
Vint entitats es 
manifestaran pel 
futur de Vallcarca
Hi ha cinc AMPA, dues associacions 
veïnals i el Grup d’Estudis. P4

La rambleta de Via 
Augusta, ajornada, 
mentre els veïns ja 
recullen fi rmes
P4

Gràcia treballa per tenir 
igualtat en el mapa escolar 
públic i concertat el curs 21-22
Un estudi del grup de treball específi c creua dades demogràfi ques i previsions 
d’inscripció de 13 centres d’infantil i primària per garantir almenys l’empat

Albert Balanzà

La coordinadora d’Associacions de Mares i Pares, una 
de les plataformes que mou més gent a Gràcia per 
raons òbvies, ho van dir per primera vegada amb un 
informe a la mà el novembre de 2013: calia planifi car 
per revertir una tendència tradicional al districte 

eminentment favorable a l’escolarització concertada. Però, 
gairebé des d’aquell moment fi ns al nou mandat, les nove-
tats van ser poques i la majoria de notícies per al sector, 
dolentes: la revindicació de l’IES Vallcarca es va enfangar 
als tribunals i els bolets han estat encara fi ns al curs pas-
sat un recurs ràpid per a les institucions.

Alguna cosa, no obstant això, s’ha començat a moure des 
de fa uns mesos no només des de la pedra (l’IES Vallcarca 
té una proposta de nova ubicació als Jardins Comas i 
Llaberia; la nova Escola Gràcia del carrer Encarnació obri-
rà en mòduls el pròxim curs 2017-2018) sinó que un grup 

de treball amb autoritat ofi cial està treballant en un estu-
di en base a les dades actuals i a les prospeccions de futur 
que tretze centres de primària poden tenir des d’ara i fi ns 
el curs 2021-2022. L’objectiu de la comissió és un plante-
jament d’igualtat en el mapa escolar públic i concertat al 
nucli històric de la Vila de Gràcia.

Les accions de cert canvi de tendència no s’acaben aquí: 
les escoles que participen en el projecte Trencadís tanca-
ran per primera vegada la setmana que ve el Park Güell als 
turistes que vulguin accedir a la zona monumental. Seran 
tres dies, 9, 10 i 11 de maig, en horari de matí. Pàgina 3

Les escoles tancaran per primera 
vegada als turistes el Park Güell 
els matins del 9, 10 i 11 de maig

Mobilització de l’escoles de Gràcia el curs passat. Foto: Arxiu
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blica la decisió (vegeu número 
662), Ardanuy posava el càrrec a 
disposició del ple de Gràcia, si bé 
manifestava també que li faria il-
lusió mantenir-lo. En conversa 
amb aquest setmanari, el també 
dirigent de Demòcrates ha expli-
cat aquesta setmana que els grups 
locals han rebut de manera positi-
va el seu gest i l’han confi rmat en 
el càrrec, “fi ns i tot el primer grup 
de l’oposició”, en al·lusió als seus 
excompanys del PDeCAT.

La ronda de contactes, que 
ha durant dues setmanes fins a 
aquest dimecres, segons Ardanuy, 
tenia la voluntat de facilitar infor-

mació “de primera mà” als grups 
municipals per la situació ge-
nerada, un cop Demòcrates van 
aprovar en una consulta interna 
l’activació d’un perfi l propi a les 
institucions com l’Ajuntament de 

Ardanuy, refrendat pels grups després de 
posar el càrrec de president a disposició
El dirigent de Demòcrates seguirà presidint el Districte 
després del seu pas del grup del PDeCAT a regidor no adscrit

A. B.

El president del districte, 
Gerard Ardanuy, ha estat 
confi rmat en el càrrec ofi ci-

osament aquesta setmana pels 
grups municipals amb represen-
tació a Gràcia, després de la ron-
da de contactes bilaterals que el 
president mateix ha promogut 
després de la seva sortida del 
grup Demòcrata (PDeCAT, Unió 
i Demòcrates) i el seu pas a re-
gidor no adscrit de l’Ajuntament. 
Tal com va apuntar en la seva pri-
mera entrevista un cop feta pú-

Gerard Ardanuy a la darrera sessió plenària del Districte. Foto: A. V.

Barcelona. Segons el president del 
districte, a Gràcia “no tinc cap in-
terès a falcar-me” i també ha ad-
mès que la ronda de converses ha 
pretès evitar qualsevol incomodi-
tat i malentès amb els grups “pel 
fet de no parlar-ne”. 

Per la seva banda, la portaveu 
del grup del PDeCAT al districte, 

Berta Clemente, ha apuntat que 
la reunió va tenir un to cordial i 
que va haver-hi voluntat per les 
dues parts de “seguir construint 
i fomentant tot el que ens uneix”. 
L’exalcalde Xavier Trias, substitut 
d’Ardanuy com a regidor adscrit a 
Gràcia, farà una passejada dissabte 
per la diada del comerç. •

L’Escola Gràcia, el 
pipican de Romaní i el 
Pedagogium, focus de 
debat al ple de maig 
BEC afronta l’equador de mandat amb millor relació amb ERC 
i CUP i pitjor amb el PDeCAT després dels contactes del regidor

Albert Balanzà

E l ple del districte del mes 
de maig, dimecres que ve 
(18.30 hores), arriba car-
regat de temes calents 
en el torn de proposici-

ons, precs i preguntes dels grups 
municipals, després que la ronda 
de contactes entre el regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, i els portaveus 
de l’oposició i del PSC no hagi ser-

vit majoritàriament per estovar 
la tensió en les relacions. Millor 
amb ERC i CUP però pitjor amb el 
PDeCAT -i previsible amb PP i C’s-
, el govern de BCN En Comú arri-
barà aquest maig a l’equador del 
mandat amb un consell plenari 
que pivotarà els focus de debat en 
l’educació, els projectes participa-
tius de reforma urbanística i la po-
lítica esportiva.

Tres grups municipals, ERC, 
CUP i PP han presentat iniciati-

ves relacionades amb el mapa es-
colar o amb la nova Escola Gràcia 
del carrer Encarnació, la principal 
novetat del període de preinscrip-
ció del curs 2017-2018. Els republi-
cans presenten un prec perquè el 
Districte impulsi dues noves línies 
de primer d’ESO a la zona nord, els 
cupaires demanen en una propo-
sició garanties que la nova escola 
inclogui P3, P4 i P5 en el curs 2018-
2019 i que s’habiliti també el Jardí 
del Silenci com a pati, i els popu-
lars insten el Districte en una pro-
posició a defi nir la ubicació fi nal 
del nou centre abans del mes de 
juny, quan acaba la matriculació.

També els populars burxaran 
amb un prec en un dels temes que 
BCN En Comú està trobant més so-
roll en les últimes setmanes: el pi-
pican de la plaça del Poble Romaní, 
que té l’oposició frontal del col-

lectiu gitano, després d’alguns 
episodis de confl icte amb amos de 
gossos que porten els animals des-
lligats. També ERC aprofi ta la crisi 
del Districte en política esportiva 
amb una proposició que planteja 
incloure clàusules de proximitat 
en la renovació de la gestió d’equi-
paments públics esportius per evi-
tar casos com el del Pedagogium. 
El PDeCAT, en altres temes, dóna 
un mes en una proposició perquè 
el Districte aclareixi el full de ruta 
en els equipaments de l’antiga 
Quiron i també defensa una reu-
nió amb la plataforma Via Augusta 
1-51 sobre la polèmica rambleta. 

Més enllà del debat polític, 
aquesta setmana s’han iniciat les 
converses del projecte de reforma 
de la façana de la seu de plaça de 
la Vila. La idea és executar la nova 
proposta després de Festa Major. • 

La plaça del Poble Romaní, esperant el pacte per a la seva reforma. Foto:A. B..

El Districte engega el projecte de 
reforma de la façana per executar una 
nova proposta després de Festa Major

Breus

L’ANC debat 
sobre Hisenda 
amb el republicà 
Lluís Salvadó 

El secretari d’Hisenda del 
govern, Lluís Salvadó, és el 
protagonista dijous que ve 
d’una nova convocatòria 
del cicle de xerrades Fem 
Futur de l’ANC. L’acte, sota 
el títol La hisenda catalana, 
es farà a la Violeta i 
començarà a les 19.30 
hores.

L’exdiputat 
gitano Ramírez 
Heredia lliura 
premis a Gràcia
La Unió Romaní, presidida 
per l’exdiputat Juan de 
Dios Ramirez Heredia, 
ubica a Gràcia enguany el 
lliurament de premis de 
fotografi a de l’entitat, en 
un acte que es farà a la seu 
del districte dilluns 8 de 
18.00 a 20.00 hores.

Presentació del 
llibre de Serge 
amb l’Ateneu 
i Ajoblanco

L’Ateneu Llibertari i 
Ajoblanco col·laboraran de 
nou amb un acte dimecres 
que ve a la seu dels segons, 
a Santa Teresa 3, per a la 
presentació del llibre de 
Victor Serge El nacimiento 
de nuestra fuerza, amb Fer-
ran Aisa i Pepe Gutiérrez. 

El PDeCAT 
subratlla la 
voluntat de les dues 
parts de fomentar 
“el que ens uneix”
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Protesta el curs passat contra les competències bàsiques de tercer Foto: Arxiu

A.B.

El consell escolar de Gràcia 
ha despatxat aquesta set-
mana dades que no convi-
den al triomfalisme, com el 
fet que quatre de cada deu 

alumnes que sol·liciten escola bres-
sol pública es queden fora, o que 
només un 30% dels alumnes de se-
cundària estudien en centres pú-
blics del districte. Però la franja del 
mig sembla que va i anirà millor: el 
Consorci i el Districte ja van subrat-
llar al març (vegeu L’Independent 
número 659) que per primera ve-
gada els grups de P3 de la xarxa pú-
blica superen els de la xarxa con-
certada, i ara els càlculs del grup de 
treball del mapa escolar vaticinen 
un empat a 266 grups entre els cen-
tres públics i concertats d’infantil 
i primària en l’horitzó pròxim del 
curs 2021-2022.

Segons les dades del grup de 
treball a les quals ha tingut accés 
aquest setmanari, el curs de par-
tida de l’estudi. l’any 2013-2014, hi 
havia a Gràcia i Camp d’en Grassot 
221 grups d’infantil i primària en 
centres públics i 256 en centres 
concertats, és a dir, un total de 477 
grups. En l’estudi s’hi aporten da-
des concretes de les escoles pú-
bliques Josep Maria Jujol, Sedeta, 
L’Univers, Patronat Domènech, 
Pau Casals, Reina Violant i Sagrada 
Família, i de les escoles concertades 
Claret, La Salle, Nou Patufet, Sant 
Josep, Teresianes i Vedruna.

A l’espera de la concreció de les 
dades de preinscripció que justa-
ment aquesta setmana es comen-

dues ofertes, pública i concertada, 
en una previsió de 266 grups per a 
cada àmbit. Hi ha una certa pre-
caució, per part dels components 
del grup de treball, no només pel 
fet que es tracta d’una prospec-
ció, sinó perquè enguany mateix 
també s’està detectant una forta 
demanda de places públiques a la 
zona sud del nucli històric.

D’altra banda, les escoles bressol 
tornaran a desplegar-se la setma-
na que ve al Park Güell en un nou 
any del projecte Trencadís de Sons 
i Colors, que està actiu des del curs 
2010-2011 però que enguany serà 
molt diferent als anteriors. Per pri-
mer cop, durant els tres dies que es 
fa l’activitat, 9, 10 i 11 de maig, les 
escoles bressol Gràcia, La Fontana, 
Sant Medir, El Gat Negre, Galatea i 
Trencadís disposaran de l’àrea mo-
numental del Park Güell en exclusi-
vitat entre 8.30 hores i 11.00 hores, 
mentre que entre 11.00 i 12.30 ho-
res hi haurà una semiobertura al 
públic, eminentment turista. L’any 
passat la confl uència de l’activitat, 
que es basa en una ruta per la zona 
monumental amb exercicis musi-
cals, va generar alguna distorsió 
organitzativa i per això s’ha deci-
dit tancar l’espai als turistes. •

çaran a creuar en les primeres 
opcions, els números del grup de 
treball plantegen per al curs 2017-
2018 una petita diferència ja a fa-
vor dels centres públics amb 275 
grups sobre 270, fet que aporta 
una suma total de 545 grups.

Fonts del grup de treball han 
argumentat que l’objectiu inicial 
del nou informe era fer un plante-
jament que evités defi nitivament 
el recurs del bolet, com encara va 
succeir en el curs passat al Turó 

El mapa escolar treballa 
en l’equiparació pública 
i concertada el curs 21-22 
L’estudi planteja una evolució fi ns a l’empat en vuit anys 
quan el 2013 hi havia 35 grups més d’escola concertada

del Cargol, i com havia passat his-
tòricament, per exemple, al Reina 
Violant. En la matriculació passa-
da també va esclatar un altre feno-
men: la forta demanda d’inscripci-
ons a la zona sud, sobretot per la 
inauguració de la ubicació defi ni-
tiva de l’escola L’Univers, al carrer 
Bailèn, després de set anys de tre-
ballar en barracons a la plaça del 
Poble Romaní.

Les previsions inicials de l’es-
tudi tenen en compte l’evolució 
demogràfi ca, l’evolució de la ma-
triculació i fi ns i tot la capacitat ad-
quisitiva de la població del distric-
te, i conclouen que els grups totals 
aniran a la baixa i cauran dels 545 
que es preveuen en conjunt en el 
curs que començarà al setembre 
a 532 grups d’aquí a quatre cur-
sos. En tot cas, la quadratura de 
l’estudi vaticina que per primera 
vegada hi haurà igualtat entre les 

L’estudi aporta 
dades de Jujol, 
Sedeta, L’Univers, 
Claret, Nou 
Patufet o La Salle

El Park Güell 
tancarà la zona 
monumental del 9 
a l’11 de maig per a 
les escoles bressol 

Breus

Tres actes posen 
el punt i fi nal a 
la 28a Setmana 
de la Gent Gran

Divendres 5 de maig 
acaba una nova edició 
de la Setmana de la Gent 
Gran, a les 10 del matí, a la 
plaça de la Vila, amb una 
trobada d’artesanes del 
tèxtil, amb la participació 
de puntaires, punt de 
mitja. A 2/4 de 6 hi haurà 
un ball a La Violeta a 
càrrec de l’Orquestra 
Kràter, i fi nalment, a 2/4 
de 8, també a La Violeta, 
es farà l’acte de cloenda 
i el lliurament de premis 
del concurs de pintura. 
Els assistents podran 
gaudir d’un refrigeri.
Els actes més destacats 
de la setmana han estat 
la ballada de sardanes, la 
cantada d’havaneres i la 
passejada per Collserola. 

El Renova la 
teva roba torna 
a Lluïsos del 15 
al 19 de maig
Del 15 al 19 de maig 
torna el Renova la teva 
roba als Lluïsos. Aquesta 
iniciativa pretén fomentar 
el consum conscient i 
la prevenció de residus, 
i està promoguda per 
entitats, associacions i 
equipaments de la ciutat. 
Qui vulgui podrà portar 
les peces de roba que no 
utilitzi i intercanviar-les 
per altres.
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les escoles Montseny, Pare Poveda, 
Sagarra, Rius i Taulet i Farigola, 
les Dones Comunicadores del 
Coll, les associacions de veïns de 
Vallcarca i ProVallcarca, l’Assem-
blea de Vallcarca, l’Hort de la 
Farigola, l’associació Ecos, l’Antic 
Forn, Volta arquitectes, l’Ateneu 
Popular, Heura Negra, l’Observa-
tori, el Grup de consum agroeco-
lògic Les Trementinaires del Coll-
Vallcarca, l’Associacio Cultural 
Reina d’Africa, el Grup d’Estudis 
Coll Vallcarca i Ruderal, associa-

ció per a la promoció de l’habitat-
ge cooperatiu a Vallcarca.

Les dinou entitats i col·lectius, 
malgrat la suspensió de llicències 
d’un any que ha activat l’Ajunta-
ment, subratllen que sí que hi ha 
una llicència de Núñez y Navarro 
per construir a Farigola 5-7 que 
“posa en perill els consensos ge-
nerats entre les diferents associa-
cions i entitats del barri”. La mani-
festació sortirà a les 11 del matí des 
de la plaça Lesseps i pujarà avingu-
da Vallcarca amunt. •

Vint entitats es manifesten per Vallcarca 
Els convocants, entre els quals hi ha cinc AMPA, dues associacions de veïns i el Grup d’Estudis Coll-
Vallcarca apunten que els projectes privats posen “en perill” els consensos que hi havia pel futur del barri

A. B.

Una vintena d’entitats s’han 
sumat a la manifestació de 
Vallcarca que, sota el lema 

Barcelona no està en venda, recor-
rerà el 13 de maig els principals 
eixos del barri, amb l’objectiu de 
llançar un advertiment als pro-
jectes privats d’urbanització en 
el nucli històric. 

Entre els convocants, hi ha les 
associacions de pares i mares de 

El Districte ja ha tancat el concurs 
d’idees per als equipaments de 
Vallcarca, la Casa Junyer-Casals 
i Can Carol, i la setmana que ve 
en farà públics els guanyadors. A 
Can Carol es manté l’oposició de 
les entitats al projecte d’activitats

L’exposició dels envelats torna 
a l’essència la Festa Major en 
l’arrencada del Bicentenari
La mostra documenta l’extensió d’una innovació arquitectònica genuïnament 
catalana que es va multiplicar per set a la festa local i que va desaparèixer el 1987 

A.B.

Abanda de la previsible ce-
rimònia d’inauguració de 
l’Envelat del Bicentenari, 
enllestit i ubicat du-
rant quatre mesos als 

Jardinets de Salvador Espriu, la 
Festa Major dels 200 anys ha ar-
rencat aquesta setmana amb la 
primera de les exposicions i amb la 
visita de puntals de renom la ma-
teixa nit de la inauguració.

No només els enveladors Jaume 
Ballús i Jordi Barris van partici-
par en l’acte d’obertura amb el 
president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, i el regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, sinó que al vespre el co-
missari del Bicentenari va fer de 
guia a personalitats com Daniel 
Giralt-Miracle, mentre el comissa-
ri de la segona de les exposicions 
que s’hi veuran, Josep Fornés, feia 
el mateix amb gracs de la cultura 
local i popular com Esteve León. 
Entitats com el CAT o el Centre 
Moral aprofi taven per prendre mi-
des dels actes pròxims que hi faran.

L’exposició Envelats: arquitectura 
singular i símbol de Festa Major, en 
qualsevol cas, presenta en una vin-
tena de plafons el recorregut d’un 
segle i mig d’un fenomen cultural 
que va tenir una rellevància social 
fi ns al punt que a les festes majors 
de Gràcia o Badalona va comportar 
l’aixecament de set envelats alhora. 
L’últim cas documentat correspon 
a l’any 1987 a la plaça Revolució.

Mañà, en aquest recorregut 
amb Giralt-Miracle, amb aquest 
setmanari com a testimoni privi-
legiat, va descatar l’envelat com a 
“estructura innovadora per assolir 
la llum en un espai exempt de pi-
lars”. A banda dels exemples foto-

gràfi cs de la platja de Badalona que 
es poden veure a la mostra, Mañà 
va destacar com a element curiós 
de principis de segle XX un envelat 
al centre de la plaça Espanya amb 
el tramvia passant-hi arran de les 
portes d’accés o l’envelat que es va 
muntar al Park Güell en un àpat 
per a 5.000 comensals.

Concerts confirmats a Rovira. 
Anímic i Za! seran els caps de car-
tell de l’Error Fest de plaça Rovira. 
El vessant modern de la Festa Major, 
indispensable, tindrà a la plaça 
Rovira i per segon any consecutiu 
el paraigües de l’Error! Fest, he-
reu en ubicació del Festigàbal, i en-
guany Anímic i Za! seran els caps 
de cartell. El cap de setmana del 19 
i 20 d’agost també tocaran Böira, 
Critters i Guerrera. •

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, presidint l’acte d’inauguració de l’envelat Foto: Albert Balanzà.

La plataforma Tot Suma 
acull des d’aquesta 
setmana el projecte d’una 
festa occitana al CAT l’1 
de juliol pels cinc anys del 
diari Jornalet. A l’acte hi 
actuaran els grups Kaj Tiel 
Plu i Goulamas’K.

Div 5. Taller de braille. Fundació ONCE. 11h
Diss 6. Conf El vals és la revolució. 18 h
Dil 8-Dim 16. Taller guarniment carrer Gran
Dx 10. Taller Crea amb paper reciclat. ACIDH. 16 h
              Teatre. Us portem taronges. Ateneu Roig
Diss 13. Conf Nosaltres també volem arrambar. 18h
Dil 15. Lliçons revolucionàries de França (1789)i 
Rússia (1917). Ateneu Roig. 
Dim 16. Masterclass de zumba. Eurofi tness. 19h
Dij 18. Els envelats catalans de Festa Major. 19h
Div 19. Presentació cartell Festa Major 2017. 19h
Dij 25. Festa Bicentenari dels carrers. 20h
Diss 27. Concert Cantabile. 20.30h
Dix 31. Cinefòrum mut amb música. 20.30h

Propostes de l’Envelat al maig 
Els 

actes

Breus

L’escola Pau 
Casals inaugura 
el camí escolar 
diumenge

Aquest diumenge 7 
de maig de 10.30 h a 
14.00 tindrà lloc l’acte 
d’inauguració del camí 
escolar de l’Escola Pau 
Casals, amb una jornada 
festiva que obre una nova 
etapa d’un projecte que 
va començar ara fa més 
de dos anys amb l’objectiu 
de millorar la mobilitat, 
la seguretat i l’entorn del 
col·legi i del barri.

La Primavera 
d’Història del 
Taller recorda 
la guerra civil

Els dimarts, dimecres 
i dijous de maig, a 2/4 
de 8, el Taller d’Història 
projectarà audiovisuals 
per recordar els cent anys 
del primer bombardeig 
aeri sobre població civil, i 
altres moments destacats 
de la història.

Campanya de 
fi nançament 
per a una festa 
occitana al CAT

La plataforma Tot Suma 
acull des d’aquesta 
setmana el projecte d’una 
festa occitana al CAT l’1 
de juliol pels cinc anys del 
diari Jornalet. A l’acte hi 
actuaran els grups Kaj Tiel 
Plu i Goulamas’K.
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A. B. 

L a rambleta de Via Augusta, 
a la part baixa de l’avingu-
da, entre la Travessera de 
Gràcia i la Diagonal, no es 
mourà tampoc en aquest 

mandat, perquè no està inclosa ni 
el Pla d’Actuació del Districte ni en 
el Pla d’Inversions Municipal, se-
gons apunten fonts del consisto-
ri. Un cop més, malgrat els tímids 
moviments que es van produir 
l’any 2013 (vegeu L’Independent 
número 474), el més calent és a 
l’aigüera de la fontaneria de l’Ajun-
tament i l’únic moviment nou és 
la creació de la plataforma Via 

Augusta 1-51, que la setmana pas-
sada va començar a recollir signa-
tures per la millora d’aquest tram 
de carrer i contra el seu “estat la-
mentable”.

Els tècnics municipals ja es van 
queixar obertament en el passat 
mandat de la manca d’una decisió 
política per tirar endavant la refor-
ma de la rambleta i l’única deci-
sió que es va produir va ser l’acord 
entre CiU i PP per un llistat d’in-
versions en infraestructures que 
garantissin la posada en ordre del 
colapsadíssim espai que puja des 
de l’avinguda Diagonal fins a la 
plaça Gal·la Placídia. La comissió 
d’Economia va arribar a aprovar 
una partida de 400.000 euros. 

Però a hores d’ara la realitat és 
que no s’ha mogut res, amb l’ex-
cepció dels intents de desplaçar 
motos aparcades a la rambleta 
cap a carrers secundaris com La 
Granada del Penedès, plaça Narcís 
Oller i ara Lluís Antúnez. La pro-
posta més radical dels veïns i co-
merciants és la supressió del pas-
seig en benefi ci d’una ampliació 
de les voreres laterals, amb pro-
hibició en tot cas de l’aparcament 
de motos i la creació d’un carril 
d’aparcament senyalitzat exclu-
siu per aquests vehicles de dues ro-
des. Els veïns, protegint-se d’algu-
nes tesis dels tècnics municipals, 
també volen mantenir els carrils 
de pujada i baixada.•

La rambleta de Via 
Augusta, ajornada 
‘sine die’, mentre una 
plataforma recull fi rmes 
Veïns i comerciants reclamen la supressió del passeig central, 
tradicionalment atiborrat de motos i sense espai per al vianant

Les motos aparcades sobre la vorera difi culten el pas dels vianants. Foto: Albert Vilardaga

Jaume Ribas

L ’aparició d’una campanya la nit de dijous a diven-
dres passat que encara no tenia autor conegut i que 
ocupava, a base de cartells, algunes parets del barri, 

ha generat debat. Es tracta de Gràcia km.0, una inicia-
tiva de la Federació Gràcia Comerç. Aquesta campanya 
pretén reforçar i singularitzar la presència de la nova 
Federació en la Diada del Comerç al Carrer que se ce-
lebra aquest dissabte dia 6.

La Federació Gràcia Comerç és una federació de co-
merciants nascuda al març i que aplega onze associaci-
ons de diferents carrers comercials del districte. Segons 
explica el seu president, Dídac Campos, la campanya 
Gràcia km.0 vol signifi car “un nou inici, el primer pas 
d’un camí conjunt, però també volem destacar la pro-
ximitat del comerç al barri i la nostra manera de fer, 
que es basa en el tracta personal, l’especialització i la 
tradició”.

A més, les associacions adherides a la Federació han 
posat en marxa una sèrie d’activitats conjuntes per ani-
mar als compradors i a les persones del barri a acostar-
se als seus establiments, que en total són més de 390. 
La Federació ha engalanat de forma unitària tots els 
carrers les associacions dels quals hi estan adherides, 
de forma que es puguin distingir fàcilment. A més, han 
preparat un joc que incita els clients a visitar les dife-
rents associacions i, alhora, els permet guanyar premis. 

Altres entitats de Gràcia, com l’Europa, també han 
organitzat activitats per celebrar aquest dia. El club es-
portiu ha preparat un torneig de 3x3 de futbol per a 
nens, que serà gratuïts i s’ubicarà al Gran de Gràcia, en-
tre Jardinets i Travessera. Altres associacions de comer-
ciants i de veïns també participaran de la jornada.•

L’associacionisme 
comercial, implicat 
en la Festa del 
Comerç al Carrer
La Federació llança la primera 
campanya per reforçar el sector

Dissabte se celebra la festa del comerç al carrer al barri Foto: J. R.
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Fotografi a de família amb tots els guardonats dels Premis Vila de Gràcia 2016

Recollint el premi pòstum per a Joan Maíllo Premi pòstum per al casteller Mike Lane Francesc Miñana, ‘Tot hi cap’ (Ràdio Gràcia)

Emili Manero, del carrer Progrés, premi d’honor 

Guia ACIDH, premi a la iniciativa pedagògica Guardó al projecte Memòria oral La Sedeta

Reconeixement a la Primavera Verda del Coll

Barri Obert, premi als valors cívics

Els membres de Mala Hierba, premi projecte comercial Premi d’honor col·lectiu per a Gràcia amb el Sàhara Ricard Almazán i Ventura Pons, impulsors dels Texas

L’any dels guardons simbòlics
Emoció, record, agraïment i reivindicació. L’entrega dels XXII Premis Vila de Gràcia es va celebrar 
el passat divendres amb moments per a tot i amb un públic entregat en un acte on va regnar, entre 
altres coses, el simbolisme: les nou categories habituals es van ampliar enguany amb els dos premis a 
títol pòstum per a Mike Lane, membre dels Castellers de la Vila de Gràcia, i per al dibuixant i escultor 
Joan Maíllo, traspassats recentment. Un altre dels protagonistes d’aquesta edició ha estat, sens 
dubte, el veterà fester Emili Manero, premi d’Honor individual. Fotografi es: Josep Maria Contel.
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El Pedagogium 
es manifesta 
davant la seu 
del Districte

El CB Pedagogium es va 
tornar a concentrar per 
pro testar per la pèrdua de 
la gestió del pavelló. Com 
van fer el 24 d’abril a la 
plaça Sant Jaume, pares, 
mares, entrena dors i 
jugadors de l’entitat van fer 
botar pilotes de bàsquet, 
aquesta vegada davant 
la seu del Districte. En 
aquesta ocasió, el club va 
poder entregar al conseller 
d’Esports, Alberto 
Lacasta, un programa 
amb la relació d’hores que 
necessiten disposar del 
pavelló per poder mantenir 
tots els equips.

Els Lluïsos 
jugaran les fases 
de permanència 
a Copa Catalunya
El conjunt blau està fent 
una temporada molt 
irregular i aquest fet els 
ha condemnat a jugar les 
fases de permanència. Els 
Lluïsos s’han assegurat 
el factor camp, jugaran 
el primer partit a la plaça 
del Nord el 14 de maig i en 
cas que sigui necessari un 
desempat, també a casa el 
28 de maig. El rival serà el 
Sant Gervasi.

cap de setmana. En el partit de la 
primera volta disputat a Terrassa, 
els graciencs van aconseguir sal-
var un punt gràcies a dos gols en 
els últims instants de partit, que 
van deixar el marcador amb l’em-
pat a 3 fi nal.

Aquest mes de maig, el Club 
Gràcia FS encara el tram decisiu 
de la temporada i té marcat al ca-
lendari el partit de dissabte des de 
fa dies, perquè és l’últim partit a 
casa davant de la seva gent, perquè 
en cas d’aconseguir el triomf dona-
ria un pas de gegant cap a la per-
manència quan només quedaran 9 
punts en joc i perquè tallaria una 

mala dinàmica de tres derrotes, la 
pitjor de la temporada. En les tres 
jornades restants, els graciencs 
tenen un calendari més complicat 
per sumar punts, ja que visiten les 
pistes del CFS Eixample (8è clas-
sifi cat), Estel Vallesca (4t), i Jesus 
Maria CE (1r).

Aquesta és la primera tempo-
rada que el sènior del Club Gràcia 
Futbol Sala disputa la Divisió d’Ho-
nor Catalana, i a més a més ho està 
fent amb 9 incorporacions noves 
respecte la temporada passada, 
6 de les quals formaven part del 
Juvenil A del club, la qual cosa fa 
que siguin un dels equips més jo-

El Club Gràcia FS disputa un partit 
clau per assolir la salvació
L’equip que entrena Sergi Altisent és un nouvingut a la categoria 
i avantatja amb 3 punts els seus principals perseguidors

A. V.

L’equip que entrena Sergi 
Altisent juga el dissabte a les 
6 de la tarda, al pavelló del 

Claret, un partit trascendental 
per aconseguir la permanència a 
la Divisió d’Honor Catalana con-
tra un rival directe, l’Atlètic Sant 
Joan. A quatre jornades pel fi nal 
els graciencs ocupen la 10a posi-
ció, la primera que marca la sal-
vació, amb 26 punts, i tenen per 
darrere a la classificació a tres 
equips empatats a 21 punts, entre 
ells el rival dels taronges aquest 

La plantilla gracienca és de les més joves de la categoria. Foto: Club Gràcia FS.

ves de tota la lliga. Tenint en comp-
te que cap dels jugadors de la plan-
tilla havia competit mai en aquesta 
categoria, l’objectiu no podia ser 
cap altre que aconseguir la per-
manència, i malgrat l’angoixa que 
això suposa, l’entrenador, Sergi 
Altisent, es mostra satisfet de la 

temporada que estan fent els seus 
jugadors: “Estic content de com 
l’equip està treballant, sabíem des 
del principi que no seria una tem-
porada fàcil a nivell de resultats, 
però estem treballant bé, i cal dir 
que en alguns moments la sort no 
ens ha acompanyat”. •

L’Europa busca la 
salvació matemàtica al 
Municipal de Palamós
La mala classifi cació dels equips catalans a Segona B 
propicia un fi nal de lliga agònic per als interessos graciencs 

Torneig 3x3 a Gran de Gràcia. 
El dissabte, de 10.30 a 14 hores, 
l’Europa muntarà una pista de 
futbol 3x3. Ho farà dins el marc 
de la Festa del Comerç al carrer 
i s’ubicarà a Gran de Gràcia 
entre Jardinets i Travessera 
(a les cantonades dels carrers 
Jesús i Maria). L’activitat és 
de franc i estarà oberta a tot 
nen/a que hi vulgui participar.

Albert Vilardaga

L’Europa està acabant una 
temporada decebedora, va 
començar molt malament la 
lliga, i malgrat que va acon-
seguir revertir la dinàmica 

de resultats i sortir del pou, enca-
ra no està matemàticament salvat. 
Els graciencs ocupen actualment la 
13a plaça amb 43 punts, 6 punts més 
que el Manlleu que és el 18è classifi -
cat i és el primer equip que ocupa la 
plaça de descens. A priori el conjunt 
de Joan Esteva estaria virtualment 
salvat, ja que només queden 6 punts 
en joc, però aquest any s’ha ajuntat 
el mal paper de l’Europa, amb el mal 
any també dels equips catalans a la 
Segona Divisió B. Actualment, l’Es-
panyol B, l’Hospitalet i el Prat ocu-
pen plaça de descens, i el Sabadell o 
el Llagostera encara podrien ocupar 
plaça de promoció de descens, tot i 
que ho tenen difícil, perquè avantat-
gen amb 6 punts a l’Atlètic Llevant, 
que no té un calendari fàcil per aca-
bar la lliga.

Tot plegat vol dir que avui dia, 
el 15è, el 16è i el 17è de la Tercera 
Divisió també perdrien la catego-
ria i la salvació la marcaria el 14è. A 
dues jornades pel fi nal l’Europa és 
13è, amb 4 punts d’avantatge sobre 
el 15è, que és la Montañesa.

L’Europa depèn de si mateix 
per assegurar-se la permanència. 
Si guanyen els dos partits que fal-

ten mantindrà la categoria inde-
pendentment del que facin els seus 
rivals i del que passi a Segona B. A 
més, si no passen resultats inespe-
rats, no seria d’estranyar que amb 
3 punts els graciencs en tingues-
sin sufi cient, ja que el calendari de 
l’Atlètic Llevant a Segona B és molt 
complicat i difícilment no perdrà 
un partit.

L’Europa tindrà la primera pos-
sibilitat de salvar-se defi nitivament 
aquest diumenge, a les 5 de la tar-
da, si guanya al Municipal Palamós-
Costa Brava, i a Segona B, l’Atlètic 
Llevant perd o fa el mateix resul-
tat o pitjor que el Sabadell. En cas 
que els graciencs no aconseguei-
xin els tres punts, també poden 
aconseguir la salvació, però depen-
drà dels resultats que aconseguei-
xin La Jonquera, la Muntañesa i el 
Castelldefels.

Pel que fa al futbol base, l’Euro-
pa ha anunciat que malgrat la pèr-
dua de la gestió del camp de l’Àliga, 
el club oferirà les mateixes places 
que els darrers anys per a l’Esco-
la de cara la temporada vinent. El 
club disposarà del mateix nombre 
d’equips federats de futbol 7 (3 pre-
benjamins, 5 benjamins, i 7 alevins) 
i incrementarà el nombre d’equips 
femenins, recuperarà el cadet, que 
s’havia eliminat l’any passat, i es 
mantindrà el sènior, el juvenil i l’in-
fantil. Aviat el club informarà de 
com queda la situació pel que fa als 
equips federats de futbol 11.•

Fran Bea va ser el millor en l’últim partit contra el Granollers. Foto: Àngel Garreta.
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Editorial

La dimensió extra 
de les AMPA

Les associacions de mares i pares d’alumnes a Gràcia fa molt de 
temps que han deixat de ser mers espectadors de la realitat que 
succeeix de portes enfora dels centres on s’eduquen els seus fi lls. 

A Gràcia sempre han tingut una llarga tradició d’extensió de les seves 
capacitats, sobretot des dels anys noranta al Reina Violant o al Pau 
Casals fi ns a l’actualitat amb l’augment de múscul progressiu a la zona 
nord amb el Rius i Taulet, el Montseny, la Farigola... Els cops que dóna 
la vida quan el primer que pretens és garantir una educació per als 
teus fi lls obliga a reaccionar quan tanca el Bosch i Gimpera, quan l’ins-
titut de Vallcarca es complica o quan no hi ha prou places de P3. No és 
estrany, doncs, que les AMPA hagin redactat els millors informes de 
situació del mapa escolar, però també hagin encapçalat la reivindica-
ció de barri a Vallcarca o hagin estat elements de mediació indispen-
sable entre la Gràcia tradicional i la Gràcia dels moviments socials. 
Dels creadors de tot això, com diuen a les pel·lícules, arriba ara una 
nova concreció en forma de proposta, que en els últims mesos s’ha 
anat coent en el grup de treball sobre el mapa escolar: el curs 2021-
2022 l’escola infantil i primària ha de tenir els mateixos grups a l’esco-
la pública i a l’escola concertada. Hi han creuat dades demogràfi ques, 
evolució de les matriculacions, una certa prospecció raonable d’acord 
amb els poders adquisitius, i han tancat una gràfi ca a la qual aquest 
setmanari hi ha tingut accés aquesta setmana. L’estudi, òbviament, no 
són només xifres fredes sinó que ve carregat d’intencions fl agrants –
aquelles a les quals ningú s’hi pot negar-, perquè les AMPA no han ne-
gat mai que la seva prioritat és l’educació pública, però es troben en 
un districte on només un 30% dels alumnes de secundària, per exem-
ple, tenen aquesta opció.

Hi ha un camí per recórrer, però que en quatre anys s’intenti equi-
parar l’oferta pública i concertada, quan fa vuit anys estava descom-
pensada en 35 grups de distància, és una aposta possible. I com diria 
Joan Fuster, la política la fas o te la fan.•

Com qui no vol la cosa entre el 22 d’abril una i el 29 d’abril 
l’altra, ja hem viscut el bodorrio de la Gràcia del pinyol i 
el bodorrio de la Gràcia dels moviments socials. I aquests 
últims han estat els més originals: dissabte passat, a la 

sala d’actes del Districte, convenientment guarnida, es van casar en 
Carles i la Heidi, dos dels portaveus del Banc Expropiat. Ells, guapís-
sims, òbviament, perquè el dia s’ho valia. Fins i tot van saludar des 
del balcó de plaça de la Vila i, durant uns segons, el Districte va lluir 
la banderola del Banc Expropiat. Les fotos van caríssimes...

El
depen-

dent
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de Gràcia

Cartes al director

Mestres estafats
Els sindicats USTEC, CCOO i d’altres ara 
denuncien que Ensenyament rebaixa 
l’acord signat fa uns mesos. De fet di-
uen que ara el Departament vol contrac-
tar menys mestres del que es pensava. I 
així ha sortit a premsa aquest 3 de maig 
de 2017. Vet aquí per quina raó el sindi-
cat Professors de Secundària (aspepc·sps) 
no va signar aquell acord el 31 de gener 
amb Ensenyament. De fet resultava òbvia 
l’enganyifa i així ho van denunciar públi-
cament en aquell moment. Perquè hi ha 
coses que, en una negociació, han de que-
dar clares per escrit i no es poden deixar 
obertes a allò del “ja ho trobarem”. A la 
Sectorial del 2 de maig ja s’han escenifi cat 
les primeres diferències interpretatives 
sobre els termes d’aplicació del “gran” 
acord. Entre d’altres l’Administració no 
concreta la destinació de les dotacions 
compromeses, perquè cal esperar dades 
de matrícula, i els sindicats signants de-
manen que 650 d’aquestes dotacions es 
destinessin a convertir els terços de jor-
nada en mitjos; proposta davant la qual el 
Departament es va fer l’orni. 
Professors de Secundària està d’acord 
amb la posició dels companys sindicals 
que van signar l’acord, tot i que no es pot 
dir que el Departament estigui incomplint 
res. El text de l’acord del 31 de gener de 
2017 no concretava res de res, més aviat 
consistia en unes declaracions de bones 
intencions. I aquest fet és així es miri com 
es miri, o es llegeixi com es llegeixi. Abans 
de signar res s’ha de llegir molt bé allò 
que s’acorda, perquè sinó, després es fa 
el ridícul. I en aquest cas, no és culpa del 
Departament, que va fer simplement la 
seva feina, sinó dels qui es van deixar en-
tabanar. I qui sigui frare, que en prengui 
candela.
 
David Rabadà 

Nota de la Redaccció. L’Independent dóna la 
benvinguda a TEB Solucions com a nova em-
presa de distribució del setmanari i agraeix a 
Arapdis els serveis prestats. Aquesta setma-
na, com a adaptació, el número es distribuïrà 
en tres dies. Seguim millorant el producte.

Ull de 
dona

Conxa Garcia

L a periodista Maria Favà explica a 
Carrer la història de les Superilles, 
que no és cosa de fa quatre dies. Des 

del 2006 a Gràcia en tenim i n’estem ben 
satisfetes i a El Coll hi ha persones que 
veuríem bé convertir-lo en una superilla. 
Els primers que les van projectar van ser 
“els arquitectes del moviment GATEPAC 
durant els anys 30. El projecte no es va 
arribar a aprovar, en part per culpa de la 
guerra incivil”. “Durant els 50 infl uïda per 
aquest moviment, Barcelona comença a 

tancar carrers de la ciutat vella al tràn-
sit”. La guerra oberta entre detractors, 
sobretot comerciants, i defensors té un 
punt àlgid el 1973 quan es tanca el tràn-
sit el Portal de l’Àngel. Ja feia molts anys 
que existien illes de vianants a Europa, 
però els nostres botiguers es veu que no 
van pel centre o el carrer Major de Sarrià, 
també protestat sorollosament el 1995. 
El 1975 amb l’alcalde Enric Massó s’apro-
va un pla de superilles, rescatat el 1978 
per Socías Humbert. També en Maragall 
aconseguí implementar-ho a la Rambla 
del Poble Nou. Ara hi ha hagut protestes 
amb la darrera superilla, cal solventar els 
errors. Però “cal rescatar la seva fi losofi a: 
la reducció del vehicle privat a l’interior 
de la ciutat. Per economia, per ecologia, 
per qualitat de vida. Pel model de ciutat. 
Una ciutat habitable”. •

Superilles

Amb la darrera 
superilla cal solventar 
els errors però rescatar 
la seva fi losofi a
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Opinió convidada

#salvemPedagogium

E l CB Pedagògium ha perdut la gestió del pavelló 
Josep Comellas, que implica incertesa en l’ús de 
l’equipament. El Pedagògium té les seves arrels 
a la Vila de Gràcia, a l’escola Pedagògium Sant 
Ferran de la plaça del Sol, i a les escoles del ma-

teix grup dels carrers Bonavista i Bruniquer. Inicialment 
havia jugat a l’escola Sant Lluís Gonzaga del carrer 
Bonavista i al camp de les cols al carrer Mare de Déu del 
Coll, després a les instal·lacions de la Salle Bonanova, 
l’Escola Josep Maria Jujol, l’Escola Reina Violant, etc., 
fi ns que l’Ajuntament de Barcelona va fer un cop de cap i 
construeix el pavelló del carrer Neptú.

L’any 2013 s’inaugura el pavelló Josep Comellas i es ce-
deix la gestió al CB Pedagògium. Encara recordem el mo-
ment emotiu, amb en Josep Comellas i els seus fi lls a la 
sala de plens del Districte de Gràcia, quan se li va donar 
el nom al pavelló, en reconeixement a la seva trajectò-
ria esportiva en aquest club: fundador, entrenador i fi ns 
a president d’honor. Un club que durant anys i anys ha-
via sofert la manca de camp propi, buscant pistes de joc 
i d’entrenament, i que havia trobat un emplaçament que 
albirava estabilitat i perspectives de creixement, al barri 
on havia nascut.

La importància de l’esport de barri, la funció educado-
ra i saludable de l’esport, el benefi ci innegable que com-
porta a joves i grans, però molt especialment als infants, 
queda menystinguda quan s’adjudiquen els equipaments 
esportius municipals atenent a la millor oferta econòmi-
ca. Menystenir les entitats esportives del barri, la seva 
implicació i tradició, és despersonalitzar l’equipament, és 
despersonalitzar l’entorn, és entendre els equipaments 
esportius com una font de recursos que es cedeix i lloga 
al millor postor.

Volem viure en una societat cohesionada, on els nos-
tres infants i joves puguin desenvolupar-se de forma sa-
ludable, on es facin seus els espais de joc i de relació. La 
importància de l’arrelament al barri, de l’arrelament a 
una col·lectivitat, no és un assumpte menor. Construïm 
la nostra societat i el nostre país des del que és més petit, 

des del barri, des del pavelló esportiu, des de l’escola, des 
de l’ateneu. Aquests espais han de tenir ànima, i l’ànima 
es troba en l’entorn, en les persones que se l’estimen, i 
que el viuen. Mai en la millor oferta econòmica.

Quan es va constituir aquest govern municipal sense 
regidoria d’esports, sense regidoria de joventut, sense re-
gidoria d’educació, ens van voler fer creure que això no 
era simptomàtic de què no es consideressin temes im-
portants, que el fet de tenir només un comissionat no vo-
lia dir que no fos una prioritat. Ara ens ho trobem amb 
les renovacions d’equipaments esportius com el pavelló 
Josep Comellas. Cal tenir en compte que els clubs histò-
rics no són empreses de gestió, no es poden valorar no-
més per criteris econòmics sinó que s’ha de fer tenint en 
compte els valors propis de l’entitat, l’arrelament al terri-
tori, la proximitat en tots els seus aspectes, el retorn so-
cial que desenvolupen, les persones compromeses que hi 
treballen, i els seus jugadors i jugadores. De fet, la nostra 
canalla i el nostre jovent és el més important, i per aquest 
futur que representen és pel que ens esforcem dia a dia 
per construir un país millor.•

El Pedagogium es va manifestar dilluns a la plaça de la Vila. Foto: A.B.

Opinió
La 

setmana

Poeta

Silvia Manzanera

Avui té mala cara. Ha vingut a por-
tar-me una petita mostra en for-
mat de llibre i CD del seu llarg 

bagatge com a poeta i cantant. Però sé 
que alguna cosa li ha passat. La prime-
ra vegada que la vaig conèixer, vaig re-
conèixer una dona forta i valenta en un 
cos petit i resistent que suporta el pes 
dels anys amb dignitat però no tant el 
pes d’una situació injusta que va voler 
denunciar públicament. Sap que no és 
l’única, que a Gràcia i a Barcelona n’es-
tà ple, de persones i sobretot de dones, 
que les volen fora de les seves cases per-
què posen pals a les rodes a un sistema 
especulador amb els seus lloguers bai-
xos, perquè són les pedretes que no dei-
xen avançar amb comoditat aquells que 
sempre trepitgen els dèbils. Però ella, 
una dona que mai ha tingut por, que 
sempre ha fet front a les desigualtats, 
que no ha girat el cap davant la injus-
tícia, ara no pensa callar. Lliure, culta i 
forta. No calla però sap que el camí que 
ha escollit té dies vermells, blaus i gri-
sos. Avui és un dia gris. Va acompanya-
da d’una amiga, també poeta. Són una 
parella genial. Mentre escric aquestes 
línies elles estan fent un recital poè-
tic en un centre cívic de la Barceloneta. 
Espero no perdre’m el següent. Espero 
que recuperi les forces i tornin altres 
colors als seus dies, i trobi en el camí de 
la resistència els suports necessaris per 
acabar amb aquesta tragèdia que llegim 
en un titular, en estadístiques, en tribu-
nes sobre la gentrifi cació que Gràcia pa-
teix però sense els rostres que la patei-
xen, sense els dies grisos. Espero que les 
promeses dels qui van prometre canvis 
serveixin per acabar amb el patiment de 
la Fina i de tants d’altres. I desitjo que 
tota la resta, que no promet ni es com-
promet, faci (fem) alguna cosa.•

a

Núria Pi, consellera d’ERC del districte de Gràcia
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12 Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Exposicions
Fins a l’11 de maig
Exposició Reinas_Negras, de Montserrat 
Anguiano. Una mostraque refl exiona so-
bre el camí cap el reconeixement i la visi-
bilitat de la dona negra, des de la mirada 
de l’afrofeminisme, la força del color i la 
línia dibuixen rostres referents per al po-
ble negre.
Verdi_Verd espai d’art (Verdi, 102)

De l’11 de maig al 4 de juny
Exposició La contaminació de l’aire: 
un greu problema per a la nostra sa-
lut. Mostra emmarcada en el cicle La 
Primavera Verda del Coll, on s’expliquen 
les causes i les conseqüències d’aquest 
greu problema socioambiental. Cedida 
per Ecologistes en Acció. S’inaugurarà 
amb una taula rodona i el documental 
El frau del diesel, dijous 11 de maig a les 
7 de la tarda. Amb Josep Martí, Susana 
Pasqual i María García, membres de la 
“Plataforma per la qualitat de l’aire”. 
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)

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)

Del 8 al 31 de maig
Gràcia amb el Sàhara, membre de la pla-
taforma d’entitats Gràcia Solidària, pre-
senta a la sala d’exposicions de La Violeta, 
les fotografi es fi nalistes del 5è concurs de 
fotografi a solidària 2016. Una oportuni-
tat per conè ixer les entitats gracienques 
de cooperació  internacional i visualit-
zar amb imatges els projectes que estan 
desenvolupant arreu del mó n. Les zones 
de cooperació són: Bangladesh, Bolívia, 
Brasil, Colòmbia, Guinea-Bissau, Índia, 
Kenya, Líban, Marroc, Mauritània, Nepal, 
Perú, Sàhara Occidental, Senegal, Sierra 
Leona, Tailàndia i els campaments de re-
fugiats a Grècia, de refugiats tibetans a 
l’Índia i de refugiats sharauís a Argèlia.
La Violeta (Maspons, 6)

Actes
Divendres 5 de maig
Setmana Cultural del País Valencià. 
Confert: Cifu.
Casa de València (Còrsega 335), a les 
19.30h

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

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

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

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

Dissabte 6 de maig
Kboom! Jornades de còmic i autoedició.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 10 h

Ruta: Descobreix Sant Genís dels 
Agudells.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg Vall d’Hebron, 65-69), a les 11h.

Contes a la mar blava, a càrrec d’Isabel 
Gomis.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h

Concert: Atomic Leopards.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h

Concert: DimenSound presenta 
Sonomorfi s.
La Violeta (Maspons, 6), a les 21.30h.

Concert: Tachenko + Detergente Líquido 
+ Tremenda Trementina.
Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 20.30 h

Concert: Danny’s Choice. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30 h

Concert: Sofregit.
Nota 79 (Vallirana, 79), a les 22.30 h

Concert: Blues Company.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23.00 h

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

Diumenge 7 de maig
Kboom! Jornades de còmic i autoedició.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19.30 h 

Concert: L’artista adolescent. Michael 
Andreas Haeringer.
Nota 79 (Vallirana, 79), a les 19.30 h

Sessió fl amenca: 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

Dimarts 9 de maig
Presentació del llibre: La força del ritme i 
la percussió.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19h.

Presentació de la Plataforma pel Dret a 
Decidir del País Valencià.
Casa de València (Còrsega 335), a les 
19.30h 

Dansa-teatre: Claro, de Sirius Dance.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 20.30h

Dimecres 10 de maig
Tallers intergeneracionals amb gent 
gran. Taller amb infants: Hort de balcó. 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
17.30h

Recital de poemes.

La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Taller de danses valencianes.
Casa de València (Còrsega 335), a les 
19.30h.

Teatre: En alta mar.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 21h.

Dijous 11 de maig
Xerrada: Black in the UK. Els fi lls blancs 
del blues.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 19 h

Presentació dels còmics El último cromo i 
Freelancers. A càrrec de: Xavier Lerouge, 
Roger Bonet i Iván Arnal.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a 
les 19 h 

Teatre: Xarnegos.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 20 h

Cinema: El Placer (Max Ophúls, 1952)
Cinemes Verdi (Verdi, 32), a les 20.15 h

Nit de swing amb Nota79 Swing Band.
Nota 79 (Vallirana, 79), a les 22 h

Blues jam session: Rod Deville & Blues 
Company.
BCN Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a les 23 h

Divendres 12 de maig
Concert: El sobrino del Diablo.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 22 h

Concert: Biel Ballester Trio.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 22 h 

Entitats

Amb el suport de

Festa del Comerç 
al carrer 
Les botigues de Gràcia sorten aquest 
dissabte al carrer per celebrar la 
Festa del Comerç coincidint amb 
la pacifi cació del carrer Gran, que 
se celebra cada primer dissabte 
de mes, i que tanca al trànsit 
de 9 a 22 h. Escacs de l’Escola 
d’escacs EDAMI i el Club dels Tres 
Peons, taller de pinta-cares per 
als més petits, entrega de premis 
del Concurs d’aparadors de Sant 
Jordi, xerrades, pintura mural 
en directe, música itinerant… 
Un munt de propostes lúdiques 
i culturals per a tota la família.

Dissabte 6 de maig a diversos 
punts del Districte de 10 a 21 h

Recomanem

Divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7 de 
maig
Teatre: Feliç aniversari.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h i dg 
a les 18 h

Teatre: Morir, de GFT Sotacabina.
Teatre Lluïsos (Pl. del Nord), a les 21 h i 
dg a les 18 h

Dissabte 6 de maig
Grup poètic León Felipe. Mujeres sin 
sombrero, mujeres libres. La dona, la po-
esia i la República.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a 
les 19 h

Diumenge 7 de maig
Reunió informativa per guarnir el carrer 
Maspons. Convocatòria per a tots aquells 
veïns que vulguin participar en el con-
curs de guarnits de la Festa Major 2017. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 17.03 h

Divendres 12 de maig
Concert solidari: Diorama. L’entrada 
serà gratuïta, només cal donar aliments 
bàsics com oli, llet, arròs, llegum cuit o 
conserves. El concert contarà amb un 
repertori renovat de jazz New Orleans i 
jazz manouche.
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h

Experiències d’horticultura urbana i 
compostatge comunitari. Per conèixer 
diferents iniciatives ciutadanes i entitats 
que gestionen horts ecològics i espais de 
compostatge. També s’explicarà el pro-
jecte de compostatge comunitari.
Aula Ambiental Bosc Turull (Passeig de 
Turull, 2), a les 18.30 h
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El Centre Cívic La Sedeta acull bona part dels actes. Foto: Albert Vilardaga

Silvia Manzanera

Del 10 al 16 de maig se cele-
bra a la ciutat set dies on 
la poesia és la protagonis-
ta d’un cartell que s’estén 
per biblioteques, equipa-

ments i llibreries. La Vila acull al-
guns dels actes de la programació, 
com ara la trobada entre l’eminent 
novel·lista, poeta i traductor italià 
Erri de Luca i Miquel Desclot, po-
eta i premi Ciutat de Barcelona de 
traducció en llen gua catalana. El 
fi l conductor de la conversa serà 
la recent publicació de l’obra poè-
tica completa de De Luca, editada 
per Seix Barral amb pròleg i tra-
ducció al castellà del també poe-
ta Fernando Valverde, Sólo ida. El 
llibre reuneix per primera vegada 
en un sol volum tota la poesia d’Er-
ri De Luca, “un cant als marginats 
del món, versos contra l’oblit i la 
indiferència”. L’acte se celebrarà 
dijous 11 de maig a la biblioteca 
Jaume Fuster a les set de la tarda. 

Un altre dels plats forts de la 
Setmana de la Poesia és el racó 
poètic La Sedeta, que agrupa un 
col·lectiu d’amants de la poesia, els 
quals participen activament en di-
versos recitals poètics i també, al-
guns d’ells, en clubs de lectura. La 
major part dels membres del col-
lectiu viuen a l’entorn de La Sedeta. 
Aquest Racó poètic ha estat un punt 
important de trobada entre ells i 
de posada en comú. El 10 de maig, 
el Racó poètic oferirà un recital a 

Erri De Luca a la Jaume 
Fuster i els recitals de 
la Sedeta, reclams de la 
Setmana de la Poesia
L’escriptor italià conversarà amb Miquel Desclot dijous 11

càrrec de les poetes Carme Catà, 
Dolors Dilmé, Maria Dolors Peitiví, 
Eulàlia Framis i Pepa Rubio, i dels 
rapsodes Carme Pomà, Amancio de 
La Morena, Carlos Alonso i Isidre 
Roca, amb l’acompanyament mu-
sical de Rosa Maria Tomás (acor-
dió) i la cantautora Mariona Martin 
(guitarra). Carme Catà serà la pre-
sentadora. 

Pel que fa a les llibreries, Haiku 
és un dels establiments que s’hi 
ha sumat a la programació de la 
Setmana amb una proposta espe-
cífi ca. Diumenge 14, la llibreria es-
pecialitzada en cultura japonesa 
del carrer Montseny celebrarà el 
quart recital d’haikus (d’11 a 12.30 
h), un recital obert a tothom, on es 
llegiran i comentaran haikus (po-
emes breus japonesos). També es 
repartiran versos entre tots els as-
sistents per compartir una estona 
de poesia.

Per la seva banda, dijous 11 la 
Fundació Felícia Fuster proposa 
No hi ha carrers sobre la pell, una 
nova edició de les taules de poe-
tes organitzades pel Centre de re-
cerca ADHUC. El vers de Felícia 
Fuster acollirà la intervenció i re-
cital de les poetes Sònia Moll, Maria 
Sevilla i Tònia Passola, que refl exio-
naran sobre el quefer poètic i apro-
fundiran en les traces de la seva 
escriptura. I dimarts 16, l’entitat 
gracienca acollirà un recital amb 
Arnau Pons, Blanca Llum Vidal, 
Núria Armengol i Guim Valls, i on 
es recordarà a Felícia Fuster i Maria 
Mercè Marçal.•

Hola Federico. El proper dilluns 15 
de maig el Centre Cívic La Sedeta
acollirà l’espectacle ‘Hola Federico’, 
amb l’actriu Assumpta Rojas 
Gibert, basat en el llibre d’Antonina 
Rodrigo Garcia Lorca en Catalunya, 
que recupera l’època en què el 
poeta va viure a Catalunya. Rodrigo 
és una de les grans especialistes en 
la vida i obra de l’artista granadí.

‘La Flaca 
Alejandra’ tanca 
el cicle Pioneres 
del documental

S.M.

Aquest divendres 5 de maig a les 
20 h els Cinemes Girona projec-
taran la tercera i última sessió 
del III Cicle Pioneres del docu-
mental llatinoamericà La Flaca 
Alejandra, de Carmen Castillo i 
Guy Girard. Es tracta d’un re-
velador fi lm sobre els efectes 
de la brutal repressió infl ingi-
da per la dictadura del gene-
ral Pinochet. El documental 
té com a eix central una llarga 
conversa amb Marcia Merino, 
la Flaca Alejandra, exdirigent 
del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) que va 
acabar com a col·laboradora de 
la policia política i que va de-
latar, fa 20 anys, a la directora 
d’aquest documental. Carmen 
Castillo intenta esbrinar l’entre-
llat d’un procés ple de complici-
tats i venjances en el marc d’un 
entorn en què la reparació del 
dolor forma part de la recons-
trucció social.

Nova edició del 
concurs de teatre 
breu La Violeta
La Violeta, juntament amb 
la col·laboració dels Amics 
i amigues de La Violeta, 
organitzen el 4t Concurs 
de Teatre Breu amb 
l’objectiu d’apropar el món 
teatral i generar noves 
propostes als usuaris de 
l’equipament. El termini 
de presentació d’originals 
comença el 2 de maig i 
fi nalitza el 15 de juliol.

Breus
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Gràcia acollirà el 
primer trofeu de pilota 
valenciana, impuslat per 
l’Espai País Valencià
Fins al 21 de maig es fa la 13a Setmana Cultural 

S. M.

Després de tres anys de projecte on han consolidat 
l’Espai AnGram, a més de fer créixer la versió digi-
tal, la Revista Mirall -nascuda a la Vila- organitza 

amb la Fundació Irla el cicle de conferències Rastres 
de Futur, en què es debatrà “d’una manera atrevida 
sobre la nova cultura”. La primera trobada, ‘Noves 
mirades, noves crítiques’, refl exionarà sobre el pa-
per de la crítica d’art en relació al públic i al creador. 
Hi intervindran Teresa Ferré, crítica de teatre i pro-
fessora UAB, David G. Torres, comissari i crític d’art, 
i Irina Mutt, crítica d’art. L’editor de Revista Mirall, 
Joan Vila, serà l’encarregat de moderar l’acte, que tin-
drà lloc dimarts 9 de maig a les 18.30 h a la Seca Espai 
Brossa (Flassaders 40). 

El 30 de maig, la conferència ‘Les dues cares de 
l’art’ debatrà sobre l’autoorganització de col·lectius 
d’artistes en tallers, la popularització de les fàbriques 
de creació públiques i la proliferació general d’espais 
expositius. El 6 de juny, els nous formats del periodis-
me seran els protagonistes del tercer debat, que refl e-
xionarà sobre el canvi radical que les noves tecnologi-
es ha implicat en els modes de fer periodisme, i quin 
és el futur dels professionals dels mitjans a Catalunya. 

El periodisme, la literatura, la crítica d’art, l’art, la 
música, el teatre i les narratives transmèdia són els set 
pilars que aquest cicle vol abastar. Els impulsors han 
escollit “fi gures intel·lectuals del Principat amb tarannà 
jove i voluntat de canviar l’statu quo de la cultura”.•

El futur de la cultura catalana

nova 
iniciativa

Una ballada organitzada per l’Espai País Valencià Foto: Marina Poveda

Jaume Ribas 

L ’Espai País Valencià orga-
nitza, entre el 5 i el 21 de 
maig, un seguit d’activitats 
per celebrar la tretzena edi-
ció de la Setmana Cultural 

del País Valencià. Es tracta d’una 
programació ben completa que 
acosta als barcelonins i als graci-
encs a la realitat política i cultural 
valenciana.

Divendres 5 a les 19.30 es pre-
sentarà en públic la programació 
i hi haurà un concert del cantau-
tor Cifu i un tast de gastronomia 
valenciana a la Casa de València. 
L’endemà, el dissabte 6, hi hau-
rà un altre concert en què par-
ticiparan concerts valencians. 
Completarà el cap de setmana el 
diumenge una ruta pel Camí Antic 
de València a Barcelona, una cami-
nada per Montjuïc a la recerca dels 
lligams entre les dues ciutats.

El dimarts nou de maig es pre-
sentarà a Barcelona la Plataforma 
pel Dret a Decidir del País Valencià. 
Hi participaran Toni Infanta, 
Consol Barberà, Toni Terrones i 
Oriol Artero. Pel dimecres 10 hi ha 
un taller obert de danses valenci-
anes i pel divendres 12, un tast de 
vins. Les activitats de tota mena 
s’allargaran fi ns al 21 de maig, tot 
i que el plat fort serà el dissabte 13 
de maig. Aquest dia se celebrarà 
el concert “La Gira 2017” d’Escola 
Valenciana, on hi participaran la 
Trocamba Matanusca, els Candela 
Roots, i el duet Pupil·les.

L’Espai País Valencià és una 
entitat creada al 2004 per valen-
cians que viuen a Barcelona i al-
tres ciutats catalanes que cer-
ca teixir ponts entre Catalunya i 
el País Valencià, posant especial 
èmfasi en la cultura, les infraes-
tructures i la llengua. La major 
part de la programació l’acollirà 

la Casa de València, situada al nú-
mero 335 del carrer Còrsega. Tot 
i així, també hi haurà excursions 
i senderisme fora de la ciutat i al-
tres activitats que s’endinsaran 
més dins la Vila de Gràcia, com 
ara el 1r Trofeu ESPAIPV de Pilota 
Valenciana, que es farà al carrer 
de la Llibertat.•

13 anys fent valencianisme a BCN. 
L’Espai País Valencià va ser fundat l’any 
2004 i, des de llavors, ha treballat a 
Barcelona i a Catalunya per difondre la 
cultura valenciana i per estrènyer els 
lligams lingüístics, polítics i culturals 
a banda i banda del riu Sènia.

Fanfàrria femenina de música balcànica, al 
Tradicionàrius. Vuit instrumentistes de vent 
i percussió presenten l’espectacle BPO LAB: 
Balkan meets alchemy aquest divendres 5 
de maig a les deu de la nit al CAT. En aquest 
primer any de vida porten més de trenta 
actuacions, i en totes elles, festa i diversió.

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

16, 19, 22.
• Los pitufos. Ds, dg, 16, 18.05.
• Un golpe con estilo. Dv, dl, dm, 

dc, dj, 16, 20.30. Ds, dg, 20.10.
• Figuras ocultas. Dv, dl, dm, dc, 

dj, 18.
• John Wick: Pacto de sangre. Dv, 

dl, dm, dc, dj, 22.30. Ds, dg, 22.15.
• La bella y la bestia. 16.05, 19.10.
• Stefan Zweig: Adiós a Europa. 

16.15, 22.10.
• Fast & Furious 8. 19.10, 22.05.
• El bebé jefazo Dv, dl, dm, dc, dj, 

18.10, 19.05. Ds, dg, 16.05, 18.10, 
19.05.

• Mañana empieza todo. 16.10, 
22.05.

• Incerta Glòria. Dv, dl, dm, dc, dj, 
15.55.

• Plan de fuga. 20.15, 22.25.

• Un italiano en Noruega. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16.05, 18.15, 
20.20, 22.30.

• El círculo. 16, 18.05, 20.15, 22.20.
• Z. La ciudad perdida. 16.10, 

19.05, 22.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Río Arriba. Dv, ds, dg, dm, dc, 

dj, 16.
•Dancing Beethoven. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, 18.15.
• La chica dormida. Dv, dm, 16. 

Dc, 22,10. Dj, 22.30.
• Herederos de la bestia. Dv, dj, 

22. Ds, 20.
• El otro lado de la esperanza. Ds, 

22. Dg, dl, dm, dc, 20. 
• La alta sociedad. Dg, dm, 16, 20. 

Ds, dj, 16, 22. Dc, 16, 21.45. Dl, 20. 
Dv, 16.

• Incerta Glòria. Dv, ds, dg, dl, dm, 
17.50. Dc, 17. Dj, 20.20.

• Los demonios. Dv, dg, dl, dm, dc, 
17.50, 20. Dj, 17.50. Ds, 17.50, 22.

• Contra la impunidad. Dc, 22.
• Guardián y verdugo. Dj, 19.

• Casa Asia: Pemba vuelve a Goli 
Ds, 20.

• La fl aca Alejandra. Dv, 20.
• El Regne de les granotes. Ds, 

dg, 16.
• La mano invisible. Ds, 20.
• I due foscari. Dc, 19.30.
• I puritani. Dj, 17.
• Don Carlo. Dv, 20. 

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748 www.cinemes-
texas.cat]
•  Sala 1: Paterson. 15.50, 18.00 i 

20.10. Només els amants sobre-
viuen. 22.15.

•  Sala 2: Els homes lliures de 
Jones. 18.00 i 20.30. Reina 
Cristina. 16.00.

•  Sala 3: Frantz. 15.50, 18.00 i 
20.10. Ds i dg, 18.00 i 20.10. 
Capità Fantàstic. 22.15.

•  Sala 4: María y los demás. 16.00 
i 20.00. Comancheria. 18.00 i 
22.00. 

TEXAS NANOS Grand Prix i la mun-
tanya dels invents. Ds i dg, 16.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• Z, La ciudad perdida. 17, 19.40, 
22.20.
• Casi leyendas. 11.30, 16, 18.10, 
20.20, 22.30.
• Un Reino Unido. 11.30, 16, 18.10, 
20.20, 22.30.
• Lady Macbeth. 16.10, 18.15, 
20.20, 22.25.
• Stefan Zweig. 16, 20.15. 
• Nieve negra. Dj, 18.15.
• La alta sociedad. 22.20.
• Guardianes de la galaxia. Vol. 2. 
11.30.
• La Bella y la bestia. 11.30.
• Un italiano en Noruega. 11.30.
• Ballerina. De dv a dc, 18.15.
• El placer Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Nieve negra. 16.00.
• Manchester frente al mar. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 17.45.
• Moonlight. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

dj, 20.25.
• T2 Trainspotting. 22.30.

• 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, 16.00, 
17.45, 20.05, 22.

• Rosalie Blum. Dv, dl, dm, dc, dj, 
16.

• Mañana empieza todo. 20.10.
• Your name. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 22.30. Dl, dm, dc, 11.30.
• Lady Macbeth. Dl, dm, dc, 11.30.
• El bebé jefazo. Dl, dm, dc, 11.30.
• Stefen Zweig. Dl, dm, dc, 11.30.
• Ovejas y lobos. Ds, dg, 12.15, 

16.10.
• El bebé jefazo. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 18. Ds, dg, 11.30.
• Animalades de cine. Ds, dg, 

11.30.
• Los pitufos: la aldea escondida. 

Ds, dg, 11.30.
• Ballerina. Ds, dg, 11.30.
• Las películas de mi vida, por 

Bertrand Tavernier. Dj, 20.15.
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La torratxa

Memòries 
borroses 
Luis Ángel 
Fernández
Hermana

És estrany que obri avui una pàgina 
de diari, o equivalent de ràdio o TV, i 
no estiguin parlant de vostè. Sí, con-

cretament de vostè i, lògicament, també 
de mi. No amb nom i cognom, perquè els 
periodistes s’han tornat molt sensibles a 
això de la protecció de dades personals, 
per això dissimulen sense entrar tampoc 
en qüestions de color, religió, naciona-
litat, educació o sexe. No. El que diuen 
per emmascarar l’assumpte és sim-
ple i directe: els robots, la Intel·ligència 
Artifi cial, els dispositius electrònics i 
neuronals més avançats de la història 
de la humanitat són aquí per prendre-li 
el treball de tota la vida o el del comen-
çament de la seva vida laboral. No hi ha 
res a fer, les màquines faran tot i de tot.

Si el que diuen és cert, fa molt que la 
desocupació hauria d’estar més amunt 
del cel. Fins i tot Déu hauria d’estar a 
la cua de l’INEM. Canvi tecnològic en 
els processos productius no ha dei-
xat d’haver-hi des que (posem una data 
propera per no exagerar) Adam Smith 
va començar a interessar-se per l’eco-
nomia. A fi nals dels anys 80 vaig visi-
tar la fàbrica sueca que en aquells anys 
era assenyalada com la més avançada 
en robòtica. Els seus robots fabricaven 
els robots que després venien. I milers 
d’indústries en el món els compraven i 
els incorporaven a les seves cadenes de 
producció. Què ha passat entre llavors i 
ara? De sobte han descobert per què ja 
no servim? 

La IA està amb nosaltres des de fa 
molts anys. A Barcelona,   sense anar 
més lluny, tenim un dels Instituts 
d’Intel·ligència Artifi cial més recone-
guts del món. I no el van inaugurar 
ahir a la matinada mentre vostè (i jo, 
és clar) dormia. Com que això s’acaba, 
busqui a Internet “lògica borrosa” (fuz-
zy logic) i entretingui’s il·lustrant-se so-
bre alguna cosa que aquests profetes ni 
tan sols imaginen que ja porten fi cat en 
el cos, tot i que un dels seus màxims ex-
ponents es deia Enric Trilla.

I aquí seguim, buscant feina, com 
sempre.•

Albert BenetAlbe

L a primavera del 1967, Gabriel García Márquez va pu-
blicar Cien años de soledad, novel·la que el va elevar 
a l’Olimp literari hispà. Amb aquest títol podríem 
anunciar també l’evolució històrica d’un club, l’Euro-
pa, que malda per tornar a sentir les abraçades d’uns 

seguidors volàtils. El context actual de mercantilisme, des-
localització i corrupció que està destrossant el futbol actual 
pot convertir-se en la catarsi que la nostra entitat necessita 
per a recuperar l’espai que li pertoca. Tenim el substrat so-
cial. Només cal fer-lo emergir. 

Sortir de Macondo! Com ara fa 50 anys, quan milers de 
seguidors d’arreu de Barcelona van sortir al carrer per a 
rebre l’equip gracienc que va eliminar el Real Zaragoza de 
los “Cinco magnífi cos” (Canario, Santos, Marcelino, Villa i 
Lapetra). Aquella gesta en la copa del Generalísimo va re-
tornar momentàniament l’Europa a la primera pàgina dels 
diaris espanyols. Després d’eliminar el Ferrol en la prime-
ra ronda, l’eliminatòria de setzens de fi nal contra el Real 
Zaragoza va començar a Gràcia el 30 d’abril. Tot i fer un 
bon partit, els locals van perdre 0-1, gol de Villa. La notícia 
d’aquella nit, però, va ser la retransmissió televisiva que 
en va fer Televisión Española (TVE). Per primer cop en la 
història, TVE va emetre un partit en directe des del camp 
de l’Europa. Això va restar molts espectadors al camp, mig 
buit. “Nosaltres que no ens perdíem cap partit al camp, 
aquella nit vam anar a casa d’uns tiets del carrer de l’En-
carnació perquè ens feia gràcia veure l’Europa a la tele”, 
recorda en Miquel Garcia, soci número 46. Com ell, milers 
d’europeistes van voler veure el partit per la tele tot i que la 
majoria no en tenia a la seva llar.

La derrota no va espantar aquell Europa combatiu. 
Vuit dies després, l’equip català va fer saltar la banca a la 

Romareda amb un 0-1, obra de Bordons. La primera vícti-
ma d’aquella derrota sonada va ser en Daucik, qui va ser 
destituït com a entrenador aragonès. Amb un Europa es-
peronat i un rival neguitós, va arribar el tercer i defi nitiu 
encontre, que es va jugar 48 hores després a Mestalla. Allí, 
el jove José Manuel Pérez, que només havia fet dos gols en 
tota la lliga, va donar l’estocada fi nal als magnífi cos amb 
dues dianes a les acaballes del partit. L’ovació que el públic 
valencià va retre als jugadors ensordidora com també ho 
deurien ser els crits que el jove Miquel i son pare van fer al 
seu pis del carrer de Ventalló. Aquest cop van seguir el de-
senllaç de l’eliminatòria per la ràdio.

L’endemà, dimecres 10 de maig del 1967, aquest adoles-
cent fi del a l’escapulari blau va enfi lar el carrer de Sardenya 
amunt per a rebre l’autocar gracienc. Tenia 13 anys, acabats 
de fer però encara avui reviu l’emoció d’aquella rebuda tan 
espontània com multitudinària. Desenes de cotxes i motos 
van custodiar l’autocar escapulat des de la carretera d’Esplu-
gues fi ns a Gràcia bo i fent sonar els clàxons i cridant visques 
a l’Europa. L’arribada al camp va ser apoteòsica: “Alguns ju-
gadors anaven a drets al sostre de l’autocar i portaven bosses 
de taronges”, recorda emocionat en Miquel. El porter esca-
pulat Pàmpols i l’autor dels dos gols a Mestalla, Pérez, van 
entrar al camp damunt les espatlles dels seguidors com si 
fossin dos toreros. Jugadors, entrenador i directius van sa-
ludar des del mig del camp els milers d’europeistes que van 
omplir les graderies amb més quantia que no pas en un par-
tit de lliga. Pàmpols, Rubio, González, Salud, Duró, Tomàs, 
Rojas, José, Paquito, Pérez, Bordons i l’entrenador Navarro 
van ser els protagonistes dels tres partits en què l’Euro-
pa va sortir de Macondo i va meravellar Espanya fi ns que el 
Córdova va posar punt fi nal al conte.•

Gràcia Escapulada

Un Europa magnífi c


