
El Sant Jordi 2017 és 
cinèfi l: Gere, Segura 
i Tavernier aterren 
al I BCN Film Fest
Entrevista a Pep Boatella: “Per 
viure de la il·lustració hi he de 
dedicar gairebé la vida” P14-16

L’escola Gràcia 
obligarà a aplanar 
els accessos i ubicarà 
mòduls en 7 setmanes 
P4

La Festa Major dels 200 anys 
arrenca amb l’aixecament 
de l’Envelat i s’estructura 
amb tres grans exposicions
El cicle Ballar a Gràcia, les jornades de l’associacionisme, el guarnit de Gran, 
les catifes de fl ors i la ‘reprogramació’ de concerts històrics són altres eixos

El guarnit futur de plaça de la Vila, en marxa Foto: A. Vilardaga

Albert Balanzà

Dimecres que ve es pre-
senta la Festa Major de 
Gràcia dels 200 anys, 
l’edició del Bicentenari. 
No és un error de timing 

-perquè la festa ordinària s’acos-
tuma a presentar a fi nals de juli-
ol- sinó la traducció i lògica difu-
sió anticipada d’una llarga llista 
de preparatius que la Fundació 
ha estat treballant per celebrar 

més extensament els 200 anys 
d’una celebració d’impacte glo-
bal que remunta els seus orígens 
a l’aplec de Can Trilla de l’any 
1817. El Bicentenari durarà un any 
i arrencarà el 2 de maig a l’Enve-
lat que es començarà a aixecar 
aquest dilluns 24 als Jardinets de 
Salvador Espriu, amb la inaugura-
ció de la primera de les tres grans 
exposicions que acollirà l’espai 
fi ns a fi nals d’agost, i dimecres 26 
l’organització en donarà tots els 
detalls en roda de premsa.

De fet, les tres grans exposicions 
que hi ha programades a l’envelat 
dels Jardinets -inicialment previst 
per ser-hi un any i raonablement 
limitat a quatre mesos- seran el 
principal eix de continuïtat d’una 
programació extensa en la qual 
hi participaran desenes d’entitats 
i col·lectius de Gràcia i de la resta 
de Catalunya. Enguany, de maig a 
maig, a les places i als 22 carrers 
guarnits (entren Jesús i Maspons) 
se superarà amb escreix el miler 
d’activitats. Segueix a pàgina 3

Setmanari gratuït
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Badia i ERC 
pacten una 
reunió tècnica de 
temes pendents

Cercaplaces amb 
compàs d’espera 
per Ca la Trava

L’Ofi cina d’Habitatge i 
altres col·lectius socials 
han convocat aquest 
dissabte (12h, Revolució) 
un cercaplaces contra els 
desnonaments, arran de 
l’ordre de desallotjament 
contra Ca la Trava, el bloc 
de la PAH de Travessera 
de Gràcia 156, i dels 
moviments de la Llave 
de Oro per enderrocar i 
construir també al bloc 
del costat, també okupat, 
La Jahnela.

Breus

La Taula pel Referèndum 
arrenca amb la firma 
de 17 entitats de Gràcia
La CUP engega la campanya nacional amb un 
acte divendres que ve a la plaça del Sol

Albert Balanzà

La Taula pel Referèndum de 
Gràcia, ara sí, després d’al-
guns aclariments en la de-
fi nició del front d’entitats 
i en l’acompanyament dels 

partits, i també després d’algun 
ajornament sobrevingut per as-
solir més quòrum, ha començat 
a caminar aquest dijous en un 
acte a Lluïsos que s’ha estructu-
rat amb la signatura simbòlica 
del manifest de suport que se-
gueix la línia del document gene-
ral aprovat pel Pacte Nacional del 
Referèndum.

Un total de 17 entitats inici-
als són les impulsores del text a 
Gràcia. Per ordre alfabètic són 
els  Amics i amigues de la Violeta,  
ANC-Gràcia, Associació de Dones 
No Estàndards, Associació Veïnal 
Vila de Gràcia, Castellers de la Vila 
de Gràcia, Club Esportiu Europa, 
Dones-ANC, El Cercle de Gràcia, 
Gràcia amb el Sàhara, Barri 
Obert, Gràcia Participa,  Gràcia 
Solidària,  Lluïsos de Gràcia, 
Òmnium Gràcia, Orfeó Gracienc, 
Súmate i la Unió Excursionista de 
Catalunya - Gràcia.

Les entitats impulsores, a les 
quals s’hi poden afegir una de-
sena més, segons els organitza-
dors, un cop passin la proposta 
per assemblea, han subscrit un 
text únic que defensa el seu pa-
per en el debat polític actual. “Cal 
que participem del debat que hi 
ha en el si de la nostra societat so-
bre la necessitat de celebrar un 
referèndum per decidir el futur 

de Catalunya”, apunten al princi-
pi del document.

La Taula d’Entitats de Gràcia es 
constitueix fent una crida a totes 
les associacions, federacions i al-
tres grups socials a adherir-se a la 
plataforma i a signar el manifest a 
partir de quatre objectius que des-
pleguen en quatre punts. En pri-
mer lloc, el text defensa que les en-
titats siguin reconegudes “com a 
base de la vida política del procés” 
i siguin tingudes en compte en la 
presa de decisions. En segon lloc, 
les entitats impulsaran la màxi-
ma participació en el referèndum 

“perquè la nova República cata-
lana garanteixi la diversitat del 
nostre poble”. En tercer lloc, les 
entitats apunten que treballaran 
coordinades “respectant sempre 
la pluralitat i la diversitat de les 
sòcies i socis dels nostres grups”. 
Finalment, la taula no es compro-
met a fer actes conjunts però tre-
ballarà “de diferents maneres i des 
d’àmbits diversos per aconseguir 
que aquest manifest aconseguei-
xi el màxim d’adhesions”. L’acte de 
Lluïsos s’ha tancat amb la tradici-
onal foto de família.

D’altra banda, el sector dels 

partits polítics que donen suport 
al referèndum a Gràcia, que va co-
mençar a treballar amb les enti-
tats però que han acabat fent una 
tasca de suport des de fora, també 
arrencarà en els propers dies la 
campanya de moment per sepa-
rat. La CUP ha convocat un acte 
el divendres 28 d’abril a plaça 
de la Vila amb la diputada Anna 
Gabriel i l’alcaldessa de Berga 
Montse Venturós com a princi-
pals veus. La resta de partits que 
a Gràcia donen suport al referèn-
dum són BCN En Comú, PDeCAT, 
Demòcrates i ERC. • 

Els representants de la Taula pel Referèndum davant la deu de Lluïsos. Foto: Cedida

A.B.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
i el grup municipal d’ERC al dis-
tricte han tancat aquest dijous 
la ronda bilateral de contacte de 
l’equip de govern amb els partits 
amb un acord per celebrar una 
reunió tècnica específi ca entre 
les dues parts per resoldre pro-
postes de barri impulsades pels 
republicans i no calendaritza-
des o executades. Aquesta és la 
principal conclusió d’una troba-
da en la qual els republicans han 
agraït una comunicació directa 
bilateral “que el passat mandat 
no es va produir”, segons ha ex-
plicat la portaveu d’ERC, Alba 
Metge. L’equip de govern, per la 
seva banda, ha ofert als republi-
cans la possibilitat d’explorar te-
mes conjunts, sense que n’hagi 
sortit cap concreció.”. •
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Tres planetes, pistes del guarnit de Festa Major de plaça de la Vila Foto: A. Vilardaga

(ve de la portada)

L a Festa Major de Gràcia del 
Bicentenari no comença en-
guany amb el pregó del 14 
d’agost a les 19 hores a plaça 
de la Vila, encara sense pro-

tagonista però ja amb algun con-
tacte fet, sinó que tot arrenca el 
pròxim 2 de maig a les 19.45 hores 
als Jardinets, i amb el president 
Carles Puigdemont. L’Envelat del 
Bicentenari serà el centre excep-
cional durant quatre mesos, si bé 
la celebració dels 200 anys arriba-
rà fi ns al maig de 2018. 

Amb tres grans exposicions com 
a eix vertebrador, l’Envelat obrirà 
portes el mateix dia que s’estreni 
Envelats: arquitectura singular i sím-
bol de Festa Major, la mostra comis-
sariada per Josep Mañà i Francesc 
Albardaner, sobre la visió històri-
ca dels envelats. “L’envelat és genuí 
de Catalunya, és un símbol social, 
i el retratem des de les primeres 
dècades del segle XIX fi ns al 1987”, 
apunta Mañà, també comissari ge-
neral del Bicentenari. Una vintena 
de plafons, amb el suport de fi lma-
cions, analitzaran el fenomen, so-
bretot des del punt de vista arqui-
tectònic, fi ns a l’11 de juny.

La segona exposició, Guarnir 
el món de festa.Espai urbà vs es-
pai humà, està comissariada per 
l’activista gracienc i director del 
Museu Etnològic Josep Fornés, 

En tercer lloc, L’art de guarnir els 
carrers, comissariada per l’histori-
ador local Josep Maria Contel, que 
acaba de publicar el seu últim llibre 
aquesta setmana, Gràcia desapare-
guda (Efados, 2017) és un repàs his-
tòric i fotogràfi c del guarnit com a 
element central de la Festa Major. 
“Serà l’exposició central dels dies 
de festa”, apunta Contel. La mos-
tra està programada del 20 de ju-
liol al 21 d’agost.

Però no només hi haurà aques-
tes exposicions o la programació 
central del 15 al 21 d’agost sinó que 
el Bicentenari, fruit també de l’ano-
menada Crida Ciutadana, tindrà al-
tres eixos de programació per man-
tenir el pols de la festa al llarg dels 
mesos. Per exemple, hi haurà cicles 
de conferències com Ballar a Gràcia 
(maig), les jornades de l’associaci-
onisme cultural (1, 2 i 3 de juny), la 
recuperació de les catifes de fl ors 
(el 3 de juny), l’exportació a Gràcia 
de les enramades de Sallent (agost) 
i el ja sabut guarniment amb pe-
nons del carrer Gran (agost).

Encara per confirmar dates i 
grups hi ha un dels grans atractius 
de la part musical de Festa Major. 
Sota el títol genèric Quan Gràcia 
era la Reina dels Envelats, una de 
les propostes més demanades en 
la Crida Cívica és reprogramar dos 
concerts del pop dels seixanta o de 
la cançó protesta, que es farien en 
principi a la plaça del Sol i a la plaça 
del Diamant.•

i té un caràcter global en base a 
quatre territoris: Gràcia, València, 
Medellín i l’Alfama. “Fem un re-
corregut emocional compara-
tiu per l’espai urbà que la festa 
transforma en l’espai humà”, ar-
gumenta Fornés en el dossier ex-
plicatiu. “No busquem l’exotisme 

El Bicentenari 
de la Festa Major 
s’estructura amb tres 
grans exposicions
El cicle Ballar a Gràcia, les jornades de l’associacionisme, les 
catifes de fl ors i la ‘reprogramació’ de concerts són altres eixos

però sí que serà una mostra molt 
colorida i molt festiva”, afegeix 
de paraula. La Festa Major, les 
Falles, la Feria de las Flores i San 
Antonio s’hi refl ectiran entre el 17 
de juny i el 16 de juliol en objec-
tes, elements volumètrics i qua-
tre ninots gegants: el campanar, 
la fallera, el silletero i la sardina, 
respectivament. I encara hi haurà 
un caramel fi nal: el fi lm L’última 
festa en llibertat, de 1935, cedit per 
Teresa Rojo, veïna del Camp d’en 
Grassot i familiar del general re-
publicà Vicent Rojo, on es veu 
l’última edició de la Festa Major 
abans de la Guerra Civil amb car-
rers guarnits, sardanes, envelats 
i desfi lades militars.

L’Envelat projectarà 
un fi lm de la festa 
de 1935 cedit per la 
família del general 
Vicent Rojo

Breus

Casa Fuster acaba 
quatre mesos 
d’arranjaments 
a la façana 

L’hotel monument Casa 
Fuster ha començat a 
destapar aquest dimecres 
la façana principal deixant 
a la vista per primera 
vegada des del desembre 
els arranjaments que 
havia anunciat abans de 
l’estiu però que no havia 
pogut executar encara, 
sobretot per requisits 
del calendari local. La 
reforma, executada per 
GCA Architects, s’ha 
limitat a l’exterior tant 
anterior com posterior.

La taxa turística, 
del Park Güell 
a les places 
de Gràcia 

L’Ajuntament, després de 
dedicar en anys anteriors 
una part de la taxa 
turística a millorar els 
entorns del Park Güell, 
enguany focalitzarà els 
diners a cobrir el cost 
de la dinamització de 
les places de Gràcia que 
està previst dins del Pla 
de Places de la Vila, que 
comprèn les places de Sol, 
Revolució, Plaça de la Vila, 
Diamant i Virreina. La 
partida s’eleva a 161.725 
euros, la majoria, més de 
93.000 euros, al reforç del 
manteniment de l’espai 
públic.
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L’escola Gràcia d’Encarnació 
obligarà a aplanar els accesos i 
ubicarà mòduls en set setmanes
L’Ajuntament, que ja tramita l’enderroc total de la nau, deixarà lliure prop d’un 
80% de l’espai interior, amb nous arbres i base de sauló per al pati del centre 

Noves queixes 
dels veïns de 
Menéndez y 
Pelayo al Districte 
Les comunitats de veïns 
del carrer Mossèn Batlle, 
molt crítiques amb el 
Districte per la manca de 
seguiment consensuat de 
les obres de superfície del 
pàrquing ja inaugurat de 
Travessera de Dalt, han 
emplaçat el govern local a 
una nova reunió per veure 
el projecte fi nal d’execució 
i fer seguiment de les 
obres “des del minut 
zero”.  Els veïns també 
critiquen la manca de 
resposta per mals acabats 
de l’obra de Travessera de 
Dalt que no han obtingut 
solució des de l’últim 
contacte amb el Districte 
del 30 de gener.

Breus

El verkami pels 
llibres de Musons 
assoleix l’objectiu  
amb 7.500 euros

Un total de 141 
mecenes han traduït 
en èxit la campanya de 
microfi nançament que la 
família i amics d’Albert 
Musons van impulsar 
ara fa gairebé 40 dies 
per editar dos llibres de 
l’activista, quan fa deu 
anys de la seva mort. La 
fi ta dels 7.000 euros es va 
assolir el passat Dissabte 
Sant i el marcador encara 
s’ha mogut a l’alça en 
els últims dies de la 
campanya fi ns assolir els 
7.455 euros. El procés es 
tancarà ofi cialment aquest 
dissabte 22 d’abril. Els 
diners sobrants aniran a 
Proactiva OpenArms.

A.B.

L ’escola Gràcia del carrer 
Encarnació és la gran no-
vetat del període de preins-
cripció en educació infan-
til de segon cicle (de 3 a 6 

anys), que dilluns que ve publica-
rà en aquest tram la llista de sol-
licituds amb el barem provisional, 
i des d’aquesta Setmana Santa ja té 
projecte executiu. Amb el projec-
te d’enderroc ja tramitat, l’Ajunta-
ment vol accelerar al màxim unes 
obres que no requereixen més 
misteri que la instal·lació de mò-
duls prefabricats en un termini de 
set setmanes -quan s’hagi adjudi-
cat-, cosa que inclou l’adequació 
de l’entorn de l’interior d’illa que 
aquests anys ha estat ocupat per 
un aparcament privat.

La nova escola, segons la me-
mòria del projecte, deixarà lliure 

serà la ubicació dels mòduls en 
una façana principal de 44 metres, 
on hi haurà, d’esquerra a dreta, 
dues aules de P3 per a 24 alumnes 
cadascuna, una aula de psicomo-
tricitat, una aula de joc simbòlic 
i el menjador. De tota manera, la 
memòria mateixa posa un aste-
risc a aquesta distribució perquè 
aquests tres espais últims només 
estaran un curs en la posició actu-
al. “Seran aula de P4 i P5 en els dos 
anys successius”, apunta.

El primer pas, en tot cas, serà 
l’enderroc total de la nau, una anti-
ga fàbrica tèxtil, que presenta tres 
espais diferenciats el més compli-
cat dels quals té dues plantes, el 
que es coneixia per la ubicació 
d’una escola de dansa. La memò-
ria del projecte d’enderroc també 
subratlla una facilitat en el procés: 
la separació de les tres parts de la 
nau respecte dels edifi cis que s’en-
caren a l’interior d’illa.•

Plànol de l’Escola Gràcia, que estarà situada al carrer Encarnació Foto: A. B.

Un veí per al Jardí del Silenci. 
L’espai que hi ha davant de la futura 
escola Gràcia va ser fi ns al gener de 
2012 el convent de les Missioneres. 
Un acord amb l’arquebisbat amb 
una promotora hi havia d’aixecar 
pisos. La pressió veïnal va evitar-
ho i l’Ajuntament va recomprar-lo.

prop del 80% de l’espai interior 
(ara només n’hi ha lliure un 10%) 
i allunyarà al màxim possible els 
nous mòduls respecte de l’entra-
da en rampa que dóna un aire ca-
racterístic a aquest tram del car-
rer Encarnació, en plena Vila de 
Gràcia, just davant del Jardí del 
Silenci. Es preveu, doncs, un bon 
espai per al pati, que tindrà arbres 

i una base de sauló. Ara bé, l’estra-
nya rampa, perfectament assumi-
ble per als vehicles que encara 
aquesta setmana entren i surten 
de l’espai, no es correspon amb les 
normatives d’accessibilitat actuals 
per a equipaments públics, i això 
obligarà a rebaixar tant aquesta 
rampa com tot l’interior d’illa.

El més fàcil, en qualsevol cas, 
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NyN i Assemblea de 
Vallcarca obren el diàleg
No arriben a cap acord per evitar construir abans d’un pacte però 
s’emplacen a nous contactes ja amb la presència de l’Ajuntament    

Albert Balanzà

Després d’una primera 
trobada tensa a les ofi ci-
nes de la constructora i 
de diversos ajornaments 
per trobar la fórmula 

de reunió que satisfés a les dues 
parts, l’Assemblea de Vallcarca i el 
grup Núñez y Navarro s’han tro-
bat aquest dimecres amb la idea 
d’explorar en primer lloc un cert 
marc de pacificació que enfron-
ta dues visions contraposades del 
nou model de barri. La construc-
tora té des del març l’única llicèn-
cia de construcció que ha atorgat 
l’Ajuntament abans de suspendre 
noves llicències durant un any. 

La reunió, que ha tingut lloc a 
un espai de NyN al carrer Esteve 
Terrades, ha tingut com a princi-
pal novetat el caràcter bilateral, 
sense presència de l’Ajuntament, 
fet que a fi nals de març era consi-
derat sine qua non pel portaveu de 
la companyia a Vallcarca, Daniel 
Zafra. Fonts dels moviments soci-

te, que és el que demanan l’Assem-
blea. “No han explicat ni terminis 
ni cap projecte”, apunten.

NyN i l’Assemblea de Vallcarca 
s’han compromès a mantenir ober-
ta la línia de contacte i fer una nova 
reunió ja amb l’Ajuntament.•

El solar on NyN té llicència, abans que dissabte es canviï el mural Foto: A. B.

als han explicat que, si bé ara ma-
teix NyN té llicència per fer dos 
blocs a Farigola 5-7 i s’ha obert a 
frenar l’obra “si hi ha una solució 
ràpida”, del resultat de la reunió 
no es pot extreure un compromís 
d’evitar construir abans d’un pac-

Un total de 206 alumnes de les escoles Reina 
Violant, Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka, 
Institut Serrat i Bonastre i Vida Montserrat 
participen aquest divendres en l’audiència 
pública per a nois i noies que se centrarà en 
els refugiats. Els joves poden presentar les 
seves idees, refl exions i propostes de millora 
per al districte. 

Breus

Els refugiats, tema central de 
l’audiència per a nois i noies

L ’estudi sobre l’impacte del turisme a Barcelona ha 
situat la Vila de Gràcia com el territori on menys 
benefi ciós es considera el turisme, amb tres de qua-

tre ciutadans que ho pensen així. Mentre la resta del 
districte presenta dades menys extremes, la Vila és el 
segon àmbit d’estudi on els enquestats apunten que 
s’està arribant al límit o on s’opina que Barcelona no 
ha de continuar atraient turistes, per darrere del Gòtic. 
També el nucli històric destaca per sobre de la mitjana 
en l’opinió que el turisme provoca que els preus s’en-
careixin. En l’apartat estadístic, l’Ajuntament detalla 
que el Park Güell ha augmentat visites a la part monu-
mental: dels 2,7 milions s’ha passat als 2,9 milions .•

La Vila lidera la 
crítica al turisme com 
a menys benefi ciós
El Park Güell augmenta visitants 
a la zona regulada: 2,9 milions
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L’alpinista Xavi Arias 
tornarà a pujar a 
l’Everest l’abril del 2019 
L’escalador del Club Excursionista vol ajudar Joaquim 
Molins, un bon amic, a complir el somni de la seva vida

Gràcia al cim del món. El dimecres 
21 de maig del 2008, a les set del 
matí, Xavi Arias i Xavi Aymar, 
del Club Excursionista de Gràcia 
van aconseguir pujar al cim del 
món. Només 12 hores després, 
Arias va parlar en exclusiva per 
a L’Independent i va reconèixer 
que estaven molt emocionats, i 
que la bandera de Gràcia els va 
acompanyar durant tota l’expedició.

Albert Vilardaga

L ’alpinista gracienc, Xavi 
Arias, va complir el somni 
de la seva vida l’any 2008 
quan va aconseguir pujar al 
cim de l’Everest juntament 

amb Xavi Aymar i es van conver-
tir en els primers socis del Club 
Excursionista de Gràcia en fer-ho. 
Nou anys més tard, un bon amic 
de Xavi Arias, Joaquim Molins, l’hi 
ha demanat que l’ajudi a complir el 
somni que el gra cienc va complir 
el 2008, i que faci servir la seva ex-
periència acumulada per fer-ho tot 
una mica més fàcil.

Des de fa uns anys, Xavi Arias 
és el màxim responsable de la 
companyia Infi nit Emotions, una 
agència de viatges especialitzada 
en trekkings i expedicions, i a la 
qual, no ha dubtat de demanar aju-
da Joaquim Molins per complir el 
seu somni. Els queden al davant 
dos anys de preparació progressi-
va, i Arias explica quines són les 
claus per arribar llest al gran rep-
te: “És important sobretot fer ser-
vir el sentit comú, mantenir una 
bona dieta, fer activitat habitual-
ment, posar-se en mans d’un bon 
entrenador que et faci augmen-
tar el rendiment, sortir habitual-
ment a la muntanya i anar avan-
çant de mica en mica, sense voler 
córrer massa”. Amb aquests con-

ceptes clars, l’alpinista gracienc 
té defi nit quin serà el full de ruta 
que seguiran per arribar llestos el 
mes d’abril, que és quan tenen pre-
vist l’inici de l’ascensió a l’Everest, 
els objectius que es marcaran és 
anar pujant muntanyes cada cop 
més altes, abans de l’estiu del 
2018 pujaran l’Aneto (3.404 me-
tres), el pas següent serà l’ascens 
al Montblanc (4.801 metres), du-
rant aquell estiu també treballa-
ran per arribar al cim de l’Elbrus 
(5.642 metres), a fi nals del 2018 
el següent pas serà Los Ojos del 
Salado (6.893 metres) i el gener del 
2019, l’última prova de foc abans 
d’encarar el cim del món, serà l’as-
censió a l’Aconcagua (6.962 me-
tres) el gener del 2019.

Un dels temes més complicats 
per fer realitat aquest somni és el 
seu fi nançament, l’ascens a l’Eve-
rest necessita un permís i reque-
reix una logística cara, i el seu cost 
aproximat de l’expedició és d’en-
tre 30.000 i 40.000 euros. Un dels 
objectius que té Arias des d’Infi nit 
Emotions és el d’intentar vincular 
l’expedició amb alguna vessant so-
lidària i buscar vies de finança-
ment que també serveixin per aju-
dar a la gent del Nepal que més ho 
necessita. “Queden dos anys de fei-
na molt dura, però que un amic et 
demani ajuda per complir el somni 
de la seva vida no té preu”, admet 
l’alpinista del CEG.•

Xavi Arias i Xavi Aymar van coronar l’Everest l’any 2008. Foto: Xavi Arias.

da la falta de punteria, són el segon 
equip que menys gols ha aconse-
guit, i són tretzens amb 41 punts.

La principal baixa del conjunt 
de Joan Esteve serà la del pitxit-
xi de l’equip, Xavi Civil, que ja es 
va perdre l’últim partit contra el 
Terrassa, per unes molèsties al lli-
gament intern del genoll dret que 
l’hi han creat liquid i que el tin-
dran un parell de jornades més 
apartat dels terrenys de joc. Els so-
cis interessats en assistir al derbi 
del Narcís Sala, tenen a disposició 
entrades a les ofi cines del club fi ns 
a 2/4 de 8 del divendres.

Aquest any l’Europa té un ull 
posat a la Segona B, sobretot en els 

resultats que estan fent els equips 
catalans, i és que a dia d’avui, el 
Prat, l’Espanyol B i L’Hospitalet 
ocupen zona de descens, i altres 
equips com el Gavà, el Sabadell i el 
Llagostera estan propers a la zona 
de promoció de descens que ocu-
pa el Llevant B. El fet que hi hagi 
tants equips catalans a la zona pe-
rillosa és un problema pels graci-
encs, i és que en el pitjor dels ca-
sos, que seria els equips catalans 
de Tercera no aconsegueixin l’as-
cens en la promoció, a la lliga de 
l’Europa podria perdre la catego-
ria fins el 14è classificat. El pre-
cedent dels últims anys són opti-
mistes, ja que sempre hi ha hagut 

L’Europa busca tres punts claus en el 
derbi de ciutat contra el Sant Andreu
Joan Esteva encara no podrà comptar per aquest partit amb 
el pitxitxi de l’equip, Xavi Civil, amb molèsties al genoll

A. V.

A l’Europa li queden quatre 
finals per acabar la lliga i 
la primera oportunitat per 

apropar-se una mica més a la per-
manència i sortir de la zona de 
perill que porten els descensos 
compensats en aquesta categoria 
és el dissabte a les 8 del vespre al 
Narcís Sala, en el difícil derbi bar-
celoní contra la UE Sant Andreu. 
El rival dels graciencs no és el més 
propici, el Sant Andreu ocupa la 
quarta plaça, està en lloc de pro-
moció d’ascens, i en canvi, els gra-
ciencs han acusat tota la tempora-

L’Europa disputa el derbi a les 20 h al Narcís Sala.   Foto: Àngel Garreta.

almenys un equip català que ha 
pujat a Segona B, o fi ns i tot dos, 
però ara la situació és diferent per-
què també n’hi ha molts lluitant 
per no perdre la categoria.

Els tres partits que li queda-
ran a l’equip de Joan Esteva per 
acabar la temporada seran con-
tra el Granollers al Nou Sardenya, 

els vallesans són el 10è classifi cat 
amb dos punts més que els gra-
ciencs, al camp del Palamós, 7è 
classifi cat, i acomiadaran la tem-
porada a casa contra el Sabadell 
B, penúltim classifi cat i que quan 
visitin el Nou Sardenya poden ha-
ver perdut la categoria de forma 
matemàtica.•

Esports
Breus

El ‘Cata’ segella la 
permanència a la 
Divisió d’Honor

Els graciencs van 
aconseguir la darrera 
jornada la permanència 
matemàtica a la Divisió 
d’Honor una temporada 
més. A una jornada pel 
fi nal el ‘Cata’ ocupa la 10a 
plaça amb tres punts més 
que el Molins, que ocupa 
la zona de promoció, i amb 
el gol average favorable. 
Tato Garcia ha valorat 
l’esforç i el compromís 
en una temporada difícil 
on han competit amb 
jugadors amateurs com 
a conseqüència de les 
difi cultats econòmiques 
que travessa el club. 

El Pedagogium 
protestarà 
dilluns a la plaça 
Sant Jaume
La gent del Pedagogium 
es va reunir dijous per 
mirar de trobar solucions 
davant la possibilitat de 
perdre la concessió de 
la seva pista. Les famíles 
han decidit que la primera 
acció reivindicativa serà el 
dilluns a les 7 de la tarda a 
la plaça Sant Jaume on els 
nens i les famílies aniran 
equipats i amb pilotes de 
bàsquet, per fer soroll i 
mirar que l’Ajuntament 
els escolti.
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Exposicions
Fins al 28 d’abril
Exposició Ocurrencia, de Valérie de 
Marotte. La fotògrafa de París torna a 
exposar a Barcelona, després de la seva 
darrera mostra col·lectiva a la Galeria 
Tagomago. 
Galeria H2O (Verdi, 152)

Fins al 30 d’abril
Exposició 8 anys de Radars 2008-2016. 
Radars és una iniciativa gracienca per fa-
cilitar a les persones grans que viuen so-
les que que ho facin amb la complicitat 
del seu entorn i amb benestar. De l’1 al 30 
d’abril a La Violeta. En aquesta exposició, 
es mostren les activitats i les sessions de 
sensibilització realitzades, per tal de do-
nar a conèixer el projecte a la ciutadania.
La Violeta (Maspons, 6)

Exposició sobre els Guna Yala a càrrec de 
l’artista Rosa Calull, en una col·laboració 
entre l’Ateneu Llibertari i Ajoblanco. 
Espai Ajoblanco. De dilluns a divendres, 
de 17 a 20 h; matins visites concertades
Espacio Ajoblanco (Santa Teresa, 3) 

Fins al 28 de maig
Exposició Buscant el blau. La crida de 
l’Àrtic, a càrrec de Bea Dalmau. La fotò-
grafa i economista Bea Dalmau (Tortosa, 
1971), fascinada per l´Àrtic, ha viat-
jat a Svalbard, Islàndia i Grenlàndia a 
la recerca del blau del gel, enlluerna-
da per referents fotogràfi cs com els de 
Vincent Munier, Ragnar Axelsson o Pentti 
Sammallahti.La inauguració serà el 22 de 
març amb Sergio Vila-Sanjuán.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-22)
Verdi_Verd (Verdi, 102)

Actes
Divendres 21 d’abril
Cinema: Norman, el hombre que lo con-
seguía todo. Inauguració amb Richard 
Gere BCN Film Fest.
Cinemes Verdi (Verdi, 32), a les 21.30 h

Poesia i música: Raul Parra + De La 
Carmela.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
21.30 h

Concert: Havanera Surf.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 22 h

Homenatge a Atahualpa Yupanqui. 
CAT  (Pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h

BCN Film Fest. Norman, el hombre que 
lo conseguía todo. Joseph Cedar. EUA, 
Israel, 2016. 
Cinemes Verdi (Verdi, 32), a les 22.30 h

Nit de Swing DJ.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

Concert: Rumbakana.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 23 h 

Dissabte 22 d’abril
Concert Coral de Sant Jordi.
Santa Maria de Jesús de Gràcia, a les 21 h

 
BCN Film Fest: La casa de la esperan-
za. Niki Caro. EUA, RU, República Txeca. 
2017. 
Cinemes Vedi (Verdi, ), a les 16.30 h

BCN Film Fest: Me casé con un boludo. 
Juan Taratuto. Argentiina, 2016.
Cinemes Verdi (Verdi, 32), a les 19.30 h

Concert: ZK & Nico. 
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 22 h

Teatre: Il·luminats. Sensedrama Teatre i 
cia. Frec a Frec.
Sala Porta 4 (Església 4-10), a les 22 h 

Nits per Django: Noé Reinhardt Trio.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

Concert: Grupo Sabor.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 23 h 

Diumenge 23 d’abril
BCN Film Fest: Las películas de mi vida. 
Bertrand Tavernier. França 2016.
Cinemes Verdi Park (Torrijos, 49), a les 
10 h

Poesia en escena: La ment incansable.
Sala Porta 4 (Església 4-10, local 6), a les 
20.30 h

Sessió de fl amenc: Gandom Garoussi.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 21.30 h

Manouche jam session: Shine.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

Concert: Vladimir Santana & Yuma 
Project.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 23 h

Dilluns 24 d’abril
BCN Film Fest: El jardín del artista: 
Impresionismo americano. Phil Grabsky, 
RU, 2017.
Verdi Park (Torrijos, 49), a les 12.15 h

BCN Film Fest: The Girl from the Song. 
Ibai Abad. Espanya 2017.
Verdi Park (Torrijos, 49), a les 18.30 h

BCN Film Fest: Dancer. Steven Cantor, RU, 
Rússia, Ucraïna, 2016.
Verdi Park (Torrijos, 49), a les 21.45 h

Dimarts 25 d’abril
BCN Film Fest: Un italiano en Noruega. 
Gennaro Nunziante, Itàlia, 2016.
Verdi Park (Torrijos, 49), a les 12.30 h

Cicle Desmarca’t: Les fi nances i assegu-
rances ètiques. Amb FETS, Coop 57, Fiare 
Banca Ètica i Arç Cooperativa.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

BCN Film Fest: Churchill. Jonathan 
Teplitzky, RU, 2016.
Cinemes Verdi (Verdi, 32), a les 21.30 h

Sessió fl amenca: Gandom Garoussi.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 21.30 h

Dimecres 26 d’abril
BCN Film Fest: Plan de fuga. Iñaki 
Dorronsoro, Espanya, 2016.
Verdi Park (Torrijos, 49), a les 9.30 h

Xerrada: La violència en l’esport i el pa-
per dels mitjans. P. Escobar.

Biblioteca Jaume Fuster (Lesseps, 20), a 
les 19 h

Concert: Diego Carrera.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 21 h

Dijous 27 d’abril
BCN Film Fest: 50 primaveras. Blandine 
Lenoir, França, 2017.
Cinemes Verdi Park (Torrijos, 49), a les 
12.30 h 

Concert: María Peláe.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
21.30 h

Concert: Joropo Jam (joropo veneçolà).
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Open Mic Night.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 22 h

Blues jam session: Johnny Big Stone & 
The Blues Workers.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

Divendres 28 d’abril
Pel·lícula guanyadora de la secció ofi cial 
BCN Film Fest.
Cinemes Verdi (Verdi, 32), a les 19 h

Teatre: Darrere la porta. Cia Lasca Yero.
Sala Porta 4 (Església 4-10, local 6), a les 
21 h 

Concert: Quarteto Izaura.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Entitats

Amb el suport de

Remedios Varo, 
gracienca, surrealista 
i llibertària
Taula rodona amb Mercè Ibarz 
(periodista i escriptora), Dolors 
Marín (històriadora) i Ma Jose 
González (Doctora en Història de 
l’Art i professora de la UB), sobre la 
fi gura de l’artista Remedios Varo, 
qui va viure a la plaça Lesseps 
des del 1932 al 1937.  També 
s’inaugurarà una petita exposició 
sobre l’obra de la pintora.

Dissabte 22 d’abril a les 19 h a 
l’Ateneu Llibertari (Alzina, 5)

Recomanem

Divendres 21 d’abril 
14è Concurs Literari Vila de Gràcia.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20 h

Dissabte 22 d’abril
Sortida del Grup Excursionista de l’Ate-
neu Llibertar al Puig Ventós. 
Sotida a les 8 h des de la plaça de la Vila.

Festa popular per celebrar la recupera-
ció del nom de la plaça del Cinc d’Oros. 
Actuacions de Quico Pi de la Serra i l’har-
monista Joan Pau Cumelles. Participació 
dels Castellers de Gràcia, els gegants Pau 
i Llibertat i la geganta l’Ocellaire de l’Ei-
xample. Durant l’acte s’inauguraran dos 
monòlits, situats davant el Palau Robert i 
als jardinets de Gràcia, que explicaran la 
història d’aquest espai. 
Plaça del Cinc d’Oros, a les 12 h

Teatre: Life is real. Cia L’Ostra.
LLuïsos Teatre (Plaça del Nord), a les 21 
h i dg a les 18 h

Vermut musical: El Sobrino del Diablo.
La Torna (St Pere Màrtir, 37), a les 12.30 h

Dimecres 26 d’abril 
Les mirades i les coses. Cinema i etno-

grafi a. Amb Manuel Delgado, Joan Uribe 
i Livia Motterle (OACU).
La Torna (St Pere Màrtir, 37), a les 20 h

Xerrada: Gràcia a través dels llibres, a 
càrrec de Josep M. Contel.
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h 

Presentació del Projecte ConCiencias.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 20 h 

Dilluns 24 d’abril
Premis al concurs literari Jocs Florals
per a la gent gran. Cantada de la Coral La 
Sedeta i actuació de Joves Músics de l’Es-
cola de Música.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Llibre fòrum Sant Jordi: Hi havia una ve-
gada una noia que va seduir el marit de 
la seva germana, i ell es va penjar d’un
arbre. Històries d’amor.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19.30 h
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A TRAVES DE MIS

PEQUEÑOS OJOS

 Una bella historia de amistad, amor y su-
peración contada a través de los ojos de un 
perro guía. Cross es un perro guía alegre y 
travieso. Mario es un joven invidente que 
intenta abrirse camino en la vida. Juntos 
forman un equipo inseparable.A través de 
mis pequeños ojos es una conmovedora 
novela que narra las divertidas peripecias 
de Cross en el mundo de los humanos.

100 AÑOS DEL TBO
En marzo de 2017 se cumplen cien años de 
la aparición de TBO, la revista de historietas 
que dio nombre a los tebeos. Este es el gran 
libro que se merece esa parte importante 
de nuestro legado histórico y cultural que 
es la revista TBO.

EL MEU GERMA PERSEGUEIX 

DINOSAURES
El meu germà persegueix dinosaures és 
una història intimista, tendra i commo-
vedora que subratlla la meravella que 
amaga la diversitat. Amb un tractament 
profund i còmic alhora, dolç i personal, 
d’un tema d’interès social com és la 
síndrome de Down.

CICATRIZ

Simon Sax podría ser un tipo afortunado. 
Su éxito contrasta con sus nulas habili-
dades sociales. Hasta que un día vence 
sus prejuicios y entra en una web de 
contactos donde se enamora perdida-
mente de Irina. Pero ella, marcada con una 
enigmática cicatriz en la mejilla, arrastra 
un oscuro secreto.

ESPERANDO A MISTER 

BOJANGLES
Ante la mirada absorta de su hijo, una pareja 
embriagada de amor baila al son de Mr. Bo-
jangles, de Nina Simone. La escena, mágica, 
vertiginosa, sólo es un recuerdo más de 
los muchos que brotan de la memoria del 
protagonista de la historia, que rememora 
una infancia marcada por la excentricidad 
de unos padres adscritos a un estilo de vida 
ajeno a toda convención social.

AL CERRAR LA PUERTA

Jack y Grace son inseparables. Para 
algunos, es amor verdadero. Otros no 
entienden por qué Grace nunca coge el 
teléfono. ¿Cómo es que no sale ni a tomar 
café, si no trabaja? ¿Cómo puede estar tan 
delgada con las delicias que cocina? ¿Por 
qué razón los ventanales de la planta baja 
de su casa disponen de persianas blin-
dadas? ¿Qué ocurre al cerrar la puerta, 

EL MONARCA DE LAS SOMBRAS
Es una casa espectacular. Elegante, mi-
nimalista. Toda ella respira buen gusto 
y serenidad. Al poco de instalarse, Jane 
descubre que algo le pasó allí a la inquilina 
anterior, Emma. Y empieza a preguntarse 
si no estará repitiendo las mismas elec-
ciones, los mismos errores, las mismas 
sospechas que la chica de antes

EDUCAR PER ESTIMAR LA VIDA

Els nens necessiten saber que la vida és 
bonica per fer alguna cosa bonica amb 
la seva vida. Partint d’aquesta convicció, 
Eva Bach ens convida a revisar les nostres 
creences i actituds en tant que pares 
amb l’objectiu d’ajudar a transmetre als 

qual haurem de tornar a enamorar-nos 
de la vida.

LA CHICA DE ANTES 
Es una casa espectacular. Elegante, mi-
nimalista. Toda ella respira buen gusto 
y serenidad. Al poco de instalarse, Jane 
descubre que algo le pasó allí a la inquilina 
anterior, Emma. Y empieza a preguntarse si 
no estará repitiendo las mismas elecciones, 
los mismos errores, las mismas sospechas 
que la chica de antes

AMIGOS DE MEDIANOCHE

Tras un golpe de pelota endemoniado 
que lo deja inconsciente, Tom se des-
pierta tumbado en una camilla, en el 

portero y una enfermera espeluznante 
lo trasladan al ala infantil. Parece una 
pesadilla, pero lo que Tom no sabe es 
que ¡muy pronto vivirá la aventura más 
emocionante de su vida!

EL REGALO MAS DULCE 
Buscar un marido en tres semanas para 
poder cumplir un sueño puede ser di-
fícil… si no se cuenta con las dotes de 
celestina de Catalina de Velasco.

EL LEON DE ORO 

El capitán Henry Courtney parte a bordo 
de su barco, La Rama Dorada. A lo lejos, 
se distingue otra embarcación. Cuando es 
abordada, la tripulación debe defender la 
suerte del barco y sus propias vidas. Otro 
peligro mayor espera a Henry: la venganza 
de un enemigo insaciable.

LA LUNA EN TUS MANOS 
La tranquila vida de María Lezcano se 
tambalea a los diecinueve años, al darse 
cuenta de que está profundamente ena-
morada de su hermano adoptivo, Eric 
Nash. Pero eso no está bien visto en la 
Inglaterra de 1870…

El millor regal un llibre
“LA SEVA LLIBRERIA AMIGA”

REGALI LLIBRES!
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10-11 hores 
Alba Quintas
Asha Miró y
Pere Cordón

Iria G. Parente y
Selene M. Pascual

11-12 hores
Flavita Banana

Pilar Eyre
Imma Chacón
Samanta Villar
Carlos Zanón

12 -13 hores
Espido Freire 
Jesús Cintora

Fernando Grande-Marlaska 
Gemma Calvet

13-14 hores
Emilio Ortiz

Jorge Zepeda
Carlos Mesa

Jose Ignacio Latorre
Victor Amela

Núria Llop

16-17 hores
Santiago Posteguillo

Odile Fernández
Eva Gª. Saenz de Urturi 

Luz Gabas
Genís Sinca

Gonzalo Giner

17-18 hores
Rita Morrigan

Jesús Sánchez Adalid
Cari Ariño

Rosa Montero
Empar Moliner

18-19 hores
David Martí

Krzysztof Charamsa 
Leopoldo Abadía

Juan Gómez-Jurado
Maria Carme Roca

Isabel García Trocoli

19-20 hores
Javier Castillo

Isabel-Clara Simó
Nieves Abarca
Lluc Oliveras

FIRMES Sant Jordi 2017
DIUMENGE 23 D’ABRIL

LA PARTITURA
En Londres, Adam, un joven compositor, 
pierde la vista en un accidente y ciego 
descubre lo vacía que estaba su vida a 
pesar de contar con el éxito profesional 
y la que todos consideraban la pareja 
perfecta. Solo y adaptándose a la ceguera, 
Adam decide buscar lo mejor de sí mismo, 
de sus amigos y vivir plenamente.

EL MURO DE LAS TORMENTAS
En la esperada continuación de La gracia 
de los reyes Ken Liu da un nuevo giro a la 
fantasía con una poderosa novela en la que 
tienen cabida batallas épicas y controver-

sobrenaturales, invenciones tecnológicas y 
luchas entre los dioses. 

LOS CHICOS DEL CALENDARIO 

3 MAYO JUNIO JULIO 
Candela ha aprendido muchas cosas de los 
chicos de febrero, marzo y abril y empieza 
a sentirse más segura de sí misma, pero 
¿qué le deparará el trimestre siguiente? 
Mientras tanto, Candela se debatirá entre 
el amor de Víctor y lo que siente por 
Salvador. ¿Logrará poner en orden sus 
sentimientos? 

SOL DE MAYO
Cuarta novela de la serie protagonizada 
por el subjefe Rocco Schiavone, un policía 
políticamente incorrecto donde los haya. 
En paralelo a los diversos casos se desa-
rrolla, en realidad, un único relato: el de 
la vida de un hombre que choca contra 
la corrupción impune e invasiva de los 
privilegios sociales, contra el desencanto 
absoluto de la Italia de hoy.

LA VIEJA TIERRA 
Cuando Anne descubre que su pareja 

se ofrece a supervisar las reformas en 
la vieja casa de su tía Vera a cambio de 
techo y comida. La novela relata la vida de 
estas dos mujeres mostrando que  cada 
una es una refugiada a su manera y tiene 
que afrontar sus propios retos. 

RUBRICATUS
Año 13 a.C. Gayo Celio, veterano cen-
turión de las guerras cántabras, y sus 
compañeros de la Cuarta Macedónica 
reciben a Octavio Augusto en el puerto 
de la ibérica Barkeno, allá donde el Ru-
bricatus vierte sus enrojecidas aguas. El 
motivo: la fundación de la colonia Barcino.

LOS HEREDEROS DE LA TIERRA 
Hace diez años, millones de lectores se 
rindieron ante Arnau Estanyol, el bastaix 
que ayudó a construir la iglesia de Santa 
María, la catedral del mar. Ahora, la his-
toria continúa con esta impresionante 
recreación de la Barcelona medieval, una 
espléndida y emocionante novela de leal-
tad, venganza, amor y sueños por cumplir.

UNA PROMESA EN EL 

FIN DEL MUNDO
Sarah Lark vuelve con la esperada con-
tinuación de la trilogía de la Nube Blan-
ca… En plena Segunda Guerra Mundial, 
dos hermanas polacas, Helena y Luzyna, 
lo han perdido todo. Sin padres ni un 
hogar adonde ir, son embarcadas hacia 
un campo de refugiados de Irán, donde 
sobreviven como pueden.

LO QUE TE DIRE CUANDO TE 

VUELVA A VER
La nueva novela de Albert Espinosa, Lo que 
te diré cuando te vuelva a ver, vuelve a in-
troducirte en su particular mundo a través 
de un relato único, cargado de emoción y 
vida. No te dejará indiferente y te ayudará 
a combatir el miedo a tener miedos.

SOFIA O EL ORIGEN DE TODAS 

LAS HISTORIAS
Singular mezcla de la vivacidad de los 
cuentos orientales con el rigor formal 
de la prosa europea, y basculando entre 
la bondad y la maldad, el amor y el odio, 
la lealtad y la traición, esta novela es un 
oportuno recordatorio de que el enten-
dimiento y la reconciliación entre todos 
los seres humanos es un sueño realizable.

LOS JARDINES DE LA LUNA 
Tras guerras interminables y amargas 
luchas internas, el descontento se ha 
apoderado del Imperio de Malaz. Incluso 
las tropas imperiales, siempre ansiosas por 
derramar sangre, necesitan un respiro. Sin 
embargo, las pretensiones expansionistas 
de la emperatriz Laseen no tienen límites, 
más aun cuando son reforzadas por sus 
temibles agentes de la Garra.

VIURE LA VIDA AMB SENTIT
El propòsit d’aquest llibre és fer-te pensar 
i aprendre a mirar la vida amb nous ulls. 
Anem tan ràpid sempre per la vida que no 
tenim temps deaturar-nos de tant en tant 
a pensar. Aquest és el propòsit d’aquest 

alegria, amb humilitat, amb energia, amb 
agraïment i humor.



L’Independent de Gràcia
21 d’abril de 2017

10 Opinió

Editorial

Prova de foc de Festa Major

Aquest dimecres es presenta la Festa Major del Bicentenari, que no 
arrencarà enguany el 14 d’agost amb el pregó de plaça de la Vila 
sinó el 2 de maig amb un envelat carregat d’intencions i d’activi-

tats als Jardinets. La festa no s’acabarà tampoc el 21 d’agost sinó que 
s’allargarà fi ns al maig de 2018 amb un calendari festiu que a Gràcia ja 
està plenament consolidat després de molts anys de feina silenciosa i 
també estructurada –per sort- des d’una base popular.

La Festa Major que commemora els 200 anys d’aquell primer aplec 
de Can Trilla és un acte de reafi rmació local, 120 anys després de l’an-
nexió a Barcelona, però tam-
bé és una bona eina per valo-
rar en justa mesura si Gràcia 
té l’atractiu que desperta du-
rant set dies d’agost i quan 
els mitjans de comunicació 
sembla que vagin a remolc de 
la festa davant la sequera de 
notícies pròpies o sobrevin-
gudes. El miler llarg d’acti-
vitats que la Festa Major del 
Bicentenari és un sobreesforç d’aquesta base popular que mereix ser 
respectat. Hi haurà exposicions de primer nivell, grans concerts i ac-
tes impulsats des de la participació ciutadana. Fins i tot el carrer Gran 
es guarnirà per a l’ocasió.

Aquesta Festa Major del Bicentenari, que encara no té pregoner, de-
mostra, en qualsevol cas, que al marge d’aquest repte mediàtic que in-
icialment apuntàvem la Vila de Gràcia té una dinàmica d’implicació 
social on cada entitat i col•lectiu ha sabut trobar el seu lloc per aprofi -
tar el paraigües comú de la mobilització. Ho comprovarem aquest Sant 
Jordi 2017: veïns i visitants tindran festivals de cinema internacional, fi -
res de llibreters i d’il•lustradors i cercaplaces contra els desnonaments 
per vestir-se com bonament puguin. Gràcia és plural tant en veïns com 
en visitants, i això ja no només es nota per Festa Major. Som diferents a 
Barcelona, i tothom és benvingut.•

La primera reunió de la taula de treball per abordar el se-
xisme en els espais de festa, que es va celebrar aquest di-
jous a la tarda, només va tenir com a assistents tres enti-
tats i dos tècnics del Districte. “Gran èxit de convocatòria”, 

va apuntar un dels participants. Cal esperar que aquest només sigui 
un començament per agafar impuls, perquè si no podríem arribar a 
pensar que en l’eradicació de les actituds sexistes hi ha molta pancar-
ta però poca implicació real d’entitats i veïns. O que la comissió espe-
cífi ca no és necessària i que el treball ha de ser transversal.

La festa més enllà 
de l’agost té el repte 
mediàtic però l’esforç 
mereix ser respectat

El
depen-

dent
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Cartes al director

Urgències i Pediatria 
a l’Esperança i 
CAP Larrard

 En la noticia publicada a l’independent 
del 31 de març de 2017,  que portava 
per títol Les urgències de l’Hospital de 
l’Esperança aniran el 2018 a Larrard amb 
el servei de 24 h,  trobem a faltar certa in-
formació rellevant que la ciutadania ha 
de saber,  si més no aquells que se’n veu-
ran afectats. El CUAP donarà resposta a 
les urgències mèdiques i de salut que pa-
teix la ciutadania de manera immediata 
durant 24h;  i com bé es diu en la noticia 
se situarà on està l’actual CAP Larrard. 
Per tant hi conviuran aquests dos serveis 
que vetllaran per la salut de tots els vila-
tans de Gràcia. És certa aquesta informa-
ció? Vetllaran per la salut de tots les per-
sones? La resposta és NO.
 La benvinguda d’aquest CUAP farà que 
l’àrea de Pediatria deixi de formar part 
d’aquest equipament de salut,  el Centre 
Larrard,  per traslladar-se a un espai ce-
dit al soterrani de l’Hospital l’Esperança, 
 al mateix temps que haurà de compartir 
espai amb el centre de salut mental i dro-
godependents. (Soterrani vol dir un es-
pai tancat,  sense llum,  i poca ventilació, 
 entre altres aspectes negatius). Tant el 
CAP com el CUAP deixaran desemparats 
als menors i professionalitzaran consul-
tes externes.
 Nosaltres com a pare i mare que som, 
 d’una nena de 5 anys,  ens preguntem... 
en un mateix edifi ci,  on hi ha medicina 
familiar,  no hauria de conviure,  també, 
 medicina pediàtrica? Per què hem d’anar 
a dos centres quan es tracta d’un ma-
teix servei d’atenció primària? Per què la 
meva fi lla ha de tenir menys prestacions 
que una altra nena d’un altre CAP i/o 
CUAP? M’agradaria que s’informés amb 
claredat i transparència sobre quina in-
tenció hi ha en fer aquest trasllat,  doncs 
nosaltres com a pare i mare que som no 
volem que es traslladi l’àrea de Pediatria 
ni se separi del servei integral sanitari 
que actualment s’està oferint en el cen-
tre Larrard. 
Lola Garcia Garcia

Ull de 
dona

Conxa Garcia

L legíem a La Independent la informa-
ció sobre un estudi presentat el febrer, 
per l’Institut Català de les Dones, que 

demostra que el PIB català s’incremen-
taria un 23,4% si es tingués en comp-
te el treball domèstic i de cura de la llar. 
Aquest estudi posa en valor les feines de 
cura de la llar i la família que, dins del 
mercat laboral, tenen un valor econò-
mic, i el quantifi ca en termes de PIB a 
Catalunya. També fa visible la desigual-
tat en la distribució d’aquestes tasques 

no remunerades entre dones i homes i 
els efectes que això té en la situació eco-
nòmica de les dones. La realització de 
l’estudi respon al compliment de la Llei 
d’Igualtat efectiva de dones i homes que 
diu en l’art. 31 que “la Generalitat ha de 
fer, periòdicament, estimacions del valor 
econòmic del treball domèstic i de cura 
(...)” i a l’objectiu de l’ODEE d’elaborar 
estudis que quantifi quin i posin en va-
lor el paper de la dona en l’economia i la 
seva contribució a la societat. Les dones 
contribueixen el doble que els homes en 
aquest aspecte: el 67% enfront del 33%. Si 
hi hagués una distribució igualitària tant 
de les tasques domèstiques i de cura, com 
del treball remunerat, les dones podri-
en obtenir uns ingressos salarials bruts 
un 25% superiors als actuals (2.759 euros 
anuals per dona).•

Treball domèstic i PIB

Un estudi posa en valor 
les feines de cura de 
la llar i la família dins 
del mercat laboral
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Opinió convidada

Un pla pel dret a l’habitatge

E l trencaclosques urbanístic de l’hotel del Deutsche 
Bank ha omplert diverses planes en aquest diari des 
de fa anys. Tant el projecte inicial i les seves deriva-

des, com un cop aturat l’hotel, el projecte d’habitatges de 
luxe que s’hi faran. L’Ajuntament no pot regular les di-
mensions i característiques dels habitatges a les promo-
cions privades, tampoc pot regular el preu, no està en el 
marc competencial. 

A Gràcia el tema de l’habitatge té moltes cares: alts 
preus provocats per un ús turístic ferotge del barri, manca 
de pisos de lloguer i emergències habitacionals de veïns i 
veïnes del districte provocades per la crisi. Tardor del 2014, 
els moviments veïnals clamaven contra la massifi cació tu-
rística. Recordem els #TurismeT1límit i #BCNxViure que 
s’enfrontaven a acusacions de voler acabar amb la gallina 
dels ous d’or. Avui a Gràcia més del 60% del veïnatge creu 
que el turisme ha arribat al límit sostenible.

L’habitatge i el turisme requereixen actuacions de ciutat 
però amb una alta implicació dels governs de districte.

A Gràcia les aplicacions dels diferents plans de ciutat 
han donat un gir a la tendència a l’expulsió del veïnatge 
posant en marxa mecanismes de control i cura. 

El Pla urbanístic d’allotjaments turístics PEUAT, apro-
vat el passat desembre, identifi ca l’impacte turístic, com ha 
anat desplaçant els usos residencials, i es marca un objectiu 
clar “Preservació de l’habitatge: Cap tipus d’allotjament tu-
rístic podrà substituir l’ús d’habitatge”. Atura la barra lliure 
de llicències d’habitatges d’ús turístic (HUT) que a l’anterior 
mandat va suposar multiplicar per 9 les llicències i estableix 
tot un mecanisme de control dels HUT il·legals. 

També s’ha aprovat el Pla pel DRET a l’Habitatge. La in-
corporació de la paraula dret al títol ja és una declaració 
d’intencions. Marca com a objectiu la creació d’un servei 
públic d’habitatge real. Dels 45M€ que l’Ajuntament va 
invertir en habitatge l’any 2015 passem als 160M€ aquest 
any, i a més de 2.000 M€ en els 10 anys de vigència del pla.

S’ha posat en marxa un protocol i serveis per aten-
dre l’emergència habitacional a les Ofi cines d’Habitat-
ge i Serveis socials afegint la Unitat Contra l’Exclusió 
Residencial (UCER): és molt important afrontar l’emer-

gència abans que és produeixi, però un cop iniciat l’expe-
dient de llançament encara queden moltes vies de treball 
per a no deixar una família al carrer. 

Gràcia és un districte petit, densament poblat on l’Ajun-
tament no té molt espai a la seva disposició per a la pro-
moció d’habitatge públic. Així i tot, des del districte estem 
cercant sòl i edifi cis per a habitatge públic. 

Hem aprovat una modifi cació del PGM per a fer compa-
tible l’ús d’habitatge dotacional a 3.400m² de solars públics 
qualifi cats d’equipaments. També hem fet un cens d’habi-
tatges buits, primer a Vila de Gràcia, amb una campanya 
de captació de pisos cap a la borsa de lloguer.

S’ha activat un concurs d’idees per a l’ordenació urba-
nística de una gran superfície de l’àmbit del planejament 
de Vallcarca, inclosos més de 9.300m2 de sostre per a habi-
tatges públics, on, a part de la construcció pública també 
s’impulsarà l’oferta de promocions de cooperatives d’habi-
tatge en dret de superfície.

A Gràcia tenim Pla pel Dret a l’Habitatge, és el primer 
pla que es construeix a partir de la realitat dels barris, 
amb una diagnosi districte a districte que identifi ca neces-
sitats i oportunitats.•

Promocions de lloguer en un carrer de la Vila. Foto: A. V.

Opinió
Robert Soro, conseller i portaveu de BCN En Comú al districte de Gràcia

La 
setmana

Dia crític

Carles Camps Mundó

Un cop més la Secció Filològica de 
l’IEC desatén les seves funcions “ci-
entífi ques” i cedeix a pressions lingü-

ístiques poc fonamentades. Segons diuen, 
amb l’última  revisió ortogràfi ca  de  la  
nova  gramàtica han decidit tirar pel dret 
en qüestions com la dels diacrítics perquè 
uns quants professors han fet pressió per 
simplifi car l’ortografi a en vista de les fal-
tes que comet l’alumnat. Es veu que han 
considerat que mort el “gos”, morta la rà-
bia. I això és el que fa aquesta descurança 
científi ca: ràbia! Sí, ràbia de la bona!

S’han parat a pensar què “signifi carà” 
pel que fa a les “signifi cacions” literàries 
certes indistincions gràfi ques? Han pres 
la decisió sense analitzar acuradament 
què li pot suposar a la poesia catalana, per 
exemple, la seva resolució ortogràfi ca? La 
volen empobrir de possibilitats signifi ca-
tives? Què faran quan es trobin havent de 
convertir a la nova ortografi a Foix, Riba, 
Espriu, Sola, Sampere, etc.? Sentits abs-
tractes i absoluts es perdran totalment, 
perquè precisament en la semblança grà-
fi ca, però no pas fonètica es basen molts 
jocs poètics que s’han fet i que es fan. Els 
en posaré un exemple del meu llibre Cap 
nom del món (Edicions del Buc, 2015), un 
exemple que m’amoïna de debò, perquè 
considero que amb la nova ortografi a ja 
no podré fer matisos d’aquest caràcter: 
No hi ha res insondable en el silenci. / 
En el silenci no hi ha rés. Estan  de  debò  
disposats  a  fer-nos  renunciar a aquesta 
mena de subtilitats de sentit dels quals la 
poesia és plena? La possibilitat de titular 
un llibre com a Rés ha de quedar en res?

Demano des d’aquí a la Filològica que 
s’ho repensi i que ens estalviï aquesta sè-
rie de rectifi cacions ortogràfi ques que 
empobreixen les possibilitats expressives 
de la nostra llengua i que tots plegats aca-
barem lamentant. Com un dia crític.•
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Les fi res d’intercanvi, escalfant motors aquest dijous. Foto: A.V.

Silvia Manzanera

E l Sant Jordi 2017 a Gràcia 
té com a protagonista cen-
tral el cinema, amb l’estrena 
del primer BCN Film Fest, el 
festival de cinema de comè-

dia que promouen els Verdi, amb 35 
pel·lícules que es projectaran en els 
propers set dies. Aquest serà l’acte 
més mediàtic d’un cap de setmana 
d’intensa activitat al voltant de les 
roses i els llibres, en el qual Gràcia 
torna a bascular entre el pes de les 
llibreries locals a plaça de la Vila i 
dels il·lustradors que han consoli-
dat en els últims anys la seva par-
ticular visió de la diada entre els 
Jardinets i el pla d’en Salmeron. 

Però el programa de Sant Jordi 
s’amplia cada any amb altres ac-
tivitats culturals que conformen 
un cartell divers i allarguen la ce-
lebració. L’Espai Jove La Fontana, 
per exemple, ha organitzat en-
guany un espai de recitació situat 
a la plaça de la Vila des d’on s’han 
pogut compartir poemes o relats 
curts amb el públic. També han fet 
una exposició, que es podrà visitar 
a l’equipament fi ns al 4 de maig, 
amb els escrits rebuts.

Un altre dels actes destacats de 
l’agenda de Sant Jordi d’aquest 
any és la presentació al Centre 
Cívic el Coll - La Bruguera del 
projecte La memòria dels dibui-
xants, un portal web impulsat 
per Zoòtrop, que reivindica la me-
mòria oblidada de la generació de 
dibuixants i il·lustradors catalans 
(divendres 21 a les 19 h al mateix 
centre).

El programa de Sant Jordi 
és cinèfi l, amb el permís dels 
llibreters i els il·lustradors 
Trenta-cinc pel·lícules es projectaran al primer BCN Film Fest

El Festival Internacional de cine de Barcelona Sant Jordi (BCN 
Film Fest) tindrà divendres 21 d’abril a les 21.30 h la seva gala d’in-
auguració amb la presència de Richard Gere i Joseph Cedar, prota-
gonista i director de la pel·lícula d’obertura Norman, el hombre que 
lo conseguía todo. També el director francès Bertrand Tavernier 
serà present dimarts en una xerrada (17.15h) i Santiago Segura as-
sistirà a la projecció dilluns de Casi leyendas (19.30 hores). La llista 
d’estrelles que passaran pel photocall i la catifa vermella és llarga i 
plena de noms del cinema i la cultura: les directores Isabel Coixet 
i Maria Ripoll, els directors i guionistes Jaume Balagueró i Alberto 
Marini, la cantant britànica ALA.NI, les actrius Montserrat 
Alcoverro, Mercè Llorens, Melina Matthews, Nora Navas, Raquel 
Salvador i Clara Segura, o els actors Lluís Homar, Miquel García 
Borda i Oriol Vila. Tampoc no s’ho han volgut perdre Cristina 
Campos, Juan Cruz, Arcadi Espada, Yolanda Flores, Chufo Lloréns, 
Rosa Regás o Jordi Sierra. El Film Fest (vegeu l’Independent 660) 
és una iniciativa dels Cines Verdi i Educacine, que pretén descu-
brir durant vuit dies, entre el 21 i el 28 d’abril, un total de 35 pel-
lícules de tot el món, amb un centenar de projeccions, des de les 
9.30 h fi ns a les 12 de la nit, cada dia. 

Gere encapçala la llista 
d’estrelles, a més de 
Coixet, Tavernier i Segura 

Dissabte mercats i comerci-
ants han preparat la seva diada 
particular de llibres i roses, i diu-
menge, a més de les parades de 
les llibreries, hi haurà tres punts 
centrals on es concentrarà bona 
part de l’activitat: la plaça de la 
Vila amb els llibreters envoltant la 
torre del campanar (La Memòria, 
Hibermian, Luz de Lula, Le 
Nuvole, Consumició Obligatòria, 
Jeckyll & hyde, Catálogo, Aïda 
Books i Sons of Gutenberg, de 9 a 
21 h); la Fira d’il·lustradors al Pla 
Nicolás Salmerón i Sant Jordi a la 
Violeta a la plaça del Sol. 

Entre els actes ja celebrats di-
jous no va faltar un altre clàssic, 
les fi res d’intercanvi (a la plaça 
de la Vila i Lesseps i al passeig 
de la Vall d’Hebron (davant de 
la biblioteca M. Antonieta Cot i 
Miralpeix), on les ampa, les bibli-
oteques i la Fontana proposen un 
Sant Jordi “diferent i sostenible”.  
També dijous, i amb motiu dels 
40 anys de Ràdio 4 i dels 30 del 
Festival Tradicionàrius s’han gra-
vat dos programes a la platea del 
teatre del CAT amb públic i tertú-
lia sobre els instruments tradici-
onals catalans.•

L’Espai Jove impulsa una recitació, al 
Coll s’estrena un portal web i els mercats 
i comerciants s’apunten als grans actes

Cecilia Ricciarelli
Le Nuvole

Los niños de la Camorra. Roberto 
Saviano
“És el seu primer llibre de fi cció, 
tot i que basat en uns fets i en una 
Itàlia que ell coneix molt bé i que 
sempre en parla. Ara els protago-
nistes són els nens atrapats per la 
màfi a i que creixen en un entorn de 
violència i sense valors”.

Àlex Pler
Haiku

Cerezos en la oscuridad. Higuchi 
Ichiyo.
“Es considera la primera escriptora 
japonesa moderna, i la primera que 
va denunciar la situació gairebé 
d’esclavitud en què vivia la dona en 
aquella època, a fi nals del XIX. Té 
una prosa preciosa i de molta sen-
sibilitat que descriu molt bé la vida 
tant a Tòquio i la societat japonesa”

Pepitu
Cap-i-Cua

Estirpe. Marcello Fois
“És la història d’una família pobre 
a la Sardenya de fi nals del XIX, de 
temàtica social i escrita de forma 
esplèndida. A més m’agrada molt 
aquesta col•lecció de llibres dife-
rents i amb molta qualitat”

Alfonso Pfeiff er
Maite Libros

La Horda. Rocha Servando.
“M’agrada especialment aquest lli-
bre perquè és un llibre d’història 
però gens típic. T’explica fets que 
en cap lloc les pots trobar. La histò-
ria més fosca i oculta”.

les llibreries 
parlen

Quin 
llibre ens 
recomaneu 
per aquest 
Sant Jordi?

per Silvia Manzanera
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La Diputació de Barcelona potencia 
el Servei Local de Teleassistència per 
arribar als 100.000 usuaris
El Servei Local de Teleassistència (SLT) de la Diputació de Barcelona amplia la 
seva cobertura amb més serveis, més dispositius i més unitats mòbils d’atenció 
a les emergències. L’objectiu és passar dels 73.000 usuaris actuals als 100.000 
l’any 2020, atenent la creixent demanda dels municipis. 

El Servei Local de la Teleassis-
tència de la Diputació de Barce-
lona és un servei d’atenció domi-
ciliària que garanteix la seguretat 
i dóna tranquil·litat i acompanya-
ment a les persones en situació de 
risc per factors d’edat, fragilitat, 
solitud o dependència. Funciona 
les 24 hores del dia i els 365 dies 
de l’any i ha atès prop de 150.000 
persones des del 2005. Actual-

ment té prop de 73.000 usuaris. 
És un dels serveis socials amb 
més implantació territorial, amb 
una cobertura de prop del 30% de 
la població major de 80 anys i de 
més de 10% en els majors de 65 
anys. L’any 2016, el Servei Local 
de Teleassistència de la Diputació 
de Barcelona ha gestionat un total 
de 3.593.575 trucades amb per-
sones usuàries.

El Servei Local de 
Teleassistència en xifres

Reportatge

Més Unitats Mòbils per a 
un servei estratègic

L’ampliació del parc d’unitats 

mòbils del Servei és una de les 

principals apostes d’aquesta 

nova etapa. L’objectiu és passar 

d’11 a 29 vehicles, per atendre 

més ràpidament emergències, 

incidències tècniques o activi-

tats programades 

Model RET i teleassis-
tència avançada

Una de les novetats més imme-

diates és la posada en marxa, a 

partir del mes d’abril, del model 
de Resposta Efi cient en Teleas-
sistència (RET), que permet es-

tablir un nivell de suport perso-

nalitzat, que s’anirà modifi cant 

segons l’evolució de l’usuari, i 

que implica, també, l’assignació 

d’una tecnologia individualitza-

da i, per tant, el creixement dels 

dispositius de teleassistència 

avançada, que aporten més se-

guretat. Entre aquests, es troben 

els detectors de foc o fum, de 

mobilitat o de caigudes, i els dis-

positius de teleassistència mòbil 

o de teleassistència adaptada a 

les persones amb discapacitat 

auditiva o difi cultats en la par-

la. L’objectiu és que el 2018 es-

tiguin en funcionament 20.300 

dispositius d’aquest tipus.

Prevenir per no haver de 
curar 

La prevenció és un dels princi-

pals pilars del Servei Local de 

Teleassistència, com ho demos-

tra el fet que el Centre d’Atenció 

emet més trucades de les que 

rep. La teleassistència és, per 

tant, un servei proactiu que 
va més enllà de la resposta 
davant d’una emergència, 

reforçat amb la col·laboració 

amb els Bombers de Catalunya, 

els Mossos d’Esquadra, el Ser-

vei d’Emergències Mèdiques, 

el Departament de Salut i el 

Servei de suport a les Políti-

ques de Consum. 

 També es consolidaran progra-

mes preventius que ja estan en 

funcionament, com el protocol 
de detecció i actuació davant 
la sospita de maltractaments o 
el programa “Parlem de...” que 

inclou, cada mes, fer trucades 

des del Centre d’Atenció a per-

sones amb criteris de risc sobre 

temes determinats, com poden 

ser la seguretat al carrer o la pre-

venció d’incendis a la llar. 

En aquesta etapa s’engeguen 

nous programes d’atenció es-

pecial, com és el de detecció 
del deteriorament cognitiu a 
través de comptadors d’aigua 
intel·ligents, per identifi car 

canvis en els patrons del con-

sum habitual, i es para especial 

atenció a la prevenció de la 
conducta suïcida, partint de la 

formació dels tècnics.

Manon Allard / iStockphoto / Getty Images

Josep Cano
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Boatella, amb el llibre ‘El barret prodigiós’, que signarà enguany. Foto: I. Fortuny

Ignasi Fortuny

P ep Boatella (1983) és un 
dels talents del món de la 
il·lustració amb més pre-
sent. El dibuixant graci-
enc publica habitualment 

en mitjans internacionals com 
el Boston Globe i el Corriere de-
lla Sera, a més d’il·lustrar llibres i 
publicacions diverses. Fa un mes 
va ser un dels 42 il·lustradors 
de l’avui i del demà que van re-
presentar a Catalunya, Balears 
i València a la Fira del Llibre 
Infantil de Bolonya.

Se’t reconeix molt en els teus di-
buixos. Com es troba l’estil?
Es tracta de cada vegada deixar-
te anar una mica més amb el que 
et surt. Intentar fer coses a la teva 
manera fa que et comenci a sortir 
un discurs.

Els clients te’l marquen? 
Jo tinc la sort que em contracten 
per allò que faig.

Com s’arriba a aquest esglaó?
M’ho he hagut de treballar molt, 
sóc molt perfeccionista. M’hi he 
deixat la pell.

Pep Boatella: “Per 
viure de la il·lustració 
hi he de dedicar 
gairebé la vida” 
El dibuixant gracienc reivindica l’ofi ci i l’exigència 
d’aquesta feina abans de la Diada de Sant Jordi 

cobertes i llibres il·lustrats. No em 
surt a compte fer llibres, vaig molt 
lent fent-los. 

Per què els fas, doncs?
És com fer la teva obra d’il·lus-
trador. Com si fossis músic i gra-
vessis el teu àlbum. On proves 
nous estils i maneres de fer. És el 
més maco. I una feinada.

Com és treballar pels grans mit-
jans internacionals?
La feina està més valorada i els 
temps de lliurament són molt ca-
nyeros. Si la cagues amb un client 
d’aquests, ja te’n pots oblidar. 

S’acosta Sant Jordi. En quins lli-
bres et podem trobar?
He il·lustrat el llibre El barret prodi-
giós..., de Pere Calders (Comanegra) 
[diumenge a les 17 hores el signarà 
al Passeig de Gràcia 79]. I s’acaba de 
publicar Com es bull una granota i al-
tres relats d’Òscar Andreu (Contra), 
on he fet la coberta. Actualment es-
tic treballant en dos llibres que es 
publicaran l’any vinent.  

Algun llibre que recomanis per a 
aquest Sant Jordi?
Un de meravellós que he descobert: 
D’aquí no passa ningú (TakaTuka). •

Et contracten pel teu estil. Ets un 
privilegiat?
Privilegiat perquè em dedico això i 
és la meva passió. Hi ha molta an-
sietat a voler ser il·lustrador i no és 
tot tant bonic. És una feina de 24 
hores al dia. Crec que això fa molt 
fi ltre. Jo m’ho prenc com que sem-
pre hi ha un examen a passar.

Viure per la feina.
Un no s’imagina el que és aquesta 
professió. No és només dibuixar. 
És fer pressupostos, etcètera.

La gent no n’és conscient d’aques-
ta exigència.
Hi ha com una espècie de bohè-
mia amb el ‘mira és dibuixant’... i, 
al fi nal, és com si fossis una marca, 
una empresa. 

És una feina ben pagada?
No. Jo per viure d’això hi he de de-
dicar gairebé la vida. 

Quin tipus de clients tens?
Faig molta premsa estrangera. 
Aquí tinc un perfi l molt de llibres: 

les signa-
tures

Plaça de la Vila
10 h 
Leo Devoto El Místico del Raval
Isaac Pachón Buscando el lado 
frío de la almohada 
Gemma Solsona Maullidos
Ingrid Garassa Ajedrez emocional 
+ Migraciones
12 h a 14 h + recital de poesia
Jose Liñán Ciudad Dormitorio
Alex Madueño Poesía al borde del 
asfalto
Angel Ramón Larrosa Esta 
mañana ha salido el sol
16 h a 18 h
Ivan Maestre Aburrilandia
J. Muñoz Hacer hervir la luz
Juan Carlos Carrano Matinal
Teresa Porqueras Cara a cara con 
Satanás
Julian S. Caramazana La desapa-
rición del vampiro
18 h a 20 h
Wendy Montasell Tarot fanzine
Quintin Valiente Un día cabrón lo 
tiene cualquiera
Maite Doñágueda Entre las doce 
y las cinco
Manuel Gris A las doce de la 
noche del día de mi cumpleaños
Ivan Albarracín Las cicatrices del 
diablo

Taifa
D’11 a 12 h Taula d’Anagrama
David Trueba Tierra de Campos
Juan P. Villalobos No voy a pedir-
le a nadie que me crea 
Tina Vallès La memòria de l’arbre
De 12 a 13 Taula de 66 RPM
Andreu Cunill Las maravillosas 
aventuras del Sr. Soul
Pascual Ulpiano Probaréis el frío 
acero de mi venganza
Marco A. López Versos jugados.

Atzavara Llibreria
11 h
Joan Carreras La dona del Cadillac
P. M. Sánchez Tuyo es el mañana
12 h
JM Contel Gràcia desapareguda
13 h
Muriel Villanueva Nines
Víctor Nubla Les investigacions 
del cap Pendergast 
Anna Maria Villalonga El somriu-
re de Darwin
Marta Orriols Anatomia de les 
distàncies curtes

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Fast & Furios 8. Dv, ds, dg, 

dl, dc. 16.00, 19.00 i 22.00. 
Dm, 16.00. Dj, 16.00 i 22.05. 

• La fi lle de neige - Òpera 
de París. Dm, 19.00.

• Figuras ocultas. Dv, dl, 
dm, dc i dj. 15.55.

• Los pitufos: La aldea es-
condida. Ds i dg, 16.00 i 
18.10. Dv, dl, dc i dj, 18.20.

• Life (Vida). Dm, 22.30. La 
resta, 20.20 i 22.30.

• John Wick: Pacto de san-
gre. 16.15, 19.10 i 22.10.

• Negación. 15.55.
• Un golpe con esti-

lo. 18.10, 20.15 i 22.20.
• El bebé jefazo. Dv, ds, 

dg, dl i dc, 19.00.
• Mañana empieza todo. 

Dm, 16.10. Dv, ds, dg, 
dl i dj, 16.10 i 22.00.

• Fast & Furios 8. Dm,. 
19.00 i 22.00. Dj, 19.00.

• El bebé jefazo. 15.55 i 18.00.
• Mañana empieza todo. 20.05.
• Incerta glòria. 22.30.
• Stefan Zweig: Adiós a Europa. 

16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.
• Amar. 15.55, 18.05, 20.15 i 22.25.
• La bella y la bestia. 16.05 i 22.25.

Cinemes Girona. Girona, 177
• 9 Meses. Dv, ds, dm, dc, dj, 16.00. 

Dv, ds, dl, dm, dc, dj, 18.00. Dg, 
dl, dj, dm, 20.00. Ds, dg, dj, 22.00.

• El Viajante. Dv, dg, dl, 
dm, dc, dj. 17.30, 19.45. 
Ds, 17.30, 19.45, 22.00.

• Ira. Dv, dj. 16.00 i 22.00. Dm, 
dc. 16.00. Ds, dl. 20.00.

• 327 Cuadernos. Dv, 20.00.
• Neckan. Dv, dg, dj. 

20.00. Ds, 21.00.
• Psiconautas, los niños ol-

vidados. Dv, 20.00.

• Safari. Dv, dg, dl, dm, dj. 18.00. 
Ds, 22.00. Dc, dj, 22.00. 

• Parsifal (òpera). Dc, 18.00.
• Animalades. Ds, dg. 

16.00. Dg, 17.00.
• Les Loups. Dm, 20.00.
• Le passión d’Augus-

tine. Dc, 20.00.
• Kalo Pothi. Ds, 19.00.
• Gran Guru Bohigues. Dv, 22.00.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. 
[VOS català. 933487748 
www.cinemestexas.cat]
•  Sala 1: Comancheria. 

116.00, 18.00 i  20.00. 
Capità fantàstic. 22.00.

•  Sala 2: Reina Cristina. 16.00, 
18.00 i 20.00. Sing Street. 22.00.

•  Sala 3: François Ozon. 15.50, 
18.00 i 20.10. Ds i dg, 18.00 
i 20.10. A la casa. 22.15. 

•  Sala 4: María y los demás. 
16.00 i 20.00. Només la fi  
del món. 18.00 i 22.10.

                                      

Verdi. Verdi, 32. 
• Rosalie Blum. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 18.15, 20.20, 22.30. 
Dv, 16.00. Ds, dg, 22.30. 
• Life (Vida). Dv, ds, dg, 
dl, dc, dj, 22.30. 
• Nieve Negra. Dv, ds, dg, dl, dc, 
dj, 16.00, 18.15, 20.20, 22.30. 
• I not your negro. Ds, dg, 
dl, dc, dj, 16.00, 22.30. 
• Mañana empieza todo. Ds, 
dg, dl, dc, dj, 18.00, 20.20. 
• El jardín del artis-
ta: Impresionismo ameri-
cano. Dj, 11.30, 20.00. 
• Incerta Glòria. Ds, 
dg, dl, dc, dj, 16.00. 
• Manchester frente al mar. 
Ds, dg, dl, dc, dj, 20.35. 
• Moonlight. Ds, dg, 
dl, dc, dj, 18.05. 
• Your Name. Ds, dg, 11.30. 
• El bebé jefazo. Ds, dg, 11.30. 
• Ballerina. Ds, dg, 11.30, 16.30. 
• Los pitufos: La aldea es-

condida. Ds, dg, 12.15. 
• Animalades de cine. 
Ds, dg, 11.30. 

Verdi Park. Torrijos, 49
• El bebé jefazo. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 18.10. Ds, dg, 16.00. 
• Locas de alegría. Dv, 
dl, dm, dc, dj, 16.00. 
• Lion. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 20.15. 
• T2. Trainspotting. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 22.30. 
• La Bella y la Bestia. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16.00. 
• El otro lado de la esperanza. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18.20. 
• Your Name. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 20.20. 
• Ghost in the Shell. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 22.30. 
• Madam de... Dj, 20.15.
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‘Gràcia desapareguda’ 
Les imatges publicades en el llibre Gràcia desapareguda (Efadós) revelen com era l’antiga Vila de Gràcia entre 
fi nals del segle XIX i mitjan segle XX. Aquest recull de 175 fotografi es d’una gran qualitat, amb textos de 
l’historiador Josep M. Contel, copsa indrets i costums graciencs avui desconeguts o molt transformats pel pas 
del temps. Les imatges són testimoni de la transformació urbanística i del canvi socioeconòmic i cultural que 
ha sofert el barri. “Les persones que tenen fotos antigues en calaixos, en comptes de tirar-les, les han de fer 
arribar al Taller o a l’Arxiu, ja que permeten recuperar la història i identitat d’un territori”, assegura Contel.

Josep M. Contel. Periodista 
i historiador. Autor del llibre 
Gràcia, temps de bombes, temps 
de refugis. El subsòl com a supervi-
vència (2008) i coautor de 100 anys, 100 
fotos. Gràcia 1897-1997 (1997), Gràcia, Festa 
Major (1894-1947) (1997), Gràcia, Festa Major 
(1948-1997) (1998), La Festa Major de Gràcia 
vista pels fotògrafs Ramírez  (2011), L’Abans: 
Recull Gràfi c de Gràcia 1869-1976 (2013) i 
El campanar de Gràcia (2015). Membre 
del Taller d’Història i dels Trabucaires de 
Gràcia, entre d’altres, és un activista incan-
sable i ferm defensor de la cultura popular 
i de la divulgació de la història local. És col-
laborador de L’Independent de Gràcia.

biografía
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