
L’Europa es juga el 
descens a Primera 
en l’última jornada 
contra el Sabadell B
Umbro tornarà a vestir 
l’equip després dels anys 
Moscoso. P8 i editorial

Districte i veïns 
obren la diagnosi 
per a la reforma 
de Pi i Margall
P5

Can Carol conservarà la façana 
i serà de fusta i l’exConsolat 
tindrà un passatge transversal
El Districte proclama els projectes ‘Indult’ i ‘Passatge Gustavo Becquer’ com 
a guanyadors del concurs d’idees per als nous equipaments de Vallcarca 

El projecte de l’exConsolat, Casa Junyer i Canals, amb l’ampliació a mà esquerra Foto: Cedida

Albert Balanzà

El llarg i entortolligat camí de 
reconstrucció de Vallcarca, 
amb una manifestació jus-
tament aquest dissabte que 
traurà al carrer una vintena 

d’entitats i col·lectius (vegeu Opinió 
p. 3), ha superat almenys aquest di-
jous una de les primeres etapes a 
les quals es va comprometre el nou 
govern de BCN En Comú: ja hi ha 
guanyadors del concurs d’idees per 
a la recuperació de dos dels equi-
paments més reivindicats, la ma-
sia de Can Carol i l’antic Consolat 
de Dinamarca -ara Casa Junyer i 
Canals. El Districte, en una sessió 

informativa convocada aquest di-
jous a la tarda a l’exConsolat, ha 
comunicat que els projectes Indult 
i Passatge Gustavo Becquer són els 
elegits per passar a la fase d’avant-
projecte i seguir avançant en els 
tràmits, sempre amb l’horitzó de 
tenir en funcionament els dos es-
pais a fi nals de l’any 2019. Les prin-
cipals característiques del nou Can 
Carol seran el manteniment de la 
històrica façana però no del seu in-
terior, que es reomplirà amb fusta. 
Pel que fa a la Casa Junyer i Canals, 
el projecte guanyador subratlla la 
connectivitat urbana amb l’ober-
tura d’un passatge des del carrer 
Gustavo Adolfo Becquer. Segueix 
a Pàgina 3

Setmanari gratuït
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BEC impulsa un grup de 
treball per frenar el cas 
Pedagogium i fa un fl uix 
acord per l’IES Vallcarca
El ple aprova una proposició per engegar i construir l’institut 
que s’elevarà al Parlament, amb el suport del govern, PP i C’s 

Albert Balanzà

Un mes llarg després que el 
cas Pedagogium saltés a la 
vista dels veïns, en l’ante-
rior audiència pública del 
5 d’abril, i que se succeis-

sin les mobilitzacions per evitar la 
pèrdua de la gestió del poliesportiu 
Josep Comellas del carrer Neptú a 
favor de la Fundació Marcet, al ple 
del districte d’aquest dimecres es 
va parlar centralment de política 
esportiva des de les institucions. De 
moment, però, quan encara no està 
adjudicat el concurs però al club no 
hi veuen marge per una suspensió 

dels plecs, el regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, va anunciar un grup de tre-
ball per buscar fórmules de protec-
ció en propers processos similars. 
El debat va acaparar bona part de 
l’informe del regidor i de les inter-
vencions de l’oposició, i va ser se-
guit pel públic fi ns i tot amb el lliu-
rament d’una pilota de bàsquet a 
Badia per part d’un jove del club.

 El regidor va plantejar una si-
tuació de separació entre gestor i 
usuari per afavorir l’accés a tot-
hom a instal·lacions d’aquest tipus 
i obrir la porta a esports minori-
taris, a més d’un ús preferent per 
als antics gestors de clubs. Però en 
aquest punt tant Badia com l’opo-

sició es van embrancar en una 
discussió sobre el model liberalit-
zador de la contractació pública, 
amb algun error fi ns i tot per part 
del govern adduint la no concur-
rència com a única possibilitat per 
al Pedagogium. Alguns socis bran-
daven a la sortida del ple el con-
curs de gestió de l’any 2013, quan el 
Pedagogium es va imposar a l’em-
presa Lleuresport.

El cas Pedagogium, així com el 
cas del Camp de l’Àliga amb l’Euro-
pa o el cas de la pista poliesportiva 
del Coll ja estan dats i beneïts, en-
cara cuejarà aquesta setmana amb 
dues reunions dijous i divendres 
per aprofundir en un acord en-
tre Districte i club, encara que la 
Fundació Marcet sigui la gestora.

El ple, al qual hi va assistir 
en el tram inicial l’exalcalde de 
Barcelona i nou regidor adscrit del 
Grup Municipal Demòcrata Xavier 
Trias, també va servir per apro-
var un grapat de resolucions amb 
poc recorregut per l’escàs suport 
que van obtenir (amb la sufi cièn-
cia que donen les abstencions). 
Aquest va ser el cas de la propo-
sició amb contingut de declaració 

-per manca de suports en la nego-
ciació prèvia entre els grups- a fa-
vor de posada en marxa i construc-
ció de l’institut deVallcarca, amb 
l’objectiu d’elevar-la al Parlament. 

El grup majoritari a l’equip de 
govern, BCN En Comú, havia po-
sat en els últims dies moltes ex-
pectatives en una possible decla-
ració, però la predisposició de 
la consellera d’Educació, Marta 
Duñach -reconeguda per tots els 
grups-, no va ser sufi cient per ex-
treure un acord favorable més en-
llà dels sís del govern (BEC i PSC) 
i el suport dels dos consellers de 
PP i C’s.

Fonts de l’oposició han argu-
mentat l’abstenció de la resta de 
grups en la discrepància en els 
elements de pressupost i de con-
fi rmació d’acord presos en el marc 
del Consorci. A més, però, el re-
torn al text no negociat encara va 
aixecar més crítiques per part de 
l’oposició, que va parlar de “pura 
masturbació”, segons va dir Quim 
Serra, el conseller de la CUP a 
Twitter, o de “fer-se la foto”, com es 
va dir des de les fi les d’ERC i Grup 
Demòcrata.•

El Grup Demòcrata escenifi ca la nova 
etapa sense Ardanuy amb la presència 
de Trias, regidor adscrit, al ple

Breus

Polèmica entre 
PDeCAT i BEC pel 
pati de l’escola 
Pau Casals
El portaveu del Grup 
Demòcrata a Barcelona, 
Joaquim Forn, ha criticat 
que el programa Filadora 
dels comuns per fi nançar 
projectes de barri a partir 
dels excedents de sous 
dels seus càrrecs obligui 
a inscriure’s a la formació 
per ser votat. Com a 
exemple, Forn ha posat el 
projecte L’Hora del Pati 
de l’escola Pau Casals, 
que treballa per reformar 
aquest espai de l’escola 
perquè esdevinguin nous 
centres d’espai educatiu 
més que esportiu (vegeu 
L’Independent 642). Forn, 
en un tuit, va deplorar 
que l’AMPA de l’escola 
animés a participar en 
el programa Filadora 
perquè necessitava vots 
per ser aprovat i que això, 
al seu parer, suposava un 
“clar xantatge” per part 
de BEC.

La Sucursal del 
Banc Expropiat, 
amenaçada de 
desallotjament
El Banc Expropiat ha 
tornat a respirar aquesta 
setmana anunciant que la 
Sucursal, el local gairebé 
limítrof amb l’okupació 
mare de què disposen a 
Travessera de Gràcia 173, 
ha rebut una amenaça de 
desallotjament des de fa 
dos mesos. L’assemblea 
del Banc apunta que la 
setmana que ve detallarà 
les accions de resposta que 
engegarà.

Xavier Trias va assistir al tram inicial del ple com a nou regidor adscrit. Foto: A. B.
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(ve de portada)

Can Carol és l’equipament 
que afrontarà una recons-
trucció més dolorosa, no 
només per les pistes que 
dóna el títol del projec-

te guanyador, sinó perquè la idea 
de la reforma parteix del princi-
pi que “hem fet tard” per afrontar 
una reconstrucció total. “Les res-
tes de l’edifi ci són el testimoni d’un 
passat llunyà lligat a l’agricultura i 
d’un passat proper marcat per l’es-
peculacio immobiliària”, admet en 
tot cas l’argumentari del projecte, 
i proposa en aquest sentit mante-
nir les façanes i reomplir-les com 
“una closca que folrarem per dins” 
amb fusta.

El projecte del nou Can Carol 
tampoc recuperarà els arrebos-
sats antics i donarà preeminència 
a l’accés lateral -on en els últims 
anys hi havia el mural en home-
natge a Uri Caballero- amb un 
parral sobre un pòrtic. Amb sala 
polivalent a baix, i aules i bar a 
dalt, l’equipament es completa ac-
tivant el terrat com a espai d’ac-
tivitats.

Pel que fa l’antic Consolat, la 
Casa Junyer i Canals tindrà un im-
pacte arquitectònic exterior supe-
rior. Primer perquè a l’edifi ci se 
li afegeix una ampliació moderna 
que gairebé duplica l’espai origi-
nal a través d’un espai intermig 
on es preveuen ascensors, ser-
veis i lavabos. Però la principal 
novetat és l’obertura d’un passat-
ge des del carrer Gustavo Adolfo 
Becquer que facilitarà el pas des 

Can Carol descarta la 
reconstrucció total i 
l’exConsolat creixerà
L’equipament de Farigola prioritzarà l’entrada lateral amb un 
parral en un pòrtic i el del Viaducte tindrà horts i un mirador 

d’aquesta cota d’ascens suau fi ns 
al Viaducte de Vallcarca a través 
dels jardins de l’equipament, se-
gons la memòria, “oferint un re-
corregut alternatiu més paisa-
gístic”. Altres elements nous són 
una terrassa mirador sobre l’edifi -
ci nou i horts urbans als terrenys 
mes propers a la plaça Mons.

Fonts municipals, en qualse-
vol cas, han apuntat que els dos 
equipaments s’aixecaran tenint 
en compte “un model de comple-
mentarietat” i que els usos defi -
nitius que hi contindran no estan 
tancats. “El temps d’execució ens 
permet parlar-ne amb tranquil-
litat”, conclouen.•

Els veïns rebutgen la proposta 
per instal·lar el museu del còmic a 
Serveis Socials del Coll. Després de 
descartar Can Carol com a equipament 
especialitzat en el còmic, una demanda 
veïnal amb llarg recorregut, el Districte 
ha proposat a les entitats l’espai que 
abans ocupaven els Serveis Socials 
del Coll com a possible seu, tenint en 
compte la proximitat amb el centre La 
Bruguera. Els veïns s’hi han oposat.

Opinió convidada
Iru Moner, president de 
l’Associació Veïnal de Vallcarca

Per què la 
manifestació 
de Vallcarca?

Aquest dissabte la majo-
ria d’entitats del bar-
ri de Vallcarca, l’Associ-

ació Barris per un Turisme 
Sostenible (ABTS) i la 
Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona (FAVB) sor-
tim al carrer. Sortim a dir que 
ja n’hi ha prou, que fa molts 
anys que patim l’abandó de les 
diferents administracions que 
no sabien per on obrir meló; 
l’abandonament per part dels 
constructors que, si no albiren 
grans benefi cis, no mouen ni 
un dit. Som un barri petit, ni 
molt pobre ni ric, no som un 
graner de vots que pugui incli-
nar la balança d’unes elecci-

ons, i a sobre tenim fama de 
ser irremeiablement tossuts i 
desconfi ats. Som de Vallcarca i 
som com som. 

El que tenim clar és que ara 
ens toca a nosaltres: s’ha aca-
bat anar a la defensiva. Volem 
l’Institut Vallcarca ja, perquè 
els nostres fi lls no hagin d’estu-
diar fora del barri. Volem que 
es construeixin habitatges de 
protecció ofi cial en règim de 
lloguer, per fer front a la bom-
bolla del lloguer. Volem un bar-
ri verd, socialment just, amb es-
pais públics i equipaments per 
a fomentar la cohesió social i la 
comunitat. Volem el Consolat, 
Can Carol i La Fusteria. Volem 
comerç local que reparteixi la 
riquesa entre veïns. En defi ni-
tiva, volem un barri digne on 
viure les classes populars, cada 
dia més fustigades en aquesta 
Barcelona que es posa maca per 
ser visitada, però lletja per viu-
re-hi. Ens hem cansat de rebre, 
ara volem solucions. •

tió del confl icte fi ns a l’estiu -juny 
i juliol-, mentre el Districte estu-
dia altres possibilitats per al pipi-
can. Després de la reunió que va 
tenir lloc dimarts entre la part ve-
ïnal i l’administració, els primers 
van defensar en el ple l’inici d’una 
“treva”, segons el portaveu del col-
lectiu gitano, Ricard Valentí, que 
“doni una oportunitat” als amos 
de gossos. De qui no en volen sen-
tir a parlar les tres veus de la part 
veïnal és de l’Associació Veïns de 

la Vila de Gràcia i la Salut amb 
Gossets, que han participat poc 
en les reunions i que, segons els 
amos de gossos no organitzats 
són “un interlocutor equivocat”. El 
Districte també s’ha compromès a 
fer una tasca més intensa de nete-
ja i desinfecció, amb la instal·lació 
d’un punt d’aigua i a col·locar un 
rètol que adverteixi que els gossos 
no poden anar sense lligar. El col-
lectiu gitano havia reiterat el perill 
que això signifi ca per als nens.•

Treva a Poble Romaní pel pipican fins a l’estiu
Veïns, usuaris i col·lectiu gitano retreuen al Districte d’haver fet servir “un interlocutor equivocat” amb 
l’associació d’amos de gossos i engeguen una prova de dos mesos per autogestionar la convivència

A. B.

La reforma de la plaça del Poble 
Romaní, amb el polèmic re-
torn o eliminació del pipican 

però sobretot amb el cert campi 
qui pugui de gossos sense lligar 
com a principal confl icte, s’ha re-
conduït aquesta setmana després 
que veïns, usuaris i col·lectiu gita-
no -també veïns, òbviament- hagin 
trobat un punt d’acord d’autoges-

La polèmica sobre els pipican s’ha 
estès al ple pel mal estat de l’espai 
de Travessera amb passeig de 
Sant Joan, inaugurat en el mandat 
passat. Aquest mal estat, segons 
els veïns, ha acumulat encara 
més usuaris a Poble Romaní.

La nova façana de Can Carol, amb el parral com a característica i la façana modifi cada Foto: Cedida

Volem un barri 
digne on viure les 
classes populars
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L a Festa Major del Bicen-
te nari ja està donant ele-
ments de relleu noticiable 
cada setmana, després de la 
inauguració ofi cial de l’En-

velat dels Jardinets ara fa deu dies 
i quan encara falten més de tres 
mesos per a l’inici del gruix cen-
tral de la celebració entre el 15 i 
el 21 d’agost: aquest dilluns i di-
marts han arrencat, per exemple, 
els tallers per a l’elaboració del 
guarnit del carrer Gran de Gràcia, 
un dels puntals de la commemo-
ració dels 200 anys de la festa.

Cinc escoles són ara mateix, a 
l’espera d’altres incorporacions, 
les que han impulsat el disseny 
dels penons que volen recordar 
la manera com es va viure al car-
rer Gran la Festa Major de 1935, 
una de les edicions més recorda-
des i més viscudes també pel ca-
ràcter de preguerra que va tenir. 
Com un homenatge a l’art fl oral, 
els alumnes de les escoles Josep 
Maria Jujol, Mare de Déu del Coll, 
Patronat Doménech, Vedruna 
Gràcia i el Nou Patufet participen 
en sessions de 75 minuts en les 
quals primer s’acosten a la reali-
tat dels envelats a través d’un joc 
de pistes i després fan una creació 
a partir d’un collage basat en pa-
per de seda. El resultat són unes 
bandoleres de 90 x 120 centímetres 
amb les fl ors i el número 200 com 
a elements centrals.

Un Envelat a l’escola Jujol. “Vénen 
amb interès i amb un preàmbul fet 
des de les escoles sobre el signifi -
cat dels envelats”, apunta Irene 
Sabata, dinamitzadora de l’acti-
vitat. Dimarts al matí, per exem-
ple, els protagonistes del guarnit 
eren els alumnes de 5è A de l’es-

Cinc escoles engeguen el guarnit 
de la Festa Major al carrer Gran, 
un homenatge a l’art fl oral
Més de 300 alumnes inicials s’han inscrit fi ns al 16 de juny en el taller d’elaboració 
de penons que es penjaran al llarg del carrer Gran durant l’agost del Bicentenari

cola Jujol. Pilar Camarero, tutora 
d’aquest curs i també dels quarts 
i sisens, apunta que al centre “vo-
líem ser els primers” a fer l’acti-
vitat perquè cada any treballen 
un tema monogràfic -l’any pas-
sat van ser els Jocs Olímpics- i en-
guany la tria va determinar que el 
Bicentenari de la Festa Major era 
el tema elegit. 

“Guarniren l’escola”, apunta 
Camarero com a objectiu més en-
llà de la participació al taller per 
guarnir de manera comunitària, 
amb les altres escoles de Gràcia, el 
carrer Gran. El 19 de maig la idea de 
l’escola és guarnir el pis de dalt de 
l’edifi ci de la riera de Sant Miquel 
amb elements que recordin preci-
sament un envelat, potser més mo-
dest que el que impera durant qua-
tre mesos als Jardinets.•

Sardanes i cargolada per 
mantenir la tensió prefestiva
La Fundació Festa Major organitza 
aquest diumenge el 61è aplec de 
la sardana a la plaça Joanic des 
de les 11 fi ns a quarts de cinc, 
amb una cargolada popular. 
Hi haurà tres cobles actuant: 
la Principal del Llobregat, la 
Sant Jordi Ciutat de Barcelona 
i la Jovenívola de Sabadell. 

A. B.

El festival Blackcelona arriba 
enguany als cinc anys de tra-
jectòria a la plaça Rovira que, 

amb la suma de l’Error! Fest des 
de l’any passat, han donat relleu 
als anys del Festigàbal, i enguany 
la cap de cartell de les dues nits 
de música negra serà la nova diva 
del soul europeu Shirley Davis. La 
Davis, que ha anat augmentant la 
seva dimensió des que va aterrar 
a Madrid el 2014 des d’Austràlia 
en un concert de Sharon Jones, 
estarà acompanyada de la banda 
del segell Tuxone The Silverbacks. 
Això serà el 18 d’agost. Un dia 
abans el  Blackcelona obri-
rà foc amb The Slingshots i els 
Blackcelona Sound Selectors, amb 
Konguito DJ al capdavant.• La cantant de soul Shirley Davis

Blackcelona 
farà cinc anys 
a Rovira amb 
Shirley Davis 
The Slingshots completen el cartell dels 
dos dies de música negra a les festes

40 comerços del 
Coll, a la Guia de 
la Primavera
El 27 de maig els comerços 
i restaurants del Coll 
participaran a la Mostra 
d’Entitats de la Primavera 
Verda que se celebra al 
Parc de la Creueta. També 
han editat la Guia de la 
Primavera, amb ofertes i 
promocions de més de 40 
botigues de la zona, vàlids 
fi ns al 15 de juny. 

Breus

Tallers per fer el guarnit del carrer Gran de Gràcia a mans d’alumnes d’escoles de Gràcia. Foto: A.B.

L’ombra de la 
Moreneta

Crònica 
blava

Ferran Pons / Foto: M. Torres

D iumenge passat enfi làvem 
Llobregat amunt cap a 
Esparreguera, feia molts 

anys que la colla no actuava a la 
vila de la Passió, on vàrem gau-
dir d’una matinal força dinàmi-
ca tot i ser quatre les colles que 
formaven el cartell de la diada.
Després d’un pilar de qua-
tre marca de la casa, vam co-
mençar amb un apamat 7de7, 
d’aquells parats fi ns al badall, 
seguit d’un 4de8 que ens se-
gueix donant batalla. Les ren-
gles perden les mides amb 
quarts col·locats i els castellers 
de tronc han de tirar d’ofi ci i 
sacrifi ci per completar-lo, la 
bona notícia... que el vam tirar 
amunt a la primera!
Per acabar encaràvem el 3de8, 
que aquest any dona millors 
sensacions que el carro gros, 
castell que hagués pogut sortir 
de la quiniela per baixa d’últi-
ma hora d’un casteller de tronc 
puntal. Tot i això bona execu-
ció, molt de seny al peu, i una 
altre parella de castells de 8 a la 
butxaca. Els del Baix Llobregat 
ens obsequiaven fi nalment 
amb un bon aperitiu, gràcies! 
(Sempre s’ha de ser agraït tot i 
que et facin pagar la beguda del 
patrocinador!) i així tancàvem 
la primera diada d’una llarga 
tirallonga d’actuacions que ens 
omple el calendari fi ns ben en-
trat l’estiu.•
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Districte i veïns obren la diagnosi 
per a la reforma de Pi i Margall 
Els comerciants demanen un arranjament de l’avinguda que prioritzi la il·luminació, 
l’ordenació de la càrrega i descàrrega i l’endreça d’elements que ocupen les voreres 

A. B.

La reforma de l’avinguda Pi 
i Margall, un dels projectes 
més ajornats del distric-
te que remunta la idea al 
mandat de Ricard Martínez 

(2003-2007), ha començat a ca-
minar aquesta setmana amb una 
primera sessió de diagnosi amb 
els veïns, els comerciants i les en-
titats en tres reunions per sepa-
rat que han tingut lloc a l’institut 
Secretari Coloma.

El Districtes de Gràcia i Horta 
s’han presentat a aquestes pri-
meres reunions sectorials amb la 
premissa de recabar idees de mí-
nims a partir de les quals afi na-
ran el projecte en fase de redacció 
que tenen obert des de la tardor 
passada, però alguns detalls marc 
ja han trascendit: hi ha un pres-
supost de set milions d’euros, no 
es farà una gran obra perquè els 
serveis bàsics d’aigua, llum i cla-
vegueram no s’han de modifi car i 
no es poden fer pàrquings perquè 

el metro hi passa per sota. Amb 
aquests condicionants econòmics 
i estructurals, la fase de debat va 
arrencar fa uns dies amb la dis-
tribució d’una enquesta per part 
dels districtes a un llistat de ve-
ïns, comerciants i entitats selecci-
onades o recomanades per altres 
associacions, i tot plegat acabarà 
amb un procés participatiu més 
ampli tutelat, com ja és habitual 
en aquest mandat, per una em-
presa de dinamització.

Pi i Margall és l’únic tram que 
queda per reformar en l’anome-
nat “corredor verd” que s’estén 
segons els paràmetres de l’Ajun-
tament entre el parc de les Aigües 
i el parc de la Ciutadella i, amb 

aquest objectiu de reforçar la sen-
sació de verd es treballarà el pro-
jecte. No hi infl uiran, en principi, 
les idees anteriors que en l’últi-
ma dècada apuntaven els plante-
jaments de rambla o d’avinguda 
amb mitjana verda.

Però els que han estat més 
clars en aquesta primera presa 
de contacte han estat els comer-

ciants, que han recuperat velles 
reivindicacions com la millora 
de il·luminació, l’ordenació de la 
càrrega i descàrrega , i l’endre-
ça d’elements que ocupen les vo-
reres com els contendidors, així 
com la reposició d’arbres en mal 
estat. L’ampliació de voreres, en 
una avinguda on fan 5-6 metres, 
està descartada.•

Imatge de l’avinguda Pi i Margall, a l’espera de la reforma. Foto: A.V.

Societat
La rambleta de 
Via Augusta es 
pavimentarà 
a l’estiu

A.B.

La rambleta de Via Augusta, 
entre Travessera de Gràcia i 
Diagonal, es pavimentarà a l’es-
tiu, segons l’acord de mínims al 
qual han arribat la plataforma 
Via Augusta 1-51 i el Districte 
en una reunió que va tenir 
lloc dimarts amb el regidor de 
Sarrià, Daniel Mòdol, i el porta-
veu del govern a Gràcia, Robert 
Soro. La reunió, que va ser-
vir per confi rmar -tal com va 
apuntar aquest setmanari en 
el número anterior- que la re-
forma de l’espai no està previs-
ta ni pressupostada en aquest 
mandat, no aturarà la recollida 
de signatures que els veïns han 
engegat en els comerós de la 
zona per demanar, entre altres 
punts, la supressió de la ram-
bleta i l’ampliacio de voreres i 
la consegüent desaparició dels 
centenars de motos que tradi-
cionalment han ocupat l’espai 
central en els últims anys. •

Amb els serveis 
bàsics en bon 
estat no es preveu 
una obra llarga 
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Els tres col·lectius 
monitoritzen els 
seus casos a les 
xarxes socials 

Nil Fabra, Matilde i Camí 
de Can Mora critiquen 
problemes de mobilitat
Camions en càrrega i descàrrega, invasió de voreres i aparcament en 
zona peatonal són les males pràctiques que els afectats denuncien

Jaume Ribas

La mobilitat és un punt ca-
lent, sobretot al nucli his-
tòric de Gràcia, però també 
en altres punts del districte, 
com al barri del Coll. Ho sa-

ben les administracions i ho pa-
teixen els veïns, però en els últims 
mesos hi ha almenys tres carrers 
on s’han organitzat els afectats al-
menys a nivell de xarxes socials 
per denunciar la seva problemàti-
ca: es tracta dels carrers Matilde 
(a tocar de plaça de la Vila), Nil 
Fabra (entre Torrent de l’Olla i car-
rer Gran) i el Camí de Can Mora (a 
la zona del carrer Santuari quan el 
barri s’endinsa cap al mirador del 
Virolai-Joan Sales.

Al carrer Matilde, per exem-
ple, els comerciants denuncien 
com els camions de càrrega i des-

càrrega s’aturen el carrer a deter-
minades hores, tapen els mostra-
dors i fi ns i tot ho posen difícil als 
clients que volen entrar a les bo-
tigues. En aquest punt, que es fes 
un pàrquing per a motos on abans 
hi havia una zona de càrrega i des-
càrrega a la plaça de la Vila, obli-
ga els camions a entrar al carrer 
Matilde o al de Maria Pineda. Des 
d’allà, però, els veïns consultats de-
nuncien que els vehicles s’hi estan 
sovint hores servint les mercaderi-
es als comerços, especialment als 

bars de la plaça, i causant molès-
ties als comerciants.

Al carrer Nil Fabra, en canvi, 
el problema és amb la invasió de 
les voreres. Els veïns han creat 
un perfi l de Twitter on denunci-
es amb fotos i vídeos la manera 
en què, sobretot les furgonetes i 
els camions, envaeixen part de la 
vorera o, directament, s’hi pugen 
a sobre i hi aparquen.

Al Coll, els veïns també fan ser-
vir les xarxes socials per denunci-
ar problemes de mobilitat. Una de 
les queixes més habituals és la de 
la presència de cotxes al camí de 
Can Mora, una via on no és perme-
sa la circulació, també per efecte 
de l’escola. Els automòbils hi circu-
len i hi aparquen, de manera que 
provoquen perills i molèsties als 
vianants. Només en aquest punt 
ha trascendit una certa crida a la 
calma per part del Districte.•

Vehicles que envaeixen les voreres, com a Nil Fabra, motiu de denúncia per part de veïns i comerços. Foto: @SomNilFabra

A. B.

L a cadena de gimnasos DIR, amb presència des 
de fa anys al carrer Gran, no obrirà un nou cen-
tre a Gràcia sinó dos aquest 2017, després que al 
nou espai que des del novembre llueix pancar-
tes a Travessera de Dalt 6-8 s’hi hagi afegit una 

altra oferta, un espai Yoga de la cadena, al número 98 
del carrer Verdi. El nou moviment en el sector dels gim-
nasos per part de DIR confi rma la Travessera com a pol 
d’atracció del negoci, després que Snap Fit hagi obert 
aquest maig a Riera de Vallcarca, darrere de la bibliote-
ca Jaume Fuster i McFit hagi confi rmat l’interès per re-
cuperar l’antic espai de gimnàs que hi havia anys enre-
re a les dues plantes superiors del mercat de Lesseps.

El nou espai Yoga de DIR al carrer Verdi, en qualse-
vol cas, s’ubica en l’antic local de l’associació Lindyhop.
cat i ha començat ja a fer prevenda fi ns al 2 de juny i 
oferirà classes de diferents estils de ioga per a tots els 
nivells, segons apunta el portal CMD Sport. Hi haurà 
una sala principal de 100 metres quadrats divisibles en 
dos espais diferents i una zona social amb wi-fi  i vestu-
aris independents. Les mateixes fonts apunten que es 
faran unes 20 classes setmanals per uns pres al voltant 
de 60 i 90 euros per sessió. El centre de Verdi, el tercer 
d’aquestes característiques que tindrà la cadena des-
prés de Sant Cugat i carrer Mandri a Barcelona, segueix 
els paràmetres del pla d’expansió de DIR via franquíci-
es. La inversió partiria dels 65.000 euros sense el cànon 
i es tractaria de la primera franquícia del grup.•

DIR obre un espai Yoga 
a Verdi alhora que el 
gimnàs de Travessera
El nou espai s’ubica en el local 
antic de l’associació Lindyhop

Un cop passada la diada del comerç els botiguers 
es tornen a mobilitzar, sobretot a partir de l’Asso-
ciació Travessera Centre, que promou per tercer 

any la reivindicació del 12 de maig, dia de Sant Pancraç, 
com a dia del petit comerç. Els comerciants han dema-
nat l’enviament de selfi es de cada propietari de negoci 
amb el seu sant Pancraç a instagram sota l’etiqueta #el-
meusantpancraç2017. •

Els botiguers de 
Travessera promouen 
el Sant Pancraç Day 
El concurs de fotos a instagram 
premiarà un comerç al juny
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Breus

Doellman, Claver, 
Oleson i Koponen 
visiten l’escola 
Vedruna Gràcia

Els nens i nenes del 
Vedruna Gràcia tenen una 
setmana plena de visites 
especials. Dijous van rebre 
el primer equip femení 
del Barça de bàsquet, 
que el dia 20 començaran 
les fases d’ascens a Lliga 
Femenina 2. Divendres, a 
partir de les 4, serà el torn 
per l’equip masculí, quatre 
convidats d’alçada com 
Doellman, Claver, Oleson 
i Koponen visitaran el 
pati de l’escola, saludaran 
a tots els nens i nenes i 
participaran en diferents 
activitats conjuntament 
amb els més petits.

Els Lluïsos de 
Gràcia comencen 
la promoció 
de descens
Després de 6 temporades 
a Copa Catalunya, i fi ns 
i tot una a la Lliga EBA, 
el conjunt que entrena 
Marc Gueu travessa un 
moment delicat i aquest 
cap de setmana comença 
les fases de permanència. 
El rival serà el Basquet Pia 
Sabadell i el primer partit 
es disputarà el dissabte, a 
les 6 de la tarda a la plaça 
del Nord. L’eliminatòria 
es disputa al millor de 
tres partits, i en cas de 
necessitar el partit de 
desempat també es jugarà 
a la plaça del Nord.

L’últim tren de la 
salvació per l’Europa 
passa pel Nou Sardenya
Només una victòria contra el Sabadell B a casa li val 
al conjunt gracienc per dependre de si mateix

Umbro vestirà l’Europa les 
pròximes 4 temporades. La 
marca anglesa serà l’encarregada 
de vestir els equips del club 
gracienc, tal com ja va fer les 
temporades 00/01, 01/02 i 02/03. 
Amb aquest acord, L’Europa 
s’uneix així a altres equips que 
també vesteixen aquesta marca 
com l’Everton, el West Ham, el 
PSV o la selecció d’Irlanda.

Albert Vilardaga

A rriba l’última jornada a 
la Tercera Divisió i l’Eu-
ropa ha deixat els deures 
pel fi nal. L’objectiu de se-
gellar defi nitivament la 

permanència passarà aquest diu-
menge, a partir de les 12 hores, pel 
Nou Sardenya en el partit contra el 
Sabadell B. L’única opció que por-
taria els graciencs a dependre de 
si mateixos seria guanyar el par-
tit a casa, a priori contra un rival 
més dèbil, el cuer i que ja arriba 
matemàticament descendit, però 
la falta de gol que ha patit l’equip 
de Joan Esteva al llarg de tota la 
temporada esta sent una llosa per 
aconseguir l’objectiu d’allunyar-se 
de les places del descens no com-
pensat.

A més de l’Europa, els equips 
implicats en la lluita per escapar-
se de l’última posició de descens 
no compensat són el Santfeliuenc, 
el Cerdanyola i la Montañesa. Els 
graciencs sumen 44 punts, un 
menys que els del Baix Llobregat 
i els vallesans, i dos més que la 
‘Monta’. Si els escapulats aconse-
gueixen els tres punts, ja no hau-
ran de patir més ni mirar que fan 
els rivals, però sinó, la salvació es 
podria complicar i acabar de la pit-
jor manera possible, la qual cosa 
podria fer trontollar fi ns i tot el fu-
tur del club.

Si la Montañesa no aconsegueix 
la victòria, l’Europa també aconse-
guiria la salvació, sigui quin sigui 
el resultat al Nou Sardenya, però 
sinó es podria donar diverses ca-

ramboles de dobles, triples o fi ns 
i tot quàdruples empats, on l’Eu-
ropa en sortiria malparat pràcti-
cament en tots els casos per cul-
pa del gol average. En qualsevol 
triple o quàdruple empat amb els 
seus rivals, els graciencs en sor-
tirien perjudicats i serien l’equip 
que ocuparia la plaça de descens. 
L’única carambola que li serviria 
a l’Europa per salvar-se en cas que 
només s’aconsegueixi l’empat al 
Nou Sardenya i com a conseqüèn-
cia s’empati a punts amb els rivals, 
seria empatar a punts només amb 
la Montañesa, i per tant, donaríem 
per fet que els de Nou Barris gua-
nyarien el seu partit, ho haurien de 
fer per menys de 5 gols de diferèn-
cia, i que tant el Cerdanyola com 
el Santfeliuenc haurien de puntu-
ar. O bé, que la Montañesa guanyi, 
el Cerdanyola puntuï i al mateix 
temps el Santfeliuenc perdi per 5 
gols o més de diferència, una ca-
rambola gairebé impossible.

Amb l’objectiu que els tres punts 
no s’escapin del Nou Sardenya, i 
oblidar qualsevol tipus de com-
binació de resultats, l’Europa ha 
posat en marxa una promoció on 
cada soci del club podrà portar de 
franc dos acompanyants perquè 
donin suport a l’equip.

D’altra banda, l’Europa ha con-
firmat la seva presència un any 
més al tradicional Torneig dels 
Històrics del futbol català, que se 
celebra al Municipal del Guinardó 
el mes d’agost. Els graciencs, que 
han participat en 21 ocasions, van 
ser campions en l’edició del 2010, 
però des de llavors no han aconse-
guit passar de la primera fase.•

L’Europa jugarà un dels partits més importants dels últims anys. Foto: À. Garreta.
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Les jugadores del CN Catalunya van aixecar el títol a casa. Foto: CNC.

A.V.

Objectiu aconseguit. El 
CN Catalunya jugarà 
la temporada vinent 
la Primera Divisió des-
prés de guanyar les fa-

ses d’ascens, que es van disputar a 
la piscina de Can Toda. El ‘Cata’ va 
demostrar ser el millor equip dels 
aspirants, va derrotar a la fase de 
grups el CN Corunya (15-5) i el 
CDN Bidasoa (10-4), a les semifi -
nals el Waterpolo 9802 (15-5) i a la 
fi nal el CN Martorell (10-6) en un 
partit que van dominar de principi 
a fi , on les gracienques van acon-
seguir trencar-lo al segon període 
amb un parcial de 4-1 que va ser 
decisiu. El tècnic del conjunt gra-
cienc explicava que el seu equip 
va aconseguir anar de menys a 
més al llarg de les fases, que les 
seves jugadores van començar 
amb nervis pel fet de jugar davant 

Les noies del CN Catalunya 
aconsegueixen l’ascens 
a Primera Divisió
Les jugadores de Gabor Egedi van derrotar a la fi nal el Martorell (10-6), i ara el club 
treballarà per poder fer front a les despeses que suposa disputar aquesta competició 

Esports

per poder fer front a les despe-
ses que suposa jugar aquesta ca-
tegoria. El fet que només hi hagi 
3 equips catalans, a més del CN 
Catalunya, i que la resta siguin de 
la comunitat de Madrid, del País 
Basc o del País Valencià, fa que els 
equips s’hagin de desplaçar molts 
quilòmetres, la qual cosa encareix 
molt la competició. Des del club 
apunten que estan lluitant per tro-
bar patrocinadors que ajudin a fer 
front a aquestes despeses que cal-
culen que podrien arribar a pujar 
fi ns els 12.000-14.000 euros.

El tècnic del conjunt gracienc 
ha admès que a nivell esportiu ja 
està pensant en la temporada vi-
nent, i que el primer objectiu que 
es marca per a l’equip haurà de 
ser provar-se en aquesta nova lli-
ga, comprovar quin nivell tenen 
contra aquests nous rivals als 
quals no estan acostumades a en-
frontar-se i ser el màxim de com-
petitives possible.•

El Gràcia FS 
guanya un rival 
directe i s’allunya 
del descens
El Club Gràcia Futbol 
Sala va derrotar per 
4-2 l’Atlètic Sant Joan 
i s’allunya dels seus 
principals competidors 
per escapar-se de la zona 
de descens. Els graciencs 
avantatgen amb 5 punts el 
Montseny, el seu principal 
perseguidor, quan només 
resten tres jornades per 
acabar la lliga.

Breus

Iván Planella, 
suma dos 
guardons pel 
Tres Peons
Un dels joves del Tres 
Peons, Iván Planella, 
va ser el millor sub 10 
en el torneig d’actius 
de Catalunya. Fa unes 
setmanes, va ser un dels 
14 participants del club al 
campionat de Catalunya i 
va quedar sotscampió de 
la categoria sub 8.

prop de 300 persones, un fet poc 
habitual, però que mica en mica 
ho van anar superant i gràcies a 
un esforç de concentració, a la fi -
nal van mostrar el seu millor wa-

terpolo. A més, la jugadora del CN 
Catalunya, Martina Terré, va rebre 
el de millor portera.

El proper objectiu del ‘Cata’ és 
trobar una nova font d’ingressos 
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Editorial

Ni parlar de tornar
a l’infern. Europa!

L ’Europa recorda molt bé aquell 27 de juny de 2004 quan tots els 
mals averanys, tot el drama mastegat durant setmanes i tota la 
mala sort van coincidir al camp de l’Hospi. L’equip local no va po-

der vèncer el Llevant B i va condemnar de rebot els escapulats a bai-
xar a Primera Catalana. Aquell partit, que partia d’un 0-1 a favor dels 
frangivermells en el partit d’anada, va acabar a la pròrroga i els de la 
Feixa Llarga van perdre l’eliminatòria als penals. Iago es deia el botxí, 
el que va acabar marcant l’últim penal a favor dels granotes. L’Hospi 
no va pujar i l’Europa va acabar confi rmant el descens. Els socis no 
tan joves i els veterans recorden bé aquella tarda-vespre, a l’Indepen-
dent ho vam explicar en portada en un llunyà número 73, i aquest cap 
de setmana res d’allò pot tornar a passar.

Ha estat un mal any al Nou Sardenya, amb moltes convulsions soci-
als abans, durant i després del canvi de directiva, amb conspiracions 
que han desgastat els millors militants de la samarreta escapulada i, 
a sobre, amb la pilota que no ha volgut entrar. El club arriba molt jus-
tet a aquest fi nal de temporada, amb els números encara per quadrar, 
amb el killer Civil lesionat, amb una plantilla per refer i amb cap gol 
marcat en els últims quatre partits. Però a diferència de l’any 2004 tot, 
absolutament tot, l’ascens o el descens, és a les nostres mans. Si l’Eu-
ropa marca un gol més que el cuer, el Sabadell B, conservarà la catego-
ria, facin el que facin els altres rivals, els que baixin de manera directe 
i els que es vegin perjudicats pels descensos compensats.

És a les nostres mans, no només a les dels jugadors. Ho diem a la 
manera que rebríem un calvot de Pepe Rubianes. Que juegas tu?, di-
ria l’enyorat actor galaicocatalà. Sí, diumenge tenim partit a les 12 del 
migdia, al Nou Sardenya. Ara que a la Vila molts fan veure que els in-
teressen els clubs locals, faríem bé de rebre el cuer amb el camp ple. I 
a guanyar. En honor als 50 anys dels que van eliminar el Saragossa a la 
Copa. I fi ns l’any que ve que no ha estat res.•

El ple d’aquest dimecres ha posat en evidència els ritmes 
de la tramitació municipal en el nomenclàtor, aprovant el 
passatge Isabel Vicente, entre Bailèn i Quevedo, i la plaça 
Maria Mullerat al Coll, quan aquestes propostes ja s’havien 

validat en el passat mandat y nunca más se supo... Per la via dels fets 
consumats, i escarmentats per l’experiència, alguns consellers ja han 
començat a utilitzar la nova denominació que es reivindica per reba-
tejar la plaça del Poble Romaní com la plaça del Poble Romanó, i que 
la tramitació municipal segueixi anant al seu ritme.

El
depen-

dent
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Cartes al director

Nova llei del Talió

En un passat, un xic ja passat, l’anomenada 
Llei del Talió consistia en fer sofrir al delin-
qüent -i sols a ell-, un dany igual a aquell 
que havia causat. Aquest progrés jurídic 
limitava els excessos en la venjança per 
part dels integrants inclosos en el grup 
en el qual hi era el perjudicat, actuant 
contra d’altres membres del clan en què 
s’integraven amb l’agressor. 
Punt i ratlla, fem un salt de l’ahir a l’avui. 
No és el moment per entretenir-se respec-
te a les detencions, interrogatoris, judicis, 
sentències, compliment de les penes im-
posades a membres d’ETA, i veure cer-
car paral·lelismes aplicats a components 
dels pocs localitzats del GAL. Els membres 
d’ETA que estan complint les sentències te-
nen, en principi, els benefi cis de la Llei del 
Talió, a ells i sols a ells, en complir la pena 
imposada. Però la pena suportada als seus 
familiars (mares, pares, fi lls, parelles, fa-
mília tota), condemnats -sense sentèn-
cia de cap mena- a haver de desplaçar-se 
centenars de quilòmetres i en un ambient 
gents amistós, per poder veure’s en temps 
limitat i controlat al familiar empresonat, 
una pena, càstig, sense cap suport legal, 
contradiu una actualitzada Llei del Talió. 
Tenir un familiar pres qualifi cat com a de-
linqüent membre d’ETA implica no tenir el 
“benefi ci” que els permeti gaudir de veure 
al familiar situat proper, sent fàcil mante-
nir-hi un contacte visual i raonant, repar-
tint esperances i il·lusions més o menys 
possibles i properes. 

Ramon Besora, jurista 

Ull de 
dona

Conxa Garcia

M ’arriba de la Marea Blanca una 
Anàlisi de l’avantprojecte de llei 
de fórmules de gestió de l’assis-

tència sanitària amb càrrec a fons pú-
blics, a través del Servei Català de la 
Salut. Reprodueixo les conclusions fi -
nals perquè és un tema que ens afecta a 
totes: “En defi nitiva creiem que aquest 
Avantprojecte continua camufl ant i per-
vertint el concepte que tot el diner públic 
ha d’anar al 100% a entitats públiques 
i no al capital de negoci d’uns quants. 

El que fa l’Avantprojecte és perpetuar i 
agreujar el model sense transparència ni 
control, fomentar l’amiguisme, les pre-
bendes polítiques en el territori (segons 
poders municipals de determinats colors 
polítics) el lucre, les portes giratòries... 
la corrupció. Com fi ns ara, però regulat 
amb cobertura legal. La diversitat de pla-
taformes i moviments en defensa de la 
sanitat pública lluitarem i denunciarem a 
les institucions per tal que la salut no si-
gui un negoci dels grans lobbys, ni que si-
guin de petites fundacions o organismes 
opacs, sense cap control públic. Les ciuta-
danes i ciutadans en som propietàries/s 
de la nostra salut i paguem amb els nos-
tres impostos per ser-ho també de la 
nostra sanitat com un dret inalienable 
allunyat del mercat i els interessos em-
presarials i polítics”.•

Avantprojecte de sanitat

Perpetua i agreuja el 
model sense control, 
fomenta l’amiguisme, 
les portes giratòries...

Què en 
penseu 
dels 
tancaments 
al Parc Güell 
per visites 
escolars? Irene Guadan 

Veïna

Tot el que afavoreixi els veïns i ens 
alliberi una mica de la pressió turís-
tica em sembla bé. A vegades costa 
moure’s pel barri i sentir-lo nostre, 
així que em sembla genial que tan-
quin unes hores el parc perquè hi 
pugui anar la canalla.

Gemma Tribó
Farmacèutica

Jo ni ho he notat. També és com-
prensible, a la farmàcia no venen 
gaire turistes. De tota manera, ens 
sembla bé que els nens puguin gau-
dir del parc sense turistes per unes 
hores.

Juan Martín
Restaurador

A mi, és obvi, no m’ha benefi ciat 
gens. Durant aquests tres dies he 
venut menys els matins, però no 
és el principal problema que tenim 
els restauradors i comerciants de 
la zona.

George Pawlus
Turista britànic

Com a professor jubilat, em sembla 
bé. Crec que els nens de Barcelona 
han de poder gaudir també de la 
ciutat i del parc i entenc perfecta-
ment que se’ns tanqui l’accés als 
turistes unes hores.

per Jaume Ribas
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Opinió convidada

En defensa de l’esport de barri

L ’esport és un element clau de l’educació, la cultura, la 
integració, i la vida social. És indiscutible que l’activi-
tat esportiva contribueix a la cohesió social, així com a 

una millora de la salut i el benestar i genera activitat eco-
nòmica, per aquest motiu la promoció i el desenvolupa-
ment de les activitats esportives han de ser, i per nosaltres 
són, prioritaris.

El model esportiu de la ciutat de Barcelona està consoli-
dat, té consens i és d’èxit, tant pel que fa a l’activitat física 
com per a la promoció de l’esport de base i els esdeveni-
ments que posicionen la ciutat en un nivell internacional.

L’activitat esportiva té una incidència signifi cativa en la 
vida quotidiana d’una gran part dels ciutadans, com demos-
tra el fet que l’esport és el principal factor d’associacionis-
me a la ciutat de Barcelona, per aquest motiu les persones 
que tenim responsabilitats en el disseny de les polítiques 
públiques tenim l’obligació de posar els mitjans necessaris 
per facilitar la pràctica esportiva, així com donar suport als 
clubs, consells esportius i entitats que treballen cada dia, de 
vegades en situacions adverses, sense gaire infraestructu-
ra ni recursos humans ni materials, fent grans esforços per 
afavorir la pràctica esportiva. Així ho va procurar fer Maite 
Fandos, Regidora de Gràcia el passat mandat i Tinent d’Al-
calde d’Esports del govern encapçalat per l’Alcalde Trias.

Darrerament hem vist com dues entitats com l’Europa 
i el Pedagogium han perdut la gestió dels equipaments es-
portius municipals que gestionaven. Aquestes dues situaci-
ons, lamentables, s’haguessin pogut evitar si el govern ha-
gués fet servir totes les eines que té al seu abast per donar 
suport a les entitats de base, les entitats arrelades al barri, 
que són les principals usuàries dels equipaments que, fi ns 
ara, gestionaven. Aquesta situació s’hagués evitat si el go-
vern tingués el foment de l’associacionisme, i en aquest 
cas l’esportiu, a la seva agenda política, com una prioritat 
i haguessin apostat per la Gestió cívica en els equipaments 
esportius municipals.

La Gestió cívica permet atribuir a una entitat sense 
ànim de lucre la gestió d’activitats, equipaments o serveis 

municipals susceptibles de gestió indirecte, per exemple és 
el model de gestió que en el passat mandat es va implan-
tar en la Violeta amb la Coordinadora de Colles de Cultura. 
Llavors ja veiem que, si volíem que fos un model d’èxit i 
de ciutat, era necessari desenvolupar un marc legal que la 
fes menys vulnerable jurídicament. Finalment, a fi nals de 
mandat, vam aprovar unes bases que ens permetien adap-
tar la gestió a diferents situacions, en aquests moments 
molts equipaments municipals estan sent gestionats en 
gestió cívica, per tant, les eines hi són, necessitem que hi 
hagi la voluntat.•

L’Europa ha perdut la concessió del camp de l’Àliga. Foto: À.Garreta.

Opinió
La 

setmana

Tenim coherència?

Josep A. Torralba

Hi ha un tema que s’ha posat de 
moda aquests dies, com és el la 
gestió dels equipaments esportius 

al Districte. Suposo que la majoria s’ha 
pogut anar informant. Haig de dir que 
m’han sorprès moltes coses: declaraci-
ons, tuits, publicacions... i una d’elles va 
ser l’editorial del número 665 d’aquest 
diari. Vaig a fer demagògia (sempre em 
diuen aquesta paraula quan dic alguna 
cosa que no agrada del tot). 

Primer, què sentiríem la gent de 
L’Indepe si ens passés una cosa sem-
blant i passéssim a mans d’algú sense 
poder ni posar uns mínims, unes líni-
es vermelles, per garantir la seva con-
tinuïtat com a mitjà de comunicació 
gracienc, tal com el coneixem ara? Que 
ens diguessin sí, sereu usuaris prefe-
rents, tindreu l’espai que vulgueu per 
escriure sobre el barri, però haureu de 
compartir aquest espai amb altre tipus 
d’informació i això suposarà canvis en 
l’estructura del mateix i cada línia cos-
tarà a l’associació quatre vegades més 
del que costa. Suposo que a ningú de 
nosaltres ens suposaria cap problema, 
dedueixo per l’escrit, i entenc que l’ad-
ministrador pugui calmar els ànims, 
ell no surt perdent. Gràcia, sí. Perdem 
identitat, orgull. Deixarem de tenir 
equips de base i molts nens no podran 
fer esport on volien, als clubs de Gràcia, 
entre d’altres coses, segurament, per la 
pujada de quotes que pot signifi car. I, 
com a absurditat fi nal, diré que és cu-
riós que en un moment on la gentrifi -
cació, que els graciencs no puguin que-
dar-se al barri i el turisme...són un dels 
eixos de la política, traiem la gestió a 
tres entitats gracienques i li donem a 
gent de fora. 

Què gran és la coherència!•

ba

Berta Clemente i Sílvia Mayor, conselleres del Grup Municipal 
Demòcrata de Gràcia

Aquesta situació s’hagués 
evitat si el govern tingués el 
foment de l’associacionisme 
de la seva agenda política
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Opinió convidada
El 

bloc

El perfi l baix

Albert Balanzà

Avui us explicaré el concepte perfi l 
baix. Es tracta d’aquella informació 
que arriba a la redacció d’un mitjà 

de comunicació i per les raons diverses 
i inescrutables, però mai relacionades 
amb la pràctica del periodisme, acaba re-
dimensionant-se per sota del que objecti-
vament seria necessari. La premsa que es 
fa a Catalunya ha practicat amb diligèn-
cia el perfi l baix sobre temes que ara sur-
ten d’informes policials i que acaben es-
quitxant els grans pròcers del país. Perfi l 
baix era l’ordre als anys vuitanta, noranta 
i més enllà, i ens vam acostumar a enviar 
directament a la mitja columna aquells 
afers que ja ni ens preocupaven de desta-

par, perquè ja ens els servien mastegats 
la premsa de Madrid. No és que ells fos-
sin millors, perquè tampoc parlaven (o 
aplicaven el perfi l baix a la investigació de 
pràctiques habituals que ara coneixem 
dels grans pròcers del seu país o de la 
seva capital). El resultat per al periodis-
me era que a Madrid hi havia una certa 
lluita per destapar aquests casos i perio-
distes d’un o altre mitjà ni es dirigien la 
paraula ni tan sols anaven a dinar o sopar 
junts. Aquí tots érem molt amics però no 
trèiem ni un puto tema d’aquest tipus. 
Vam viure a l’oasi. Hi va haver excepci-
ons, esclar. Felicitats a alguns escrits del 
Triangle amb els Pujol o de El Periódico 
amb el cas Pallerols, però no van ser una 
norma habitual. Ara els periodistes cata-
lans no som tan amics, sobretot a causa 
del Procés, fi ns al punt que ens hem acos-
tumat tant a opinar sobre política que ja 
ens insultem directament i en públic. Ja 
no som a l’oasi perquè l’oasi només ha 
existit per a uns quants, i el periodisme a 
cada bugada ha perdut un llençol.•

Opinió convidada
Xavier Oller, Ateneu Llibertari de Gràcia

Varo: surrealista, llibertària...

Vivíem a l’oasi, amb 
excepcions, i el 
periodisme ha perdut 
un llençol a cada bugada

S obta pensar que Remedios Varo (1908-1963), veïna 
de la plaça Lesseps des de l’any 1932 al 1937 i una de 
les pintores surrealistes més reconeguda internaci-
onalment, sigui una autèntica desconeguda a la Vila 
de Gràcia. Mentre a EUA i a Mèxic és considerada 

com una artista de culte, la llarga nit franquista i el silen-
ci que la va succeir han passat per sobre la seva condició de 
dona lliure, feminista i llibertària. La seva obra de desbor-
dant sensibilitat, onírica i màgica, capaç de fer-nos qüestio-
nar la nostra realitat i trobar camins per transcendir-la, res-
ta desconeguda per nosaltres. 

Remedios, potser la pintora catalana més reconeguda 
mundialment, va néixer al poblet gironí d’Anglès, poblet que 
llavors s’industrialitzava i entrava a la modernitat. Des de 
petita hauria de conviure amb un món carregat de contra-
diccions, entre el pare, lliurepensador i esperantista que 
donà suport a la revolta de la Setmana Tràgica i la mare car-
regada de prejudicis religiosos.

Va estudiar a Madrid, a la Residencia de Estudiantes, com-
partint estudis amb Salvador Dalí, Lorca i Buñuel. Allí va co-
nèixer al dibuixant anarquista Lizarraga amb el que es va 
casar i es va instal·lar a París on es relacionaria amb el movi-
ment surrealista. A l’any 1932 va venir a viure a Gràcia i es va 
començar a conèixer la seva producció artística. Remedios 
es va relacionar amb els cercles avantguardistes de Lleida i 
Barcelona i va formar part del grup logicofobista que faria la 
seva primera exposició col·lectiva a les Galeries Catalonia el 
maig de 1936. Les parets del pis de la plaça Lesseps foren un 
gran llenç per pintures que mai es podran recuperar.

Profundament antibel·licista es va afegir a la insurgèn-
cia llibertària contra el feixisme. Així va conèixer Benjamin 
Peret, el poeta surrealista d’ideologia trotskista que va ve-
nir a lluitar, junt amb Durruti, al front d’Aragó. Aquella 
dona lliure que trencava tots els convencionalismes de l’Es-
panya carrinclona aviat va formar parella amb el que era 
un símbol del pensament anticlerical. Al voltant dels fets 
de maig del 37 la parella va fugir cap a França escapant de 
l’estalinisme.

Seguiren una vida de pel·lícula; foren detinguts i empre-
sonats durant mesos. Després fugiren cap a Casablanca, on 
no sabem si trobaren Bogart, però sí que van poder fugir 
cap a Mèxic. Va ser en aquest país on va madurar l’obra de 
Remedios, formant part d’un important grup d’intel·lectuals 
i artistes, entre els que destaca Leonora Carrington, Frida 
Khalo o el mateix Luis Buñuel...

Des del seu pis de la plaça Lesseps, aquesta dona d’aparen-
ça feble, va generar bellesa i dibuixar confl ictes socials i per-
sonals. Després, el seu món creatiu i lliure va ser perseguit 
pels seguidors de Hitler, Franco i Stalin i vàrem perdre el de-
senvolupament inquietant de la seva imaginació. 

Quan passegem pels carrers de la Vila encara ens corprèn 
topar-nos amb un carrer i un institut públic amb el nom d’un 
inquisidor com el Secretari Coloma. A la Gràcia avantguardis-
ta i sempre d’idees avançades, amant de la llibertat, de l’art 
i del saber científi c, li escau recuperar la fi gura de Remedios 
Varo, aixecant el mantell d’invisibilitat que ha caigut sobre les 
dones i enfrontant així als inquisidors, la màgia de la llibertat 
i una visió del món oberta i plena de matisos. •

Primera batallada de ‘La Campana de Gràcia’.
El 8 de maig de 1870 apareix el primer número –la primera batallada, expressió que sempre va 
utilitzar la revista–, de La Campana de Gràcia, publicada per l’editor Innocenci López Bernagossi. 
El títol del nou setmanari, pres de la campana de Rius i Taulet que no havia parat de sonar en tota 
la Revolta de les Quintes del mes d’abril d’aquell mateix any, li fou suggerit al seu impulsor per 
Valentí Almirall. La Campana es va publicar fi ns al 1934 i, cada vegada que era clausurada per ordre 
governativa, l’editor treia al carrer una altra publicació, L’Esquella de la Torratxa. Malgrat no ésser 
una revista gracienca per se, La Campana és sens dubte la capçalera més famosa de la història, amb 
cognom gracienc i un referent irrepetible de la premsa satírica de Catalunya.

Pep Gorgori, Gerard Maristany i Albert Musons. 
Taller d’Història de Gràcia.

Notícies de la Gràcia independent
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Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Exposicions
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)

Fins al 31 de maig
Taped_Art by PPCamous. Patricia 
Paredes Camous ha desenvolupat la seva 
carrera com a directora d’art en publici-
tat entre Nova York, Madrid, París i actu-
alment a Barcelona. L’artista es va formar 
en disseny gràfi c i il·lustració a Caracas. 
Paral·lelament ha desenvolupat el seu pro-
jecte artístic Taped-art, que sorgeix de la 
necessitat de crear alguna cosa analògica 
però que sens dubte està infl uenciat per 
l’estructura de l’ordinador. Tape-art bar-
reja el collage amb cinta adhesiva i pintu-
ra, formant fi gures geomètriques “perfec-
tes” però amb l’error artesanal, generant 
patrons que es repeteixen creant textures 
d’ordinador fetes a ma. 
Verdi_Verd espai d’art (Verdi, 102)

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)

Fins 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)

Actes
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 

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

Dissabte 13 de maig
V Indiscret: La Prohibida + Algora+ Santi 
Capote.
Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 20.30 h

Cantautors i micro obert: Tintoreria La 
Viuda.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21.30 h

Concert: The Lazy Lies.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 22 h

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

Diumenge 14 de maig
IV recital d’haikus. Un recital obert a tot-
hom, on es llegiran i comentaran haikus 
(poemes breus japonesos). Es repartiran 
versos entre tots els assistents per com-
partir una estona de poesia.
Haiku (Montseny, 7), a les 11 h

Barcelona Bluegrass Jam.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 19.30 h

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

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

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

Dilluns 15 de maig
Inauguració de l’exposició Junts cons-
truïm Gravi, una visió fotogràfi ca dels 50 
anys d’aquest centre.
Seu del Districte de Gràcia (Pl. Vila, 2), a 
les 19 h 

Setmana de la Poesia: espectacle Hola 
Federico. Basat en el llibre d’Antoni-
na Rodrigo Garcia Lorca en Catalunya. 
Rodrigo és una de les grans especialis-
tes en la vida i obra de l’artista granadí. A 
càrrec de l’actriu Assumpta Rojas Gibert. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h

Dimarts 16 de maig 
Setmana de la Poesia: recital dels alum-
nes de poesia d’Aula de Escritores. La pro-
fessora Sílvia Serret i els alumnes del seu 
curs de poesia oferiran una lectura d’una 
hora de durada a tothom que vulgui des-
cobrir veus noves.
Aula de Escritores (Sant Lluís, 6), a les 18 h
 
Setmana de la Poesia: Recital amb Arnau 
Pons, Blanca Llum Vidal, Núria Armengol 
i Guim Valls. 
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 
3-11, baixos 3a), a les 19.30 h

Concert: Toboggan Tones.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21.30 h

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

Dimecres 17 de maig
Xerrada: L’illa dels somnis. Miqui Puig 
i Joan Ferrarons sobre ‘Kruso’ de Lutz 
Seiler.
Taifa (Verdi, 12), a les 19.30 h

Jam acústica: Loqueterroting Jam 
Session.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21 h

Dijous 18 de maig 
Tallers de descoberta: Andy Warhol i el 
pop-art, a càrrec d’Arqueonet.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg Vall d’Hebron, 65-69), a les 18 h 

Conferència: De Kingston a Brixton i de 
l’ska al blue beat. A càrrec de Fernando 
Muñiz.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 19 h

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

Buenas Costumbres Salsa Quartet.

Nota79 (Vallirana, 79), a les 22 h

Concert: Miriam & The Blues Preachers.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

Divendres 19 de maig
Concert: Els Terrícoles del Capità Twang 
+ Three Lonely Men.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 22 h 

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

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

Entitats

Amb el suport de

XIII Setmana Cultural País Valencià 
Dissabte és la jornada popular de la setmana cultural: a les 12 h comença la 
Dansà a càrrec de La de la Panxa Pelà, després la cercavila amb Banda La 
Valenciana, i la paella popular a les 14.30 h. A la tarda (17 h) començarà la 
Xaranga “La Mentireta”, i a partir de les set, concerts amb La Gira d’Escola 
Valenciana, Projecte Kalatrava, Candela Roots, Trocamba Matanusca i Pupil·les. 
Dissabte 13 de maig al Passeig de Sant Joan amb Sant 
Antoni Maria Claret de les 12 h a les 19 h

Recomanem

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

Diumenge 14 de maig
1a matinal de Country al Centre de 
Gràcia.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 11 h

61è Aplec de la Sardana de Gràcia. Amb 
les cobles La Principal del Llobregat, 
Sant Jordi Ciutat de Barcelona i 
Jovenívola de Sabadell. Cargolada al mig-
dia. Organitza la Fundació Festa Major 
de Gràcia 
Plaça Joanic a les 11 h i a les 16.30 h

Dimecres 17 de maig
Xerrada: Els Tres Tombs. Història dels 
animals i els transports d’un país. A càr-
rec d’Andreu Bernadàs, president dels 
Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h
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Aldo Aranda i 
Sarah Nichols, 
junts a Gràcia 
Territori Sonor 

S.M.

La narradora i arpista Sarah 
Nichols és la fundadora del pro-
jecte Modern Troubadours, que 
reuneix gent de diferents cultu-
res a través de la música i dels 
contes populars de diversos pa-
ïsos. Nichols, juntament amb el 
percussionista Aldo Aranda, ha 
portat aquest projecte a diver-
sos continents, oferint concerts 
i tallers. Aranda fusiona tècni-
ques i disciplines (teatre musi-
cal contemporani, improvisació, 
dansa i tecnologia) elevant la 
percussió a un nou nivell d’ex-
pressió “revolucionari”. Gràcia 
Territori Sónor els ha esco-
llit per a la propera acció dels 
Encontres 2017 en l’espai-temps, 
que tindrà lloc dijous 18 de maig 
a les 20 h a la seu de l’entitat. 
Segons GTS, aquesta vetllada 
transporta l’espectador “a un 
món musical on la improvisa-
ció, la narració i la performance 
es fonen en completa harmonia 
amb l’ànima-cos i les seves di-
verses reaccions i personalitats.

‘Érase una vez un 
Rey’, al Teatre de 
l’ACIDH divendres
La companyia teatral 
salvadorenca TNT 
presenta aquest divendres 
12 de maig al Teatre de 
l’ACIDH (Milà i Fontanals, 
49), l’obra Érase una vez 
un Rey, del grup Aleph 
Adaptación. L’entrada 
és lliure, amb aportació 
voluntària al fi nal. 

Breus

Silvia Manzanera

El Lliure de Gràcia com-
memorarà el 125è aniver-
sari de la Cooperativa La 
Lleialtat, entitat que va fer 
possible l’existència del te-

atre del carrer Montseny, amb la 
lectura dramatitzada el proper 15 
de maig en una única funció d’El 
ferrer de tall. Lluís Pasqual serà 
l’encarregat de dirigir un dels 
textos més cèlebres de Frederic 
Soler (més conegut com a Serafí 
Pitarra) i una de les peces més vi-
ves en la memòria popular del tea-
tre anterior a Josep M. de Sagarra. 
La dramatúrgia va a càrrec de 
Marc Artigau i amb un reparti-
ment d’alçada: Joan Amargós, 
Quim Àvila, Andreu Benito, Jordi 
Bosch, Imma Colomer, Rosa Maria 
Sardà, Joan Solé, Emma Vilarasau 
i Carles Pedragosa a l’acordió. El 
ferrer de tall es va estrenar el gener 
del 1874 al Teatre Romea

 La cooperativa de la Lleialtat, 
que va originar després la creació 
del Teatre Lliure, va néixer amb 
la voluntat de no excloure cap 
obrer del barri. Això sí, no podien 
ser comerciants. La seva activitat 
va transcórrer fi ns al 1924 en un 
seguit de locals provisionals, fi ns 
que es va inaugurar el local nou al 
carrer Montseny, als terrenys de 
Can Pardal, dissenyat per Antoni 
Millàs el 1923 i ampliat per Josep 
Maria Sagnier i Vidal-Ribas en 
unes reformes dels anys 30.

El Lliure celebra el 
125è aniversari de 
la Lleialtat amb una 
lectura de Pitarra
Lluís Pasqual dirigirà El ferrer de tall el 15 de maig

A partir del 1939, i fi ns al 1948, 
la cooperativa va poder mantenir 
el servei de botiga, abastida per la 
Comisaría de Abastecimientos y 
Transportes que controlava el ra-
cionament. Als anys 50 va comen-
çar a intentar sortir de l’estanca-
ment. Amb la mort d’en Franco es 
va obrir un període de grans pers-
pectives en el qual també es va 
constatar la greu crisi econòmica 
que patia l’entitat. Mentre inten-
taven trobar-hi solució, el novem-
bre de 1975 el president de l’enti-
tat, Joaquim Gubern i Palacios, va 
conèixer en Fabià Puigserver, es-
cenògraf. D’aquella trobada, en va 
néixer el Lliure el 1976. 

Tancada per reformes al no-
vembre del 2003, la sala va tor-
nar a l’activitat el 2010. Per cele-
brar aquestes quatre dècades, el 
Lliure ha recuperat aquesta tem-
porada el muntatge que va reben-
tar la taquilla l’any 1989, Les no-
ces de Fígaro. I per commemorar 
els ciments del seu projecte, el 
Lliure de Gràcia farà aquesta lec-
tura dramatitzada d’El ferrer de 
tall, de Serafí Pitarra.•

De la trobada entre 
Joaquim Gubern i 
Fabià Puigserver el 
novembre de 1975 
va néixer el teatre

Els impulsors de la cooperativa la Lleialtat. Foto: Taller d’Història de Gràcia

Teixidors a Mà. El 1892, onze socis 
de la cooperativa Teixidors a Mà, 
alguns dels quals eren paletes, 
se’n va escindir i va decidir fundar 
La Lealtad, amb seu al carrer 
Montseny. La cooperativa va néixer 
amb la voluntat de no excloure cap 
obrer del barri. No hi va faltar el 
grup de teatre, que es va estrenar 
el 1924 dirigit per Francesc 
Guasch i que va continuar actiu 
intermitentment fi ns al 1955.
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Alien: Covenant. 16.15, 19.10, 

22.05.
• Los pitufos: La aldea escondida. 

Ds, dg, 16, 18.05.
• Un golpe con estilo. Dv, dl, dm, 

dc, dj, 16, 20.30. Ds, dg, 20.10.
• Plan de fuga. Dv, dl, dm, dc, dj, 

22.25. Ds, dg, 22.15.
• Fast & Furious 8. Dv, dl, dm, dc, 

dj, 18, 22.15. Ds, dg, 22.15.
• Stefan Zweig: Adiós a Europa. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 22.10.
• La bella y la bestia. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 16.05, 19.10.
• Maravillosa familia de Tokio. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 
20.20, 22.30.

• Mañana empieza todo. Dv, dl, 
dm, dc, dj, 16.

• El bebé jefazo. Dv, dl, dm, dc, dj, 
18.10. Ds, dg, 16, 18.05.

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

• Guardianes de la Galaxia Vol.2. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 19, 
22.

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

• El círculo. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 18.05, 20.15, 22.20.

• Z. La ciudad perdida. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16.10, 19.05, 22.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Dancing Beethoven. Dv, 18. Ds, 

dl, dm, dc, dj, 18.15. Dg, 19.
• Herederos de la bestia. Dj, 22.
• Guardián y verdugo. Dv, ds, dm, 

dc, dj, 16, 18, 20. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 20. Dl, 18. Dm, 16, 18.

• Paraíso. Dv, 18. Ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 20.

• Incerta Glòria. Dv, ds, dm, dc, 
16. Dc, 20.

• El otro lado de la esperanza. 
Dm, dc, dj, 16.

• Los demonios. Dm, dc, 17.50. Dv, 
ds, dc, dj, 22. Dg, 20.45.

• La estrategia del silencio. Dv, 
19.30.

• Dos col·legues al rescat. Dv, 16. 
Ds, 12, 16, 18. Dg, 20.

• Casa Àsia: Under Heaven. Ds, 20.
• VIII BCN Sports Film Festival. 

Dv, 20.
• Sarkar 3. Dv, ds, 22.30. Dg, 16.30. 

Dl, 19.
• Faust (òpera). Dj, 17.
• I puritani (òpera). Dc, 19.30.
• Boticelli inferno. Dj, 20.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748 www.cinemes-
texas.cat]
• Sala 1: Paterson. 15.50, 18, 20.10. 

Capità Fantastic, 22.15.
• Sala 2: Els exàmens. 18, 22.15. 

Reina Cristina, 16, 20.20.
• Sala 3: La Ballarina. 16, 18, 20. 

Frantz, 22.
• Sala 4: María y los demás. 16, 18. 

Els exàmens, 20. Comanchería, 
22.20.

Texas nanos. Ds i dg, 16.00. 3€.
• Sala 2: La vida d’en Carbassó. 

Verdi. Verdi, 32. 
• Nieve negra. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.
• Alien: Covenant. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 11.30, 16, 17.45, 20.05, 
22.25.
• Maravillosa familia de Tokio. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 11.30, 16, 
17.10, 20.20, 22.30.
• Le llamaban Jeeg Robot. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.
• Lady Macbetch. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16, 18.15, 20.20, 22.25. 
Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Manchester frente al mar. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 17.40.
• Stefan Zweig. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 20.20.
• La alta sociedad. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 22.20.
• Un italiano en Noruega. Dv, dl, 
dm, dc, dj, 11.30.
• Orfeo (1950). Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Moonlight. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

dj, 20.30.
• T2 Trainspotting. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 22.30.
• Z, La ciudad perdida. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 16, 20.05. Dv, dl, 
dm, dc, dj, 17.40.

• Un italiano en Noruega. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.30, 20.15, 
22.30.

• Guardianes de la Galaxia Vol.2. 
22.00. Dv, dl, dm, dc, dj, 18.05.

• El Reino Unido. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16, 18. Dv, dl, dm, dc, 
dj, 16.

• Mañana empieza todo. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 20.

• Your Name. 22.15.
• Casi leyendas. Dv, dl, dm, dc, 

dj, 16. 
• Ovejas y lobos. Ds, dg, 16.
• El bebé jefazo. Ds, dg, 18.
• Richard la cigüeña. Ds, dg, 18.30.
• Ballerina. Ds, dg, 16.
• Nagasaki, recuerdos de mi hijo. 

Dm, 20.15.

Rosa Zaragoza repassa 
30 anys de carrera 
amb un espectacle de 
música i dansa al CAT
Eduard Iniesta repeteix com a director musical

S. M.

La convocatòria per presentar-se a la segona edició 
del DescoNNecta, concurs impulsat per Lluïsos de 
Gràcia i el magazin cultural L’Ampli, ja està ober-

ta. Fins al 15 de juliol els grups musicals novells poden 
presentar-s’hi fent la inscripció a través del web www.
desconnecta.cat. El concurs acabarà al novembre amb 
la fi nal al Teatre de l’entitat entre els dos grups que ha-
gin estat escollits pel jurat i el públic. Per participar-hi, 
els grups han d’enviar un vídeo o una maqueta al cor-
reu desconnecta@lluisosdegracia.cat abans del 15 de 
juliol amb una cançó de creació pròpia i de qualsevol 
estil musical. Inicialment se seleccionaran entre 6 i 
8 grups, que es donaran a conèixer durant la festa de 
presentació del Concurs, que es farà al setembre.

Els grups seleccionats tocaran en dos concerts en 
directe que tindran lloc el 20 i 21 d’octubre al pati dels 
Lluïsos de Gràcia. El repertori serà d’entre 20 i 30 mi-
nuts i haurà d’incloure temes propis. Els 2 grups fi nalis-
tes d’aquest doble concert passaran a la fi nal que tindrà 
lloc el novembre i faran de teloners d’un grup profes-
sional conegut que s’anuniciarà més endavant. Igual 
que l’edició anterior, el guanyador es decidirà entre les 
votacions del jurat de l’organització (50%) i el públic 
present a la sala (50%). El jurat estarà format per mem-
bres de l’organització i professionals de l’àmbit musical 
i segells discogràfi cs (Bankrobber i BCore).•

Arrenca el segon DescoNNecta

concurs 
musical

La cantant Rosa Zaragoza en una imatge promocional Foto: Cedida pel CAT

S.M. 

El sentir de les dones. Això 
és el que expressa la tra-
jectòria de Rosa Zaragoza 
després de 30 anys sobre 
els escenaris. Aquest di-

vendres 12 de maig, en el marc 
del 30è Tradicionàrius, la cantant 
farà un concert especial envolta-
da d’un convidats de luxe on re-
copilarà les millors cançons de la 
seva carrera, en un espectacle que 
dirigirà Eduard Iniesta. 

L’any 2016 es compleixen 30 
anys des que Rosa Zaragoza va 
començar a cantar professional-
ment. A Barcelona es va estrenar 
a la primera edició del Festival 
Tradicionàrius, l’any 1988, i des 
d’aleshores, amb les cançons dels 
jueus catalans que mai havien si-

gut cantades després de 500 anys 
a Catalunya, va cantar per tot ar-
reu. Posteriorment es va interes-
sar pel temps en què van conviure 
musulmans, jueus i cristians i va 
treballar en la recuperació de les 
arrels i la cultura mediterrània de 

Nit de ball folk amb 21 Boutons. 
Després d’11 anys d’actuacions, el duet 
format per Marinette Bonnert i Pere 
Romaní enregistraran en directe el 
seu quart disc dissabte a les 22 h. al 
CAT amb Marc Riera, fl abiol i tamborí; 
Héctor Beberide i Michel Jacqmain, 
cordes; David Arso, contrabaix i 
Anna Romaní mestre de danses.

Poesia a la Fundació Felícia Fuster. Per 
celebrar la setmana de la poesia de Barcelona, 
la Fundació Felícia Fuster ha organitzat tres 
recitals en que les poetes reciten la seva obra i 
la posen en diàleg amb l’obra de Felícia Fuster. 
Les sessions han tingut lloc el 9 i 11 de maig i la 
tercera es durà a terme el dimarts 16 de maig 
a dos quarts de vuit, sota el vers de Fuster 
“Abans que el gran compàs em paralitzi...”.

la seva música espiritual. Com a 
cantautora té un repertori en què 
expressa el sentir de les dones te-
nint en compte el seu cos, la seva 
ànima, la sexualitat, la materni-
tat i la mort. El disc Nacer Renacer 
està considerat la banda sonora 
que expressa el sentir del movi-
ment d’humanització del naixe-
ment arreu del mon. Cuando se 
caen las alas del corazón és el seu 
darrer disc (2014); n’ha editat un 
total de quinze.

Al Tradicionàrius farà un con-
cert que recollirà les millors can-
çons d’aquests trenta anys. Per 
fer-ho s’acompanyarà de convi-
dats especials, els músics: Jordi 
Vallespí, Miquela Lladó, Francesc 
Tomàs ‘Panxito’, Tamara Precek i 
Gabriela Ahumada que han can-
tat i tocat amb ella. També vin-
dran les ballarines Lesya Starr i 
Carolina García. Eduard Iniesta 
s’ocuparà de la direcció musical, 
com ha fet els últims 13 anys.•
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La torratxa

Bufar la 
bombolla
Ernest Cauhé 
@ernestcauhe

L ’agència penja el pis a internet 
a les 12 de la nit. Un lloguer de 
1.000 euros al mes per un pis 
d’uns 90 metres més 18 de ter-
rassa. El preu sembla raonable i 

l’immoble, ideal per a famílies. Al cap 
de 10 hores, l’agència ja té desenes de 
peticions per mail i convoca un grapat 
de possibles llogaters a una visita al 
cap de dues hores. 

O no treballen, o es deuen haver es-
capat de la feina perquè a l’hora asse-
nyalada, a la porta de l’immoble, els 
llogaters fan cua. Intenten organit-
zar-se per ordre d’arribada però hi ha 
qui intenta posar per davant l’hora de 
convocatòria. Quan arriba l’amabilís-
sima comercial de l’agència temen ha-
ver de visitar el pis en grup. És la nova 

tendència en lloguer a Barcelona. Però 
aquesta vegada es manté el mètode 
clàssic, accelerat per les presses del 
mercat. Entren, alguns en parella, al-
tres amb futurs companys de pis. I des-
cobreixen l’oferta. Terres amb rajoles 
trencades, fi nestres sense vidre, portes 
que no obren, radiadors que no funci-
onen, parets groguenques, sòcols que 
falten… 

El problema d’avui es que es lloga 
tot, avisa la comercial, conscient de 
l’immoble que gestiona. En poques ho-
res té diverses ofertes. I el propietari 
en tria una, la que li suposa més bene-
fi ci i menys despesa. I d’aquí 3 anys, 
quan acabi el contracte, ja s’ho ima-
gina. A repetir l’operació. No és mala 
gent però tampoc és gilipolles, ara li 
toca a ell bufar la bombolla. •

El problema d’avui és 
que es lloga tot, avisa la 
comercial, conscient de 
l’immoble que gestiona

Feliç sense sortir de la Vila 

Una novaiorquesa establerta a Gràcia. Aquest seria 
el titular suggerent que, a priori, es podria deixar 
anar sense aprofundir en el cas. Simplement ob-
servant des de lluny la superfície del personatge. 
Però fan falta pocs minuts amb la Lisa Berger per 

adonar-te’n de com de ràpid queda obsolet i llunyà aquest 
titular, per acabar havent de destriar entre les múltiples 
històries que ella explica.

Atreta pel moviment feminista, la Lisa va tenir el primer 
contacte amb l’estat espanyol el 1981, quan, com a projec-
te de fi nal de curs, va venir a fer un documental radiofònic. 
Des d’un principi el seu objectiu va ser canviar el món, i va 
decidir fer-ho en el camp feminista. Des del principi tenia 
clar que els canvis en la societat necessiten el seu temps, 
que no es produeixen d’un dia per un altre. I es per això 
que va continuar insistint. Després d’aquella primera visita 
va tornar a Barcelona a continuar la seva feina, aquesta ve-
gada amb un documental amb Carol Mazer. 

Un cop realitzat el documental decideix acabar el màster 
al seu país i és al 1989 quan Canal + España es posa en con-
tacte amb ella per a anar a treballar a Madrid. Però l’estil 
de vida i de treball de la mesetari no l’acaben de convèncer, 
i és per això que al 1991 s’estableix defi nitivament a Gràcia. 

La seva carrera professional està repleta de diferents do-
cumentals basats en aquesta idea de poder canviar el món, 
de recordar a la gent la societat patriarcal en la que vivim 
a través de feines com Camino de la libertad o de partici-
pacions a Documentos TV. El punt àlgid de la seva carrera 
arriba el 1995, quan treballa amb Ken Loach a la pel·lícula 
Tierra i Libertad. 

Amb tot això, mai abandona Gràcia. Un dia feliç per ella 
és el dia en que no ha de sortir del barri per anar a treba-
llar. De baix fi ns a dalt, camina pel carrer Escorial per a cre-
uar el barri i arribar fi ns la feina al costat del Parc Güell. El 
seu centre de referència al barri és La Sedeta, les vistes de 
la qual pot gaudir cada dia des de la terrassa de casa seva. 
La Lisa considera La Sedeta com un referent de la voluntat 
i la reivindicació ciutadana. Quelcom guanyat pel i per al 
poble. Per això va insistir molt en que el seu fi ll en formés 
part i ajudés a omplir de vida aquest espai. 

I és que la Lisa és una enamorada de Gràcia i de la seva 
vida. Per a una persona vinguda de Nova York, la manera 
de funcionar del barri, el caliu amb què es preparen les fes-
tivitats, les relacions interpesonals són uns dels factors que 
va admirar més de la seva nova llar. “La gent que es graci-
enca de tota la vida potser no ho pot valorar tant perquè ho 
ha vist sempre, però per a algú vingut de Nova York, on tot 
funciona d’una manera més freda, és una cosa espectacu-
lar”, afi rma. La capacitat de creació i d’associacionisme que 
desprèn el barri en dates tan assenyalades com les festes és 
un dels fets que admira més.

Però, per una altra banda, no deixa de veure, amb una 
certa llàstima, com en els últims anys aquesta vida de barri 
està essent devorada per la massifi cació de gent, i sobretot 
de turisme, que envaix els carrers i les places. Inclús el seu 
passeig habitual pel carrer Escorial s’ha vist difi cultat, i en 
ocasions desviat a rutes alternatives, per l’overbooking a 
les seves voreres. Però no defalleix en la idea de que el po-
ble guanyi el barri, com ja ha fet altres vegades.•

La Lisa Berger, una novaiorquesa enamorada de Gràcia, al terrat de casa seva després de l’entrevista. Foto: Òscar Mejías

Òscar MejíasGraciencs a la contra


