
La Travessera de Dalt acaba 
la reforma a nivell, més 
permeable i més passejable 
Queda pendent el balisat del carril multiús, nous semàfors, el pas de vehicles 
des de la Granja i Larrard i la reforma de Massens, Rabassa i Torrent de les Flors  

Albert Balanzà

La Travessera de Dalt ja llueix nova imatge, la llarga-
ment reivindicada reforma, eternament ajornada 
quan l’arribada de la L9 del Metro encara era una 
possibilitat a curt termini. Han calgut dècades per 
arribar a un moment que aquest dijous, en una sessió 

informativa, fi ns i tot ha estat aplaudit pels veïns i comerci-
ants. Després de 18 mesos d’obres, la reforma s’ha enllestit 
puntualment –només hi falten arranjaments que es faran 
al maig-, justament tretze anys després que s’inaugurés la 
reforma entre Escorial i Sardenya amb les rampes i el pas-
seig superior que poca gent sap que s’anomena Pere Calders. 

La Travessera de Dalt deixa enrere una imatge grisa, amb 
voreres estretes, passos subterranis preolímpics i semiau-
topista de pas, i s’adequa a la dinàmica general de la ciutat 
d’avingudes amb voreres més amples, destarrament dels ve-
hicles aparcats en superfície i eliminació del que fi ns fa poc 

havien estat murs amb diferents nivells de trànsit. La refor-
ma representa una continuïtat clara del projecte que l’Ajun-
tament va executar en l’anterior mandat en el tram de la 
Ronda General Mitre, amb les palmeres al centre com a ele-
ment més signifi catiu, i els turistes que aterren a la zona per 
pujar cap al Park Güell també trobaran un espai més amable. 

Al maig s’enllestirà el balisat del carril multiús, els nous 
semàfors, el pas de vehicles des de la Granja i Larrard i la re-
forma de Massens, Rabassa i Torrent de les Flors. Set entitats 
han matisat l’estrena amb greuges sobre transport, urbanis-
me, mobilitat i usos comercials.  Segueix a pàgina 3

Set entitats matisen l’estrena 
amb greuges en usos comercials, 
transport, urbanisme i mobilitat

La Travessera de Dalt, a punt d’estrenar nova imatge Foto: A. V.

Fundació Marcet: “El 
Pedagogium serà un 
aliat; l’Europa està 
content amb l’Àliga”
Entrevista als nous gestors de la 
pista del carrer Neptú i del camp 
de la plaça Alfons Comín. P6

Gran de Gràcia es 
tallarà quatre dies 
en la Festa Major 
del Bicentenari
L’Envelat s’enllesteix i el 
Districte guarnirà la façana. P4

Setmanari gratuït
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El ple elevarà 
Isabel Vicente i 
Maria Mullerat 
al Nomenclàtor

El consell de districte 
de maig elevarà a la 
ponència de nomenclàtor 
de Barcelona els noms ja 
validats a la comissió de 
Gràcia d’Isabel Vicente per 
al passatge que uneix els 
carrers Bailèn i Quevedo 
per l’escola L’Univers i de 
Maria Mullerat per al solar 
popularment conegut 
com el de la Papallona 
al barri del Coll. Un altre 
dels noms que entrarà 
en la llista de futuribles, 
acceptat pel Districte a 
idea de l’Ateneu Llibertari, 
és el de l’anarquista 
Remedios Varo.

Breus

Trias substitueix 
Ardanuy com a 
regidor adscrit a 
Gràcia del PDeCAT
L’exalcalde Xavier Trias 
ha estat designat nou 
regidor adscrit a Gràcia 
del grup Demòcrata 
(PDeCAT) en substitució 
del president del districte 
i ara regidor no adscrit, 
Gerard Ardanuy. L’elecció, 
demanada per Trias 
mateix, és la primera 
conseqüència de la sortida 
d’Ardanuy de l’antic 
grup municipal de CiU a 
l’Ajuntament.

Una entitat o 3 persones 
podran convocar una 
consulta a Gràcia amb 
3.600 signatures
L’Ajuntament estudia el model d’Ejea de los Caballeros, Osca i 
Saragossa per a l’elecció directa de consellers de districte el 2019

Una audiència pública, a la biblioteca Jaume Fuster Foto: A. B

Albert Balanzà

Gràcia aprovarà inicial-
ment en el pròxim ple 
del districte del 10 de 
maig la reforma de les 
normes reguladores de 

la participació ciutadana que es 
van canviar per última vegada 
l’any 2009. En aquella ocasió els 
consells de barri van ser els pro-
tagonistes i ara ho seran les con-
sultes de districte. En una segona 
fase, però en aquest mandat ma-
teix perquè així ho portava BCN En 
Comú en el seu programa electo-
ral, hi haurà moviments per arran-
jar per al 2019 l’elecció directa dels 
consellers, una fi gura que ara s’ele-
geix a través dels partits en funció 
del percentatge obtingut.

Aquesta és el resum de la ses-
sió que aquesta setmana ha servit 
perquè els grups municipals es-
tudiïn les conclusions que es van 
tancar el 2016 i que ja estan en ex-
posició pública des de dilluns. La 
proposta, segons han explicat els 
tècnics municipals, parteix de la 
base que “un mínim de tres per-
sones o una entitat” pot impulsar 
consultes ciutadanes, processos 
participatius o incorporar punts 
a l’ordre del dia dels plens. En el 
cas de Gràcia, tenint en compte la 
població, aquests possibles impul-

cara hi ha recorregut en el debat 
amb vista a una segona fase al vol-
tant de la localment reivindicada 
elecció directa dels 17 consellers 
de districte. Dilluns, a les comissi-
ons consultives, els tècnics, a pre-
guntes dels presents, van aclarir 
que no eren partidaris de propo-
sar retocar lleis orgàniques de l’Es-
tat en un moment delicat com l’ac-
tual i que estan estudiant models 
que s’apliquen sobretot a l’Aragó, 
concretament amb l’elecció dels 
alcaldes de barri a Saragossa capi-
tal, Osca i Ejea de los Caballeros. “A 
Ejea la tradició es remunta al 2003 
i a Saragossa es fa des de temps de 
Luisa Fernanda Rudi, com a Osca, 
amb l’única adequació nominal 
per no suscitar problemes legals, 
i li diuen enquesta”, han explicat 
els tècnics. L’Ajuntament sosté que 
hi ha voluntat política i acord en-
tre els grups per aplicar la mesura 
a les eleccions municipals del maig 
de 2019.•

sors han d’arreplegar 3.600 signa-
tures en el primer cas, 2.400 en el 
segon i 1.200 en el tercer per for-
çar el que els tècnics anomenen 
“un intent de democràcia direc-
ta”. A tall de comparació, a nivell 
de ciutat caldran 15.000 signatu-
res per a la consulta, 10.000 per al 
procés participatiu i 9.000 per als 
punts de l’ordre del dia.

Les consultes d’un nivell inferi-
or al districte, és a dir, de barri, no 
estan previstes amb aquesta de-
nominació, però sí que hi ha opci-
ons: el document de resum avala 
un “procés participatiu superior a 
barri però inferior a districte” si 

ho demana un 2% de la població, 
mentre que es pot forçar la con-
vocatòria d’un consell de barri si 
ho demana un 1,5% de la població.

La reforma, que s’arrossega des 
del passat mandat, no ha volgut 
entrar en l’apartat de les normes 
reguladores del districte que tenen 
a veure amb la supressió o afegit 
de comissions, punt en el qual no 
hi ha hagut consens polític. Els tèc-
nics municipals confi en en aquest 
sentit en una certa autoregulació: 
“cal tendir a l’autonomia dels òr-
gans: govern, oposició i ciutadania 
tenen poder per convocar-los”.

A Gràcia, en qualsevol cas, en-

No hi haurà 
consultes de nivell 
inferior a districte 
però sí processos 
participatius

rogables aquest divendres entre 
Districte i la nova entitat (vegeu in-
dependent.cat), fonts del col·lectiu, 
en tot cas, han advertit que el nom 
Tres Lliris se seguirà utilitzant per 
al casal. La cooperativa d’arquitec-
tes LACOL assumirà ara la refor-
ma del sistema elèctric i les soluci-
ons d’accessibilitat que necessiten 
els lavabos.

L’adequació legal, segons fonts 
del Districte, no suposa cap inno-
vació [Flor de Maig, al Poblenou, 
té la mateixa base legal], perquè 

l’espai seguirà sent del Patronat 
Municipal de l’Habitatge, que el 
va intentar vendre per mig milió 
d’euros sense èxit entre els anys 
2014 i 2015, després que els tècnics 
del districte no hi trobessin cap 
solució d’ús per difi cultats arqui-
tectòniques de l’edifi ci.

A curt termini, el Casal Tres 
Lliris o Associació Joves de Gràcia 
no té previst sumar nous col·lectius 
a l’espai més enllà dels grups ja ac-
tius que hi ha com La Precària i els 
grups de salsa o teatre. •

Canvi de pell del Tres Lliris a l’excomissaria
El col·lectiu es trasllada al carrer durant dos mesos mentre s’arranja l’espai cedit pel 
Districte per quatre anys prorrogables a nom de l’Associació Joves de Gràcia 

A. B.

La cessió d’ús de l‘excomissaria 
del Cos Nacional de Policia a 
Torrent de l’Olla al Casal Tres 

Lliris, que la va okupar el novem-
bre de 2015, es concretarà visual-
ment abans que s’acabi el mes amb 
l’inici de les obres d’adequació que 
forçarà la nova Associació Joves de 
Gràcia a fer l’activitat al carrer al 
maig i al juny. Després de l’acord 
subscrit per quatre anys pror-

Els veïns de Torrent de l’Olla 202 
no han estat els més crítics. “El 
Districte ens diu que els okupes 
marxen i ve una associació”, diu 
Hortensia Palau. “Entre pagar 
lloguer [Fandos] i fer cessió [Badia] 
no veiem diferència”, diu Lluïsos.  
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Palmeres i vegetació, ja a punt abans de l’asfaltat del cap de setmana Foto: A. V.

La Travessera de Dalt 
guanya passos a nivell i 
treu pàrquing de carrers 
principals i secundaris  
Entre el 8 i el 22 de maig s’activarà el carril multiús, els nous 
semàfors, el pas de vehicles nord-sud i les reformes d’accessos

(ve de portada)

La Travessera de Dalt quedarà 
gairebé enllestida aquest cap 
de setmana amb els treballs 
d’asfaltament dissabte en la 
banda mar i diumenge en 

la banda muntanya. “Tota la capa 
de rodadura s’acabarà en aquests 
dos dies”, han apuntat els respon-
sabes de l’obra en la sessió veïnal 
d’aquest dijous al CAP Larrard. Hi 
haurà afectacions als busos 24, 32 i 
H6 i el 116 patirà desviaments.

Després que les voreres i la mit-
gera, amb les palmeres i les plantes, 
llueixin ja acabades, els detalls com 
el balisat del carril multiús i sobre-
tot la remodelació dels girs i acces-
sos al carrer Massens, Rabassa i 
Torrent de les Flors són els treballs 
principals de les properes setma-
nes. A partir del 8 de maig s’activa-
ran els nous semàfors, i a mesura 
que entrin en funcionament, s’ani-
ran obrint els passos transversals 
que encara estan tancats. 

De fet, aquest guany de passos a 
través de la Travessera és un dels 
valors de la reforma: si ja va ser ce-
lebrada en el seu moment la con-
nexió nord-sud de Verdi, ara de 
cop es podrà travessar també des 
del carrer La Granja i des del car-
rer Larrard cap a dreta i esquer-
ra. A més, el 22 de maig ha d’estar 
lliurada l’obra dels tres carrers se-
cundaris. També a fi nals de maig 

En la sessió informativa 
d’aquest dijous, els veïns també 
han posat de manifest alguns des-
perfectes ja existents pel mal ús 
de vehicles de càrrega i descàrre-
ga que no es desplacen als carrers 

El tancament 
del jardí, el bus 
turístic i el pla 
d’usos seguiran 
portant cua

Escorial tornarà a tenir pujada i 
baixada. Encara més: es retiraran 
els contenidors de rodes i es recol-
locaran alguns de recollida selecti-
va, un cop la recollida pneumàtica 
també ha aterrat en aquesta zona.

Dolors Lázaro i 
Amics de la Gent 
Gran, medalles 
d’honor 2017

L’arqueòloga i dirigent 
del Club Excursionista 
de Gràcia Dolors Lázaro 
i l’associació Amics 
de la Gent Gran són 
les dues propostes 
que elevarà el ple del 
districte a l’Ajuntament 
per a Medalles d’Honor 
2017, tal com ha acordat 
aquest dimecres la junta 
de portaveus amb la 
unanimitat de tots els 
partits. La cerimònia de 
lliurament, juntament 
amb els guardonats de 
ciutat, tindrà lloc com 
cada any al novembre.

Breus

El frau de la 
neteja municipal 
se centra a Gràcia 
amb 3,3 milions 
L’Ajuntament de Barcelona 
ha quantifi cat un frau de 
3,3 milions d’euros en la 
contracta de neteja que 
l’empresa FCC havia de 
complir en els serveis 
que s’havien de prestar 
entre 2013 i 2015 a Gràcia 
i una part de l’Eixample. 
Entre les pràctiques 
fraudulentes, l’empresa 
no portava residus 
voluminosos a la planta 
o barrejava diferents 
materials de la recollida 
selectiva. 

secundaris. El Districte s’ha com-
promès a reforçar el compliment 
amb Guàrdia Urbana. 

Els carrers secundaris, amb 
aquest desplaçament de la càrrega 
i descàrrega, quedaran proscrits 
també al vehicle privat, perquè 
l’aparcament no només desaparei-
xerà de l’avinguda principal sinó 
de tots els accessos. On no hi hagi 
pintura de càrrega i descàrrega hi 
haurà nou espai senyalitzat per a 
motos, perquè no aparquin a les 
noves voreres.

La reforma, almenys des del punt 
de vista del dia a dia veïnal no aca-
barà sent del tot satisfactòria per 
a set entitats (AV Jardí Menéndez 
Pelayo, Mercat de Lesseps, AC 
Larrard, AV Travessera de Dalt, 
Veïns de Maignon, AC Travessera 
de Dalt i Veïns de comerciants de 
Verdi), que demanen el tancament 
nocturn del futur jardí, la reubica-
ció del bus turístic, més parades de 
taxi i més bus 116, la reurbanització 
de Verdi de Dalt i Maignon i un re-
plantejament del pla d’usos.•
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El manteniment 
del pipican tensa 
la reforma de 
Poble Romaní
La reordenació de la 
primera proposta de 
reforma de la plaça del 
Poble Romaní, desplaçant 
el pipican cap al costat 
central de la xemeneia 
i apartat de les façanes, 
s’ha avaluat com a 
insufi cient per tirar 
endavant un projecte que 
hauria d’iniciar les obres 
el primer trimestre de 
2018. El principal obstacle 
segueix sent el pipican, 
que el col·lectiu gitano 
considera que ha d’anar 
fora perquè els amos 
de gossos ni el Districte 
garanteixen que els 
animals vagin lligats i no 
posin en perill els infants.

Breus

Gràcia Participa 
demana aclarir 
ja la ubicació del 
rebost solidari 
La plataforma d’entitats 
Gràcia Participa, 
promotora del rebost 
solidari que s’ha d’ubicar 
al barri de la Salut, ha 
demanat al Districte 
que concreti l’espai, 
quan es compleixen tres 
mesos des que es va fer 
l’anunci de la recerca 
d’un local de lloguer de 
500 metres quadrats. 
Gràcia Participa, que 
segueix amb el seu procés 
de captació de voluntaris 
per a la xarxa de 
redistribució d’aliments, 
es reunirà amb el 
Districte a principis de 
maig.

Gran de Gràcia tancarà quatre 
dies el trànsit per lluir el guarnit 
de la Festa Major del Bicentenari
L’Envelat ultima l’aixecament a Jardinets, el Districte s’afegirà a la festa pintant la façana 
amb art efímer i Pi de la Serra, Cantabile, Sirex i Mustang són els primers grans noms

A.B.

Gràcia ultima aquest cap 
de setmana l’Envelat del 
Bicentenari que carac-
teritzarà durant quatre 
mesos la porta d’entra-

da a la Vila des dels Jardinets i pel 
qual passaran les principals con-
vocatòries de la Festa Major 2017, 
sobretot tres grans exposicions, 
tal com va avançar l’Independent 
la setmana passada. 

Però aquesta setmana, amb la 
roda de premsa ofi cial de presen-
tació de la commemoració dels 
200 anys de la festa, el Districte 
ha donat a conèixer detalls de la 
part més institucional de l’orga-
nització que no són menors per al 
desenvolupament no només dels 
actes sinó de la vida quotidiana de 
la ciutat i del districte entre el 15 
i el 21 d’agost: el guarnit especi-
al del carrer Gran amb motiu del 
Bicentenari s’acompanyarà d’un 
tall de trànsit total almenys qua-
tre dels set dies. “Ho farem el 15 
i el cap de setmana allargant fi ns 
al dilluns”, ha explicat el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia.

Per tant, els dies 15, 19, 20 i 21 
d’agost el carrer Gran de Gràcia 
serà passejable al llarg i ample 
perquè la voluntat de la Fundació 
Festa Major i el Districte és que 
els veïns i visitants puguin con-
templar els prop de 700 penons 
que s’hi penjaran, recordant la 
festa de l’any 1935, entre el pla 
d’en Salmeron i Fontana. El co-
missari del Bicentenari, Josep 
Mañà, també ha detallat que les 
escoles fi nalment sí que s’afegiran 
al disseny dels penons en activi-
tats que es programaran durant 
el mes de maig a l’Envelat.

En paral·lel, el Districte també 

ha anunciat aquest dimecres que, 
de manera excepcional, ha enco-
manat a quatre empreses i en-
titats un mural d’art efímer per 
pintar la façana de la seu de pla-
ça de la Vila amb motius festers. 

La presidenta de la Fundació 
Festa Major, Carla Carbonell, per la 
seva banda, ha completat els grans 
eixos ja publicats del Bicentenari 
amb la confi rmació dels primers 
noms propis que protagonitza-
ran, per exemple, els concerts re-
programats d’anys històrics: Sírex 
i Mustang tocaran el 20 d’agost a 
la plaça del Diamant, mentre que 
Quico Pi de la Serra, el grup Coses 
i la Cobla Sant Jordi hofaran el 
16 a la plaça del Sol. Les noies del 
Cor Cantabile cantaran a l’Enve-
lat, i també la plaça del Sol acolli-
rà una nit de cançons basada en el 
disc ‘Festa Major’ de La Trinca.•

L’Envelat dels Jardinets de Gràcia està ultimant el seu aixecament Foto: A. V.

Verdi s’avança a la programació 
amb un concurs musical 
La comissió del carrer Verdi acull 
dissabte 29 el Verdi Music Festival, 
amb un jurat, en el qual destaquen 
Pep Sala, Sicus Carbonell i La 
Maña. El concurs ha rebut 43 
aspirants, els dos guanyadors 
del qual tocaran per Festa Major. 
“Ha servit per renovar-se”, 
apunta el president Sergi Font.
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Silvia Manzanera 

El procés de reforma de Can 
Carol, un dels edifi cis his-
tòrics amb valor patrimo-
nial que es conservarà a 
Vallcarca, ha topat amb 

l’oposició de les entitats veïnals i 
culturals que, des de fa anys, de-
fensa una reforma adeqüada a l’ús 
futur de l’equipament: un centre de 
referència del cómic. L’últim capí-

tol va tenir lloc fa uns dies quan els 
representants veïnals que formen 
part de la comissió per decidir el 
projecte guanyador s’hi van negar 
a signar les actes. 

Un total de sis entitats (tres as-
sociacions de veïns, el Taller d’His-
tòria, el Centre d’Estudis Coll-
Vallcarca i el Museu del Cómic i la 
Il·lustració) han signat un manifest 
on expressen el seu desacord amb 
la resolució de la comissió i també 
de tot el procés. “El concurs no és 

legítim ja que no respon a un pro-
cés de participació real. Una vega-
da més no hem pogut incidir en 
cap dels processos del concurs”, 
suscriuen. Els veïns també asse-
guren que “no ha sabut respondre 
a les necessitats reals del veïnat, els 
verdaders usuaris del futur equipa-
ment”. Per tot això, han demanat 
una reunió amb el Districte i els 
responsables de la reforma de Can 
Carol. Els veïns també s’oposen a la 
proposta guanyadora perquè mo-
difi ca en excés la fesomia de l’edi-
fi ci. “El que volem és precisament 
que es conservi tal com era i a més 
recuperi la torre”, afegeix Francesc 
Fuestes, veí de Vallcarca.•

La reforma de Can Carol 
topa amb les entitats
Es neguen a signar les actes del procés participatiu perquè la 
reforma guanyadora no respon a “les necessitats reals del veïnat” 

La masia de Can Carol, en l’estat actual Foto: Xavi Tedó

Jaume Ribas

Aquesta Setmana Santa passada han viatjat a 
Grècia un grup de catalans per fer tasques de 
suport emocional i educatiu als camps refugi-

ats. Ha coordinat aquesta expedició el gracienc Jordi 
Tolrà, que és membre de la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat (CCAR). Tolrà ja va participar en una expe-
dició al Nadal passat, on a més van assistir-hi un grup 
de graciencs. La CCAR té pensat tornar a Grècia a l’es-
tiu i aprofi tar per preparar diferents grups de coope-
rants i estades més llargues. Tolrà explica que quan 
van als camps de refugiats d’Atenes porten a terme 
tasques “d’intervenció socioeducativa” aplicant la me-
todologia catalana de l’educació en el lleure. 

Els refugiats que estan ara a Grècia estan atesos pel 
propi govern grec, l’agència de Nacions Unides pel re-
fugiats (ACNUR) i la Unió Europea. La CCAR, però, col-
labora amb aquestes institucions per anar més enllà 
de l’ajuda humanitària bàsica. Segons Tolrà, les perso-
nes refugiades estan apàtiques i sovint deprimides als 
camps i diferents centres d’allotjament. Per això, els 
cooperants catalans s’encarreguen d’organitzar acti-
vitats, tant per infants com adults, per “fer-los un res-
tart”, animar-los i ajudar-los a sortir endavant. Tolrà ja 
que havia aplicat la mateixa metodologia amb els re-
fugiats bosnians a Eslovènia i Croàcia. No sabia, però, 
si el mateix programa serviria pel refugiats d’Atenes, 
majoritàriament sirians.  •

“Donem als 
refugiats suport 
emocional i educació 
en el lleure”
Jordi Tolrà coordina alguns 
cooperants catalans a Grècia

Sis entitats han 
signat un manifest 
i demanen una 
nova trobada 
amb el Districte

veus des de l’aula

En els primers anys de vida 
de l’infant es configuren, de ma-
nera equilibrada, les seves ha-
bilitats cognitives, perceptives, 
motores, lingüístiques i socials. 
Quan es produeix algun dese-
quilibri o algun desajust en el 
seu desenvolupament, s’ha d’ac-
tuar de forma ràpida i des dels 
primers anys de vida, si és possi-
ble, o en el mateix moment de la 
seva detecció. Per poder donar 
resposta a aquestes necessitats 
es parla de la intervenció pri-
merenca, la qual s’entén com:

“Conjunt d’intervencions 
que, adreçades a la població in-
fantil de 0 a 6 anys, a la família 
i a l’entorn, tenen com a objec-
tiu donar resposta el més aviat 
possible a les necessitats transi-
tòries o permanents que presen-
ten els infants amb trastorns en 
el seu desenvolupament o que 
tenen risc de patir-los. Aquestes 
intervencions, que han de con-
siderar l’infant en la seva glo-
balitat, han de ser planificades 
per un equip de professionals 
d’orientació interdisciplinar o 
transdiciplinar” (Llibre Blanc 
de l’Atenció primerenca)

Alguns casos en què s’hauria 
de posar en marxa una inter-
venció primerenca serien, per 
exemple, un infant de 36 mesos 
que no controla els esfínters; 
que quan parla no se l’entén què 
diu; que no fa frases de tres o 
més elements; que no col·labora 
en tasques d’autonomia perso-
nal (vestir-se, desvestir-se...); 
que no mostra interès amb els 
iguals; i que no fa joc simbòlic.

En l’àmbit de l’atenció prime-
renca, la detecció i planificació 
no es fa únicament des del centre 
educatiu, sinó que és necessa-
ri que hi hagi una comunicació 
fluida i sistematitzada entre els 
diferents professionals –metges, 
fisioterapeutes, psicòlegs, mes-
tres, treballadors socials, educa-
dors infantils, logopedes...– que 
posen la seva formació i experi-
ència en una intervenció concre-
ta durant un període de temps 
concret. D’aquí la importància 
dels Equips d’Orientació Psico-
pedagògics en els centres, que se-
ran els encarregats que existeixi 
aquesta bona comunicació entre 
escola, família i especialistes ex-
terns, si fos necessari.

A La Salle Gràcia, consci-
ents de la importància de l’atenció 
de les NEE (Necessitats Educati-
ves Especials), tenim un Gabinet 
d’Orientació Psicopedagògica for-
mat per diferents especialistes: 
psicopedagoga, pedagogues, logo-
peda, mestres d’Educació Especi-
al i vetlladora, amb la finalitat de 
detectar, intervenir i, si cal, deri-
var aquells alumnes als qual s’hi 
ha pogut observar que presenten 
algunes necessitats especials o bé 
es pensa que pot haver risc que pu-
guin presentar-les a curt termini.

A més, comptem amb l’acom-
panyament del SOP (Servei 
d’Orientació i assessorament Psi-
copedagògic) de La Salle Catalu-
nya, que està pendent de l’evolu-
ció de tots els nostres alumnes i 
cada dos anys, realitza uns tests 
psicotècnics, amb la finalitat de 
poder detectar necessitats i inter-
venir el més aviat possible.

Tanmateix, podem dir que 
les escoles comptem amb el 
suport de l’EAP (Equip d’as-
sessorament i Orientació Psi-
copedagògica, depenent del 
Departament d’Educació) i del 
CDIAP (Centre de desenvolupa-

ment infantil i atenció Precoç) 
els quals atenen nens de 0-6 anys 
i CSMIJ (Centre de salut men-
tal infanto-juvenil), a partir de 
6 anys. Aquests equips compten 
amb excel·lents professionals 
amb els quals mantenim relaci-
ons quotidianes de seguiment i 
supervisió dels nostres alumnes. 
L’acompanyament global queda 
garantit i les oportunitats de crei-
xement i millora de cada infant i 
jove es van fent realitat.

Podem dir que les escoles 
hem de tenir molt clara l’accepta-

ció de les diferències, la celebra-
ció de la diversitat i promoure el 
tracte equilibrat de cada infant, 
per deixar enrere models que no 
eren del tot justos. L’escola del 
segle XXI ha de tenir no només 
el cartell i el títol sinó posar-hi 
els recursos i els mecanismes per 
ser, efectivament, inclusiva. Serà 
per la via de l’equitat, més que pel 
de la igualtat, que sabrem posar a 
l’abast de cada jove la possibilitat 
de desenvolupar el seu potencial 
en cada etapa del seu desenvolu-
pament personal.

Importància de la detecció 
primerenca i l’atenció a les nee.
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6 Esports
Breus

Albert Vilardaga

L a Fundació Marcet ha estat 
en boca de tothom a Gràcia 
en els últims mesos com a 
conseqüència de l’adjudica-
ció de la gestió del camp de 

l’Àliga i tot apunta que també ells 
seran els nous gestors del pavelló 
Josep Comellas. El Club Bàsquet 
Pedagògium, fi ns ara gestor del 
pavelló, es va mobilitzar dilluns 
amb una sonora protesta a la pla-
ça Sant Jaume que va tenir mol-
ta repercussió, i ara, la Fundació 
Marcet, de la mà del seu portaveu, 
Jesús Lobón. pren la paraula i ex-
plica el seu projecte per a la pis-
ta de Neptú i per al camp d’Alfons 
Comín. 

Com esteu vivint les reivindicaci-
ons del Pedagogium dels últims 
dies?
Entenem que són protestes con-
tra l’Ajuntament, no contra la 
Fundació Marcet. L’Ajuntament 
va presentar un concurs a mit-
jans de febrer, hi ha tres empreses 
que hem participat jugant amb les 
mateixes normes, i encara no hi ha 
adjudicatari defi nitiu. 

Però en part protesten perquè 
consideren que la vostra proposta 
econòmica renunciant als 60.000 
euros de subvenció és poc realista.
Nosaltres no renunciem a 60.000 
euros, simplement hem analitzat 
les dades del compte d’explotació 
que es presenta en el plec i consi-
derem que la instal·lació és viable 
econòmicament sense demanar 
una subvenció 

Com aconseguirà la Fundació Mar-
cet que el pavelló Josep Comel las 
sigui viable econòmicament?

Marcet: “El Pedagogium 
seguirà sent el referent”  
“Tenim una gran sintonia amb l’Europa a l’Àliga i al pavelló, 
ara, l’handbol i al futbol sala inclusiu hi poden tenir cabuda”

Creiem que hi ha marge de treball 
en el tema econòmic per buscar 
la viabilitat. Cal pensar en soluci-
ons creatives. En l’aspecte espor-
tiu ens sorprèn, per exemple, que 
el pavelló estigui tancat els diu-
menges i creiem que es pot obrir 
a altres esports que suposaria en-
riquir el teixit esportiu i millorar 
el rendiment econòmic de la instal-
lació. Hi ha altres mesures previs-
tes com ara la possibilitat de posar 
publicitat al pavelló o altres que no 
volem desvetllar perquè no som 
ofi cialment els adjudicataris del 
contracte.

Però és cert que a l’Ajuntament 
també els hi ha sorprès aquesta 
proposta econòmica.
L’Ajuntament ens ha demanat un 
requeriment, nosaltres vam pre-
sentar una memòria explicativa, 
i vam tenir una reunió on hem 
donat les nostres explicacions de 
com tenim previst fer les coses. 
La mesa de contractació es reu-
neix els propers dies i veurem si 

L’Europa renova 
la confi ança en 
Joan Esteva una 
temporada més

Els minis del 
Vedruna juguen 
La Pròrroga 
amb els rivals 

Joan Esteva i Matías 
Borsot,  seran els 
entrenadors del conjunt 
gracienc la temporada 
17/18. El cos tècnic ha 
signat la renovació després 
que l’entitat hagi valorat 
la feina feta des que van 
agafar la direcció d’un 
equip que es trobava sense 
rumb en zona de descens 
i han sabut dotar l’equip 
d’un ordre i un rigor tàctic 
que han permès donar-li la 
volta a la situació i salvar 
una temporada que es 
presentava dramàtica.

El Vedruna Gràcia va 
començar una iniciativa 
nova, al fi nalitzar el 
partit, els jugadors 
dels dos equips es van 
ajuntar a la pista i van 
esmorzar plegats, per tal 
de fomentar les relacions 
entre els més petits 
després del xiulet fi nal. 
L’escola gracienca va fer 
una prova pilot i la idea és 
donar-li continuïtat pels 
equips que visitin la pista 
del Vedruna la temporada 
que ve puguin gaudir de La 
Pròrroga al fi nal del partit.  

donen com a vàlids els nostres ar-
guments o no.

I si Fundació Marcet s’adjudica el 
contracte, què passarà amb el CB 
Peda go gium?
El referent del pavelló seguirà sent 
el CB Pedagogium, l’ús priorita-
ri seguirà sent seu, tenim el mà-
xim respecte per un club amb 65 
anys d’història que està fent una 
gran labor social al barri i els hi 
donarem suport en tot el que si-
gui possible i en tot el que ells vul-
guin. A la nostra proposta els hi 
donem més del 40% de les hores 
que és el que obliga el plec. No fem 
fora a ningú, volem ser aliats del 
Pedagogium.

A banda de les hores del Peda-
gogium, quin és el projecte es-
portiu de la Fundació Marcet per 
al pavelló?
Nosaltres entenem que les instal-
lacions municipals no poden es-
tar monopolitzades per un únic 
usuari que a més és el gestor. La 

nostra missió és reobrir les instal-
lacions municipals a la gent, no po-
dem explicar encara moltes coses, 
però tenim previst obrir-lo també 
a altres esports com l’handbol o el 
futbol sala inclusiu, perquè encara 
que el camp no compleixi les mi-
des reglamentaries per jugar com-
peticions federades hi ha altres 
activitats adaptables. Però tenim 
clar que el nostre referent serà el 
Pedagogium.

Pedagogium i Lluïsos han mostrat 
bona sintonia per ajudar-se si les 
dues entitats es necessiten, com 
quedaria el tema si el gestor és la 
Fundació Marcet?
No hem parlat res amb els Lluïsos, 
la nostra opció de bàsquet a la 
instal·lació és i serà el Pedagogium, 
ara bé, si per ells no és un proble-
ma, nosaltres no en posarem cap 
perquè juguin al pavelló. Quanta 
més diversitat i més obert a la gent 
de Gràcia, millor.

La Fundació Marcet ara també 
gestiona el camp de l’Àliga, en de-
triment de l’Europa.
Una de les branques de la fun-
dació és la gestió d’instal·lacions 
esportives, ens dediquem a opti-
mitzar la gestió, a gestionar els 
recursos. Com a fi losofi a no cre-
iem en el monopoli de les activi-
tats en una mateixa instal·lació, 
això mata la diversitat, i creiem 
que s’hi ha de fer activitats el més 
diversifi cades possible on tothom 
hi ha de cabre.

Com va la relació amb el CE Europa 
fi ns ara?
Molt bé, tenim una gran sintonia, 
s’han respectat els horaris de l’Eu-
ropa, no hem tingut cap problema 
i tot el que s’ha fet ha estat pensant 
en el bé dels nens i nenes.•

Jesús Lobón, portaveu de la Fundació Marcet. Foto:Albert Vilardaga
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La Xarxa de Comerç Verd 
insisteix en el residu zero

editorial

Integrador i 
participatiu

El proper 7 de maig l’escola Pau Casals inaugurarà el camí 
escolar, un projecte que es va posar en marxa ara fa més 
de dos anys i que ha representat una millora de l’entorn i la 
construcció d’un espai més segur i amable per als infants i les 
famílies. Gràcia, doncs, suma un nou camí escolar i millora la 

seva mobilitat i entorn.  La inauguració és més un acte festiu 
que no una posada en marxa ofi cial. Perquè fa molts mesos 
que tota la comunitat educativa del centre treballa en aquest 
projecte i, com és habitual, seguirà treballant després del dia 
7. Un camí escolar és un projecte viu, i així ha de ser. 

Marta Beltran, membre de l’entitat Rezero, difon el treball del projecte
No és difícil trobar famílies d’esco-
lars o algun càrrec amb responsabi-
litat política que, davant d’un camí 
escolar, es limita a dir que només 
són passos de vianants pintats de 
verd i una xocolatada amb grup 
d’animació inclòs. Però l’experi-
ència de qui hi participa coneix bé 
que es tracta d’una eina que va més 
enllà de tot això i és un veritable 
projecte o model de ciutat. Per 
molts aspectes de transversalitat 
en el seu disseny i execució i per 
la multitud d’àmbits urbans que 
s’hi relacionen. La participació de 
mares, pares, alumnat i professorat 
en la seva elaboració multiplica la 
seva riquesa. La inclusió de molts 
temes diferents com la millora de 
l’accessibilitat, de la seguretat viària 
o del disseny urbanístic, els fan 
especialment diversos com a eina 
de gestió de les ciutats.
Els plans de seguretat viària local 
inclouen en molts casos, plans 
de millora dels entorns escolars 
on es recullen tot un seguit de 
mesures al voltant dels col.legis, 
amb l’objectiu de tenir espais més 
agradables, confortables i segurs 
per als vianants. Model que es pot 
anar estenent per la resta de ciutat. 
Resultat: ciutats amables i moder-
nes, on dóna gust passejar i estar.
És cabdal doncs tenir al cap un 
model de ciutat dissenyat per a la 
infància. El camí escolar els dota i 
ens dota de valors que hem anat 
perdent amb la reclusió en parcs 
tancats o a casa. Recuperem el 
carrer com a espai de relació, de 
joc i descoberta, espai d’aventura 
(Francesco Tonucci dixit).

Albert Vilardaga

El centre Pau Casals ja té camí escolar
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Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès

més sostenible

Gràcia suma un nou camí escolar 
amb el projecte del Pau Casals
El proper 7 de maig 
l’escola Pau Casals in-
augurarà el camí esco-
lar, un projecte que es 
va posar en marxa ara 
fa més de dos anys i 
que ha representat una 
millora de l’entorn i la 
construcció d’un espai 
més segur i amable per 
als infants i les famílies. 
Gràcia, doncs, suma un 
nou camí escolar i mi-
llora la seva mobilitat i 
entorn.  

Silvia Manzanera

La inauguració és més un acte 
festiu que no una posada en 
marxa ofi cial. Perquè fa molts 
mesos que el centre treballa en 
aquest projecte i, com és habitu-
al, seguirà treballant després del 
dia 7. Un camí escolar és un pro-
jecte viu, i així ha de ser. “El punt 
d’inici eren les aglomeracions 
que en aquell temps tenien lloc 
al carrer Legalitat, on la sortida 
era terrible”, explica Glòria Vila-
ró, representant de les famílies i 
membre de la comissió del camí 
escolar. Però la preocupació no 
es va quedar només en la queixa 
sinó que van començar a treba-
llar per solucionar el problema 
amb una perspectiva més global 
i, sobretot, amb la participació 

De l’11 de maig al 4 de juny
el Coll celebra una nova 
edició de la Primavera Ver-
da, un cicle que promou una 
consciència ciutadana més 
crítica i activa i una societat 
més sostenible i humana.  
I per aconseguir un barri 
sostenible, amable i humà, 
es necessiten de totes les 
idees que el veïnat pugui 
aportar. Aquí van algunes 
de les activitats: 
Exposició La contami-
nació de l’aire: un greui 
problema per a la nostra 
salut”. De l’11 de maig al 4 
de juny. Inauguració amb la 
projecció del docufòrum “El 
frau del diesel”.  Cedida per 
Ecologistes en Acció. 
Centre Cívic El Coll - La 
Bruguera.

Experiències d’horti-
cultura urbana i com-
postatge comunitari. Di-
vendres 12 de maig a les 
18.30h. Per descobrir l’Aula 
Ambiental Bosc Turull i co-
nèixer diferents iniciatives 
ciutadanes i entitats que 
gestionen horts ecològics i 
espais de compostatge. 
Aula Ambiental Bosc Turull. 
Inscripcions: aula@bosctu-
rull.cat / 93 213 39 45

Dijous 18 a les 19h. Presen-
tació de l’informe elabo-
rat per la Casa d’Ocifi s de 
Barcelona Activa sobre com 
fem la recollida selectiva i 
el reciclatge dels nostres 
residus al barri.

El coll, barri 
sostenible i 

humà

de tota la comunitat educativa, 
comerços de la zona i adminis-
tració. “És la gràcia de tot això”, 
afegeix Vilaró. En aquest sentit, 
es van fer enquestes per saber 
quins eren els principals focus 

de confl icte, es van posar en 
contacte amb comerços amics 
i van treballar tota una sèrie 
de valors de convivència, auto-
nomia o seguretat viària.  “La 
seguretat que tant ens preocupa 

Albert Vilardaga

La senyalització del camí escolar a l’entorn del Pau Casals

a mares i pares quan estan pel 
carrer sense el nostre acompa-
nyament, millora ostensiblement 
entre un carrer o plaça freqüen-
tat per nens i nenes o un carrer 
desert. I encara tenim un aliat 
més, tots els comerços que s’hi 
volen adherir al projecte fan de 
vigilants indirectes, a part que 
enriquim el teixit del comerç 
local, quan els infants se’l senten 
més proper”, assegura Eduard 
Rodríguez, ambientòleg i expert 
en mobilitat.  
Les obres de millora dels car-
rers de l’entorn també han 
jugat el seu paper en tot aquest 
procés: “és obvi que les obres 

dels carrers i les millores en 
general de l’entorn han facilitat 
una part de la feina”, afegeix la 
representant de l’AMPA. 
La feina feta per altres centres 
de la Vila per impulsar, mantenir 
i estendre un determinat model 
de ciutat és signifi cativa. Precisa-
ment, del 6 al 12 de març es va 
celebrar la segona Setmana Ca-
mí Escolar de la Vila de Gràcia, 
amb xerrades, tallers, bicicletada  
popular i més , de la mà de les 
escoles Reina Violant, Sant Josep 
i Nou Patufet. L’objectiu: acon-
seguir un barri i una ciutat sana, 
sostenible i segura per a tota la 
ciutadania. 

Entorn de l’escola Patufet, que va inaugurar el seu camí escolar el 2016
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Amb el suport de:

La preocupació per les 
aglomeracions a les 

sortides va ser el punt 
d’arrencada

Xavi Tedó/AX
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Aquest curs des d’Escoles + Sos-
tenibles hem tornat a oferir el 
curs de formació permanent del 
professorat i altres col.lectius de 
la comunitat educativa sobre art 
i natura a l’Aula Ambiental del 
Bosc Turull. Han sigut tres ses-
sions acompanyades de la Roser 
Oduber (artista i directora del 
Centre d’Art Contemporani i 
Sostenibilitat - El Forn de Calç), 
per continuar explorant les pos-
sibilitats dels materials naturals 
que trobem al nostre entorn 
i endinsar-nos en el procés 
creatiu a partir de l’observació 
dels treballs realitzats per altres 
éssers vius.
Una cabana al riu, un jardí sub-
terrani, una ciutat dormitori, 
una residència amb vistes... el 
castor, la formiga, l’abella, la 
cigonya blanca i altres animals 
arquitectes, ens fan entendre el 
seu pla de construcció amb tots 
els secrets i detalls. A tots els 
grups biològics, ocells, mamífers, 
insectes, trobem centenars d’es-

‘Niar, una experiència de 
refugi’, formació a Turull

tratègies diferents! La Roser ens 
ha mostrat com molts artistes 
contemporanis parteixen d’e 
l’observació d’aquestes estruc-
tures per a la reinterpretació i 
realització de les seves creacions: 
Sharon Kallis, Stefan Cools, Karin 
van der Molen, etc. 
Al llarg de les tres sessions hem 

observat, sentit, interpretat la 
natura i hem recollit materials 
per assajar l’obra fi nal, que hem 
construït col.lectivament.
En la darrera sessió hem tingut el 
plaer de compartir la tarda amb 
Maria Ribera i la seva proposta 
creativa, social i sensorial / del 
cos / performativa.

Mireia Abril

Moment de la construcció del niu

Mireia Abril

Imatge de la selecció del material per fer l’activitat

niar
1 v. intr. Fer el niu, tenir el niu, en un lloc. Les orenetes nien a 
les  teulades.
2 v. intr. per ext. Niar un sentiment en el cor d’algú.

Un niu fet de llana, branques i fulles i una persona que acull per 
experimentar el niu com a refugi: repòs, tranquil.litat, acte d’aco-
lliment i presència envers l’altre.
Una refl exió sobre la funció d’habitar i d’estar en el món. A l’abric 
d’un niu de llana, un niu tebi que s’adapta i pren forma del nostre 
cos des de l’interior, una llar.
El niu no coneix l’hostilitat del món. El niu és un origen de con-
fi ança per ser una mena de refugi absolut. Un niu on retornar.

per Maria Ribera



[4] [per darrere][4]

“El comerç sostenible de Gràcia és 
referent per quantitat i varietat d’oferta”

Explica’ns una mica què és Reze-
ro i què fa.
Rezero és el nom amb què es coneix la 
Fundació Prevenció Residus i Consum 
Responsable. Bàsicament, treballem des 
de diferents àmbits per intentar avan-
çar cap a un model ideal en que no es 
produeixi ni es consumeixi res que no 
pugui ser reutilitzat, reparat i, fi nalment, 
reciclat.  A més, nosaltres sovint no tre-
ballem sols, sinó que ho fem amb xarxa 
col·laborant amb altres entitats, amb 
administracions, amb empreses privades 
i amb la ciutadania.

Com es concreta aquesta tasca? 
Nosaltres treballem tres coses. La pri-
mera són les campanyes estratègiques. 
Vindrien a ser totes aquelles iniciatives 
conretes com la Xarxa de Comerç Verd 
de Gràcia i altres projectes de reutilit-
zació. La segona seria el coneixement. 
Fem una tasca de difusió per posar abast 
de tothom dades importants que d’altra 
manera només farien servir els experts.  I 

Marta Beltran treballa a Re-
zero, una organització sense 
ànim de lucre que treballa-
promocionant un model de 
producció i consum que ten-
deixi a no produir residus. 
Un dels projectes que coor-
dina és la Xarxa de Comerç 
Verd de  Gràcia, que va ser la 
primera de Barcelona i que 
Beltran considera el gran 
referent del comerç sosteni-
ble urbà. A l’entrevista, ens 
detalla alguns dels projectes 
en què treballen.

La Marta Beltran, després de l’entrevista, aquest dijous 

per últim, la tercera pota, és fer de lobby. 
És a dir, estar amb contacte amb les ins-
titucions per intentar impulsar polítiques 
que afavoreixin la reutilització i les bones 
pràctiques sostenibles en general. 

Parla’ns de Pont Alimentari.
Pont Alimentari és un dels nostres pro-
jectes. El portem conjuntament amb la 
Fundació Banc de Recursos. Hem de ser 
conscients que al llarg de la cadena de 
producció i consum d’aliments es perd 
una tercera part del que es produeix, 
que acaba a les escombreries. Llavors, 
nosaltres intentem evitar això en l’etapa 
fi nal d’aquest procés. El que fem és po-

Jaume Ribas

sar en contacte i donar suport logístic a 
empreses que treballen amb els aliments, 
com ara supermercats o menjadors, i 
entitats que treballen distribuint aquests 
aliments, com ara menjadors solidaris. 
Òbviament no ens fa gràcia que qui es 
benefi ciï del que reutilitzem siguin només 
els que acudeixen a aquestes entiats. Hem 
de fer, també, una tasca important perquè 
la reutilització es deslligui de la pobresa.

També gestioneu la Xarxa de 
Comerç Verd de Gràcia.
El que fem amb les Xarxes de Comerç 
Verd, que entenim a diferents llocs de 
Catalunya, és visibilitzar que hi ha tota 

una oferta riquíssima per la que es pot 
optar i que ofereix productes de qualitat, 
variats i, a més, sostenibles.  En concret, 
la Xarxa de Comerç Verd de Gràcia va 
ser la primera de Barcelona i a més és 
tot un referent, tant per la quantitat 
d’establiments i productes com per la 
seva varietat. El que nosaltres fem és 
identifi car aquests comerços i tractar de 
donar-los a conèixer i que el consumidor 
sàpiga què està comprant. Per nosaltres 
és molt positiu, perquè a més els propis 
venedors fan de prescriptors del model 
de producció i consum sostenible pel 
quual nosaltres treballem.

Teniu més projectes?
Sí, normalment treballem amb varis 
projectes alhora. Ara gestionem les dife-
rents xarxes de comerços respectuosos 
amb el medi ambient, el Pont Alimentari 
i treballem amb una sèrie de projectes 
nous. A més, anem fent diferents feines 
d’assessoria tècnica en matèria de residus 
per a les administracions, però també 
portem campanyes de més impacte social. 
Se’ns coneix, per exemple, per la cam-
panya “Catalunya lliure de bosses”, que 
va començar el 2007 i que està donant 
resultats ara, deu anys després, que es 
legislarà sobre aquest tema. No s’aplicarà 
exactament el model que nosaltres volí-
em, però ja és alguna cosa. 

I noves campanyes?
Ara intentem impulsar la reutilització de 
botelles de vi i contactem amb cellers, 
bodegues, botigues... Amb l’Ajuntament 
de Barcelona hem engegat la campanya 
Comerç Verd, Comerç + Sostenible. Ens fi -
xem amb els comerços de tot tipus que fan 
pràtiques concretes que siguin sostenibles, 
encara que no sigui tot perfecte, i difonem 
i potenciem aquell aspecte. La idea és que 
serveixin d’exemples i que, mica en mica, 
anem difonent i aplicant aquestes cosetes. 
Hem fet un vídeo a Gràcia per donar a 
conèixer la iniciativa del restaurant La 
Panxa del Bisbe, que ha instal.lat un fi ltre a 
l’aixeta, de manera que ofereixen aigua que 
no ha estat embotellada de forma gratuïta 
als seus clients. 

Jaume Ribas
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Editorial

L’esport esclata

Rara vegada l’esport local és notícia més enllà dels resultats que no-
més interessen als afeccionats d’un o altre club, però a Gràcia en 
els últims mesos s’han produït tres fets que han acabat esclatant 

aquesta setmana com un símptoma dels nous temps: la pista del polies-
portiu del Coll, el camp de l’Àliga i ara la pista del carrer Neptú han can-
viat de mans per l’activació dels concursos de gestió. Sense entrar a bur-
xar en l’absurditat que els nous gestors siguin empreses locals o de fora 
de la Vila, el canvi de mans ha generat una inquietud que no s’ha acom-
panyat amb sufi cient mà esquerra per part de l’Ajuntament –fi ns al punt 
de trobar-se amb una inusu-
al manifestació a plaça Sant 
Jaume- i amb un pimpampum 
polític a les xarxes socials lo-
cals que també fa un fl ac favor 
a la resolució del confl icte. 

Per això el més intel•ligent 
que com a mitjà se’ns ha acudit 
fer en aquest número és anar 
al nou gestor de dos dels tres 
espais que han canviat o canvi-
aran de mans (l’Àliga i Neptú, amb l’Europa i el Pedagogium com a princi-
pals afectats) per preguntar-li directament quin és el futur dels equipa-
ments i de la relació que hi tenen els nostres clubs. La Fundació Marcet 
dóna en l’entrevista que trobareu a la pàgina d’esports un missatge 
tranquil•litzador que feia falta, que potser fa evident que la gestió de les 
instal•lacions implicades pot ser millorable i que alhora els clubs que fi ns 
ara l’han executat poden seguir dedicant-se al que millor fan, que és a ju-
gar bé a futbol i a bàsquet. És cert que el canvi de gestió implica una pèr-
dua de poder local, sobretot en els ingressos que depenien directament de 
l’Europa i del Pedagogium, però pensem que hi ha marge perquè tot sigui 
possible: perquè hi hagi una gestió més efi cient d’aquests espais, perquè 
es blindi l’activitat que els clubs locals hi fan i perquè els clubs segueixen 
jugant allà i guanyant. De moment, targeta groga per a l’Ajuntament, per 
al Districte i per a l’oposició que ha volgut treure’n rèdit.•

La nit de dijous a divendres han co-
mençat a aparèixer a les places uns 
cartells com els de la imatge, amb 
el lema Comença una nova història a 

Gràcia i el sublema Gràcia km. 0 i la data del 6 de 
maig, que la setmana que ve encara es veuran 
més a les portalades i als comerços.  Nous temps 
i noves idees que jubilen aquella Barcelona T 
Gràcia. La campanya justament es donarà a co-
nèixer en el dia del comerç al carrer. 

Ull de 
dona

Targeta groga per a 
l’Ajuntament i per a 
l’oposició que n’ha 
volgut treure rèdit

El
depen-

dent
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Cartes al director

Transport digne
Passat Vallcarca, els ciutadans no tenim 
dret a un transport digne? Dimarts 25 
d’abril veïns i veïnes del Coll-Vallcarca 
vàrem trobar-nos al Centre Cívic per trac-
tar la problemàtica del transport públic 
al nostre barri. Es veu que recollir més de 
1.500 signatures no serveix perquè aquest 
Ajuntament doni solució al problema que 
patim diàriament. 
El 92 va canviar de recorregut, i ara va 
buit ja que el nou no es va pensar en les 
necessitats demandades. El 28 va passar a 
dir-se V17 i, tot i que havia de ser articu-
lat, per les característiques del barri no 
pot ser-ho però no el reforcen. I tot i anar 
tant malament resulta que ara a més el 
volen treure per substituir-lo pel 22.
No entenem com no es cumpleixen les 
franges horàries que s’indiquen en les pa-
rades i perquè el cap de setmana tenim 
un servei de cada 20 minuts. En una ciutat 
tant oberta al turisme i que s’engresca als 
mateixos a pujar als búquers utilitzant el 
V17 veiem com cada dia la cosa empitjora.
Estem farts de veure com passen els auto-
busos i no obren les portes de lo plens que 
van, i que si hi puges t’hagis d’encastar 
al vidre, sense gairebé aire. Les cues de la 
parada de l’autobús a Vallcarca són qui-
lomètriques diàriament, i els veïns veiem 
com no es donen solució a les nostres 
queixes. 
Sumem també que la parada de metro de 
Vallcarca és de les poques que encara no 
tenen ascensor, tot i les característiques 
de la mateixa. I que després de més d’un 
mes de tenir les escales mecàniques que 
van des de l’andana a la taquilla espatlla-
des, ara tenim les que van de la taquilla al 
carrer (Rep. Argentina). No ens mereixem 
un servei públic digne?

Eva

Conxa Garcia

Oceanògrafa, investigadora i es-
criptora, va néixer a Gibbsown, 
Nova York, el 1935. Està conside-

rada una de les grans exploradores del 
s. XX. Ha liderat més de 60 expedicions, 
amb més de 6.500 hores d’immersió. El 
1970 dirigí el projecte Tektite, que orga-
nitzà el primer equip de dones que vis-
qué dues setmanes sota el mar. Autora 
de més de 100 articles i llibres sobre 
els fons submarins, conferenciant i col-
laboradora habitual de revistes espe-

cialitzades, és Exploradora resident de 
Nathional Geographic. Com a membre 
de la Coalició per a la Conservació dels 
fons marins, promou una moratòria de 
l’ONU sobre la pesca d’arrossegament en 
alta mar, que és destructiva i amenaça la 
biodiversitat als oceans. Earle va fundar 
el 2009 Mission Blue, en pro de la con-
servació dels oceans, amb l’objectiu d’es-
tablir una xarxa d’àrees marines prote-
gides a tot el món. Se’ls anomena Hope 
Spots (punts d’esperança) i es troben en-
tre els ecosistemes marins més valuosos 
de la terra. Sabem que el 90% dels grans 
peixos han desaparegut i que el mar és 
ple de residus plàstics i, com Earle diu, 
“els oceans sostenen la vida al planeta i 
tan sols un 4% dels ecosistemes marins 
està protegit, en front del 13% de la su-
perfície terrestre”. Creu que el primer 
pas seria igualar aquest percentatge.•

Sylvia Earle

Va fundar Mission 
Blue per fer una 
xarxa d’àrees marines 
protegides a tot el món

Què en 
penseu que 
Gran de 
Gràcia es 
tanqui al 
trànsit 
quatre dies 
per Festa 
Major?

Josep Capdevila
Comerciant de roba

Em sembla bé, entenc que són uns 
dies un poc especials. De tota ma-
nera, al comerç no ens benefi cia 
gens. Quan tanquen el trànsit els 
primers dissabtes de mes la gent 
entra més, però venem el mateix.

Carme Torrente
Comerciant de roba

És Festa Major, em sembla perfec-
te. De tota manera, nosaltres com 
molts comerciants del carrer aga-
fem vacances a mitjans d’agost, tot 
i que ens agradaria ser-hi aquests 
dies.

Núria Quintana
Propietària d’una merceria

Aquests dies seré de viatge a 
Mallorca, per agost són les meves 
vacances. De tota manera em sem-
bla bé que tanquin el trànsit de 
tant en tant, to i que si ho fessin so-
vint seria una molèstia.

Tomàs Torres
Propietari d’una ferreteria

No em sembla bé. Tancar el Gran de 
Gràcia suposa un caos circulatori 
pel barri. A més, la gent no compra 
més. És cert que passegen i a vega-
des entren a la ferreteria a mirar, 
però no es nota en vendes. 

per Jaume Ribas
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Opinió convidada

Els desnonaments dels clubs

La pràctica de l’esport és un escenari idoni per superar 
les desigualtats d’origen social i prevenir conductes de 
risc social no afavoridores de la convivència i alhora per 

adquirir hàbits saludables de salut. És una eina important 
d’integració i de cohesió social i per tant una alternativa se-
riosa per entomar determinats problemes sanitaris , socials 
i de convivència. Les institucions municipals, com a entitats 
més properes a la ciutadania haurien de donar suport a tots 
els clubs esportius compromesos socialment per implemen-
tar aquests reptes de responsabilitat col·lectiva. Molts clubs 
esportius, en silenci i en solitari, estan assumint la corres-
ponsabilitat de treballar en aquesta línia per tal de contri-
buir a crear una societat més sana, més ètica, més espor-
tiva, més sociable, més cohesionada i més equitativa. Cap 
administració responsable i compromesa socialment, so-
bretot amb els més desfavorits, pot donar l’esquena o posar 
pals a les rodes a entitats i/o organitzacions que, de forma 
totalment altruista desenvolupen un paper cabdal comple-
mentaria i compromès en l’educació del nostre país. Tot el 
contrari: haurien de ser facilitadores, col·laboradores i còm-
plices prioritaris d’aquestes institucions. (...)  

Resulta curiós que els actuals gestors polítics municipals 
que han fet dels desnonaments el seu tret d’identitat sem-
bla que comencen a utilitzar aquest procediment o pràcti-
ca amb alguns clubs històrics gestors durant molt de temps 
d’instal·lacions esportives i compromesos am la Vila de 
Gràcia, actuant  amb una prepotència i incomprensió difícil 
d’explicar i de justifi car. Cap administració municipal ante-
rior ha actuat amb tan poca sensibilitat i fl exibilitat. Tot el 
contrari, sempre han mostrat comprensió i voluntat de tro-
bar una solució. Em refereixo al pagament de l’IBI, el man-
teniment de les instal·lacions i les darreres licitacions.

Tampoc el diàleg permanent amb la ciutadania, un al-
tre tret d’identitat, és en aquests moments una pràctica 
per parts dels gestors municipals. Alguns encara estem 
esperant poder parlar amb els màxims responsables de la 
nostra Vila. El silenci és el canal de diàleg. Els pressupos-
tos dels clubs o entitats esportives són tan ajustats que 
no permeten contractar empreses per validar el mante-
niment que es fa ni tampoc a serveis jurídics qualifi cats 
per determinar si en aquestes actuacions hi ha despotis-
me, autoritarisme, si s’ajusten a dret o simplement prete-

nen jugar amb els sentiments d’unes persones arrelades 
històricament a una entitat esportiva. Com que aquests 
clubs tampoc són mediàtics, la repercussió de les seves ac-
tuacions no tenen l’impacte/el ressò que generaria en el 
cas dels dos grans clubs de la ciutat. Segur que serien més 
diligents a l’hora d’entomar determinades qüestions. És cu-
riós, per altra banda, observar i constatar com aquests càr-
recs polítics assisteixen a les llotges dels grans clubs, la qual 
cosa sorprèn o no sorprèn, quan aquests mateixos polítics 
són convidats en diferents ocasions, a assistir a algun acte 
d’aquestes entitats menys mediàtiques, i la resposta (en cas 
de donar-la), és la no assistència per agenda.

Els clubs mitjans o petits de Barcelona no reben cap sub-
venció, a diferència d’altres municipis de la conurbació, i 
mantenen en un estat òptim les instal·lacions municipals 
sense repercutir cap despesa a l’Ajuntament, fi ns i tot en 
moments de difi cultats econòmiques amb el conseqüent im-
pacte negatiu en els ingressos. No han deixat mai de conti-
nuar contribuint a la integració, a la cohesió social i inclús a 
l’equitat, col·laborant en situacions d’exclusió i de risc social. 
Desconec el coneixement que tenen els rectors municipals 
actuals de la tasca realitzada o si és un problema d’irrespon-
sabilitat o d’autisme o de no prioritat. 

L’esport té una gran potencialitat formativa que pot ser 
un motor de canvi de determinats rols o valors asocials 
de la nostra societat i pot ajudar a cohesionar-la, també a 
Barcelona.Per tant, el mercat no ha de ser el responsable 
de la seva gestió. El no reconeixement de la tasca social i de 
contenció social que estan fent, és d’una miopia i d’una ir-
responsabilitat impròpia dels gestors d’una societat moder-
na. Aquest nou model que es comença a implementar està 
lluny d’una administració que se’ns presenta com a oberta, 
àgil, propera, transparent i moderna. Una administració 
que vol ser exigent ha de ser primerament facilitadora.

Tot això està en perill si l’actual consistori no obre una 
via de diàleg amb els clubs esportius de la ciutat. Seria la-
mentable que aquest potencial formatiu es veiés paralitzat 
per la manca d’acord o per l’autoritarisme o ignorància d’al-
guns responsables polítics que sí troben el consens quan 
parlen amb els grans clubs de la ciutat. I la resta de grups 
polítics no tenen res a dir? Ah! Per a quan la mateixa pre-
potència per exigir la repercussió de  l’IBI a l’Església?•

Opinió
La 

setmana

Resistir és vèncer

Lluís Bou

El sobiranisme l’ha encertat de ple al 
centrar la darrera fase del procés en 
la celebració d’un referèndum sobre 

la independència amb caràcter vincu-
lant. Referèndum és democràcia, i així és 
entès per més d’un 70% de la societat ca-
talana i pel corrent central de la comuni-
tat internacional. L’Estat es pot fer molt 
el valent amb la seva estratègia judicia-
lització, però ho té molt difícil per aturar 
el referèndum, si el govern català manté 
l’accelerador fi ns al fi nal. Per al sobira-
nisme, a hores d’ara resistir és vèncer. Un 
cop convocat el referèndum al govern es-
panyol només li quedarà la via d’una invo-
lució democràtica per impedir el procés 
sobiranista. Amb els precedents històrics 
d’Espanya, no es pot descartar que l’uti-
litzi però a un preu tremend que no faria 
més que validar a nivell internacional el 
procés independentista. Espanya no es 
pot permetre una deriva antidemocràtica 
sense que se’n ressenti l’economia.

L’escenari més favorable al govern es-
panyol seria avortar el referèndum abans 
que aquest sigui convocat, i per això 
aquesta setmana ha incrementat la pres-
sió. Però naturalment això arriba fi ns on 
arriba, i ja es veu clarament que com més 
hi aprofundeix més s’apropa a les actituds 
antidemocràtiques. El que ha passat amb 
el cantautor Lluís Llach és propi d’una 
cacera de bruixes estalinista. Llach ha dit 
que si un funcionari no secundés la des-
connexió quan s’aprovi la llei de transito-
rietat jurídica seria sancionat. Una sim-
ple obvietat, perquè els funcionaris de la 
Generalitat es deuen a les lleis aprovades 
pel Parlament. Més enllà de les friccions 
entre partits, que és normal que es produ-
eixin perquè arribem al moment més de-
cisiu de la política catalana contemporà-
nia, el fet és que el sobiranisme ho té ben 
enfocat. I recordin, resistir és vèncer.•

Arturo Ramírez, exvicepresident del Club Esportiu Europa
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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)

Del 2 al 9 de maig
Exposició L’Envelat. Arquitectura sin-
gular i símbol de festa major. Pel 
Bicentenari de la Festa Major de Gràcia, 
aquesta exposició vol rescatar de l’oblit, 
reivindicar i posar en valor l’envelat com 
a bé patrimonial i creació original i sig-
nifi cativa de l’arquitectura i de la cultura 
popular festiva gracienca.
Jardinets de Salvador Espriu

Del 3 al 6 de maig
Fotografi a matemàtica. Exposició de fo-
tografi es relacionades amb conceptes ma-
temàtics realitzades per alumnes de l’Ins-
titut La Sedeta. Són treballs presentats al 
Concurs de Fotografi a Matemàtica orga-
nitzat per l’ABEAM.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)

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 28 d’abril 
Recull de danses tradicionals catala-
nes i de nova creació amb el grup infan-
til i juvenil de l’Esbart Dansaire de l’Or-
feó Gracienc (Professora R. Alcrudo i N. 
Navarro) i el Cos de Dansa.
Plaça del Diamant, a les 18.10 h

BCN Film Fest: Pel·lícula guanyadora de 
la secció ofi cial.
Cinemes Verdi (Verdi, 32), a les 19 h

Mostra coreogràfi ca de Clàssic, Jazz i 
Contemporani, a càrrec d’alumnes del 
Centre de Dansa Ramón Solé, amb la 
col•laboració i participació dels profes-
sors.
Plaça del Diamant, a les 19.30 h

Ballada oberta i actuacions de ball a càr-

rec d’alumnes de l’escola SwingCats.Cat.
Plaça del Diamant, a les 20 h

Teatre: Darrare 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

BCN Film Fest: Día de patriotas.
Cinemes Verdi (Verdi, 32), a les 21.30 h 

Concert: June Or July.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
21.30 h

Concert: Rithm and Brothers.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 22 h

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

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

Dissabte 29 d’abril 
Concert: Noon 15th Party
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, local 6), a les 
22 h

Concert: Gipsy Balkan Quartet.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

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

Diumenge 30 d’abril 
Dia Internacional de la Dansa - Setmana 
de la Dansa a Gràcia: mini-classe ober-
ta de Swing per a tothom, a càrrec de 
Ballaswing associació + ballada popular 
amb DJs de Ballaswing + Exhibició de ball 
de Swing. 
Plaça del Diamant a partir de les 12 h

Exhibició de ball de Swing. 
Plaça de la Virreina, a les 13.30 h

Companyia de dansa Leftovers presenta 
l’espectacle Out of Mumbai inspirat en els 
musicals de Bollywood.
Plaça del Sol, a les 14.10 h

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

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

Sessió de 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

Dimarts 2 de maig
Xerrada sobre el llibre Breve història del 
África Subsahariana.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19 h  

Jam de jazz manouche: Sweet Gipsy 
Swing NighTts.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 

Miquel, 59), a les 21.30 h

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

Dimecres 3 de maig
Jam acústica i micro obert: 
Loqueterroting Jam Session.
La sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21 h

Dijous 4 de maig
Xerrada: Els fi lls blancs del blues. Volum 
1. Teresa Torres.
Bibl. M.Antonieta Cot i Miralpeix (Pg. Vall 
d’Hebron, 65-69), a les 19 h

Festa Ara Play: Miqui Puig & ACP + 
PAVVLA * Renaldo & Clara.

CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 19.30 h

Tango: Cheers + Guido di Blasi.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 21.30 h

Divendres 5 de maig
Concert: A Ciegas.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22 h

Concert: Fuckaine.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 22 h

Nit de Swing.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22 h

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

Entitats

Amb el suport de

‘Fes-me una 
perduda’ i el mite 
de la superwoman
Última oportunitat de veure 
aquesta esbojarrada i divertida 
comèdia musical sobre una dona 
que es triplica intentant fer de 
mare, ser una bona professional 
i tenir una vida sentimental. 
Les actrius gracienques Mònica 
Glaenzel i Maria Pau Pigem, i Eli 
Iranzo, protagonitzen aquesta 
obra que retrata/perverteix/
exagera el dia a dia de moltes 
dones que intenten arribar a tot 
arreu. Escrita per Mercè Sarrias 
amb música de Juan Luís Mira i 
dirigida per Miguel Casamayor. 

Dissabte 29 d’abril al Teatre 
Eòlia (Bailèn, 2), a les 20.30 h

Recomanem

Divendres 28 d’abril
Inauguració de l’exposició fotogràfi ca de 
rellotges de sol de Pere Giménez i Buqué. 
Organitzada per la secció d’arxiu de la 
UEC de Gràcia.
Sala d’actes de la UEC Gràcia 
(Encarnació, 131-133), a les 20 h

Dissabte 29 d’abril
Dia de la Dansa. El col·lectiu 360 Grados 
organitza dues activitats: marató gratuï-
ta de dansa contemporània per persones 
amb nivell intermig, A les 20h, espectacle 
de dansa amb Barcelona Art Estació + 
Danza Proyect i 360 GRAdOS. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), de les 11 a les 23 h

Diumenge 30 d’abril
Cloenda i lliurament de premis XXXè 
Concurs de Tearte català a Gràcia. 
Actuació musical M&M.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h

Divendres 5 i 12 de maig i dissabtes 6 i 13 
de maig
V Cicle de Cinema àrab i mediterrani.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30 h

Dimarts 2 de maig
Inici de la Setmana de la Gent Gran. Fins 
al 5 de maig.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
17.30 h

Dimecres 3 de maig
Xerrada: Sant Jordi Gràcia a través dels 
llibres. A càrrec de Josep Maria Contel, 
President del Taller d’Història de Gràcia 
Centre d’Estudis. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h
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Miquel Barcelona, ballarí i 
coreògraf de nunArt, llegirà el 
Manifest del Dia Internacional de 
la Dansa a la Plaça del Diamant, di-
vendres 28 a les 18.30. Però l’acte 
anirà acompanyat d’altres actua-
cions i activitats que arrencaran 
una hora abans amb la presenta-
ció d’Integra-Ritme i dansa per a la 
integració a càrrec d’Artemisabcn 
i la col·laboració d’Amad i Arapdis. 
També tindrà lloc la presentació 
de Dansa urbana de l’Escola de les 
Arts Escèniques IPSI i Companyia 

Dansa Leftovers, a càrrec del grup 
Banana Split, així com un recull de 
danses tradicionals catalanes i de 
nova creació amb el grup infantil i 
juvenil de l’esbart Dansaire de l’Or-
feó Gracienc i el Cos de Dansa.

Després de la lectura del mani-
fest hi haurà la representació de la 
peça Mar-mare-mer. Mar interferit 
amb la col·laboració del Gruppo di 
danza creativa CorproParla (amb 
infants de Milan) i música elec-
trònica d’Olmost, a càrrec d’Es-
pai Dansalut. •

La X Setmana de la Dansa programa 
18 actuacions a Sol, Diamant i Virreina
Silvia Manzanera 

Gràcia celebra diumenge la 
desena edició de la setma-
na de la dansa, emmarcada 

-com sempre- dins de la celebrac-
ció del Dia Internacional de la dan-
sa el 29 d’abril. Enguanyt compta 
amb la participació de 300 balla-
rins i 21 entitats, 48 activitats de 
portes obertes i 18 programacions 
exteriors a les places de Virreina, 
Diamant i Sol. 

Les actuacions del dia del manifest, 
divendres 28 a les 18.30 h a la plaça 
Diamant, inclouen la presentació 
d’una dansa per a la integració 
a càrrec d’Artemisabcn amb la 
col·laboració d’Amad i Arapdis 

Matemàtiques 
i fotografi a, 
exposició a 
la Sedeta
El Centre Cívic La Sedeta 
acollirà del 3 al 16 de maig 
l’exposició Fotografi a 
matemàtica, una mostra 
d’imatges relacionades 
amb conceptes 
matemàtics realitzades per 
alumnes de l’Institut de 
La Sedeta. Són els treballs 
que es van presentar al 
concurs organitzat per 
l’ABEAM. 

Breus

L’actor Richard Gere, protagonista absolut de la inauguració del BCN Film Fest el passat divendres. Foto: Josep M. Contel

Ignasi Fortuny / Silvia Manzanera

Missió complerta”. Així 
valora Adolfo Blanco, 
conseller delegat d’A 
Contracorriente Film, 
la celebració del pri-

mer Festival Internacional de cine 
de Barcelona Sant Jordi, que tan-
ca aquest divendres una setmana 
plena d’estrenes, conferències i, 
sobretot, estrelles de pes, com ara 
l’actor Richard Gere. Precisament, 
Blanco ha qualifi cat la visita de l’ac-
tor nord-americà de “memorable”, 
tant per “al cinema com al barri”. 

Tot i que els números oficials 
del festival encara no s’havien fet 
públics en el tancament d’aques-
ta edició, la direcció dels cinemes 
ha calculat que tindran un regis-
tre d’espectadors que s’apropa als 
10.000. Els seus responsables con-
sideren que, entre d’altres aspec-
tes, el festival ha servit per atreu-
re públic nou i “posar en el mapa 
de la ciutat, encara més, el multi-
sales i el barri”. “Ha estat un som-
ni complert, portava anys pensant 
en fer alguna cosa així. Tots els que 
hi hem participat haguéssim signat 
un festival com el que ha tingut 
lloc”, explica Enric Pérez, fundador 
dels Verdi i membre del comitè de 
direcció del BCN Film Fest.

Així que no hi ha dubte: l’any 
vinent hi haurà segona edició. De 
fet, ja han començat a fer els pri-

BCN Film Fest tanca 
amb prop de 10.000 
espectadors i prepara 
la segona edició          
Els llibreters ja miren, després de Sant Jordi, a la fi ra del juliol

mers passos perquè volen repetir 
la mateixa línia amb la literatura i 
la història com a fi ls conductors de 
la programació, produccions inter-
nacionals i moltes cares conegudes. 
També repetiran la secció Cinema 
amb Gràcia, un gest de complicitat 
amb la Vila i amb la comèdia.

Sant Jordi 2017 ha estat cinema 
i també llibres, llibreters i autors. 
Però, sobretot, ha estat un jornada 
viscuda al carrer i a les places, amb 
nombroses parades de roses o acti-
vitats organitzades per les entitats 
locals. L’Associació de Llibreters, 
impulsora de la Fira a la plaça de 
la Vila, també té la vista posada en 
la propera cita, la fi ra de juliol.•

Adéu a la marca Verdi a 
Cardedeu. El cinema Esbarjo 
ha deixat de dir-se també Verdi 
“per donar més importància a 
aspectes locals i de canvi social”, 
segons fonts municipals. També 
descarregarà del pressupost del 
cinema la despesa d’ús de la marca, 
que signifi cava 7.200 euros anuals.  

Tres companyies 
de Gràcia, a la 
Mostra de teatre 
de Pineda

S.M.

Sotacabina Teatre, la companyia 
de Lluïsos, Casal Corpus i Vada 
Retro són els tres grups graci-
encs que participaran en la XVa 
edició de la Mostra Nacional 
de Teatre Amateur de Pineda 
de Mar, que se celebra del 28 
d’abril a l’1 de maig, i que inclou 
més d’una setantena de repre-
sentacions teatrals. Vada Retro 
ho farà el 29 al Centre Cívic 
Poble Nou amb l’obra Sentència 
de sang. Al dia següent, serà el 
torn de Sotacabina i Hey boy hey 
girl, a l’Espai Tallers. A més de 
les representacions teatrals, 
la mostra s’ha consolidat com 
l’espai de trobada per a les 
companyies de teatre amateur, 
on disposen d’un aparador per 
mostrar l’activitat que duen a 
terme al llarg de l’any. Per això, 
la mostra organitzarà activi-
tats pararl·leles adreçades a les 
agrupacions participants, com 
ara una xerrada a càrrec de 
l’actor de teatre i president de 
l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya, 
Àlex Casanovas.
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El duet Criatures 
presenta el seu primer 
disc al Tradicionàrius 
Ivó Jordà i Marçal Ramon van guanyar 
el concurs Sons de la Mediterrània

Els dos músics de Criatures, en una foto promocional. Foto: Cedida pel CAT

Jaume Ribas 

T raumàtrop. Aquest serà 
el títol del nou disc de 
Criatures, el duet de gra-
lla i acordió diatònic que 
formen Ivó Jordà i Marçal 

Ramon. Criatures van ser el gua-
nyadors del Concurs Sons de la 
Mediterrània i, com a tals, han 
pogut gravar i presentaran el seu 
nou disc. Serà aquest divendres, el 
28 d’abril, a les deu de la nit al CAT.

Ivó Jordà explica com el duet 
amb Marçal Ramon va començar 
ja fa anys, al 2010, quan tots dos 
eren alumnes de l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC). 
“Allà va començar a fl uir, ens ente-
níem musicalment molt i vam co-
mençar a fer coses junts”, diu.

Quan el duet va començar a qua-
llar, Jordà i Ramon van estrenar-se 
fent el seu primer concert preci-
sament una nit de dimecres a la 
Taverna del CAT. Ara, tornen al CAT 
com una parella de músics conso-
lidada i presentant un disc acom-
panyat per més de dues desenes de 
companys.

“Traumàtrop” és un disc coral, 
en què Criatures hi ha convidat a 
participar músics com la cantant 
Judit Neddermann, el contrabai-
xista Marcel Casellas o el compo-
sitor i guitarrista Toni Xuclà, que 
a més ha estat productor del disc. 
Ivó Jordà considera que la grava-
ció d’aquest disc ha sigut una “feina 
molt engrescadora i interessant”. 

A més, després de guanyar el 
Concurs Sons de la Mediterrània i 

saber que podrien gravar un disc, 
van preparar-lo a fons “però sa-
bent que comptàvem amb molt poc 
temps”. Així doncs, presenten un 
treball amb un repertori totalment 
nou i un munt de col•laboracions.
Jordà creu que l’espectacle d’aquest 
divendres serà una “oportunitat 

única” per poder veure no només 
a Criatures, sinó a la vintena de 
col•laboradors del disc, que tam-
bé seran a l’escenari del CAT. Tant 
en el disc com en l’espectacle de 
“Traumàtrop”, sentirem els sons de 
la gralla i l’acordió profundament 
arrelats a la música tradicional.•

Jugant amb els sons. Aquest és el 
leitmotiv del duet i el que li dona 
el nom de Criatures; una manera 
delicada i juganera d’entendre la 
música i d’expressar-se amb els 
instruments. Aquest divendres, 
podrem sentir-los a l’escenari del 
CAT acompanyats de la vintena de 
col·laborados que han participat en 
l’elaboració del seu primer disc.

Cap de setmana de groove al BlackStage de 
l’AlmodoBar. Els grups Thorpedians, Estallido, 
Drop Collective i Elephant Step s’instal·len al 
Club de Gràcia per oferir concerts carregats de 
ritmes que van del reggae al soul, el so 2-Tone i 
l’ska-jazz. Divendres 28 i dissabte 29 a les 21.30 
h a l’Almodobar (Grassot, 36).

S. M.

E     l teatre Lliure de Gràcia estrena el proper 3 de maig 
Las personas del verbo contra Jaime Gil de Biedma, 
l’homenatge de Joan Ollé a un dels seus sants parti-

culars. Interpretada per Ivan Benet, Judit Farrés, Mario 
Gas i Pep Munné, la peça, segons explica el mateix ollé, 
convida a escoltar com Jaime Gil explica totes les seves 
vides a través de poemes, diaris, correspondència o en-
trevistes. “Tres Jaimes a escena –el jove, l’adult i el pòs-
tum? O potser el jo, el tu i el nosaltres: les persones del 
Verb. I ella, elles, que també són en les seves paraules. 
I les paraules dels seus amics Estapé, Barral, Ferrater, 
Marsé... Avui, al Lliure, poesia catalana en llengua cas-
tellana”, escriu el dramaturg sobre aquesta producció. 
El 14 de maig hi haurà col·loqui amb la companyia des-
prés de la funció. I un agraïment especial que fan els 
productors: Joan Manuel Serrat, per regalar-los una 
cançó. Fins al 28 de maig.

I del 6 al 30 de juny, torna al Lliure un dels muntat-
ges més aclamats de la passada temporada, amb un 
Pol López premiat amb el Butaca 2016 i una especta-
cle intergeneracional i dirigit per Pau Carrió, Hamlet. 
El gran antiheroi shakespearià posarà de nou a pro-
va la seva incontestable i contemporània profundi-
tat humana. A més de López, completa el repartiment 
Eduard Farelo, Xicu Masó, Rosa Renom, Marc Rius, 
Maria Rodríguez, Pau Vinyals. De Hamlet, Pau Carrió 
n’ha escrit: “La distància entre allò que creiem que 
hauria de ser la Humanitat i allò que realment es fa 
cada dia més insuportable i dolorosa.•

Joan Ollé homenatja 
Gil de Biedma al Lliure

estrena 
teatre

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Kong: La isla calavera. Dv, ds, 

dg, dm, dc, dj, 16.15, 19.15, 22.15. 
Dl, 16.15, 22.15.

• Jarabe contra el càncer (solidà-
ria). Dl, 19.30.

• El Guardián Invisible. Dv, dl, 
dm, dc, dj, 20.00, 22.30. Ds, dg. 
19.50, 22.30.

• Figuras ocultas. Dv, dl, dm, dc, 
dj. 15.50.

• Ballerina. Dv, dl, dm, dc, dj. 
18.15. Ds, dg, 15.50, 17.50.

• Moonlight. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 15.55, 20.05, 22.25. 

• Manual de un tacaño. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 18.10.

• El fundador. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.05, 19.05, 22.00.

• Es por tu bien. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15. 

• Logan. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 

16.15, 19.10, 22.05.
• Manchester frente al mar. Dv, 

dm, dc, dj, 16.00, 21.00. Ds, dg, 
21.00. Dl, 16.00, 22.00.

• Batman: la LEGO película. Dv, 
dm, dc, dj, 18.45. Ds, dg, 16.10, 
18.30.

• Kong: La isla calavera. Dl, 19.15.
• El Guardián invisible. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 15.50. 
• Figuras ocultas. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 18.20. 
• Manueal de un tacaño. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, dj, 20.45.
• Lion. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 

22.30.
• La ciudad de las estrellas (La La 

Land). Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
15.50, 19.50, 22.20

• La vida de Calabacín .Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 18.20.

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 olvida-

dos. 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’Augustine. Dc, 

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

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748 www.cinemes-
texas.cat]
•  Sala 1: Capità Fantàstic. 15.50, 

18.00 i 20.10 i Dg 12.00. Foc al 
marc. 22.15.

•  Sala 2: Jo, Daniel Blake. 16.00, 

18.00 I 20.00. Jimmy’s Hall. 
22.00.

•  Sala 3: La propera pell. 16.00, 
18.00, 20.00. Elle. 22.00.

•  Sala 4: La noia del tren. 16.00 i 
20.00. Tarde para la ira. 18.00 i 
22.00.

  TEXAS NANOS. En català i 3€.
Sala 2: Orm, al regne de la Neu. 

Ds, 16.00. Dg, 12.00 I 16.00.
Sala 3: Corb Mitjonet, la gran cur-

sa. Dg, 12.00.
Sala 4: Els nens de Timpelbach. 

Dg, 12.00.
                                      
Verdi. Verdi, 32. 
• Moonlight. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 11.30, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. 
• La ciudad de las estrellas (La La 
Land). Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 19.40, 
22.20. Dm, 19.40.
• La tortuga roja. Dv, dl, dm, dc, 
dj, 16.10, 18.40. Ds, dg, 11.30.
• Land of Mine. Bajo la Arena. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 11.30, 16.00, 
17.40, 20.30, 22.30.
• Manchester frente al mar. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18.00, 22.00.
• Doña Clara (Aquarius). Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16.00, 19.55.
• Lion. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 20.20.
• Fences. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
17.20.
• La llegada. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 22.30.
• El fundador. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 11.30
• El viajante. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 11.30.
• Juegos prohibidos. Dj, 20.15.
• Ballerina. Ds, dg, 16.00, 18.35.
• La vida de Calabacín. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16.00..

Verdi Park. Torrijos, 49
• La vida de Calabacín. Ds, dg, 

11.30.
• Animalades de cine. Ds, dg, 

11.30.
•¡Canta!. Ds, dg, 11.30.
• Ballerina. Ds, dg, 11.30, 12.15.
• El viajante. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

16.00, 20.15. Dm, 16.00.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Guardianes de la Galaxia Vol.2 Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 19, 22.
• Figuras ocultas Dv, dm, dc, dj, 16.05.
• John Wick: Pacto de sangre Dv, 

dm, dc, dj, 19.10, 22.10. Ds, dg, dl, 
20.10, 22.10.

• Life (Vida) Dv, dm, dc, dj, 22.15. Ds, 
dg, dl, 22.30.

• Los pitufos: La aldea escondida 
Ds, dg, dl, 16, 18.05.

• La bella y la bestia Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16.05, 19.10.

• Un italiano en Noruega Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15.

• Mañana empieza todo Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16.10, 22.05.

•El bebé jefazo Dv, dm, dc, dj, 18.10, 
19.05. Ds, dg, dl, 16.05, 18.10, 19.05.

• Incerta Glòria Dv, dm, dc, dj, 15.55.
• Un golpe con estilo Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 20.15, 22.20.

• Stefan Zweig: Adiós a Europa Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 
20.20, 22.30.

• Plan de fuga Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 15.55, 18.05, 20.15, 22.25.

• Fast&Furious 8 Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16, 19, 22.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Un día de fi esta Dg, 11.30.
• Río Arriba Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16.
• Dancing Beethoven Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, 18. Dj, 20.
• La chica dormida Dv, ds, dc, dj, 22. 

Dg, dl, dm, 20.
• El otro lado de la esperanza Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, 20. Dj, 22.
• La alta sociedad Dv, 16, 20. Ds, 16. 

Dg, 16, 20.20, 22. Dl, 16, 20.20, 22. 
Dm, 20. Dc, 16.

• Incerta Glòria Dv, ds, dg, dl 18.10. 
Dc, 17.30.

• Amar Dv, dg, 22.30. Dc, dj, 22.
• Contra la impunidad Dv, dg, dl, 

dm, dj, 18.10. 
• Una historia de venganza Dv, dm, 

dj, 16. Dm, 22.

• Amor, desamor y exilio Dm, 20.
• Casa Asia: Coldness Ds, 20.10.
• La noche eterna Dv, 20.10.
• El regne de les granotes Dg, dl, 16.
• Los viernes de Ramón LSD Dv, 22.30.
• Gran gurú Bohigues Ds, 22.
• I Due Foscari Dj, 17.
• My Italy Dm, 17. Dc, 20.
• Los ojos de la guerra Dc, 19.
• Most likely to succeed Dj, 18.
• La gran ola Dj, 20.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748
• Paterson. 15.50, 18, 20.10. Mistery 

train, 22.15.
• Solas. 16, 18. Comancheria. 20, 22.
• Frantz. 18, 20.10. Dl, dm, dc, dj, dv, 

15.50. Capità fantàstic. 22.15.
• Reina Cristina. 16, 20. María y los 

demás. 18, 22.
  TEXAS NANOS. En català i 3€.
• Ribbit una granota amb un gran 

dilema. Dg, 12.
• Grand Prix i la muntanya dels in-

vents. Ds, dg, 16. Dg, 12.
• Trolls. Dg, 12.

Verdi. Verdi, 32. 
• Stefan Zweig Ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
11.30, 16, 18.10, 20.20, 22.30.
• La alta sociedad Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16, 18, 20.10, 22.25.
• Nieve negra Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 18.20, 22.30.
• Rosalie Blum Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.05, 20.30.
• Lady Macbeth Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 11.30, 16.10, 18.15, 20.20, 22.25.
• Lion Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16.
• El otro lado de la esperanza Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18.05.
• Mañana empieza todo Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, 20.15.
• Life (vida) Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 22.30.
• Un italiano en Noruega Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Guardianes de la Galaxia Vol.2 Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Your Name Ds, dg, dl, 11.30.
• Cuentos de Tokio Dj, 20.15.
• Ballerina Dv, 16.20. Ds, dg, dl, 
11.30, 16.20. 
• Animalades de Cine Ds, dg, dl, 11.30.

• Los Pitufos: la aldea escondida Ds, 
dg, dl, 12.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• El bebé jefazo Dv, 16, 18. Ds, dg, dl, 

11.30, 16, 18.
• Incerta Glòria Dm, dc, dj, 16.
• I am not your negro Dm, dc, dj, 18.10.
• Moonlight Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 20.
• T2 Trainspotting Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 22.15.
• Un italiano en Noruega Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.25, 20.15, 
22.30.

• Guardianes de la Galaxia Vol.2 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 17.45, 
20.05, 22.

• Manchester frente al mar Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 18.05.

• Your name Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 20.35. Dm, dc, dj, 16.

• Ghost in the Shell Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 22.30.

• La Bella y la Bestia Ds, dg, dl, 11.30.
• Los últmos años del artista: 

Afterimage Dm, 20.15.



L’Independent de Gràcia
28 d’abril de 2017

12

de Gràcia
Èric LluentGràcia des de l’exili Èric

Tornar al niu

E l xatrac àrtic és un ocell ben curiós. És una au 
semblant a una petita gavina, amb la part superi-
or del cap de color negre, i coneguda per protago-
nitzar any rere any migracions titàniques. Cada 
sis mesos emprèn el vol des de l’Antàrtica fi ns a 

regions subàrtiques, com és el cas d’Islàndia. Un estu-
di presentat per l’Institut de Recursos de Naturals de 
Grenlàndia demostra que alguns d’aquests xatracs ar-
riben a fer uns vuitanta mil quilòmetres al cap de l’any. 
Alhora, són animalons amb una mala llet considerable. Si 
t’apropes massa a les zones on posen els ous és probable 
que acabis a l’ambulatori amb un bon trau al cap, això si 
has tingut sort i no t’han tret un ull. No ens creuem el pla-
neta de sud a nord perquè vingui vostè amb la seva càme-
ra fotogràfi ca i la jaqueta barata del Decathlon a aixafar-
nos la descendència, deuen pensar.

Es pot tornar al niu amb els ulls tancats. Els migrants 
ho sabem prou bé. Escric aquestes línies des de la redac-
ció de l’Independent al carrer La Perla, el meu niu perio-
dístic. Les visites llampec a la Vila on vaig néixer em deixen 
un regust amarg caracteritzat pels alts i baixos d’unes ho-
res en les que procures organitzar un simulacre de la vida 
que no tens. L’arribada és gloriosa. L’aire que se t’arrapa a 
la pell després del dur hivern islandès. L’extraradi de la ciu-
tat, i aquella masia del delta del Llobregat que ha aturat el 
temps. Plaça Catalunya i les mil i una trajectòries que exal-
ten els estímuls oculars dels nouvinguts. El cant de les ore-
netes que t’encén la màquina dels records primaverals. I, 
fi nalment, el carrer que t’ha vist créixer, amb el David de la 
Bodega Quimet que t’acull per donar-te la benvinguda amb 
una canyeta i una tapeta de pernil. En aquell primer mo-
ment, fi rmaries el retorn sense pensar-t’ho. Però després, 
al cap d’uns dies, tornes a tocar de peus a terra i recordes 
per què vas marxar de casa.

A Reykjavík, sovint imagino tornar a viure a Gràcia, 
tornar en un, dos o tres anys. A la meva companya i a mi 
se’ns dibuixa un somriure al rostre quan plantegem la fi  
d’aquesta aventura a l’estranger. La decepció ens cau so-
bre l’ànim com una llosa quan naveguem per internet a la 
recerca d’habitatge. Recordo que fa anys els lloguers no 
baixaven de sis-cents euros. Ara, aquesta xifra mínima és 
de vuit-cents cinquanta mensuals. Per pisos que són ben 
poca cosa, és clar. Si vols una caseta en condicions, juga a 
la loteria, xato, que aquí el turista o el veí adinerat són qui 
decideixen el preu! Llei de la oferta i la demanda, i l’arti-
cle 47 me’l passo per on ja et deus imaginar. I, a més, tu, si 
ja estàs bé allà dalt, per què vols viure a un lloc que no et 
pots permetre? Somiatruites.

I mentre vius allà dalt, la vida que t’importa, i la dels que 
t’importen, passa. De lluny, s’assembla més a una fi cció, 

perquè allò que passa allà baix, per al migrant, ja no és de 
veritat. La vida a la distància sembla de cartró pedra, bui-
da, artifi cial. Allà dalt, les coses poden anar molt bé, però 
res justifi ca l’exili. La felicitat que em provoquen els petits 
detalls que vertebren la vida de barri és incomparable. L’art 
de saludar, el de la conversa improvisada, el d’aturar-se a 
observar la plaça, el de beure i menjar bé. L’art de viure a 
Gràcia, que per a molts joves i famílies precàries s’ha con-
vertit en l’art de sobreviure a Gràcia.

No descobreixo res de nou si corroboro que al Nord te-
nen els calers i al sud tenim la bona vida, és per això que 
quan ells baixen aquí, amb les butxaques plenes, es pensen 
que això és el paradís. Exactament el mateix que pensem 
nosaltres quan anem allà i trobem feina al cap de cinc mi-
nuts. Hi ha qui ens diu que no es pot tenir tot en aquesta 
vida, però paradoxalment els qui més ho repeteixen són els 
que més tenen. Si tot és un sou i un habitatge digne, sí, ho 
volem tot. M’agradaria haver tornat al niu amb ganes d’es-
criure un text més optimista, però serà que a les aus migra-
tòries la mala llet ens ve de sèrie. •

Imatge del carrer Verdi, dijous. Foto: Èric Lluent

A Rejkjavík sovint imagino tornar 
a Gràcia en un, dos, o tres anys; 
la decepció ens cau a sobre quan 
naveguem a la recerca d’habitatge

La torratxa

Pista
Pere Martí

Els Lluïsos necessita ampliar la pista 
de bàsquet per adequar-la a les nor-
matives de la Federació Catalana de 

Bàsquet. Si no ho fa, els equips “grans” 
hauran d’anar a jugar a una altra pista. 
La primera opció era la del Pedagògium 
però ara també està en perill la seva con-
tinuïtat. Les altres opcions són fora de la 
Vila i comportarien un “desterrament” 
que no és desitjable. El pressupost per 
reformar la pista va d’1M d’euros a 2,5. 
Són molts diners pels Lluïsos però molt 
pocs per a l’Ajuntament. En moments 
com el que vivim, algú pot pensar que hi 
ha altres prioritats a la ciutat, vincula-
des a l’emergència social per exemple. No 
li falta raó: les polítiques públiques han 

d’anar destinades a fer front a les neces-
sitats d’aquells que tenen més difi cultats. 
Però tots sabem que el pressupost d’un 
ajuntament no viu només de polítiques 
socials. O més ben dit, una pista de bàs-
quet, també és una política social. La Vila 
no va sobrada d’equipaments esportius 
i els Lluïsos realitzen una tasca que va 
molt més enllà de l’estrictament esporti-
va. És un centre de socialització dels ve-
ïns i veïnes de la Vila i fi ns i tot, de gent 
que ve de fora per formar part d’alguns 
dels seus equips esportius o per partici-
par de les múltiples activitats culturals i 
divulgatives que si fan. Els joves (i grans) 
que passen pel bàsquet, pel cau, per l’es-
plai, per la coral, pel tenis taula, pel tea-
tre, pel bar... són milers i ajuden a fer de 
la Vila un espai més cohesionat, més con-
vivencial, més amable. En un món que a 
vegades sembla que avanci cap a la des-
humanització, calen polítiques de rever-
sió d’aquestes tendències disgregadores. 
I una manera de fer-ho és renovant la pis-
ta de Basquet dels Lluïsos. •

Tots sabem que el 
pressupost d’un 
ajuntament no viu només 
de polítiques socials


