i ben fort que si hi ha una garantia d’inde-

pendència, la garantia es diu CUP-Crida Constituent”, va procla-

mar Anna Gabriel en el míting final de campanya dels cupaires 

a Badalona. La CUP va apel·lar 

en els comicis a la funció de 

partit-vigilant, i el resultat van 

ser 10 escons i que aquesta 

formació es va convertir en l’àr-

bitre de la legislatura, i per tant 

del procés d’independència.

Però des de les eleccions, la 

CUP ha abandonat la vigilància del procés i s’ha reclòs en la 

radicalitat ideològica. Mai s’havia produït a Catalunya tanta dis-

tància entre un partit i el gruix del seu electorat. No és estrany 

que una enquesta li pronostiqui un retorn als 3 escons, amb 

una caiguda de set parlamentaris. No és només que la CUP s’es-

tigui reduint als estrictament anticapitalistes, sinó que aquesta 

deriva ha abonyegat el full de ruta del procés. És la mateixa CUP 

la que ha fallat a ulls de moltíssims dels seus votants del 27-S, 

sobretot a comarques.

Tot queda pendent doncs de si en la qüestió de confiança a la 

qual se sotmetrà al setembre el president Carles Puigdemont 

es recompon una majoria parlamentària. Ja es veurà si ho 

aconseguirà, però mentrestant el que ha quedat clar és que ni 

els bons eren tan bons ni els dolents eren tan dolents. Ha estat 

un bany de realisme. 

Bany de realisme

Lluís Bou

Mai s’havia produit 
tanta distància entre 
un partit i el gruix 

del seu electorat

Selecció quinzenal de l’independent [@indepe_gracia] dels millors tuits
dels tuitaires locals o de tuitaires que parlen de Gràcia

tuits
Selecció quinzenal de l’independent [@indepe_gracia] dels millors tuits

dels tuitaires locals o de tuitaires que parlen de Gràcia

[el tuit de la setmana]

Dolors Boatella @DolorsBoatella 
Nada, lo típico que el ministro que encabeza la lista del PP en 

Catalunya conspira con la oficina antifraude para amañar las 

elecciones.

Jo9N Lafarga @joanlafarga 
Al referèndum de @EnComu_Podem li passarà com al corredor 

mediterrani de Podemos. Entra per un lloc i surt per Madrid. 

#TenimMoltsPrincipis
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Una mediació vol asseure en una taula la majoria política i l’entitat per negociar amb el propietari

Albert Balanzà 

La taula política havia de comen-
çar a caminar aquest dimecres 
perquè la predisposició de CiU i 
BEC és bona però les reticències 
del Banc Expropiat, comunicades 
després d’una assemblea inter-
na aquest dilluns, han endarrerit 
la convocatòria. La mediació ha 
negociatamb el president del dis-
tricte, Gerard Ardanuy, líder local 
de Demòcrates, que ha actuat en 
nom de CiU; amb el portaveu de 
BEC al Districte, Robert Soro; i 
amb representants de l’assemblea 
del Banc, almenys en tres troba-
des. De moment tot el que s’ha 
produït són contactes unilaterals, 
però ningú no descarta res. Però 
després de les eleccions.
Sense el focus mediàtic a sobre, 
la mediació ha treballat en les 

Banc Expropiat, CiU i BEC estudien una 
proposta per recuperar el local desallotjat

últimes tres setmanes en una 
proposta de tres punts: la recupe-
ració del Banc Expropiat a favor 
del col·lectiu que el dinamitzava, 
un acord entre l’Ajuntament i 
l’actual propietari a través d’una 
permuta o un usdefruit, i l’accep-
tació per part del propietari d’una 
oferta cívica a baix cost. 
Inicialment, el punt primer té 
com a proposta que el Banc Ex-
propiat es constitueixi en entitat 
sense afany de lucre, cosa que 
encara no té el sí de l’assemblea 
però que no ho descarta. El segon 
punt no contempla la compra per 
part de l’Ajuntament sinó una 
permuta de locals (el Banc són 

Xavi Tedó

Gràcia ja té Taula d’Entitats, 
prefigurada des de dimecres pas-
sat i ultimant un manifest crític 
amb l’especulació, per resoldre 
el conflicte del Banc Expropiat, i 
aviat pot tenir una taula política 
de negociació, que estudiarà la 
recuperació del local desallotjat. 
La proposta sorgeix d’una medi-
ació independent, compta amb el 
suport inicial sense condicions de 
CiU i Barcelona En Comú (BEC) 
i negocia amb el Banc Expropiat 
per convocar una primera reunió 
amb un document de partida.

La Xarxa d’Aliments, a la porta del Banc 

aquest dimecres

cinc referències cadastrals que 
sumen 391,6 metres quadrats en 
planta baixa i soterrani) o una 
cessió per tres anys en usdefruit. 
El tercer punt, pendent de parlar 
amb el propietari, és l’acceptació 

per part de Manuel Bravo Solano 
d’una oferta cívica a baix cost. En 
aquest punt la mediació barreja 
unes xifres al voltant de 100.000 
euros i el Districte manté el mig 
milió com a preu de compra. 

ERC pressiona 
els ‘comuns’ i 
CiU i PSC fan 
el porta a porta 

A. B.

La campanya del 26-J ha passat 
sense pena ni glòria ni grans actes 
en l’última setmana de campanya 
a Gràcia, amb Esquerra i En Co-
mú Podem com a únics partits que 
van optar pels mítings locals. Els 
comuns van aplegar una setantena 
de persones a la plaça Revolució 
dissabte i els republicans van con-
gregar-ne 120 a la Virreina dilluns. 
En aquest últim acte, el conseller 
de Sanitat, Toni Comín - el càrrec 
de més relleu que ha visitat Grà-
cia en campanya aquests dies- va 
pressionar justament la llista que 
encapçala Xavier Domènech per-
què aclerixi “quin és el pla B” en 
cas que el referèndum sobre la 
independència de Catalunya no 
pugui tirar-se endavant. També 
Comín va atacar “els fantasmes de 
la reacció” pels atacs que rep com 
a conseller de Sanitat i “els fantas-
mes de la revolució” per l’oposisió 
de la CUP al Govern. Entre la resta 
de partits, sobretot CiU i PSC són 
els que s’han visibilitzat també a 
peu de carrer, optant pel porta a 
porta amb els veïns i organitzant 
sopars de militants com el que 
CDC va celebrar dimecres al Ten-
nis La Salut amb Joaquim Forn. 

A. B.

L’Audiència pública, ja consoli-
dada a banda del ple per terce-
ra vegada en aquest mandat, ha 
servit aquest dimecres perquè el 
Districte amenaci amb possibles 
sancions davant la guerra de rè-
tols que mantenen alguns comer-
ciants dels accessos al Park Güell 
en la zona de Travessera de Dalt. 

L’Audiència pública se centra en el pla de xoc contra la pobresa i els sorolls

El Districte amenaça amb sancions 
per la guerra de rètols al Park Güell

Així ho ha anunciat el gerent del 
districte, Pere Camps, a propòsit 
d’una dura intervenció de comer-
ciants del carrer Larrard, en la 
qual la responsable d’un comerç 
ha assegurat que el Districte “dó-
na la sensació que vol que tan-
quem”, en relació amb l’afectació 
per les obres dels últims mesos. 
Camps ha apuntat que la Guàr-
dia Urbana intervindrà si per-

sisteix la batalla entre dos locals 
que canvien els rètols d’accés al 
Park Güell per beneficiar-se de la 
trajectòria dels passavolants. “La 
senyalització no és una joguina i 
no es pot actuar de manera irres-
ponsable; si cal, arribarem a les 
sancions”, ha apuntat.
Entre la vintena d’intervencions, 
també a banda de queixes sobre 
sorolls per recollida nocturna i 

A.B.

L’Audiència pública d’aquest dimecres a la sala de plens del Districte

A.B.

intervencions de la Urbana con-
tra joves a Dones del 36 i contra 
gossos a Gal·la Placídia, el grup 
d’entitats del Rebost Solidari han 
demanat si el Districte tenia pre-

vist activar la seva part del pla de 
xoc contra la pobresa. La conse-
llera Àngels Tomàs ha apuntat 
que s’estava acabant abans de 
l’estiu la fase de diagnosi. 

Badia remarca els gestos del Banc 

i es reuneix amb els comerciants

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
ha defensat aquest dimecres en 
comissió a l’Ajuntament la ges-
tió multipart en la crisi del Banc 
Expropiat posant èmfasi en la 
taula d’entitats de facto consti-
tuïda la setmana passada a Llu-

ïsos (vegeu L’Independent núm. 
627). En aquest sentit, badia, 
interpel·lat pel PP, ha subratllat 
els gestos del Banc en l’últim 
comunicat i ha explicat que ja 
hi ha hagut dues reunions amb 
comerciants pel pla de comerç.
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Solar al costat de la comissaria on s’havia d’ubicar inicialment l’institut de Vallcarca

El Districte de Gràcia s’ha assa-
bentat fa exactament 14 dies que 
el seu principal cavall de batalla 
polític, la construcció de l’IES 
Vallcarca, reivindicat des de fa 
dècades i assumit per l’Ajunta-
ment contra la voluntat encara 
de la Generalitat, no es pot fer 
en l’emplaçament previst. El 
motiu: un recurs de l’any 2009 
dels veïns de la zona, presentat 
contra la modificació del PGM 
aprovada el 2008, i que va culmi-
nar el març del 2015 al Tribunal 
Suprem. Ningú al Districte en 
sabia res i l’Ajuntament en cap 
moment els ho va comunicar. 

Albert Balanzà

“Aquí no hi va l’institut Vallcar-
ca ni hi anirà mai”. Aquest va ser 
el comentari d’un veí el passat 
29 de maig quan la coordina-
dora d’AMPA estava pintant el 
mural de 40 metres al solar del 
carrer Anna Piferrer on el 2008 
es van fer els tràmits per ubicar 
l’equipament. Només un pare 
no es va prendre el comentari a 
la lleugera i va fer una instància 
al Districte. És aquí on comen-
ça la descoberta del despropòsit 
institucional, que s’ha comunicat 
almenys amb total transparència 
aquest dilluns en una reunió ex-
traordinària a la coordinadora i 
dimarts al consell escolar.
Encara certament abatuts però 
amb la voluntat de reaccionar, el 

El Districte descobreix que l’IES Vallcarca 
no es pot fer per un recurs presentat el 2009

Xavi Tedó

portaveu del grup municipal de 
BCN En Comú, Robert Soro, i el 
gerent, Pere Camps, van compa-
rèixer dimarts fent una anàlisi 
dura de la incomunicació demos-
trada pels serveis jurídics d’Urba-
nisme. “És un error molt impor-
tant de la institució; no n’érem 
coneixedors ni aquest equip de go-
vern ni l’anterior, ni l’anterior ge-
rent ni el cap dels serveis tècnics”, 
va apuntar Camps. 
Soro es va encarregar de relatar 
cronològicament el procés polí-
tic, que es va iniciar i culminar 
el 2008, amb la modificació del 
PGM, la qualificació d’equipa-
ment per al solar d’Anna Piferrer, 
just davant de la comissaria de la 
Guàrdia Urbana, i el trasllat de 
zona verda a Esteve Terrades. Pe-

rò aquí s’acaba el rastre que en té 
oficialment el Districte. El 2009 
es presenta un recurs d’un grup 
de veïns, fora del període d’al·-
legacions, que posa èmfasi en el 
caràcter “no necessari” de l’equi-
pament al barri i en l’adequació a 
l’entorn. El març de 2013 el TSJC 
anul·la la modificació del PGM 
i, malgrat el recurs municipal, el 
Suprem tomba del tot el canvi el 
març de 2015. “Les sentències del 
procés judicial estan penjades a la 
web de l’Ajuntament però ningú 

les va consultar”, va afegir Soro en 
conversa amb aquest setmanari. 
L’Ajuntament no té l’obligació de 
comunicar-les al Districte.
Al final de la seva intervenció al 
consell escolar, Soro, que en la se-
va etapa anterior a la política havia 
liderat la reivindicació, va pregun-
tar-se “ara què?”. L’alternativa, 
gairebé descartada l’opció d’insis-
tir en el solar pel perill de tornar 
a tenir el mateix recurs, és buscar 
un nou emplaçament. Fonts mu-
nicipals ja apunten que no pot ser 
ni al Parc Sanitari Pere Virgili ni a 
l’àmbit del pla Vallcarca: al primer 
lloc perquè el pacte de cessió de 
l’antic Hospital Militar imposa un 
ús sanitari o de seguretat; al segon 
lloc perquè prevalen usos privats i 
públics qualificats d’habitatge. 

L’Ajuntament no va comunicar al govern local cap dels tràmits, finalitzats el 2015 al Tribunal Suprem

Arxiu

A. B.

Un dels principals atractius de 
l’estiu a Gràcia, el llac del Parc de 
la Creueta del Coll, obre portes 
aquest divendres aprofitant la fes-
ta de Sant Joan. Amb una superfí-
cie de 2.700 metres quadrats, una 
altura màxima de 60 centímetres 
i un aforament de 840 persones, 
l’espai de bany, que compta també 
amb una illeta central amb pal-
meres i datileres, està oberta com 
sempre fins a l’11 de setembre i té 
un preu d’accés individual de 2,35 
euros. També hi ha targetes de deu 
sessions a 17,70 euros. El llac obre 
tots els dies de 10.00 hores a 20.30 
hores de dilluns a diumenge. 

El llac de la 
Creueta obre 
temporada de 
bany divendres

“És un error important 

de la institució”, carrega 

el Districte contra 

l’Ajuntament

Enxaneta i Caspolino subroga el personal 

sense equiparar les condicions laborals 

L’1 de setembre que ve els equips 
educatius de les escoles bressol 
Enxaneta i Caspolino, que han 
quedat integrades en la xarxa 
pública, quedaran subrogats 
amb una categoria provisional 
d’indefinit no fix i no gaudiran 
de les mateixes condicions labo-
rals que la resta de treballadors. 
Aquest és el pacte de transició al 
qual han arribat l’Ajuntament i 
els sindicats i que aquest dime-
cres s’ha ratificat en una última 

Caspolino a aquest setmanari. 
El comissionat d’Educació de 
l’Ajuntament, Miquel Àngel Es-
somba, en compareixença a la 
comissió de drets socials aquest 
dimarts, ha assegurat que les 
educadores d’Enxaneta i Cas-
polino no perdran l’antiguitat 
que tenien però que l’equipa-
ració de sous amb la resta de 
la xarxa s’executarà en tot cas 
en una segona fase. A més, les 
educadores de les dues escoles 
bressol ara assimilades a la xar-
xa pública hauran de competir 
amb la resta d’aspirants perquè 
el seu tipus de contracte obliga 
a treure les places a oferta i la 
resta de la borsa hi aspirarà en 
peu d’igualtat.

S.M.

Entrada de l’escola Enxaneta

reunió per tancar els últims ser-
rells. L’eix de la discussió se cen-
trava en les protestes generades 
en la borsa de treballadors públics 
i en la reivindicació de les educa-
dores de les dues escoles -també 
en la tercera implicada, Els Patu-
fets. “Aquestes condicions signi-
fiquen cobrar al voltant dels 800 
euros quan una mateixa professi-
onal, en una altra escola bressol, 
cobra aproximadament el doble”, 
han apuntat fonts de l’AMPA 

breus

Tres grafiters de 
renom pinten un gran 
mural a Poble Romaní

L’AV Vila de Gràcia 
organitza un acte per 
l’autoorganització

El Xupet Negre, Caesar Baetulo i 
Konair han pintat un gran mural 
en una de les parets de la plaça 
del Poble Romaní aquesta set-
mana per representar la cultura 
popular de Gràcia, plasmant la 
festa de Sant Medir, el Pescaílla o 
els castellers. L’ACIDH ha impul-
sat aquesta iniciativa que busca 
cohesionar els usuaris d’aquest 
espai amb l’art urbà. 

L’Associació Veïnal Vila de Grà-
cia organitza una jornada sobre 
autoorganització als barris i dret 
a la ciutat el dimarts 28 de juny 
a les set a La Violeta. La sessió 
començarà amb el passi del do-
cumental “Temps de Can Vies” i 
seguirà amb un debat amb el seu 
coordinador Pablo Rogero, i amb 
membres de la casa okupada i del 
Centre Social de Sants, per com-
partir experiències. 
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Albert Balanzà

Hereu de projectes d’anteriors 
governs com el Fòrum del Silen-
ci en mandat d’ERC o el pla de 
pacificació de places de CiU, el 
nou programa municipal opta de 
nou per la gestió transversal amb 
millores i reforços d’actuacions 
majoritàriament ja existents. 
Els capítols que es reforcen, per 
exemple, tenen a veure amb ne-
teja i vigilància policial ja que, 
d’una banda, un cop cada quatre 
setmanes una de les places del 
nucli històric serà escenari del 
programa Ens posem a punt de 
repàs a fons de grafits, conteni-
dors o xiclets enganxats i, de l’al-
tra, la Guàrdia Urbana garantirà 
presència nocturna fixa a Revo-
lució, Virreina, Vila de Gràcia, 
Sol i Diamant i dinàmica a Joanic 
i a Gal·la Placídia. 
La nit serà un dels moments clau 
de contenció, sobretot entre juny 
i octubre, com cada any, però a 
partir d’ara es farà una prova pi-

lot a les places del Diamant i del 
Sol per abaixar la intensitat lu-
mínica, gràcies a les possibilitats 
dels LED. “Pot ajudar a reduir el 
nivell acústic”, va apuntar aquest 
dimarts el portaveu de l’equip de 
govern, Robert Soro, en la reu-
nió de les comssions consultives. 
També hi haurà quatre promotors 
d’oci nocturn i sensors ubicats a 
Sol, Diamant, Vila de Gràcia i Pla-
ça del Poble Romanó.
Però la mesura més visible serà 
la constitució d’una Taula Ciuta-
dana a tres places: Diamant, Sol 
i Virreina. Veïns, comerciants i 
entitats constituiran abans de 
l’estiu els tres espais de debat i 
anàlisi que hauran de valorar de 
manera bimensual a partir del 
setembre el conjunt de mesures 
que es van aplicant. 

Sota el lema ‘Places de Gràcia, 
espai públic i convivència’, el Dis-
tricte aprovarà dimecres que ve 
al ple una mesura de govern que 
pretén reforçar les actuacions 
iniciades en els últims anys a les 
places i ampliar les accions fins 
al punt de constituir i dinamitzar 
la ja anunciada Taula Ciutadana 
amb entitats, comerciants i veïns 
en reunions bimensuals. Les 
principals actuacions tindran a 
veure amb l’augment de la neteja 
i de la vigilància policial, si bé 
també es farà una prova pilot per 
reduir la intensitat lumínica a 
favor de menys soroll.

Xavi Tedó

Nenes patinant a la plaça del Diamant 

aquesta setmana

La Taula Ciutadana implicarà veïns i comerciants a Diamant, Sol i Virreina

Les places, amb més neteja i policia, 
combatran el soroll amb menys llum

L’Ateneu de Fabricació del 
carrer Perill, que s’ha cedit 
fins al setembre de 2017 a la 
Fundació Festa Major perquè 
les comissions de carrers que 
ho necessitin facin els seus 
guarnits, engegarà obres du-
rant un any posteriorment per 
estar enllestit el setembre de 
2018. Ara mateix el projecte 
està en fase d’estudis previs i 
al final de la diagnosi per aca-
bar de tancar els usos que tin-
drà, un cop es van fer sessions 
de participació en el marc del 
Pla d’Actuació del Districte.

L’Ateneu de 

Fabricació, a 

finals de 2018

La periodista té ara una botiga a Torrent de l’Olla 

Xavi Tedó

Després de fer tots els papers de 
l’auca, la periodista Imma Sust 
li’n tocarà interpretar un de ben 
diferent: ser la pregonera de la 
Festa Major de Gràcia. No serà el 
primer cop que parla des del bal-
có d’un districte: “Fa molts anys 
vaig ser la pregonera de les fes-
tes de Les Corts i em va fer molta 
vergonya”. 
Sust reconeix que va pensar que 
aquell seria l’últim cop que ho 
faria, però quan la van trucar per 
proposar-li ser la de Gràcia aquest 
any no s’ho va pensar dues vega-
des: “Bàsicament perquè sinó ha-
gués dit que no ho feia” assenyala 
rient. L’encàrrec li ha fet molta 
il·lusió: “Estic contenta, però és 
una responsabilitat, encara que 
és l’únic pregó que m’atreviria a 
fer perquè són les festes que més 
visc i les que més m’agraden, no 
podia dir que no perquè he nascut 
al carrer Secretari Coloma, surto 
per aquí i és on treballo, el meu 
cor em diu que ho faci”. 
La comunicadora, que compta 
amb més de 20 anys d’experièn-
cia treballant a diferents mitjans 
com TV3, Tele 5, La Sexta, Cua-

Imma Sust, pregonera de la 
Festa Major de Gràcia 2016 

tro, BTV, RAC1, Catalunya Ràdio, 
COM Ràdio, RNE o El Periódico 
de Catalunya, és actualment l’en-
carregada de la botiga de pro-
ductes eròtics Amantis situada al 
número 145 de carrer Torrent de 
l’Olla. Un espai on no només hi 
treballa gairebé cada dia sinó que 
“és el lloc de trobada d’amics de 
sempre”. Sust no amaga la seva 
passió per la seva nova feina: “Es-
tic orgullosa de ser una botiguera 
gracienca”. Una botiga que deco-
ra per Festa Major en el marc del 
Concurs de Balcons i Portalades: 
“M’agrada participar a les festes 
i sempre sóc per aquí, de fet em 
combino les vacances per poder 
estar aquella setmana a Gràcia”.
Tot i que encar falten setmanes 
per al pregó, que tindrà lloc la 
tarda del dia 15 d’agost, la peri-
odista ja hi està donant voltes. 
Mantindrà l’estil que la caracte-
ritza: “Serà amè, curt perquè no 
hi ha res pitjor que parlar i que 
no t’escoltin, i amb molt d’humor 
perquè sempre dic que sóc una 
persona seriosa i divertida, serà 
com un dels meus monòlegs”. La 
“dona orquestra”, com es defi-
neix ella mateixa, prepara la ba-
tuta per fer de soprano. 

cedida

Imma Sust serà la pregonera de la Festa Major 2016
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La plaça del Sol recupera la revetlla popular amb sopar i música

La celebració de la Nit de Sant 
Joan pren força a Gràcia. Les 
entitats han preparat diver-
sos actes per viure la revetlla 
al carrer aquest dijous 23 de 
juny. Sopars, orquestres, balls 
i també algunes fogueres, que 
s’encendran amb La Flama del 
Canigó, que enguany celebra 50 
anys. Arribarà a Jardinets a les 
19.30 h i començarà la cercavila 
de benvinguda i a les vuit del 
vespre a la plaça de la Vila tin-
drà lloc l’encesa del peveter i la 
lectura del manifest, en un acte 
organitzat per Òmnium Gràcia.

Silvia Manzanera

Tot i que alguns centres o col.
lectius celebren Sant Joan un dia 
abans, com ara la gent gran del 
Centre Cívic El Coll - La Bruguera, 
el gruix de la festa arrenca la tarda 
del 23 de juny, amb l’arribada de 
La Flama del Canigó i les celebra-
cions de sopars i fogueres a diver-
sos carrers i places de la Vila. Una 
d’elles és la que proposa La Viole-
ta i la Coordinadora de Colles de 
Cultura Popular a la plaça del Sol, 
amb l’encesa de la foguera a partir 
de les nou i després sopar i músi-
ca. El carrer Verdi amb Baixada 
de la Glòria, la comissió de Festes 
del Park Güell, també s’hi suma a 

A.B.

Una imatge de la revetlla de Sant Joan de 

l’any passat

Una setzena de carrers i entitats 
celebren la revetlla de Sant Joan

la festa. Altres entitats i veïns són 
l’Ateneu Roig i la seva revetlla a 
Ciudad Real, el carrer Fraternitat 
(entre Torres i Tordera), Lluïsos 
de Gràcia a la plaça del Nord, a 
partir de les 20 h, a la plaça Anna 
Frank estaran els veïins de Traves-
sia de Sant Antoni, i els de Provi-
dència a la plaça Manuel Torrente. 
També Argentona i Verdi (entre 
Providència i Robí), faran sopar de 
Carmanyola i actuacions musicals. 
Per la seva part, els Castellers es-
taran a Virreina, i la Fundació Fes-
ta Major amb els veïns del carrer 
Llibertat. També hi haurà festa a 
Joan Blanques, Berga, Torrijos i la 
dels comerciants de Providència. 

El Jardinets de Gràcia seran 
l’inici dijous (19.30 h) de la 
cercavila que durà la Flama 
del Canigó. Els Geganters i 
Timbalers Vedruna, una car-
rossa de Sant Medir, els tim-
balers de la Diabòlica i de la 
Vella de Gràcia, acompanyats 
pels Castellers i pels Estudi-
ants de la Pontifícia Univer-
sidad Javeriana de Bogotá se-
ran els encarregats de dur-la.

Les aules insonoritzades i la sala d’actes, trumfos 

A. B.

L’Orfeó Gracienc ha encarat 
aquesta setmana definitivament 
la recta final de la reforma de la 
seu del carrer Astúries amb una 
visita d’obres amb una vintena 
d’entitats en la qual s’ha aprofitat 
per anunciar el 12 de setembre 
com a data d’inauguració de la 
nova etapa. En total hauran estat 
12 mesos de provisionalitat, en els 
quals l’activitat de l’entitat no s’ha 
aturat ni un sol moment, si bé el 
principal accés s’ha fet per la ban-
da del carrer Robí.
Precisament l’accés principal del 
carrer Astúries 83 serà una de 
les grans novetats de la reforma, 
amb l’adéu de les característiques 
portes de fusta que donaran pas 
a unes modernes portes trans-
parents i a un espai on el primer 
que es veurà serà. a mà esquerra, 
el penó històric de l’entitat. En 
aquesta planta baixa, l’altra no-
vetat és el servei de bar, que es 
trasllada a peu de carrer, i cedeix 
l’espai del soterrani on estava 
per a magatzem. La sala d’assaig 
i la sala de l’esbart no presentarà 
grans canvis estructurals.
Però els dos principals trumfos 
de la reforma, que ha dirigit el 
despatx BGC+Landarq durant 
aquests 12 mesos, són al primer i 
al segon pis, amb la sala d’actes i 
les aules d’assaig insonoritzades, 
respectivament. Al primer pis, la 
sala d’actes, la més concorregu-

L’Orfeó Gracienc obrirà el 
12 de setembre la nova seu

da pel gran públic en tota mena 
d’actes al llarg de l’any, s’ha re-
modelat a fons i llueix ja un color 
clar que només conservarà el fons 
d’escenari característic. La instal-
lació d’una cabina de control de 
so serà la gran millora, encara 
que això faci perdre alguna cadira 
a les 270 butaques actuals. 
Al segon pis, on abans hi havia 
espai de magatzem, s’hi han dis-
tribuït fins a vuit sales de dife-
rents mides i totalment insono-
ritzades, les quals serviran per 
allotjar els assajos individuals o 
en grup que es feien a les estan-
ces del carrer Robí.
La reforma de l’Orfeò Gracienc, 
com a la resta de teatres d’entitats 
que s’han reformat a Gràcia (Llu-
ïsos, Cercle, Centre) ha comp-
tat amb el suport del programa 
d’ajuts de l’ICUB i ha sumat un 
pressupost de 1.250.000 euros. 

A.B

L’Orfeó, en la visita d’obres

La cercavila

de la Flama 

del Canigó
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Si voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu electrònic a redaccio@independent.cat o bé un fax al 93 217 06 80

recomanem

Concert anual del cor Barcelona Rain-
bow Singers a la Fontana. Aquest dis-

sabte La Fontana acollirà el concert anu-

al del cor Barcelona Rainbow Singers, 

coral del club esportiu LGBT Les Pante-

res Grogues. Nascuda el 2010, està for-

mada per cantants amateurs i professi-

onals, amb un repertori contemporani 

de diferents estils, sobretot adaptacions 

de cançons de musicals i pop, amb una 

posada en escena dinàmica. Volen con-

tribuir a normalitzar el fet LGBT gràcies 

a un grup d’intèrprets que canta dintre 

de les tessitures de baix, baríton, i tenor. 

Presenten un nou espectacle basat en 

cançons de pel·lícules musicals.

Dissabte 25 de juny a l’Espai Jove 

La Fontana (Gran de Gràcia, 190), 

a les 20 h

Plaça Sedeta, a les 19 h

Nit de ball i cant flamenc.
La Caja Fuerte (Bruniquer, 57), a les 21 h

Dimarts 28 de juny

Taller d’estiu amb Jumping Clay.
Cavall de Cartró (Providència, 60), d’11 h a 13 h 

Concert: Sweet Gipsy Swing Nights.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a 
les 21.30h

Concert: Sonia Serrabo, ecos de Brasil.

L’Astrolabi (Martínez de la Rosa, 14), a les 21.30h

Dimecres 29 de juny

Concert: Nocturna Discordia Sessions.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 20h

Concert: Soda Soul Sessions.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Concert: Ian Currie States.
L’Astrolabi (Martínez de la Rosa, 14), a les 20h

Nit de jazz a càrrec de Yana Lizunkova & 
Gon Dragón.
La Caja Fuerte (Bruniquer, 57), a les 21 h 

Concert: Camilla Mathias.
L’Astrolabi (Martínez de la Rosa, 14), a les 22h

Dijous 30 de juny

Festa Major. Ball folk i sardanes amb mú-

sica en directe de Radiokuartet. Organit-

za l’Associació de Pensionistes i Jubilats 

La Sedeta.

Plaça La Sedeta, a les 19 h

Salsa en viu.
La Caja Fuerte (Bruniquer, 57), a les 21.30 h 

Concert: Merylemon.

La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a 
lels 21.30h

Concert: Soda Jam Session.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30h

Concert: Xeroots.

L’Astrolabi (Martínez de la Rosa, 14), a les 21.30 h
Amb el suport de:

EXPOSICIONS

Fins al 26 de juny

Exposició 16×16: Setze jutgesses per al 
2016. Mostra que visibilitza i reconeix el 

talent femení en el món de la música po-

pular a través de la trajectòria i l’obra de 

16 cantants representatives del panora-

ma musical català actual.La mostra, a més 

de recordar les dones referents de la can-

çó, ret un especial homenatge a Maria del 

Mar Bonet, la darrera dona d’Els Setze Jut-

ges, que enguany commemora 50 anys als 

escenaris.

Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 190) 

Del 29 de juny al 8 de juliol

Festa Major del Camp d’en Grassot: Expo-

sició Sardenya, 75 anys del nostre camp. 
Mostra de fotografies i textos sobre la 

història de l’estadi del CE Europa (1940-

2015) i sobre la transformació urbanística 

de Gràcia. 

CC La Sedeta (Sicília, 321) 

Fins al 30 de juny

Terrestres. Amb la participació de cinc ar-

tistes de diversos països llatinoamericans, 

que han desenvolupat les seves carreres 

a Europa, en especial, a Anglaterra i Espa-

nya: Mercedes Baliarda, Cecilia Bonilla, Ka-

ti Riquelme, Dafna Talmor. La investigado-

ra Elisa Rodríguez Campo és l’autora del 

text de la mostra i la selecció d’obres ha 

anat a càrrec de Lucía Piazzani. 

Verdi_Verd (Verdi, 102)

35 anys de la Vella. Commemoració del 

35è Aniversari de la Colla de Diables la Ve-

lla de Gràcia amb una exposició fotogrà-

fica sobre les persones que formen i han 

format part de la colla al llarg de la seva 

història, buscant la part més personal de la 

vida dins l’entitat. L’exposició es pot visitar 

en horari de l’equipament.

La Violeta (Maspons, 6)

Exposició Edu Moner i amics. Exposició 

col·lectiva amb obres realitzades amb di-

verses tècniques (collages, gravats, car-

tells), que repassa la lluita del jove graci-

enc i dels seus companys contra el servei 

militar i l’especulació amb l’okupació de 

diferents edificis, com el cinema Princesa, 

on hi va viure uns mesos fins que va ser 

desallotjat.

CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

Exposició Cap endins i cap enfora. La 

mostra recull els treballs de l’activitat in-

novadora que va més enllà de l’art: el taller 

per a persones entre 60 i 95 anys de Gràcia 

“Grans creatius i diversos”. Celebrat al Ca-

sal de Gent Gran del carrer Siracusa. L’ac-

tivitat barreja art i interculturalitat, experi-

ències compartides i la saviesa que dóna 

la maduresa. 

Seu del Districte (Pl. Vila, 2) 

Fins al 30 de juliol

Exposició A la feina com a casa. El Grup 

Artístic Zô3, amb la col·laboració del Grup 

d’Estudis del Coll-Vallcarca, mostra un re-

cull de fotografies de tots els comerços i 

empreses que han existit al Coll-Vallcarca 

des de principis de segle. L’exposició -em-

Divendres 1 de juliol

Activitats lúdiques per a tots els públics. 

Gimcana del reciclatge i obsequi. 
Plaça Sedeta, a partir de les 15.30 h

Teatre: No et quedis plantada, a càrrec 

de Puntuals. 

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17 h

Concert: Banda Municipal de Barcelona, 

sota la direcció d’Henrie Adams.

Plaça La Sedeta, a les 19 h

Concert jazz: Alive Duo (Maria Lamata, 

veu + Rai Castells, guitarra).

Barrok (Passatge Nogués, 3), a les 21.30 h

Concert: Obsesión.

Cafeteria del Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), 
a les 22 h

La festa Colorá. Música popular del Carib 

colombià.

La Caja Fuerte (Bruniquer, 57), a les 21 h 

Espectacle de teatre musical a càrrec dels 

alumnes d’Èxit Escènic: Rent. Adaptació 

dirigida per l’actor i director Ivan Padilla.

CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 21 h

ENTITATS

Dissabte 25 de juny

Taller de bicis autogestionat. Espai per 

compartir eines, informació i coneixe-

ments per poder autoreparar-se les bi-

cis.Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), d’11 a 14 h

Teatre: Els vuit darrera el teló. Taller de 

teatre de Gent Gran als matins. Entrada 

gratuïta (donatiu voluntari per a Càritas)

El Centre (Ros de Olano, 9), les 18 h

Dissabte 2 de juliol

Els secrets de la Fotografia Macro. Sessió 

teòrico-pràctica on s’exposaran les ba-

ses de la tècnica de la macrofotografia.

Aula Ambiental Turull (Pg. Turull, 2), a les 10 h

marcada al programa de la Festa Major del 

Coll- homenatja els negocis que han exis-

tit durant 40 i 50 anys al barri i que a causa 

de la crisi han anat desapareixent.

CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

ACTES

Dijous 23 de juny

Concert Boogie Night: Anabitarte Dj + 
Muerta Sánchez Dj.
Plaça d’Anna Frank, a les 21h 

Revetlla de Sant Joan amb salsa en viu.

La Caja Fuerte (Bruniquer, 57), a les 21.30 h 

Concert: Soda Jam Session.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Espai de meditació, Ana Bernáldez.
Carreró de les Carolines, 8-10, a les 19 h

Divendres 24 de juny

Concert: Daniel Lança presenta Vaga-

bunda de Rua.

La Caja Fuerte (Bruniquer, 57), a les 22.30 h 

Concert: Gipsy Klezmer Lab.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22h

Concert: Rubén Artabe.

L’Astrolabi (Martínez de la Rosa, 14), a les 21.30h

Concert: Big Mouth.
La Maceta (Progrés, 38), a les 22h

Dissabte 25 de juny

Teatre: Roba bruta, cia Vada Retro.

CC La Sedeta (Sicília, 3219, a les 18 h 

Concert: Move it! Cor Barcelona Rain-
bow Singers.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190-192), a les 20h

Improvisació teatral: Los Modestos.
La Caja Fuerte (Bruniquer, 57), a les 20 h 

Concert: Those Pretty Wrongs.
Continental Bar (Providència, 30), a les 22h

Concert: A ciegas.
La Sonora de Gràcia (R. Sant Miquel, 59), a les 22h

Concert: Post al aire.
L’Astrolabi (Martínez de la Rosa, 14), a les 22.30h

Diumenge 26 de juny

Teatre: Roba bruta, cia Vada Retro.

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h 

Improvisació filosòfica amb debat: Nico-
las Acevedo.
La Caja Fuerte (Bruniquer, 57), a les 20 h

Teatre: Meugenio. Homenatge a Eugenio.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a 
les 21h

Concert: Jam Bluegrass.
L’Astrolabi (Martínez de la Rosa, 14), a les 20h

Dilluns 27 de juny

Taller: Graffiti per adolescents.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190-192), d’11 a 13 h 

Mostra de tallers de ball.
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L’Artesà fa una crida per recuperar la memòria musical col·lectiva arran del primer Festival Folk a BCN

El CAT comença a escalfar mo-
tors per al trentè Festival Tradi-
cionàrius 2017. I la primera pen-
sada, de la mà de Jaume Arnella 
i la complicitat del director de 
l’Artesà, Jordi Fàbregas, és reu-
nir els grups de folk creats entre 
els anys 60 i 70 arreu dels Països 
Catalans. L’objectiu és recollir el 
testimoni d’aquelles bandes que 
representen el testimoni musical 
col·lectiu d’un moment concret, 
a través de fotografies, partitu-
res o gravacions. I, és clar, fer 
una ‘cantadeta’: un dissabte a la 
plaça Anna Frank i en el cartell 
del XXX Tradicionàrius. 

Silvia Manzanera 

”Què us sembla si un dissabte fem 
una arrossada i fem gresca des del 
vermut a la sobretaula?” Aques-
ta és la crida que el CAT llença 
aquests dies per commemorar els 
50 anys del Grup de Folk i organit-
zar, en el marc de la propera edi-
ció del Tradicionàrius, una gran 
trobada de grups de folk de finals 
dels anys 60 i fins als 70. En pocs 
dies han començat a arribar via 
mail i xarxes socials informacions 
i dades d’aquestes bandes que no 
feien cançó d’autor sinó que tenien 
com a principal referent els temes 
de Pete Seeger o Joni Mitchell. 
L’any 1968 al Parc de la Ciutadella 
va tenir lloc el Primer Festival Folk 
on es va presentar el Grup de Folk; 
a partir d’aquell moment i fins a fi-

Cedida

Una gran trobada al CAT de grups de folk 
dels 60, primer acte del 30è Tradicionàrius

nals dels 70 es van formar diversos 
Grups de Folk arreu del territori. 
Amb motiu de la celebració dels 50 
anys del Grup de Folk, el CAT pre-
tén recollir el testimoni dels grups 
de folk d’aquella època, “recuperar 
la memòria musical col·lectiva i de 
l’esperit del moment”, recopilant 
fotografies, partitures, gravacions, 
“i de pas, fer una cantadeta”; la 
idea és fer una trobada un dissabte 
a la plaça d’Anna Frank. 
Segons el CAT, es van crear grups 
de folk a Gràcia, Sants, Manresa, 
Vilanova i la Geltrú, Cornellà de 
Llobregat, Vilafranca del Pene-
dès, Sabadell, Molins de Rei, Olot, 
Premià de Mar, Mallorca, Menor-
ca, Reus, Vic, L’Espluga de Fran-

El Grup de Folk, al festival de la Ciutadella de 

Barcelona del 1968

colí, Mollerussa, Granollers i País 
Valencià. La crida, en principi, té 
com a data límit per enviar infor-
mació i material, el 20 de juliol. 

Per tal de fer-ho més extensiu, el 
CAT s’ha fet resssò a les xarxes so-
cials (@tradicionarius) i utilitzarà 
l’etiqueta #cridaGrupsdeFolk.  

C4 Trío i el seu ‘Vertigen musical 

veneçolà’, al festival Grec

Casa Amèrica Catalunya i el 
CAT oferiran, en el marc del fes-
tival Grec, el concert Vertigen 
musical venèçolà, a càrrec del 
C4 TRío en la seva primera gira 
per Europa després d’obtenir 
un Grammy. El cuatro és l’in-
trument nacional d’aquest país 
llatinoamericà, un instrument 
tradicional de corda, avantpas-

sat de la guitarra i cosí americà 
de la tiorba, el charango i el ca-
vaquinho. La banda va celebrar 
l’any passat el desè aniversari i 
s’ha convertit en un dels grans 
renovadors de la música d’arrel 
del seu país. El seu so es carac-
teritza per portar la musicalitat 
tradicional fins a territoris con-
temporanis com el jazz.

Silvia Manzanera

Els Lluïsos de Gràcia i el maga-
zin cultural L’Ampli han posat en 
marxa el concurs DescoNNecta 
2016 de música en viu, dirigit a 
grups musicals novells. El con-
curs, que ja té obert el període 
d’inscripció (fins al 10 de juliol), 
clourà el 26 de novembre amb 
un concert entre els dos finalis-

Els guanyador farà de teloner d’un grup professional i actuarà en un festival

Els Lluïsos i L’Ampli impulsen un 
concurs per a bandes joves i novells

tes al teatre de Lluïsos. Els dos 
grups faran de teloners d’un grup 
professional conegut que l’en-
titat anunciarà al setembre, i el 
grup guanyador serà programat 
a un festival de música en viu de 
l’àmbit català el 2017 encara per 
revelar. Inicialment se seleccio-
naran vuit grups, que es donaran 
a conèixer al setembre, i tocaran 
en dos concerts en directe el 8 i 

el 15 d’octubre al pati dels Lluïsos. 
El concurs és la nova versió del ci-
cle de música de petit format per 
a joves músics que es feia antiga-
ment al bar de Lluïsos de Gràcia. 
La nova etapa del DescoNNecta 
va dirigida a músics menors de 25 
anys i en una proporció petita, els 
grups poden incloure membres 
de més edat, però que no superin 
mai els 29 anys. 

Cedida

L’escola Slam Dancing Studio estrena el musical Peter Pan. 
L’escola -que fa un any que va obrir al carrer Llibertat- va estrenar 
el passat cap de setmana al Sants Teatre del Centre un dance-dra-
ma d’una hora que porten cinc mesos treballant. Hi han participat 
més de 65 alumnes i està basada en el popular conte de Peter Pan. 
El centre ha destacat la implicació i la col.laboració de professors, 
alumnes i les famílies. 

Horari d’estiu a les 
biblioteques, excepte
a la Jaume Fuster
Del 24 de juny al 24 de setembre 
comença l’horari d’estiu a les bibli-
oteques, tot i que la Jaume Fuster 
manté l’horari habitual. La Vila de 
Gràcia tancarà de l’1 al 15 d’agost 
i la sala d’estudis del 25 de juliol 
al 24 d’agost. I la Cot i Miralpeix 
no obrirà els dissabtes en aquest 
període de temps i tancarà l’agost. 

JM Contel

Redacció

El cantautor Raimon ha tornat a 
la plaça del Sol aquest dimarts a la 
tarda per recordar el seu concert 
del 20 d’agost de 1975, en un do-
cumental que BTV emetrà a partir 
de setembre, a l’espai Va passar 
aquí, en el qual també ha parti-
cipat l’historiador gracienc Josep 
Maria Contel. El cantautor explica 
els fets d’aquell dia, quan a l’inici 
del concert, fora de l’envelat la po-
licia detenia un activista d’esquer-
res, fet que va provocar un avalot 
sobre els policies presents, que va 
acabar amb la detenció indiscrimi-
nada de 27 persones. 

Raimon torna 
a plaça del Sol 
per recordar el 
concert del 75

breus
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El Lliure ha presentat la tempo-
rada 16/17, la del 40è aniversari, 
dies abans de tancar-ne l’actual 
amb 127.459 espectadors i un 
89% d’ocupació. El 40 aniversari 
del Teatre Lliure coincideix amb 
els 125 anys de la Cooperativa La 
Lleialtat. Per celebrar-ho, Lluís 
Pasqual dirigirà una lectura 
dramatitzada, ‘El ferrer de tall’ 
de Serafí Pitarra. El cartell del 
proper curs pretén reunir un 
nombrós grup de persones que 
sentin que el Lliure “encara és la 
seva casa de teatre”.

Silvia Manzanera

El proper 2 de desembre farà qua-
tre dècades que el Lliure va obrir 
per primera vegada les portes 
del teatre de Gràcia. L’aniversa-
ri, doncs, marcarà una tempora-
da que vol reunir un grup el més 
nombrós possible de persones per 
a les quals el Lliure “hagi estat o/i 
sigui encara la seva casa de teatre”. 
Així, es recupera Les noces de Fi-
garo -el mític muntatge que va di-
rigir Fabià Puigserver el 1989- ara 
sota la direcció de Lluís Homar 
-el Figaro del muntatge original- 
amb Marcel Borràs, Joan Carre-
ras, Mònica López, Victòria Pagès 
i Mar Ulldemolins, entre d’altres. 
La temporada oferirà un total de 
36 produccions entre espectacles 
internacionals (Milo Rau, Claire 
Cunningham o Teatro Stabile Na-
poli), produccions pròpies (el pri-
mer Txèkhov d’Àlex Rigola, Ivà-
nov amb Joan Carreras, el primer 
Ibsen de Julio Manrique, L’ànec 
salvatge amb Ivan Benet i Pablo 
Derqui, o l’adaptació de la novel-
la de Charlotte Brönte Jane Eyre 
a càrrec de Carme Portaceli amb 
Clara Segura i Ramon Madaula; 
coproduccions (In memoriam. La 

Felipe Mena

Ramon Madaula i Clara Segura, junts a ‘Jane Eyre’, en l’adaptació de Carme Portaceli

quinta del biberó o l’homenatge de 
Lluís Pasqual als joves cridats pre-
maturament a files l’abril de 1938 
per lluitar a la batalla de l’Ebre, 

amb els nois de La Kompanyia), o 
les funcions solidàries en benefici 
dels refugiats. En aquesta catego-
ria s’emmarca el projecte amb ex-
perts en emigració i representants 
d’ONGs, De Damasc a Idomeni, 
en què hi participaran 20 autors, 
20 directors i 20 intèrprets.
A més, el 40 aniversari del Teatre 
Lliure coincideix amb els 125 anys 

de la Cooperativa La Lleialtat. Per 
celebrar-ho, Lluís Pasqual dirigirà 
una lectura dramatitzada, El fer-
rer de tall de Serafí Pitarra.
Pel que fa a les xifres, els especta-
dors totals de la temporada 15/16 
han estat 127.459 (17.724 més que 
l’anterior), amb una ocupació glo-
bal del 89%, amb 33 espectacles i 
516 funcions. Per espais, el Lliure 
de Montjuïc haurà rebut 92.232 
espectadors i assoleix un 86,5% 
d’ocupació (7 punts més que la 
temporada anterior), mentre que 
el de Gràcia ha rebut 35.227 es-
pectadors amb un 96,3% d’ocu-
pació (2 punt més que l’any pas-
sat). La recaptació total ha estat 
de 1.644.753 euros, i l’espectacle 
més vist a la Vila, Ser-ho o no, 
amb 6.950 espectadors i un 100 % 
d’ocupació. 

La sala de Gràcia clou temporada amb 35.227 espectadors i 96 % d’ocupació 

El Lliure celebrarà 40 anys i 125 de 
La Lleialtat amb un text de Pitarra

La nova temporada 

inclou diversos projectes 

solidaris en benefici 

dels refugiats

crítica d’art

És la primera vegada que exposa 

a Barcelona l’escultora Inma 

Amor (Palència, 1978). Ho fa ara a 

la Galeria Atelier (Pl. Rovira i Trias, 

9) amb la sèrie Geometries, on es 

poden contemplar una desena 

de peces realitzades aquests cinc 

darrers anys, convivint a la ve-

gada amb una col•lectiva d’obra 

gràfica, amb autors com Tàpies, 

Scully, Barceló, Plensa o Chillida, 

entre altres.

Inma Amor treballa el ferro des 

de ben jove, ja que el seu pare 

té un taller de forja. És llicen-

ciada en Història de l’Art i ha 

fet diversos cursos d’escultura. 

Tanmateix, a part de dedicar-se 

a l’escultura, també es dedica al 

disseny de joies, participant en 

diverses exposicions de joieria 

d’autor. La seva primera escultu-

ra pública va ser l’any 2002 a la 

localitat palentina de Mazani-

egos, i es titula Monumento al 

Herrero. 

A l’Atelier trobem un conjunt 

d’escultures amb formes geo-

mètriques de ferro corbades 

i soldades, cobertes amb una 

pàtina oxidada que recorden, 

d’alguna manera, els treballs 

d’Alfaro i de Sempere, sent la 

línia corba la principal protago-

nista, encara que el buit també 

Inma Amor, la fragilitat del ferro

Ramón Casalé

ocupa la majoria de l’espai. La 

idea conceptual que s’endevina 

en cadascuna de les peces no 

ho és solament per l’existèn-

cia d’un llenguatge abstracte, 

sinó per les raons que porten a 

l’artista a desenvolupar el seu 

discurs, com és el seu interès 

per la natura. Una natura, on 

el vent, les onades i els núvols 

es mouen a través d’un diàleg 

amb les corbes que s’ entrella-

çant per l’espai, tal com es pot 

contemplar amb les peces Fràgil 

I i Fràgil II. 

L’artista doblega el ferro amb 

tota naturalitat, a pesar de la 

seva duresa i rigidesa, trobant el 

punt exacte de fer la soldadura, 

donant com a resultat una obra 

que sembla ser lleugera i volàtil. 

Les formes que es van creant les 

associa a les idees de sentiment, 

emoció i sensibilitat , fruit de 

les seves pròpies experiències 

vitals. El resultat és una obra on 

predomina la idea de silenci i 

per això el seu treball s’inicia, se-

gons la pròpia artista, “com una 

sensació inesperada, a vegades 

és alguna cosa que m’altera i de 

la que haig de desprendre’m per 

relaxar-me i altres en canvi és 

alguna cosa sublim com quant 

surt el sol”.  

La Fontana

La Fontana amb els refugiats. El personal de l’Espai Jove va orga-
nitzar, el passat divendres, una jornada per recaptar fons per als refu-
giats. Des de les sis de la tarda i fins ben entrada la matinada, l’equi-
pament es va omplir de diverses activitats, com ara un taller de Stop 
Mare Mortum al voltant de l’exposició Rostres de la Mediterrània, i va 
cloure amb el concert de La Golden Beat, Gats i PD Komi.  

cartellera

 CINEMES

 BOSQUE MULTICINEMES. Rambla del Prat, 
 15. Tel. 93 217 26 42.
• Buscando a Dory. Dv, ds, dg, dm, dc i dj, 16.00, 

18.10, 20.20 i 22.25. Dl, 15.55 i 18.00.

• Capitán Kóblic. Dj, 22.20.

• Un doctor en la campiña. Dv, ds, dg, dm i dc, 20.15 

i 22.20. Dl, 22.20. Dj, 20.15.

• Ninja Turtles: Fuera de las sombras. Dv, ds, dg, dl 

i dm, 16:15, 19.15, 22.15

• Si Dios quiere. Dv, ds, dg, dl i dm, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.00

• The Program (El ídolo). Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 

16.00, 18.10, 20.20 i 22.00. 

• Alicia a través del espejo. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 

dj, 16.10.

• Capitán Kóblic. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 16.05, 18.10, 

20.15, 22.20. Dj, 16.00, 18.00 i 20.00.

• Dos buenos tipos. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 19.10, 

22.10

• X-Men: Apocalipsis. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.05.

• Expediente Warren: El caso Enfi eld (The Conju-
ring). Dv, ds, dg, dl i dm, 16.00, 19.00, 22.00.

• Warcraft: El orígen. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 19.05, 

22.05. Dl i dj, 19.05.

CINEMES GIRONA. Girona, 177
• La leyenda de Barney Thompson. Dv, ds, dg, dc, i 

dj, 18.00. Dv, dg, dl i dj, 16.00, 20.00 i 22.00.

• Rumbos. Dv, ds, dg, dc i dj, 18.00. 

• Zoran, mi sobrino tonto. Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00.

• Albert. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 18.00.

• Sexe, maraques i chiuahues. Dc, 20.00. 

• El valle oscuro. Dv, dc i dj, 22.00.

•La distancia más larga. Dc, 20.00.

• La orilla. Dv, 16.00, 20.00 i 22.00. Ds, 22.00. Dg, dc i 

dj, 16.00 i 22.00. Dl i dm, 18.00.

• Casa Asia: Fire: Starting Over. Ds, 20.00.

• Casa Asia: Fire: West North West. Ds, 22.00.

• Pozoa amargo. Dv, ds, dg, dl dc i dj, 20.00.

• Benidorm, mon amour. Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00 i 

22.00. Dl i dm, 18.00 i 20.00.

• Gamer experience. Ds, 16.00.

• La batalla d’Amed. Dc, 20.00

CINEMES TEXAS. Bailèn, 205. [VOS català. 

933487748 www.cinemestexas.cat]

•  Sala 1: El jutge. 16.00, 18.00 i 20.00. L’abraçada 
de la serp. 22.00. 

•  Sala 2: Spotlight. 15.45, 18.00 i 22.10. Llums de 
paris. 20.15.

 •  Sala 3: La joventut. 22.15. La modista. 15.50, 

18.00 i 22.10. 

•  Sala 4: Corazón de León. 16.00 i 18.00. Carol. 
18.00 i 22.15.

SESSIONS TEXAS NANOS. En català i 3 €.16.00 

•  Sala 4: La cançó del mar.

VERDI HD. Carrer Verdi,  32 
• Si Dios quiere. 12.00, 16.05, 18.10, 20.20 i 22.30.

• El rei borni. 16.10.

• Fatima. 18.25.

• Un doctor en la campiña. 18.05.

• Francofonía. 16.15 i 20.10

• Capitán Kóblic. 12.00, 16.10, 18.15, 20.25 i 22.30.

• Alcaldessa. 20.30.

• Julieta. 18.00 i 22.25.

• Pascual Duarte. 20.15.

• Un hombre de altura. 12.00, 16.05, 18.10, 20.20 

i 22.30.

• Green Room. 22.00.

• Buscando a Dory (VOSE). 12.00.

VERDI PARK. Torrijos,  49. 
• Mañana 16.00.

• El mundo sigue. 20.15.

• El olivo. 20.10.

• Mi hija, mi hermana. 16.00 i 20.20.

• Grande familias. 18.10 i 22.30.

• Green Room. 22.00.

• 7 diosas. 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.

• El hombre perfecto. 22.20.

• Todos queremos algo. 20.15.

VERDI KIDS: 

• Alicia a través del espejo. 18.00.

• Buscando a Dory. 12.00.

• Kerity. La casa de los cuentos. Dg, 11.30. 

• Ernest & Celestine. Dg, 11.30.

• El libro de la selva. 12.00. 

TEATRE

SALA PORTA 4, Església, 4-10
• Selecció de personal. Fins al 25/06. Ds, a les 22 h
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Àngel Garreta

El club de La Salut només ha pogut incorporar dues joves promeses de la selecció holandesa 

En els darrers anys molts juga-
dors holandesos han marxat del 
seu país per agafar rodatge en 
altres lligues. El conveni signat 
entre la Federació holandesa i els 
clubs de la Divisió d’Honor l’any 
passat ha permès que set juga-
dors hagin jugat aquí aquesta 
temporada i enguany en torna-
ran a venir més. Dos d’ells, Guus 
van Yperen y Jesser Nispeling, 
jugaran al CN Catalunya. 

Xavi Tedó

Es tracta de jugadors nascuts en-
tre els anys 1995 i 1997 amb molt 
de talent, grans condicions físi-
ques i una notable capacitat de 
sacrifici. L’entrenador del Cata-
lunya, Tato Garcia, destaca que 
les dues incorporacions “juguen a 
la selecció holandesa i són joves 
promeses que necessiten agafar 
experiència, però que ens ajuda-
ran molt en el treball col•lectiu”. 
Aquests no seran els últims fit-
xatges de l’equip de La Salut, que 
ha vist com perdia bona part de la 
seva plantilla. Gabor Egedi i Òscar 
Álvarez es retiren, el porter Albert 
Clols deixa la màxima competició 
per centrar-se en els estudis, com 
Adrià Carabí, que farà el MIR. Rai 
Santiberi també marxa a Austràlia 
buscant un canvi d’aires a nivell 
personal i professional i el nor-
damericà Josh Stiling encara no 
ha notificat si tornarà. El tècnic 
reconeix que “són baixes impor-
tants que tenien un pes específic 

L’holandès Guus van Yperen és un dels primers 

reforços del CN Catalunya

dins l’equip, intentarem suplir-
les, però no està sent fàcil perquè 
tenim un pressupost mol limitat”. 
El club manté els 50.000 euros de 
les darreres temporades, però la 
majoria de clubs el doblen, fins i 
tot el Waterpolo Navarra, que va 
quedar per sota, i això fa que l’staff 
tècnic estigui lligat de mans i peus 
a l’hora de fitxar. Garcia revela 
que “estem temptejant jugadors 
que no han renovat, però no te-
nim res lligat encara i en dues o 
tres setmanes hauríem de tancar 
la plantilla”. L’objectiu no serà en-
guany classificar-se pel play-off o 
la Copa: “Aquest any serà més dur, 
lluitarem per no baixar”. 

La manca de pressupost i les baixes 
aboquen el Catalunya a lluitar per salvar-se

Passadís d’honor al Prebenjamí 

A, brillant campió de lliga
Relleu a les banquetes. Els en-
trenadors del sènior femení 
i del sènior b no seguiran la 
temporada vinent. L’staff tèc-
nic de les noies té decidit fer 
un pas enrere amb la voluntat 
d’obrir una nova etapa a l’en-
titat. El primer entrenador 
Marcos López, que ha estat 
l’artífex dels dos ascensos con-
secutius, i el seu ajudant David 
Lambán, que porta vuit anys al 
Vedruna com a primer entre-
nador i després com a mà dre-

ta de López, volen que arribin 
nous aires a la banqueta: “La 
lògica diu que toca un relleu” 
opina Lambán. Tampoc segui-
rà Oriol Cervera com a màxim 
responsable del segon equip 
masculí, que plega per “motius 
personals”. Tot i està a punt 
d’aconseguir un ascens histò-
ric i reconèixer que és el seu 
“millor any per la complicitat 
amb els jugadors”, el tècnic ja 
té presa la decisió i no conti-
nuarà encara que l’equip pugi. 

cedida

Fer renova i 
el club espera 
que també ho 
faci Gianni

X. T.

Amb la llista de baixes i renova-
cions ja confirmades, a l’Europa 
només li resta saber si Gianni, el 
porter titular, seguirà a l’equip. El 
porter ha signat una temporada 
espectacular en l’any del seu debut 
i l’Olot, equip que el va cedir l’any 
passat, no compta amb ell tot i el 
descens a Tercera. Els graciencs 
ho volen aprofitar per aconseguir 
la seva renovació, però les ofertes 
que està rebent d’altres equips han 
provocat que encara no hagi pror-
rogat el seu contracte. Qui sí que 
ho ha fet és Fer, el segon porter, 
que sumarà la seva segona tempo-
rada a Gràcia. Als seus 21 anys es 
mostra com un porter amb projec-
ció. El jove jugador, que va debu-
tar oficialment en lliga en el tram 
passat de l’anterior temporada, 
seguirà creixent vestit d’escapulat. 
Fer ha jugat un total de 3 partits 
(2 de titular, amb un total de 220 
minuts acumulats). Amb ell, ja són 
vuit els jugadors que han renovat 
amb l’equip escapulat: Cano, Al-
berto, Javi Iglesias, Rubi, Fran 
Bea, Uri i Abel Rita. La propera 
setmana el club anunciarà més 
fitxatges per suplir les nombroses 
i inesperades baixes que ha patit el 
conjunt gracienc. 

El Campus d’Estiu de l’entitat 

arriba a la setena edició 
Natació i waterpolo, activitats 
aquàtiques, jocs motrius, però 
també handbol, futbol, bàs-
quet, voleibol, frontó, pàdel, 
jocs educatius, tallers, ma-
nualitats i una sortida lúdica 
setmanal. Aquesta és la vari-
ada oferta del Campus d’Estiu 
del CNC, que enguany arriba 
a la setena edició. L’objectiu 
d’aquest campus adreçat a 
nens entre 5 i 14 anys és for-
mar-los en un marc d’activitats 
recreatives, esportives i educa-

tives. L’entitat preveu que en-
guany s’hi apuntin entre 125 i 
150 infants en una iniciativa 
que es va consolidant any rere 
any: “Cada cop té més accep-
tació al barri i s’hi inscriben 
molts nens que no són socis 
del club” assenyala Tato Gar-
cia, coordinador i també en-
trenador del primer equip, que 
afegeix que “allò que busquem 
és obrir el campus al públic en 
general i és una de les activi-
tats que funciona millor”.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||esports
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La seva principal activitat són 
les extraescolars per treballar 
les emocions que organitzen 
a les tardes per a canalla de 
tres a catorze anys. “Amb els 
petits fem circuits de proves, 

La Nau Espacial

La Clara llegint un conte en un dels tallers emocionals que realitza amb infants 

Tripulant les emocions

jocs tradicionals com L’Oca, que 
adaptem, jocs de pistes, contes o 
meditació” remarca la Clara. Amb 
els grans, afegeix, “fem un treball 
més reflexiu perquè coneguin les 
emocions i puguin expressar si se 
senten tristos, alegres o enfadats”. 
Això no treu el component lúdic a 
les sessions perquè tot es fa sem-
pre mitjançant el joc, el millor re-
curs educatiu. 
Tot i els avenços que s’han els dar-
rers anys per abordar l’educació 
emocional, la codirectora creu que 
encara és una assignatura pen-
dent: “La majoria de pares no ho 
han treballat de petits i els hi cos-
ta transmetre-ho als seus fills, ara 
hi ha escoles que en fan, però les 
famílies en general van molt per-
dudes en la gestió de les emocions 
i així ens ho fan saber”. 
La millor recompensa d’aquests 
tallers és que “els nens i els pa-
res venen molt contents”, afirma 

L’espai de lleure d’educació emocional, La Nau Espacial, farà un any

La Clara i la Sandra fa més 
de deu anys que es coneixen 
perquè havien estat monitores 
de casal i de colònies. Amb 
l’experiència acumulada, la 
formació que han seguit i els 
seus estudis de psicologia i 
pedagogia van decidir fa un 
any muntar un espai de lleure 
d’educació emocional per 
als infants amb la voluntat 
d’aplicar el joc a les emocions. 
La resposta no podia ser més 
satisfactòria. 

reportatge Xavi Tedó

la psicòloga, que reconeix que 
l’obertura d’aquest espai al nú-
mero 29 del carrer Verntallat 
no va estar exempta de dificul-
tats per la crisi. 
Que les coses els hi funcionen 
ho demostra que s’han quedat 
sense places per al Casal d’Es-
tiu que posaran en marxa per 
primer cop el mes de juliol i les 
dues primeres setmanes de se-
tembre: “Treballarem les emo-
cions de manera més relaxada 
resolent problemes emocionals 
d’altres planetes i farem sorti-
des, jocs d’aigua o a la piscina”. 
Després de fer tallers per a pa-
res perquè tinguin recursos a 
casa, estan en converses amb 
escoles per impartir educació 
emocional a les extraescolars 
del migdia i al setembre ha-
bilitaran un espai de criança i 
acompanyament emocional als 
matins com a punt de trobada. 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||activitat econòmica
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la torratxa

Luís Ángel 

Fernández 

Hermana

gràcia escapulada

C.E. Europa: el got mig ple

Diumenge 29 de maig, partit 
de tornada entre l’Europa i San 
Fernando: Lluint amb orgull 
la última samarreta escapula-
da que vaig vestir i amb el meu 
fill també amb la l’escapulada 
al meu costat, intentem empè-
nyer desde la grada. Portem un 
bon resultat de l’anada i el par-
tit sembla començar de manera 
immillorable quan ens posem 
per davant al poc d’iniciar-se.
Però arriba el minut 62 i l’equip 
andalús aprofita un de les po-
ques arribades que va tenir per 
posar el 1-2 al marcador del Nou 
Sardenya. Miro al meu fill, a la 
meva dona i a tots els aficionats 
que omplien les grades. Tots 
quedem planxats per aquest in-
esperat revés; quart any conse-
cutiu que a Gràcia ens quedem 
a les portes de la 2B. Tot i així, 
ni un retret. Absolutament cap! 
Entroncant amb aquella dita 
popular tan coneguda, podem 
veure el got mig ple o mig buit. 
Jo sóc dels que tenen la primera 

Àngel Garreta

visió de les dues. Costa el mateix 
una cosa que l’altre! 
Passats uns dies després del cop 
d’encaixar derrota al Nou Sarde-
nya és necessari un anàlisi fred: 
La diferència real entre el San 
Fernando i l’Europa no és, ni de 
bon tros, el 3-4 que va reflectir el 
resultat final de les dues elimina-
tòries. És més, crec sincerament 
la diferència real i futbolística és 
favorable a l’Europa. L’equip hi 
arribava bé. Segurament va fal-
tar una petita dosi més d’experi-
ència alhora de gestionar alguns 
moments. Res futbolístic... te-
ma d’emocions! Aquest tipus de 
partits no són gens fàcils. D’un 
mateix partit se’n viuen molts de 
diferents i els canvis emocionals 
són constants.Que si una ocasió 
en contra, que si una targeta, que 
si un gol encaixat... Variacions i 
adaptacions constants.
Però aquest fet no ha de treure ni 
un sol mèrit al col·lectiu que repre-
senten aquests jugadors i aquest 
equip tècnic. No era gens senzill 

per a molts dels integrants i, en 
especial per a l’Albert Poch, enge-
gar un projecte nou venint ja d’un 
nivell alt. Si a més hi afegim que, 
com és perfectament lògic, durant 
la primera meitat de la temporada 
les coses van costar, el que ha fet 
aquest equip té molt mèrit.
Tots ells, del primer jugador fins 
a l’últim integrant que forma un 
vestidor, han continuat treballant, 
han insistit en el seu convenci-
ment, no han abaixat els braços i 
s’han readapatat per aconseguir 
la classificació per aquestes elimi-
natòries d’ascens quan semblava 
molt complicat. Crec que seria 
injust que ens quedéssim amb el 
regust de l’últim partit i no valo-
réssim el valor que té. En l’esport 
de nivell les coses tenen la seva 
dificultat i us ben asseguro que 
en el futbol també! Així que apro-
fito aquestes línies per felicitar 
a tot aquell que hagi contribuït a 
aquesta notable temporada. Feli-
citats i a continuar amb l’evolució! 
La part final d’aquesta contrapor-

tada la tinc ben reservada per a 
algú. Un ex company, un gran 
jugador, algú amb qui he com-
partit molts moments. Una per-
sona que m’estimo i a la que he 
intentat transmetre, més bé o 
més malament, el que el futbol 
m’ha ensenyat.
Alex Cano va arribar als 236 
partits amb el nostre club. 
Lluny queda aquell jove juga-
dor que va arribar al club l’estiu 
del 2009 amb un punt d’imma-
duresa i amb una visió massa 
banal de la situació. Vaig com-
partir vestidors amb ell fins ben 
entrat el mes d’agost del 2013. 
Molts moments viscuts, de bons 
i de no tant bons. Per sort, han 
guanyat els primers. I això sí! 
Sempre vaig detectar en ell un 
respecte i unes ganes d’apren-
dre extraordinàries
Set anys després seguim tenint 
molt contacte i crec que l’Alex 
Cano ha crescut molt dins i fo-
ra del camp. Per tot això i molt 
més estic molt content que sigui 
ell qui m’hagi superat en par-
tits; no em ve al cap ningú mi-
llor per fer-ho! Felicitats amic!
Tant l’Europa com ell són clars 
exemples que en la continuïtat 
hi ha el reconeixement. Cal ser 
constant i no esvair-se. Us as-
seguro que, com deia el text de 
la samarreta d’aquest play-off: 
“No hi ha victòria sense lluita!” 

Cano ha arribat als 236 
partits, lluny queda 

aquell jove jugador que 
va arribar el 2009

Àlex Delmàs

El capità Cano celebrant un gol aquesta temporada al Nou Sardenya

Estic molt content que 
m’hagi superat, no em 
ve al cap ningú millor 

per fer-ho

El petarrell 

de l’heroi

El moment més emocio-

nant de l’Eurocopa-2016. 

A la tribuna, un cor de més 

de 30.000 seguidors. A la 

banqueta, un Diògenes 

que buscà al seu equip pels 

cinc continents, rastrejant 

sangs compartides o fugitius 

impossibles de trobar. I en el 

camp, el precipitat d’aquella 

recerca: onze paios que por-

taven en les seves neurones 

impreses les esgarrifoses 

escenes d’una guerra que, 

m’imagino, volien oblidar a a 

patades, però fent-les a una 

pilota. De sobte, un d’ells, 

Sadiku es va elevar a espat-

lles del seu país, va rematar 

de cap i la va ficar. Dins de 

la porteria? Pot ser, el dubte 

ens va assaltar quan el và-

rem veure córrer frenètica-

ment, el front tensat pel que 

havia fet, la boca esbossant 

un petarrell proper al terror i 

es va llençar com un dement 

contra la seva banqueta, 

atropellant a l’entrenador, 

als seus companys, als 

30.000 de la tribuna i a un 

país sencer, Albània. Era la 

seva primera victòria en una 

Eurocopa. Sadiku va matar 

Enver Hoxha amb el seu re-

mat de cap, el seu crit alleujà 

el dolorós ressò d’un sang-

nant i inesperat conflicte i va 

empènyer al carrer a un país 

sencer que durant molts 

anys viurà sobre el cant 

rodat d’aquesta història. 

Als morts se’ls ha d’oblidar 

perquè el dolor es menja les 

entrayes. Els gols a favor, no. 

I alguns, com el d’Albània, 

fins i tot guareixen. És el que 

té el futbol. 

@luisangelfh
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