
Acord entre 
Pedagogium 
i Districte 
El club disposarà de les hores de 
pista que volia i l’Ajuntament hi 
ajudarà econòmicament. P6

El PDeCAT ven la 
seu d’Astúries i no té 
reubicació garantida
L’assemblea local rebutjarà la 
possibilitat de traslladar-se a la 
seu central de Provença 339. P2

Teresa Rojo: “El 
general ha de ser 
més recordat com 
a defensor de la 
República”
La família del militar republicà 
Vicente Rojo cedeix un fi lm 
sobre la Festa Major de 1935 P5

El Districte detecta 400 
habitatges buits i restitueix 
200 pisos que eren turístics
L’inventari registra un 8,8% de pisos desocupats i la nova onada d’inspeccions 
elimina en quinze mesos la meitat de l’oferta il·legal que s’ha expedientat

Albert Balanzà

Els intents de l’Ajuntament 
per frenar la dinàmica ac-
celerada de l’habitatge 
cap a una nova bombolla 
especulativa, amb objec-

tius com augmentar la borsa de 
lloguer o eliminar l’oferta il·legal 
d’habitatges d’ús turístic, ha abo-
cat els primers resultats a Gràcia: 
el cens de pisos buits, activat el 
passat 15 de desembre, ha de-
tectat 385 espais desocupats (un 
8,8% del total visitat) i les inspec-
cions acumulades en quinze me-
sos ha comportat la restitució de 
207 pisos al seu ús original a par-

tir dels 478 expedients oberts. Es 
tracta de dos treballs diferents, 
però complementaris, tenint en 
compte els objectius del pla d’ha-
bitatge municipal.

El primer treball, en base al 
desplegament al nucli històric de 
quinze agents o visualitzadors sor-
gits de plans ocupacionals, ha par-
tit de les dades del padró i de l’ús 
de llum i d’aigua, i s’han fet fi ns a 
cinc visites a cada habitatge per re-
collir informació de veïns i comer-
ços. El segon treball va més enllà, 
fet per visualitzadors i inspectors, 
amb expedients oberts als quals 
se’ls obre un procediment sancio-
nador i que poden acabar en san-
ció ferma. Segueix a Pàgina 3Els cartells de lloguer i venda s’acumulen als edifi cis del carrer Gran. Foto: A.V.
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Breus

Viu debat 
entre Comín i 
la PAICAM en 
l’acte de Lluïsos
El conseller de Sanitat, 
Toni Comín, i mitja 
dotzena de membres 
de la plataforma de 
persones afectades de 
l’ICAM han mantingut 
una forta discussió aquest 
dilluns en l’acte d’ERC 
a Lluïsos sobre les altes 
injustifi cades que la 
plataforma denuncia en 
el tractament de malalties 
com la fi bomiàlgia o 
la fatiga crònica, fet 
que els fa recórrer a la 
xarxa privada. Comín 
ha defensat els criteris 
clínics que s’estan 
seguint en el servei 
demanant que “remem 
junts” i recomanant a la 
plataforma que “vigileu 
perquè us veureu obligats 
a aplaudir”. Comín 
també ha recordat que 
l’actual govern és el que 
ha fet més passos per 
desprivatitzar serveis 
assistencials.

Albert Balanzà

El número 11 del carrer 
Astúries, lloc on des de 
fa tres dècades hi ha la 
seu de Convergència (ara 
PDeCAT) té els dies comp-

tats per als seus inquilins, des-
prés que l’executiva nacional hagi 
comunicat a la direcció de l’agru-
pació que posarà a la venda l’his-
tòric local. El coordinador organit-
zatiu i màxim dirigent del PDeCAT, 
David Bonvehí, va ser l’encarregat 
de confi rmar la setmana passada 
la decisió a la presidenta de l’agru-
pació, Núria Balada. L’agrupació 

El PDeCAT ven la seu 
històrica d’Astúries i no 
té reubicació garantida
L’assemblea local rep amb malestar la decisió de l’executiva 
nacional, que pretén acollir l’agrupació de Gràcia a la seu central

local ha convocat una assemblea 
extraordinària el 31 de maig a la 
seu per analitzar la situació, on hi 
serà present el mateix Bonvehí.

El cas és que la venda de la seu 
del carrer Astúries ha caigut com 
una bomba entre els dirigents i mi-
litants locals, no per la manca de 
consciència que es troba en la mi-
lla d’or del negoci immobiliari a 
Gràcia, sinó perquè l’agrupació lo-
cal del PDeCAT manté obert l’espai 
gairebé tots els dies de la setma-
na (de dilluns a dijous) i allà s’han 
celebrat totes les grans victòries 
municipals dels anys 2007 i 2011, i 
també la derrota del 2015.

Però el malestar s’ha fet encara 
evident perquè la direcció del partit 
“ho ha fet sense consultar”, segons 
apunta un dirigent local, i amb la 
informació afegida que ja hi hau-
ria un possible comprador del lo-
cal. Encara més: la direcció treba-
llaria amb la hipòtesi de reubicar 
l’agrupació de Gràcia a la seu cen-
tral del carrer Provença 339, que es 
troba a la frontera entre els distric-
tes de Gràcia i l’Eixample, a tocar 
del passeig de Sant Joan amb l’avin-
guda Diagonal. Un altre dirigent lo-
cal ha remarcat l’oposició frontal 
de l’agrupació de Gràcia a aques-
ta possibilitat: “l’aposta és seguir a 
la Vila tenint local propi, que és el 
que et dóna una identitat al barri”. 
Balada, en una interpretació més 
suau, també secunda aquesta línia.

L’assemblea del dia 30, amb 
aquesta perspectiva, es preveu ca-
lenta. “S’hauria de sortir amb el 
compromís de trobar una nova 
seu”, diu el primer dels dirigents 
consultats per aquest setmanari.•

De la llegenda de l’embargament a la 
innocentada de la peatonalització. La 
seu de CDC d’Astúries és una de les 15 
seus que el fi scal va demanar embargar 
en el procés del cas Palau. Mai va passar. 
“Està com a aval per donar garanties 
al procés judicial; si no, no es podria 
vendre”, diu un dirigent. L’any 1998 CDC 
va donar protagonisme a la ubicació del 
local en el dia dels Innocents proclamant: 
“el carrer Astúries serà peatonal”. 

El local del PDeCAT, sense el rètol des de la reconversió de CDC, aquest dijous al matí Foto: A. V.

El PP posa parada 
a Travessera per 
‘la Catalunya 
valenta’
El grup municipal del PP 
a Gràcia i a Barcelona va 
desembarcar dissabte 
a Travessera de Gràcia 
amb carrer Gran per fer 
difusió de la Catalunya 
valenta, la campanya per 
contrarestar el procés 
sobiranista. Alberto 
Fernández Díaz i Javier 
Mulleras van acompanyar 
el conseller Miguel 
Raposo.
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El cens de pisos buits 
supera les previsions i 
la restitució s’imposa 
a la sanció en els HUT 
Un 90% dels pisos estan ocupats i el més freqüent entre els 
desocupats és que estiguin buits des de fa un o dos anys

(ve de portada)

Les previsions percentuals 
de pisos desocupats a la 
Vila de Gràcia se situaven 
el 2016 per sota del que ha 
acabat resultant: l’Ajun-

tament assegurava ofi ciosament 
que la xifra del centenar es que-
daria curta però no anava més en-
llà, tot i que un estudi municipal 
havia fi xat un 2,9% i l’alternativa 
Ofi cina d’Habitatge se la jugava 
amb un 5% (vegeu L’Independent 
núm. 649). Finalment, els agents 
del cens de pisos buits han donat 
una primera dada ja purament ci-

entífi ca a partir de la feina de vi-
sualització feta en quatre mesos: 
el 8,82% dels pisos localitzats es-
taven desocupats. Així ho van de-
terminar els visualitzadors amb 
una mitjana de 2,71 visites en un 
total de 4.364 adreces, aproxima-
dament el 15% dels 31.000 habitat-
ges que hi ha a la Vila de Gràcia. 
En aquest focus de més de qua-
tre mil adreces es van fer 12.260 
visites, i en un 35% dels casos ja 
es va poder determinar la seva si-
tuació a la primera visita, parlant 
amb els veïns o amb els comerços. 
Restant aquest 8,82% que corres-
pon a 385 habitatges, hi va haver 
3.934 casos (un 90,14%) que esta-

ven ocupats i 45 (un 1,04%) sense 
determinar.

Els habitatges desocupats, se-
gons fonts municipals, responen 
a un perfi l difícil de precisar per-
què en la majoria es desconeix el 
temps que fa que ho estan o si es-
tan en venda o lloguer. Dels que 
es coneix, el més freqüent és que 
portin un o dos anys desocupats, 
que no estan ni a la venda ni a llo-
guer i en més del 60% dels casos 
no apareix cap nom a la bústia de 
l’adreça a verifi car.

Pel que fa al procés d’inspecció 
dels Habitatges d’Ús Turístic, des-
prés de la primera onada feta pú-
blica a mitjans de desembre (ve-
geu L’Independent núm. 650) amb 
390 expedients oberts, l’any 2016 
i els tres primers mesos de l’any 
2017 s’ha tancat amb 478 expedi-
ents oberts (397 el primer any i 
81 casos més el que va del segon). 

Aquest inici de tramitació en 
un parc de 1.513 HUT totals a 
Gràcia (1080 teòricament amb lli-
cència però només 667 amb RTC) 
ha provocat una forta casuística 
de restitució dels habitatges turís-
tics il·legals cap a l’ús d’habitatge 

original: entre el 2016 i el 2017 hi 
ha hagut 207 casos (111 i 96). No 
obstant això, encara hi ha hagut 
213 casos més (147 i 56) als quals 
se’ls ha incoat un procediment 
sancionador a partir del segon 
avís. L’estadística municipal es 
completa amb dos casos del 2016 
fi nalitzats amb un pagament vo-
luntari de la sanció i tres casos 
més també del 2016 que s’han aca-
bat amb una sanció ferma i el pa-
gament de la multa.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
ha valorat en positiu els primers 
resultats de les inspeccions sobre 
els HUT com una prova de la fi a-
bilitat del Pla Especial Urbanístic 
d’Allotjaments Turístics (PEUAT). 
“És una de les eines que ha posat 
en marxa aquest govern per asso-
lir l’equilibri entre la vida quoti-
diana i els usos turístics del ter-
ritori. No és l’únic i no és solució 
definitiva, però és un bon instru-
ment per preservar el dret a l’ha-
bitatge i frenar la especialització 
turística dels territoris i refredar 
les expectatives especulatives del 
mercat immobiliari”, ha assegurat 
el regidor.•

Hi ha més de 200 HUT als quals se’ls ha 
incoat un procediment sancionador i 
mitja dotzena que han pagat la multa

estabilitzat la dada en el cas de 
Gràcia en els 35 casos.

La nit de dimecres a dijous, en 
qualsevol cas, un total de 22 equips 
formats per dos o tres voluntaris, 
acompanyats puntualment per les 
coordinadores dels serveis assis-
tencials i del districte, es van des-
plegar per “fer una fotografi a, i no 
interactuar” amb les persones que 
han decidit, en alguns casos per 
pròpia voluntat, aixoplugar-se en-
tre cartrons en entrants d’esca-

la o de comerç o en els cada cop 
menys caixers que hi ha a Gràcia. 
Cada equip, on van predominar les 
dones en un 80%, disposaven d’un 
mapa i una aplicació mòbil per fer 
la foto fi xa de la nit. A la resta de la 
ciutat, les dades han registrat una 
variació a l’alça: Ciutat Vella, Sant-
Montjuïc i Horta-Guinardó han in-
crementat la població que dorm al 
carrer. També hi infl ueix la mobi-
litat o la meteorologia, que dime-
cres era molt favorable.•

Cau el nombre de persones que fan nit al ras
Els 22 equips desplegats la nit de dimecres a dijous als cinc barris de Gràcia localitzen 29 casos, 
lluny dels 46 de l’any passat, si bé les coordinadores apunten una xifra estable al voltant dels 35 

A. B.

La nit de recompte amb què 
l’Ajuntament pretén enviar un 
missatge de conscienciació so-

bre els veïns que encara dormen al 
ras ha quantifi cat un total de 29 ca-
sos al districte de Gràcia, xifra que 
s’allunya de les 46 persones que es 
van localitzar l’any 2016. Els ser-
veis assistencials des de l’any 2009 
fan un recompte mensual que ha 

L’equip de Travessera de Dalt 
(banda muntanya)-La Granja, 
seguit per aquest setmanari, va 
tenir una nit tranquil·la: ni un cas. 
L’equip del voltant de plaça Rovira, 
on hi havia la consellera Àngels 
Tomàs, també es va quedar a zero.

Breus

Aprovada una 
moció per iniciar 
la rambla verda 
de Vallcarca 

La comissió d’urbanisme 
de Barcelona, amb els 
vots a favor de PDeCAT, 
C’s, ERC, PP, Demòcrates 
i l’abstenció de BCN En 
Comú i el PSC han aprovat 
aquest dimecres una 
proposició de Ciutadans 
per iniciar de manera 
immediata els treballs 
per a la urbanització 
de la rambla verda 
de Vallcarca. La taula 
d’urbanisme s’havia de 
convocar al gener i va 
amb retard. Dissabte 
unes 500 persones es van 
manifestar per la protecció 
del nucli històric (foto).

Mercat 
d’intercanvi de 
roba, a Lluïsos 
fi ns al 28 de maig
Fins a fi nals d’aquest 
mes se celebra l’edició de 
primavera del programa 
Renova la teva roba, amb 
l’objectiu de fomentar 
l’intercanvi de roba i 
promoure un segon ús 
d’aquelles peces que 
es troben en bon estat 
però no es fan servir. Els 
intercanvis tenen lloc a 
diferents equipaments de 
la ciutat, i Lluïsos repeteix 
a Gràcia. Els cupons Re no-
ves de la roba que es porti 
es poden intercanviar a 
qualsevol punt de la xarxa.

Un local en venda en un carrer del centre de la Vila. Foto: Albert Vilardaga



L’Independent de Gràcia
19 de maig de 2017

4 Societat

S’obre el termini 
d’onze parcel·les 
d’hort urbà
El 22 de maig s’obre el 
termini d’inscripcions per 
optar a una parcel·la de 
l’Hort de l’Avi (Torrent del 
Remei) i a deu parcel·les 
de l’Hort de Turull (pg 
Turull, 10). Per accedir 
al sorteig, entre altres 
requisits, cal ser jubilat 
i resident al districte de 
Gràcia. Els interessats 
poden fer la sol·licitud a 
l’OAC del Districte fi ns 
al 19 de juny. La llista 
d’admesos al sorteig es 
publicarà el 30 i el sorteig 
es farà el 7 de juliol.

Teresa Rojo: “El general ha de 
ser més recordat, com un senyor 
que va defensar la República” 
“Recordo mon pare muntant el fi lm de la Festa Major; nosaltres fèiem 
vida a Gràcia, d’on era ma mare”, diu la neboda de Vicente Rojo

Albert Balanzà

T eresa Rojo (1932) és la ne-
boda de qui va ser Cap de 
l’Estat Major de l’Exèrcit 
Central Republicà, el ge-
neral Vicente Rojo, i serà 

una de les protagonistes de la 
Festa Major del Bicentenari. La fa-
mília Rojo ha cedit un documental 
de 20 minuts de la Festa Major de 
1935, que es projectarà el pròxim 
17 de juny a l’Envelat.

Com era la família del general?
La meva família ve de Palència. 
L’avi es va enrolar a l’exércit d’ul-
tramar i va anar a Cuba. També va 
fer les guerres carlistes. A Cuba va 
estar lluitant, reduint capitostos, 
cremant pobles, capturant ostat-
ges... Allà van néixer almenys dos 
dels sis germans del general.

El general Rojo i son pare eren els 
petits? 
Sí. Van conviure moltíssim. Eren 
orfes de pare, i van anar a Toledo 
a estudiar: mon pare va ser engi-
nyer electricista i el general va fer 
la carrera militar. L’un va treballar 

a les mines de Teruel i després a 
Barcelona, l’altre es va quedar a 
l’Escola de Guerra.

Com és aquella vida del general? 
Horrible. Pel fred. El general va 
anar a Àfrica, ja és capità i es casa. 
Va escriure moltíssim sobre temes 
militars, fi ns al punt que a Toledo, 
després de la guerra, feien servir 
els llibres que va escriure.

Esclata la guerra. Què creu que li 
passava pel cap?
Era comandant. Va a Madrid. 
Tenia sis fi lls. En va tenir set i 36 
néts. Era un home molt catòlic.

Catòlic que opta per la República. 
Per la lleialtat. Havia jurat defen-
sar uns ideals i quan va tocar els 
va defensar.

Com ho va rebre la família? 
No ho vam saber fi ns al cap de dos 
o tres dies. I no sabíem què faria. 
Mon pare era el revolucionari i el 
general era de missa diària. Va op-
tar per la República però va prote-
gir els seus amics de l’Alcázar.

Com es viu la guerra a Barcelona?
Per telèfon, del que passava a 
Madrid. Teníem la sensació de 
guerra des del principi. Era estiu 
i es parlava de la guerra a tothora.

El primer bombardeig... 
Uf, quina por. Va venir del mar. 
Vam sentir la sirena. Les deu del 
vespre. Vivíem al passatge Alió, 
a tocar de l’Elizalde. Vam baixar 
amb un espalmatori al principal. 
Un obús va caure al passatge.

Contrasta aquesta situació amb la 
de la Festa Major de 1935. 
Sí! Mon pare era molt inquiet amb 
les coses modernes. Comprava ca-
feteres. Un dia va venir amb una 
càmera de fi lmar, una Eumig.

I va fer aquesta pel·lícula.
Recordo com mon pare la munta-
va i escrivia els textos amb pinzell: 
dels premis, de la sardana...

Santa Eugènia, Bonavista, Mar-
tínez de la Rosa i Passatge Romans 
van ser els 4 primers.
Sí, ara sempre guanyen els matei-
xos... Ma mare era de Gràcia i no-
saltres fèiem vida al barri. Mon 
pare se sentia català i va predi-
car als fi lls per què no parlàvem 
català.

Li sorprèn a la pel·lícula la part ex-
tensa de les sardanes?
A ma mare li deurien agradar, com 
el ball de gitanes...

Però el que crida l’atenció és la 
desfi lada militar fi nal.
Però crec que aquest tros és afe-
git d’unes altres dates. Es veuen els 
petits canons, una mica ridículs, 
amb els que feien la guerra.

Com ha de ser recordat el general?
Hauria de ser més recordat. Com 
un senyor que va defensar la 
República, potser contra els seus 
principis. Un home lleial que va fer 
coses importantíssimes com el pas 
de l’Ebre, la presa de Teruel... 

I després l’exili.
A Bolívia. No va voler ser bandera 
de cap partit. Va fer la guerra, que 
és el que li tocava.

Vau tenir sensació de derrota?
Sí. Vam perdre perquè, com deia el 
meu avi, Déu ajuda als bons quan 
són més que els dolents.

I 40 anys de dictadura.
Vam marxar a França i el pare s’hi 
va quedar. Els meus pares mai es 
podien pensar que estarien deu 
anys separats.

Poca gent coneix a Barcelona la 
fi gura del màxim exponent de la 
defensa de Barcelona el 1939. Ara 
que es canvien plaques i que es re-
tiren estàtues...
Mereixeria molt més, però no sé 
si ell ho hagués volgut. Va ser un 
home molt discret.• 

Teresa Rojo, a l’àtic on viu en un espai residencial a Pare Claret. Foto: A. B.

Segona trobada 
de les noves 
economies 
Després de la primera 
trobada de les noves 
economies a Gràcia 
celebrada el passat 4 de 
maig, els seus impulsors 
convoquen una segona 
reunió, el 25 de maig a la 
Fontana, per concretar 
i tirar endavant la nova 
xarxa d’economia social 
del districte. La sessió 
servirà, entre d’altres, per 
pensar objetiu i serveis de 
la nova xarxa.

“El general era un home catòlic que va 
optar per la República per lleialtat, però 
va protegir els seus amics de l’Alcázar” 

Breus

Els capgrossos de 
Gràcia celebren 
25 anys amb una 
cercavila dissabte

Els capgrossos de Gràcia 
estan d’aniversari: aquest 
dissabte celebraran 25 
anys de l’arribada dels 
capgrossos del Dimoni, 
la Bruixa, l’Agustinet i 
la Fada Violeta a la colla 
amb una cercavila pels 
carrers de Gràcia i un 
espectacle infantil. La 
programació començarà 
a les 10.30 h amb una 
plantada a la plaça 
Virreina, per arrencar la 
cercavila per diferents 
carrers acompanyats dels 
Caparrots de Sant Cugat. 
A les 12.30h, arribada 
a la plaça de la Vila, 
parlaments i lluïments, 
i a la tarda, espectacle 
infantil i xocolatada. 
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Proposta de reforma del centre escolar sense la façana històrica Foto: Vedruna

A.B.

L ’escola Vedruna, ubicada al 
carrer Gran i amb arrela-
ment a Gràcia des de fa 155 
anys, ja té data per a l’arren-
cada de l’ambiciosa refor-

ma que ha de permetre ampliar 
els estudis del centre a l’FP Dual 
i a enderrocar la façana històri-
ca on encara hi ha l’entrada noble 
del centre. La transformació, que 
penja d’un pla especial aprovat el 
2012 (vegeu L’Independent núm. 
426), es posarà en marxa aquest 
estiu amb una primera obra de 
18 mesos que implicarà l’ender-
roc parcial de l’edifi ci de primà-
ria i la pèrdua d’un tros del pati 
d’educació infantil, alhora que en 
l’actual pista principal de bàsquet 
s’aixecarà l’edifi ci que acollirà els 
nous estudis.

Aquesta primera fase d’obres 
suposarà la definició de la nova 

L’escola Vedruna arrenca la 
reforma per ampliar estudis i 
enderrocar la façana històrica
La direcció calcula que el Nadal de 2018 s’enllestirà la segona fase de les obres, amb 
la vorera del carrer Gran ja totalment enretirada entre Betlem i Maurici Serrahima

edifi cis, al qual s’hi arribarà a tra-
vés d’un passatge semiobert des 
del carrer Gran. De fet, la direcció 
de Vedruna ha remarcat aquesta 
obertura “per guanyar visibilitat i 
funcionalitat, i per donar una visió 
d’escola menys opaca”, ha apuntat 
el director, Joan Hueso.

La segona fase de les obres, el 
simbòlic enderrocament de l’en-
trada del centre pel carrer Gran, 
un edifi ci de tipologia D, no aren-
carà en tot cas fi ns a l’estiu de 2018 
amb un termini d’obres que cul-
minarà el Nadal de 2018. El plante-
jament del centre, segons Hueso, 
és esponjar l’activitat de les quatre 
branques actuals d’infantil, pri-
mària, ESO i Batxillerat-Batxibac i 
incorporar l’oferta d’FP Dual amb 
graus mitjà i superior en hoteleria 
i indústries alimentàries ja en el 
curs 2018-2019. Ara mateix l’escola 
Vedruna Gràcia té uns 900 alum-
nes i l’ampliació suposaria un aug-
ment d’unes 200 places. •

Diada castellera 
i jornada infantil 
pels 20 anys dels 
Castellers de la Vila
Els castellers celebren 
el 20è aniversari amb 
diferents activitats que 
començaran dissabte a 
la tarda amb la Petita 
Festa Blava. El diumenge 
se celebrarà la diada 
castellera a la plaça de 
la Vila; a partir de les 
8 del matí les gralles ja 
començaran a sonar, i a 
les 12 començarà la diada 
castellera.

Breus

El suplement del 
Bicentenari, a 
l’Independent la 
setmana que ve
L’Independent inclourà a 
partir de la setmana que 
ve i amb caràcter mensual 
el suplement ofi cial de la 
Fundació Festa Major que 
servirà per commemorar 
el Bicentenari. Es farà una 
vegada al mes durant un 
any, fi ns al maig de 2018. 

façana del carrer Gran, amb la vo-
rera ampliada i ja totalment en-
retirada entre Betlem i Maurici 
Serrahima, d’acord amb les afec-
tacions que es ven determinar en 

el Pla General Metropolità de 1976. 
De cara endins, el canvi més signi-
fi catiu en la distribució del centre 
serà el pas de la pista de bàsquet a 
un espai central entre els diferents 
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Breus

L’Europa femení 
comença la 
Copa Catalunya 
a Riudoms

Després d’acabar la lliga 
en 4a posició a Segona 
Divisió i igualar la millor 
classifi cació històrica de 
l’entitat, les escapulades 
comencen el dissabte a 
les 18 hores la disputa 
de la Copa Catalunya. El 
rival de les gracienques 
serà el Riudoms, que ha 
acabat en 2a posició a 
Primera Divisió catalana i 
l’eliminatòria es disputarà 
a partit únic, al camp de 
les tarragonines. En cas 
de superar aquesta ronda, 
la següent es disputaria 
una setmana després, la 
del 27 i 28 de maig.

Els Lluïsos 
organitzen el 
5è torneig de 
bàsquet adaptat
Durant el matí del 
diumenge, els Lluïsos 
de Gràcia i l’acidH 
organitzen la cinquena 
edició del Torneig Stiga 
de Bàsquet Adaptat Sant 
Jordi que es disputa a la 
pista de la plaça del Nord. 
Hi participaran quatre 
equips masculins (CE 
Taiga, Encert Sant Martí, 
Prodis i Lluïsos de Gràcia-
acidH) i dos femenins 
(Encert Panteres i Lluïsos 
de Gràcia-acidH Femení). 
El jugador del Bàsquet 
Manresa, Xavi Rey, serà el 
padrí del torneig.

Acord entre Marcet i 
Pedagogium, amb el 
suport de l’Ajuntament 
El club disposarà de les hores de pista que volia pagant un preu 
públic i l’Ajuntament ajudarà econòmicament si és necessari

L’Hoquei Claret ha de marxar 
del barri si vol créixer. En el 
Consell de l’Esport celebrat 
dimarts a l’Ajuntament, el club 
gracienc va mostrar la seva 
preocupació per la manca 
d’instal·lacions al barri on 
poder jugar a hoquei. El club va 
anunciar que si l’administració 
es veuran obligats a marxar 
del barri per poder créixer.

Albert Vilardaga

Després de setmanes de 
protestes i reivindicaci-
ons torna la calma al Club 
Bàsquet Pedagogium. El 
club, la Fundació Marcet 

i l’Ajuntament s’han reunit aquests 
últims dies i fi nalment els verd-i-
negres disposaran de les hores de 
pista que sol·licitaven al pavelló 
Josep Comellas per seguir practi-
cant el seu esport, i l’Ajuntament 
ajudarà a pagar el lloguer en cas 
que el club no pugui fer front a la 
despesa. L’acord entre les parts 
s’acabarà de tancar la setmana vi-
nent, malgrat que encara s’estan 
tancant els últims serrells i encara 
no hi ha un dia marcat.

Aquest acord portarà al fet que 
el Pedagogium pugui fer ús de la 
pista del carrer Neptú de dilluns 
a divendres de 2/4 de 7 de la tarda 
fi ns a 2/4 de 12, els dissabtes de les 
9 del matí fi ns a les 10 de la nit, i 
els diumenges una estona al matí 
en funció del nombre de partits. 
El preu que pagarà el club graci-
enc per utilitzar la pista és un preu 
públic, marcat per l’Ajuntament, i 
que anirà entre els 30 i els 54 euros 
l’hora, més IVA, en funció de si són 
entrenaments o partits i si la pis-
ta la utilitzaran menors o majors 
de 18 anys.

El club s’ha compromès a no 
pujar les quotes als seus jugadors 
aquest any i en buscar fórmules 
imaginatives per poder augmen-
tar els ingressos i reduir el mà-
xim possible la partida que apor-
tarà l’Ajuntament pel lloguer de 

la instal·lació. Aquestes solucions 
per augmentar els ingressos po-
den venir d’augmentar el nombre 
de jugadors per equip en el cas 
dels equips minis, passar de 12 ju-
gadors per equip a 15, o mirar d’op-
timitzar els espais de la instal·lació 
per tal d’encabir els entrenaments 
en menys estona, però totes les op-
cions s’estan estudiant i encara no 
s’ha pres cap decisió defi nitiva.

Des del club, el seu president, 
Rafael Murgadas, ha expressat la 
seva satisfacció amb l’acord que 
signaran les tres parts: “Estem 
contents perquè després de tot 
el soroll que hem fet ens han es-
coltat, disposarem de les hores 
que necessitem a un preu públic, 
i l’Ajuntament s’ha compromès a 
ajudar-nos”. Murgades també ha 
celebrat les bones relacions que 
han tingut fi ns ara amb els respon-
sables de la Fundació Marcet: “Per 
ara hem tingut bon enteniment, 
teníem la por que volguessin co-
brar-nos un preu més alt i que no 
en poguéssim fer front a la despe-
sa, però per ara ens hem entès, la 
qual cosa celebrem”.

Avui en dia es fa impossible 
quantificar l’ajuda que oferirà 
l’Ajuntament, ja que tot dependrà 
del nombre de nens i nenes que ju-
guin al Pedagogium la temporada 
vinent, i de la quantitat econòmica 
fi nal que pugui fer front el club. El 
que també ha ofert l’Ajuntament és 
ajudar el Pedagogium a fer front 
a les quotes d’aquells jugadors i 
jugadores, les famílies dels quals 
es trobin en una situació delicada 
econòmicament i no puguin afron-
tar les quotes del club. •

Mobilització recent a favor del Pedagogium a la plaça de la Vila. Foto: A.B.
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La contaminació acústica, 
focus de treball a les escoles

editorial

Menys soroll

Sssplau és una proposta educativa del programa Escoles 
+ Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col-
laboració del Departament de Reducció de la contaminació 
acústica i amb la participació també del Servei de Documen-
tació d’Educació Ambiental (SDEA). Un total de 33 centres 

de la ciutat participen en la confecció d’un mapa del soroll 
de l’entorn que serveix també per aportar dades al mapa 
estratègic de soroll de Barcelona. D’aquests, quatre són de 
Gràcia: l’escola Gravi, Jesuïtes Gràcia-Kostka, l’escola Reina 
Elisenda i el col.legi Sant Josep - Carmelites Missioneres.

Quatre centres del districte participen en el mapa del soroll de la ciutat

Som un societat sorollosa. I molt. 
Espanya, per exemple, és el segon 
país del rànquing mundial després 
de Japó pel que fa als seus nivells 
tòxics de soroll. La contaminació 
acústica causa greus perjudicis per 
a la salut i cal més voluntat per 
reduir-ne la principal font contami-
nant: el trànsit. El passat 26 d’abril 
es va celebrar el dia internacional 
sense soroll, una jornada que pre-
tén conscienciar sobre la necessitat 
de promoure la preservació de 
l’ambient en tot el món, la bona 
salut auditiva, a més de visibilitzar 
les molèsties i efectes perjudicials 
que el soroll genera per a la salut. 
La celebració d’aquest dia prové 
d’una iniciativa del Center for He-
aring and Communication (CHC), 
que recorda, des de l’any 1996, la 
necessitat de sensibilitzar i encorat-
jar la població a actuar-hi per reduir 
la contaminació acústica que afecta 
el nostre dia a dia. Fa anys que di-
ferents centres escolars de Gràcia 
participen en el programa Sssplau. 
Enguany, a més, amb motiu del dia 
mundial sense soroll, l’Ajuntament 
de Barcelona, conjuntament amb la 
Fàbrica del Sol i Escoles + Sosteni-
bles, van organitzar la creació del 
Paisatge Sonor existent a l’entorn 
dels deu districtes de la ciutat, i la 
seva posterior geolocalització al 
mapa de Barcelona + Sostenible. Els 
centres educatius del programa es 
van sumar a aquesta iniciativa fent 
gravacions dels sons particulars 
dels seus centres. Tot i que els 
canvis són molt lents i no contenen 
tot l’atreviment que es necessitaria 
per reduir el soroll dels entorns 
urbans, la feina que es desenvolupa 
en l’àmbit escolar és clau. Seguim.

Escola Jesuïtes Gràcia - Kostka

L’experiència de Gravi i Jesuïstes-Kostka a Sssplau
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Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

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

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

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

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

Serveis d’interès

escoles + sostenibles

Quatre escoles de Gràcia participen 
en el mapa del soroll de la ciutat
Sssplau és una pro-
posta educativa del 
programa Escoles + 
Sostenibles de l’Ajun-
tament de Barcelona, 
amb la col·laboració 
del Departament de 
Reducció de la conta-
minació acústica i amb 
la participació també 
del Servei de Docu-
mentació d’Educació 
Ambiental (SDEA), que 
pretén identificar es-
pais i moments del dia 
que siguin més pro-
blemàtics en un centre 
educatiu. 

Aquest procés posa èmfasi en la 
identifi cació dels sorolls, la com-
prensió dels seus efectes sobre 
la salut i sobre l’aprenentatge i 
proposa accions conjuntes que 
millorin la qualitat acústica del 
centre. Durant el primer curs de 
participació es proposa centrar 
l’interès en el centre educatiu, 
fent una diagnosi, un pla d’acció 
i una avaluació dels sons i sorolls 
dels espais interiors i dels hàbits. 
Per al segon curs, es proposa fer 
un mapa del soroll de l’entorn 
que servirà també per aportar 
dades al mapa estratègic de 
soroll de Barcelona. Aquest curs 

En el marc del Dia Inter-
nacional de Conscienciació 
Envers el Soroll, celebrat el 
passat 26 d’abril, 10 cen-
tres de la xarxa Escoles + 
Sostenibles van participar 
a Barcelona Sona, enregis-
trant diversos tipus de sons 
al voltant de l’escola, en una 
activitat que pretén posar 
en valor el seu patrimoni 
sonor. Es va proposar que 
l’alumnat realitzés dues gra-
vacions dels sons, escollint 
prèviament l’espai idoni 
i tres sons diferents (des 
d’un ambient general a un 
a microescala). A més, l’acti-
vitat va estar acompanyada 
de propostes per consci-
enciar en contra el soroll. 
El Col.legi Jesuïtes Gràcia 
Kostka va ser un dels deu 
centres escolars que va 
participar en l’activitat.

Dibuixant 
un paisatge 

sonor

2016-2017, 4 dels 33 centres 
participants es troben al distric-
te de Gràcia: l’escola Gravi, el 
col.legi Jesuïtes Gràcia-Kostka, 
l’escola Reina Elisenda i el col.
legi Sant Josep- Carmelites Mis-
sioneres. Dos dels centres par-
ticipants han volgut explicar-nos 
la seva experiència:

Escola Gravi: alumnat
de 6è de primària

L’alumnat de sisè de l’escola Gra-
vi hem continuat participant en el 
projecte Sssplau per conscienci-
ar-nos de la importància de redu-
ir la contaminació acústica en el 

Escola Jesuïstes Kostka

Alumnes del col·legi Jesuïtes Gràcia -Kostka posant topalls a les cadires per evitar-ne el soroll

nostre entorn. Per situar-nos vam 
fer un taller de so al Cosmocaixa. 
Allà, ens van ensenyar com es 
mesura el so, com es propaga, 
les seves qualitats... i els límits 
de decibels (dB) recomanats 
per l’organització 
mundial de la sa-
lut (OMS). A con-
tinuació, a través 
d’Escoles + Sos-
tenibles i l’SDEA, 
vam aconseguir 
uns sonòmetres 
per mesurar el soroll que hi havia 
als carrers que estan a prop de 
la nostra escola i, a partir de les 
mesures que anàvem registrant, 

vam confeccionar un mapa de 
soroll de la nostra zona.
Un cop confeccionat el mapa, 
vam extreure unes conclusions 
a l’aula. Hem vist que entre 
tots i totes podem contribu-

ir a millorar el 
nostre entorn. 
Algunes de les 
propostes de 
millora serien 
no anar cridant 
pel carrer, no 
posar la música 

alta en els cotxes o llocs públics, 
utilitzar més el transport públic, 
la bicicleta i caminar, degut a que 
el trànsit és una de les principals 

El mapa de soroll de les escoles serveix per al mapa estratègic de Barcelona
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Amb el suport de:

fonts de contaminació acústica. 
N’hi ha d’altres que no depenen 
tant de nosaltres, com poten-
ciar els cotxes elèctrics, que 
fan menys soroll i contaminen 
menys, limitar el tràfi c de cotxes 
per les Rondes, fer més carrils 
bici... Tot i així, estem contents 
perquè amb les mesures que 
hem pres hem pogut constatar 
que estem en una zona que està 
a dins dels límits recomanats 
per l’OMS.
A més, el 26 d’abril va ser el Dia 
Internacional de Conscienciació 
Envers el Soroll i a l’escola vam 
voler explicar a tots els nos-
tres companys i companyes el 

Escoles + Sostenibles

El 26 d’abril va ser
el Dia Internacional
de Conscienciació 

Envers el Soroll
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Escola Gravi

La mesura dels topalls a les cadires també es va prendre a l’escola Gravi

Escola Jesuïtes Kostka

Alumnes del Kostka fent medicions al carrer

L’alumnat de segon 
va fer un estudi dels 
nivells de soroll al 

camí escolar

nostre projecte i la importància 
d’aquesta amenaça acústica in-
vi sible. Mitjançant uns símbols 
que ens vam crear, vam recollir 
les propostes de l’alumnat de les 
altres classes per continuar cre-
ant un ambient tranquil i sense 
soroll a la nostra escola.”

Col.legi Jesuïtes
Gràcia – Kostka 

“El col.legi participa des de fa 
3 anys en el projecte Sssplau ja 
que és important per a nosal-
tres com a escola conscienciar 
l’alumnat, professorat i famílies 

dels danys que pot produir a la 
nostra salut l’excés de soroll.
Per això, gràcies al suport de 
l’Ajuntament, després de realit-
zar mesures dels graus de soroll 
a les instal.lacions de l’escola, 
vam realitzar obres de millora 
acústica al gimnàs, vam col.locar 
topalls a les cadires i vam penjar 
indicadors lumínics als menja-
dors de l’escola perquè l’alumnat 
sàpiga quan ha de reduïr el soroll. 
Enguany hem realitzat diferents 
activitats per continuar aprofun-
dint sobre aquest tema.
Durant el mes de febrer l’alum-
nat de 2n d’ESO va sortir als 

carrers que formen part del 
camí escolar amb un sonòmetre, 
i va fer un estudi dels nivells de 
contaminació acústica. Un cop 
obtingudes les mesures, les van 
analitzar, realitzar gràfi cs, mapes 
de colors segon el nivell de 
soroll de cada carrer i van fer 
propostes sobre quines actuaci-
ons es podrien fer per a millorar 
en aquest camp en el camí cap 
a l’escola. Aquestes dades les 
enviarem a Escoles + Sostenibles 
per poder realitzar, juntament 
amb altres escoles de Barcelona. 
Per celebrar de forma conjunta 
el Dia Internacional de Cons-
cienciació envers el Soroll, els 
delegats mediambientals de 
l’escola van ser els encarregats 
de participar a la Jornada tècnica 
de mesurament de sons, gravant 
tres sons diferents, un general, 
un específi c i un micro so. 
Com escola pensem que és 
important seguir treballant en 
la conscienciació dels problemes 
del soroll, i més en un districte 
com el nostre, Gràcia.” Els objectes més quotidians poden ser font de soroll

Escoles + Sostenibles
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Editorial

Partits sense casa, 
cases sense gent

En menys de dos anys els que van ser els dos principals partits de 
Gràcia, aquells que sumaven un 60% dels vots en la majoria de 
processos electorals, CiU i PSC, hauran perdut el seu local histò-

ric: el setembre de 2015 l’Ateneu Roig assumia el lloguer del número 
32 de Torrent d’en Vidalet i cedia una habitació i alguns usos comuns; 
aquesta setmana expliquem que el torn li ha arribat a Convergència 
i el seu local del carrer Astúries 11, encara sense el rètol nou que re-
converteix la formació en el PDeCAT. No és un procés estrany: en en-
torns urbans els partits aprofi ten més les xarxes socials o els punts de 
trobada socials que una seu de partit, que mai ha deixat de tenir una 
certa idea de búnquer; en entorns rurals els costos del local només 
els pot assumir sovint el partit que governa i, quan perd les eleccions, 
tanca el local i qui ha guanyat n’obre un o amplia el que ja tenia. Però 
a Gràcia aquest procés de canvi té el valor afegit de la pressió immo-
biliària, de la qual no se salven ni els que tenen que aportar solucions 
polítiques per superar-la. El cas del carrer Astúries és molt evident. I 
que CiU i PSC no tinguin el local que havien tingut no deixa de ser una 
sacsejada mental.

Això passa la mateixa setmana que podem aportar les primeres xi-
fres del cens de pisos buits i de la segona onada d’inspeccions sobre 
els habitatges d’ús turístic. Les previsions han estat àmpliament su-
perades en el primer cas, fi ns a 385 pisos estan desocupats a la Vila 
(un 8,8%), només tenint en compte que s’ha analitzat el 15% del parc 
d’habitatge. En el segon cas, fi ns a 200 pisos turístics ho han deixat de 
ser per tornar al seu estat d’habitatge original i els seus amos s’han es-
talviat el procediment sancionador. Pocs hi arriben. Potser tot plegat 
són pessigolles per als inversors que aviat donaran destí al que en els 
últims 30 anys ha estat el local de Convergència i segurament ja hem 
fet tard per aturar la Gràcia osea , però els minidics de contenció són 
més que res.•

El
depen-

dent
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Cartes al director

Un any del CUAP Gràcia

El passat 1 d’abril va fer un any de 
l’obertura del Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària (CUAP) Gràcia a l’espai 
d’Urgències de l’Hospital de l’Esperança 
Un CUAP és un dispositiu d’urgències, dins 
el model d’atenció urgent , gestionat per 
l’Atenció Primària, prestant una atenció de 
qualitat, resolutiva i propera al ciutadà . 
Per millorar la capacitat de resolució dis-
posem de servei d’analítica urgent, radio-
logia simple i zona d’observació. 
És un model que es va iniciar a la ciutat de 
Barcelona, i que s’ha estès a altres pobla-
cions amb la intenció de descongestionar 
els serveis d’urgències hospitalaris de vi-
sites urgents que poden ser resoltes per 
l’Atenció Primària. 
El CUAP Gràcia ha comptat des de l’inici 
amb una Comissió de Participació (amb re-
presentants d’associacions i representants 
polítics) i una Comissió Tècnica amb repre-
sentants de diferents proveïdors sanitaris 
del territori. 
En aquests mesos s’han atès 13.024 vi-
sites, d’aquestes 2.323 procedents de 
trasllats en ambulància urgent. La major 
part de les visites corresponen a ciuta-
dans del Districte que han accedit per mi-
tjans propis, resolent-se el problema pel 
que han consultat en la mateixa visita, i 
un menor nombre ha requerit trasllat a 
un altre nivell assistencial. 
Actualment el CUAP Gràcia està obert de 8 
a 24h tots els dies de l’any, i passarà a estar 
obert 24h quan es canvií a la seva ubicació 
defi nitiva, a la 1ª planta de l’edifi ci del CAP 
Larrard. Aquest canvi dotarà al Districte de 
Gràcia amb un servei d’atenció urgent de 
24h més accessible pels veïns i àmpliament 
demanat des de fa temps. 

Sònia Moreno Escribà, directora del CUAP 
Gràcia 

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Totes sabem que a Gràcia, la Gal·la 
Placídia és un dels punts negres de 
la ciutat quant a contaminació. Com 

diu la Maria García de la Plataforma per 
la qualitat de l’aire: “la contaminació és 
un problema de salut pública de primer 
ordre. El consens científi c i polític és ab-
solut i la majoria de la població és cons-
cient dels seus efectes”. Segons el darrer 
baròmetre de l’Ajuntament, preocupa 
a més del 80% del veïnat i el 70% està 
d’acord amb aplicar restriccions de tràn-

sit. “La majoria dels contaminants prove-
nen de la crema de combustibles fòssils i 
tenim ben identifi cats els focus emissors: 
el principal, el trànsit motoritzat (50%), 
seguit del trànsit marítim i l’activitat in-
dustrial”. No és un problema puntual. “El 
problema és la contaminació que respi-
rem al llarg de l’any, la mitjana anual, que 
duplica la pol·lució de París o Londres. 
Aire tòxic que causa 3.500 morts pre-
matures a l’AMB i nombroses malalties. 
Superem els valors de protecció de la sa-
lut i la legalitat que obliga Europa”. Altres 
ciutats europees se n’estan sortint quant 
a la disminució de la contaminació, la 
nostra ciutat també ho ha de fer. 

Quant al model de mobilitat, princi-
pal responsable de la contaminació, els 
canvis poden ser ràpids, si la ciutadania 
som conscients, només depèn de la vo-
luntat política.•

Contaminació

Altres ciutats 
europees han reduit 
contaminació; nosaltres 
també ho hem de fer

Què en 
penseu 
de la 
temporada 
del CE 
Europa?

Jofre Mateu 
Exjugador de futbol professional

Per tal com va començar crec que 
ens podem donar per satisfets. 
Aconseguir la salvació era bàsic, i 
van demostrar ser un equip madur, 
però ara el club ha de planifi car bé 
la pròxima temporada.

Miquel Garcia
Soci

La temporada ha estat molt dolen-
ta. No hi ha hagut cap tipus de pla-
nifi cació esportiva i per sort hem 
aconseguit salvar-nos, encara que 
sigui a l’última jornada, perquè ha-
gués pogut ser pitjor. Temporada 
per oblidar i a pensar en la següent.

Josep Beltri
Soci

La temporada ha estat un desastre. 
Amb la història que té l’Europa, tot 
el que sigui no estar al playoff  és un 
fracàs. Els fi txatges de fora no han 
funcionat i l’equip ha estat molt 
malament en atac. De cara la pròxi-
ma temporada cal fi txar jugadors 
de més nivell a la davantera.

Aureli Rodríguez
Soci

S’ha acabat salvant, però no podem 
dir que la temporada hagi anat bé. 
Els fi txatges no han funcionat, es-
perem començar de zero la tempo-
rada vinent, que vagi millor i dei-
xem de patir.

per Albert Vilardaga

Ni a l’Independent ni en aquest Dependent fotem gaire 
cas a les castanyes que es reparteixen a Twitter els nostres 
consellers, perquè no acabaríem mai. Però el tancament 
en fals de la votació en el ple de la proposició sobre l’IES 

Vallcarca ha anat seguit d’un festival de tuits i rèpliques no només 
entre els habituals, els portaveus de BCN En Comú i PDeCAT, Robert 
Soro i Berta Clemente, sinó que també s’hi ha apuntat l’exComissi-
onat de Vallcarca, Miquel Esteve, i la FAPAC, remuntant-se al tanca-
ment del Bosch i Gimpera. Almenys han basat els arguments en tex-
tos de l’Independent.
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Opinió convidada

Un joc d’equip

Dimarts passat es va celebrar un Consell d’Esports 
del districte extraordinari on la gestió de les instal-
lacions esportives de titularitat pública va ser el 

principal tema a tractar. Arran de la sortida a concurs del 
Poliesportiu Municipal Josep Comellas, i amb els antece-
dents del canvi de gestor del Camp de l’Àliga o de la pista 
del Coll, és una qüestió, important, que ha agafat volada i 
ha marcat l’agenda política gracienca. No podem oblidar 
que el sentit dels equipaments esportius públics és fomen-
tar la pràctica i cultura de l’esport, prenent especial cura 
dels esports minoritaris i tot això a un preu accessible. 
D’aquesta manera s’intenta garantir que tots els clubs tin-
guin accés a un espai de qualitat on poder desenvolupar 
la seva tasca. Les entitats esportives així ho entenen i del 
Consell de l’esport va sortir la iniciativa de crear una taula 
de treball per millorar les clàusules dels concursos, fent-
les més adequades a les necessitats de l’esport de base. En 
la mateixa línea al darrer Plenari de Gràcia, com a Govern, 
entomava la proposta d’estudiar la inclusió de clàusules 
d’arrelament al barri i retorn social als pròxims concursos 
de gestió d’espais públics. És d’agrair la voluntat construc-
tiva i cooperativa d’alguns grups polítics i sobretot de les 
entitats esportives del districte.

Gràcia té la sort de ser un territori ric en clubs i associa-
cions esportives. Amb entitats històriques fortament arrela-
des, però també de noves i emergents. Clubs i associacions 
que són actors principals en la vertebració i la promoció de 
l’esport a Gràcia. Com a Govern, com a Conseller, treballa-
rem colze a colze amb les entitats, acompanyant-les, impli-
cant-nos i fugint de posicionaments paternalistes. Un punt 

important d’aquest acompanyament és que les entitats esti-
guin homologades per poder accedir a subvencions que ga-
ranteixin l’accés a tot menor que vulgui practicar l’esport.

La manca d’instal·lacions esportives és el punt negre de 
l’esport a Gràcia. Una realitat que els nostres clubs conei-
xen molt bé. Malgrat ser un tema complex per la densi-
tat del nostre territori, des de l’Institut Barcelona Esports 
(IBE) s’està treballant per fi nalitzar el Pla de Pavellons de 
la ciutat perquè Barcelona pugui donar un salt qualitatiu 
per continuar sent referència internacional de l’esport de 
base. Cap ciutat al món dedica tants recursos a nivell de 
practica esportiva en horari lectiu i sobretot en no lectiu.

No vull acabar aquesta tribuna sense parlar del CB 
Pedagogium. L’històric club de basquet té garantit que 
podrà disposar de les hores de pista que necessiti. Ho té 
perquè és l’usuari preferent; una clàusula que garantitza 
que sigui qui sigui el gestor, els clubs amb arrelament te-
nen prioritat d’ús. Per això, com personalment he traslla-
dat als representats del club en diverses ocasions, el CB 
Pedagogium és l’usuari preferent del Josep Comellas i té 
garantit l’espai per poder fer la seva activitat.t.•

Opinió
Alberto Lacasta, conseller d’Esports de Gràcia en nom del PSC

Treballarem colze a colze amb les 
entitats, fent acompanyament, 
implicant-nos i fugint de 
posicionaments paternalistes

El 
bloc

Robats, segrestats, venuts

Carina Bellver

Té l’edat de la meva mare i em mira 
com si fos la seva fi lla, amb qui com-
partim la mateixa edat i vam néixer 

al mateix hospital. Després de 36 anys, 
encara se li entelen els ulls quan en par-
la. Mai la va conèixer. Li van dir que havia 
mort després de donar a llum però no li 
van permetre poder-la enterrar. El seu 
petit cos va acabar en una fossa comuna. 
Sempre ha tingut la certesa que el que 
el metge li deia era mentida i encara la 
busca per poder-la abraçar. La de l’Ana 
és una de les 300 demandes obertes per 
nadons robats a Catalunya i no només 
durant el franquisme sinó en plena de-
mocràcia, amb casos als anys 80 i fi ns 
i tot dels 90. Ara, aquestes mares que 
se les va titllar de boges han iniciat una 
campanya que, sota el lema ‘Te busco, 
te estamos buscando’, vol aprofi tar la vi-
ralitat de les xarxes i la complicitat dels 
mitjans de comunicació per trobar els 
seus fi lls allà on estiguin. No pararan fi ns 
a aconseguir-ho. I des d’aquí les volem 
ajudar a fer-ho i ser altaveu de les seves 
denúncies, dels entrebancs que estan te-
nint, tant polítics com jurídics, per poder 
localitzar els seus fi lls que van ser segres-
tats i venuts. Perquè després de parlar 
amb ella, em queda la freda sensació que 
em podia haver passat a mi.•
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La 
setmana

Abús

Silvia Manzanera

U
n local al carrer Verdi paga 2.000 
euros de lloguer al mes. Després 
d’un any, els números obliguen a 

prendre mesures. El sentit comú aler-
ta que potser aquest preu resulta un 
pèl abusiu. I també el sentit de la jus-
tícia. Després de negociar amb el pro-
pietari, que també és el propietari de 
més pisos i locals, accepta fer el favor 
de rebaixar 500 euros. Una part creu 
que podrà respirar millor els propers 
mesos –almenys fi ns a fi nals d’any- i 
l’altra es pensa que ha fet un gran fa-
vor a la comunitat. Aquests dies sen-
to més casos similars, amb el conse-
qüent drama que comporta. Així que 
aprofi to i repasso les lleis o mesures 
que s’han pres o es volen prendre per 
minimitzar aquest escàndol: gener de 
2017, la Generalitat vol “modular” els 
increments “exagerats” que s’estan re-
gistrant en els lloguers a determina-
des ciutats com és el cas de Barcelona. 
Així que a curt termini vol aprovar un 
decret llei que implanti un índex de 
preus de referència de lloguers, sense 
esperar la futura llei catalana d’arren-
daments urbans. Reacció immediata 
del sector: les ingerències de l’adminis-
tració són perilloses, van dir els amos 
del món. Evidentment que ho són, o al-
menys ho haurien de ser si els últims 
de la fi la volem tenir alguna oportuni-
tat de sobreviure en aquesta selva. No 
segueixo repassant hemeroteca; prefe-
reixo escoltar la gent i veure l’immensa 
bretxa entre les intencions polítiques i 
la realitat. Espero que només sigui una 
qüestió de temps. Perquè la voluntat 
en forma de titular està molt bé però 
decep molt quan no s’arriba a materia-
litzar mai. Una conversa d’avui mateix, 
dijous 18 de maig: un comerç històric 
d’aquests que l’ajuntament va prome-
tre protegir (i no és el colmado Quílez), 
amb un lloguer de moltes xifres i des-
prés d’esperar una mediació que no 
va servir per a res, es va traslladar a 
una altra zona amb lloguers una mica 
menys asfi xiants. Les intencions estan 
molt bé però l’acció encara més.•

Opinió

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari

Opinió convidadaOpinió convidada
Assemblea de Dones Feministes de Gràcia

La cura al centre de la vida

L es companyes de l’Associació Cuidadors Familiars de 
Gràcia porten uns mesos fent campanya per reivindi-
car el reconeixement de la fi gura de la cuidadora fa-
miliar i reclamar la creació d’un Centre de dia públic 
al barri. A Gràcia només existeix un Centre de dia pú-

blic que acumula una llista d’espera extensa. El cas del nos-
tre barri no és una excepció, ja que la majoria de centres 
i residències tenen la mateixa situació. Com a conseqüèn-
cia, les cures que necessiten les persones dependents reca-
uen en la família i, freqüentment, en les dones. És així que 
les cuidadores i la gent amb dependència es veu privada de 
serveis públics per atendre les seves necessitats per tenir 
una vellesa i vida dignes. A més, el preu de les residències 
públiques gira entorn dels 1000 euros mensuals, pràctica-
ment inassequible per la gran majoria de la població. Amb 
un servei que s’autoanomena públic l’única alternativa per 
les famílies és responsabilitzar-se del 100% de les cures, 
moltes vegades de manera no professional. És per això que 
demanem serveis públics que no excloguin als usuaris eco-
nòmicament, així com un nou Centre de dia.

Quan és la família qui garanteix les tasques, la majoria de 
persones que s’encarreguen de cuidar i atendre un familiar 
o conegut depenent són normalment dones. Així es reprodu-
eixen els rols de gènere marcats pel sistema patriarcal i capi-
talista, ja que no és casualitat que una feina tan poc recone-
guda i tan precaritzada com aquesta l’assumeixin elles. Es 
podria dir que les cuidadores hipotequen el seu futur, ja que 
al dedicar quasi 24 hores a una altra persona no tenen la pos-
sibilitat de desenvolupar altres aspectes de la seva vida.

Així és que cuidar a la persona que cuida és impres-
cindible per dignifi car aquesta feina. Les conseqüències 
físiques i psicològiques que comporten aquestes tasques 
tenen una gran infl uència al desenvolupament de les cui-
dadores. A part de generar eines per a que aquestes con-
seqüències no siguin greus, és important crear xarxes de 
suport entre cuidadores per tal de gestionar les emocions 
i compartir experiències. I per tal de que les cures que es 
fan dins de l’entorn familiar siguin respectuoses tant amb 
les persones que les reben com amb les que les proporci-
onen, és necessari que les famílies tinguin l’opció de for-
mar-se en com cuidar els seus familiars o coneguts. Cal 
que la fi gura de la cuidadora familiar es reconegui i es va-
lori. Reivindiquem el reconeixement social i institucional 
de les cuidadores familiars i el trencament amb la divisió 
sexual del treball de cures per tal de que totes puguem ser 
cuidades alhora que cuidadores.

Reivindicar la fi gura de la cuidadora familiar és posar 
èmfasi en l’autogestió comunitària de les cures. Els grups 
de suport i les xarxes comunitàries ens possibiliten enten-
dre les cures i les nostres relacions des d’un altre punt de 
vista, ja que de manera col·lectiva podem construir relaci-
ons més sanes, les quals estaran orientades a les necessi-
tats de les persones i no dels mercats. Això comporta visi-
bilitzar els treballs ara no estan reconeguts en la societat 
capitalista on vivim i valorar allò que ha estat amagat. 
Des del feminisme apostem per posar les tasques de cures 
al centre de les nostres vides i construir-nos socialment 
amb aquesta base.•

Pujada de preu del tramvia de la plaça Rovira
El 1881 la gent es queixa per la pujada de preus del tramvia de la plaça Rovira. Els veïns i les veïnes 
que el volen fer servir han de desembutxacar ni més ni menys que dos quartos pel trajecte que 
recorre el carrer de la Providència. D’aquest malestar es fan ressò els reporters del setmanari 
L’Escut de Gràcia, que el diumenge dia 22 de maig afi rmen que fer pagar aquesta quantitat “és 
també una miqueta massa”.

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)

Fins a l 4 de juny
L’envelat, arquitectura singular i sím-
bol de Festa Major. Produïda per la 
Generalitat i comissariada per Francesc 
Albardaner i Josep Mañà, fa un recorregut 
per la història dels envelats dels darrers 
200 anys posant de relleu la fi gura dels ma-
riners i les seves aportacions a les cons-
truccions efímeres basades en la creació 
d’espais diàfans sense columna a l’interior 
només aguantats per la tensió de nusos.
L’envelat a Jardinets de Salvador Espriu 
(Passeig de Gràcia, 118)

Actes
Divendres 19 de maig
Projecció videoclips: CRANC #09: Los 
Ganglios.
L’Automàtica (Legalitat, 18), a les 20.30 h 

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

Dissabte 20 de maig
XIV cicle d’aperitius musicals: Ramón 
Díaz Group.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h 

Bicentenari de la Festa Major de Gràcia. 
Projecte Ballar amb Gràcia: I amb el xar-
leston què fem?
L’envelat a Jardinets de Salvador Espriu 
(Passeig de Gràcia, 118), a les 20 h 

Concert: Nereida + The Original Northern 
Island.
La Sonora de Gràcia (Riera de SAnt 
Miquel, 59), a les 22 h

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

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

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

Diumenge 21 de maig
Concert: Bernat Padrosa.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 19.30 h

Nit de trovadors.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 20 h

Teatre: Darrere la porta, de la cia Lasca 
Yero (Pilar i Aurora Cayero). Amb col-
loqui després de la funció.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a les 18 h 

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

Concert: 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 22de maig
Concert: Triptides + Aloha Bennets.
Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 21 h

Dimarts 23 de maig 
Jam de jazz manouche: Sweet Gipsy 
Swing Nights.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30 h

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

Dimecres de 24 de maig
Conferència: Xerrada sobre la fotografi a 
de viatges, a càrrec de Bea Dalmau.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20), a les 
19 h

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

Dijous de 25 de maig
Xerrada: Estilistes del soul, subcultures 
britàniques i negritud musical.
Bibl. M. Antonieta Cot i Miralpeix (Pg Vall 
d’Hebron, 65-69), a les 19 h

Xerrada: Grans rutes del Pirineu català, 
GR-11, Carros de Foc, Ramat de Camins, 
Cinquè Llac.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19 h

Xerrada: La salut de l’esportista (2a 
part), alimentació i esport.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a les 19 h

Flamenc Ciutat Flamenco: Antonia 
Contreras & Juan Ramón Caro.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30 h

Concert: Javier Navas Quartet featuring 
Enrique Oliver.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 21.30 h

Concert: Cool & Hot.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

Divendres 26 de maig
Concert: Perrocker.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 22 h

Entitats

Amb el suport de

Festa infantil i diada 
castellera al XXè 
Aniversari dels Castellers 
de la Vila de Gràcia 
La celebració dels 20 anys dels Castellers 
comença dissabte amb la festa infantil, 
amb tallers i infl ables, taller de castells,
xocolatada popular i animació infantil 
amb els “Ai l’As”. I diumenge, celebren la 
diada castellera a la Plaça de la Vila amb 
matinades i castells a càrrec dels Castellers 
de la Vila i les colles convidades: la Colla 
Jove Xiquets de Tarragona, els Nens del 
Vendrell i Capgrossos de Mataró. Per 
fi nalitzar la jornada, concert Pastorets 
Rock davant de Can Musons, a les 18 h.

Dissabte 20 de maig (plaça Revolució) 
a partir de les 16.30 h i diumenge 21 de 
maig (plaça de la Vila) a partir de les 8 h

Recomanem

Dissabte 20 de maig
Jornada comunitària de manteniment 
del Bosc Turull: control de la població 
d’Acant (espècie vegetal que té un caràc-
ter invasor important i que cal controlar 
la seva població a l’equipament per tal 
que puguin créixer altres espècies i tenir 
així un bosc amb alt nivell de biodiver-
sitat). Activitat gratuïta. Inscripcions: 
aula@boscturull.cat o al 93 213 39 45
Aula Turull (Pg. Turull, 2), d’11 a 14 h

Festival de la Diversitat. El Consell de la 
Joventut de Barcelona organitza una sè-
rie d’activitats i tallers adreçats a grups 
d’infants i joves d’entre 6 i 18 anys, pro-
cedents d’entitats juvenils i que, per tant, 
participin de la jornada acompanyats per 
educadors/es de la pròpia entitat.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), de 16 h a 19.30 h 

Teatre: L’illa del tresor. A càrrec del grup 
de menus de GFT Sotacabina. També 
diumenge.
Lluïsos Teatre (Pl. Nord), a les 18 h

Lectura dramatitzada: Federico García 
Lorca.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Diumenge 21 de maig
Sortida per conèixer els parcs Güell, 
Muntanya Pelada i Creueta del Coll, que 
envolten el barri i fer salut amb exerci-
cis de Tai Txi i Txi Kung. A càrrec d’Ivana 
Navarro. Places limitades. 
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a par-
tir de les 11 h
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‘Les trifulgues 
d’un parell de 
dos’, estrena de 
Vada Retro

S.M.

La companyia gracienca Vada 
Retro Teatre estrena aquest 

cap de setmana a la Sedeta la 
comèdia Les trifugues d’un pa-
rell de dos, la darrera obra es-
crita per Albert Capel. La peça 
narra la història d’una parella 
que ronda la seixantena a qui 
li pasen múltiples esdeveni-
ments que superen la realitat. 
Es tracta de deu històries in-
dependents on la vida quotidi-
ana de l’Amadeu i la Tresina es 
veu trasbalsada pels diferents 
personatges que conviuen el 
seu voltant. “Una comèdia on 
sovint la fi cció supera la reali-
tat”, com assegura el seu autor. 
L’estrena serà dissabte a les sis 
de la tarda; i diumenge es farà 
una segona representació a la 
mateixa hora.

Urbàlia Rurana 
presenta el seu 
darrer disc al CAT
Urbàlia Rurana presentarà 
aquest divendres 19 al 
Tradicionàrius De tornada 
a les Ribes, un nou disc amb 
18 temes entre novetats 
i altres composicions 
inèdites: cançons populars 
valencianes, peces de 
tradició mediterrània 
i peces de creació dels 
membres del grup.

Breus

Silvia Manzanera

Gràcia segueix a l’espera 
de materialitzar el pro-
jecte de ‘vinyeta’ urbana 
a Vallcarca en homenat-
ge a un dels seus graci-

encs il·lustres, Guillem Cifré (1952–
2014). El Guinardó, en canvi, on va 
viure el reconegut il·lustrador, de-
dica part de la seva festa major a 
Cifré i el seu popular personatge 
el Senyor Ruc. Així, Diumenge 21 
maig es presentarà el Capgròs del 
Senyor Ruc, idea impulsada per 
un altre artista de Vallcarca i amic 
de Cifré, Francesc Ruestes, en una 
cercavila que arrencarà a les 11 del 
matí des de la plaça del Cardó i aca-
barà a la plaça del Nen de la Rutlla 
on es realitzarà el bateix del nou 
capgròs del Guinardó. I dimarts, 
a la biblioteca Mercè Rodoreda hi 
ha programada una taula rodona, 
amb David Castillo, Juan Bufill i 
Antoni Giralt, per parlar de l’uni-
vers Cifré i fer un recorregut per 
les seves etapes creatives. Fins al 
12 de juny el Centre Cívic Guinardó 
acollirà l’exposició Guillem Cifré 
Acudits del Senyor Ruc.

També s’esperen els veïns del 
Coll-Vallcarca que volen un es-
pai cultural per difondre el cò-
mic i reivindiquen Can Carol com 

Coll-Vallcarca 
expandeix el còmic: 
Cifré al Guinardó i els 
‘tebeos’ a la Sedeta
El Capgròs del Senyor Ruc es presentarà diumenge

a futur equipament especialitzat. 
Menstrestant, segueixen amb la 
seva tasca pedagògica: fi ns al 9 de 
juny la Sedeta acull l’exposició Els 
grans personatges i herois dels 
tebeos, amb què Josep Callejón, 
antic treballador de Bruguera 
i membre del Centre d’Estudis 
Coll-Vallcarca, mostra com han 
envellit al seu parer Mortadelo 
i Filemón, Rompetechos, Doña 
Urraca, El Reporter Tribulete, 
Anacleto... Callejón assegura que 
no té res en contra de la paraula 
còmic, però prefereix tebeos, que 
a més “correspon al nom i mar-
ca de la famosíssima i extraordi-
nària revista TBO i des d’aquest 
any centenària”. Segons Callejón, 
“la idea d’aquesta exposició te la 
mala idea d’envellir a aquells he-
rois i personatges dels tebeos po-
sant-los tants anys com han passat 
per les generacions que gaudíem 
de les seves aventures”.•

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Alien: Covenant. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, 16.15, 19.10, 22.05.
• Personal Shopper. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, 15.55, 18.05, 20.15, 22.25.
• Z. La ciudad perdida. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, 16.10, 19.05, 22.00.
• Maravillosa familia de Tokio. 

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

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

• El círculo. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
20.10.

• Stefan Zweig: Adiós a Europa. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 22.20.

• Un golpe con estilo. Dv, dl, dm, 
dc, 16.

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

• Los pitufos: La aldea escondi-
da. Ds, dg, 16.05.

• Un italiano en Noruega. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, 16, 18.10, 20.10, 
22.10. Dv, dl, dm, dc, 16.10.

• El círculo. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
19.15, 22.15.

• La bella y la bestia. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, 16.15.

• Déjame Salir. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 16, 18.10, 20.20, 22.30.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Dancing Beethoven. Dl, dm, dc, 

18. Dg, 19.
• Guardián y Verdugo. Dv, ds, 

dm, dc, dj, 16.
• Goodbye Berlín. Dv, ds, dg, 16, 

18, 20, 22. Dl, 18, 20. Dm, 16, 18, 
20. Dc, dj, 16, 18, 22.

• Paraíso. Dv, ds, 21.50. Dc, dj, 20.
• Personal Shopper. Dv, ds, dg, 

dm, 16, 20. Dl, 20. Dc, dj, 16, Dv, 
ds, dg, dc, dj, 18, 22. Dl, dm, 18.

• Boris sense Beatrice. Dv, ds, 18. 
Dg, 21. Dl, dm, dc, dj, 20.

• Dos col·legues al rescat. Dg, 17.
• Casa Àsia. Ds, 20.
• LATcinema: Pizarro. Dv, 20.
• FAUST. Dc, 19.30.

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

María y los demás. 22.20.
• Sala 2: Paterson. 15.50, 18, 20.10. 

Ds, dg, 18, 20.10. Frantz. 22.15
• Sala 3: 9 mesos (Kepper). 16, 18, 

20. Capità Fantàstic. 22.
• Sala 4: La Ballarina. 15.55, 18, 

20.10. Comanchería. 22.15.
Sessions Texas nanos. En cata-

là i 3€.
• Sala 2: La vida d’en Carbassó. 

Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Déjame salir. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 11.30, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.

• Maravillosa familia de Tokio. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 11.30, 16, 
18.10, 20.20, 22.30.
• Un italiano en Noruega. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18.15, 20.25, 
22.30. Dv, dl, dm, dc, dj, 16.
• Alien: Covenant. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 11.30, 16, 20.05, 22.25. 
Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Lady Macbeth. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 18.20, 22.30.
• Manchester frente al mar. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16.
• Mañana empieza todo. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 18.25.
• Stefan Zweig. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 20.35.
• Goodbye Berlín. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 11.30.
• El bebé jefazo. Ds, dg, 11.30.
• Richard la cigüeña. Ds, dg, 
12.15, 16.
• Animalades de cine. Ds, dg, 
11.30.
• Mediterráneo. Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Nieve negra. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 16.
• Le llamaban Jeeg Robot. Dv, dl, 

dm, dc, dj, 17.45.
• Guardianes de la Galaxia. Vol 2. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 20.
• Moonlight. Ds, dg, 22.30.
• T2 Trainspotting. Dv, dl, dm, 

dc, dj, 22.30.
• Goodbye Berlín. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 16.05, 18.10, 20.20, 
22.30.

• Personal Shopper. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.

• Z, la ciudad perdida. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16, 20.05.

• Dancer. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 18.30, 22.30.

• El bebé jefazo. Ds, dg, 18.
• Me casé con un boludo. Dm, 

20.15.

Josep Callejón 
ha envellit els 
personatges de 
les seves lectures 
d’infantesa

Un dels dibuixos de l’exposició que acull la Sedeta fet per Josep Callejón

El 24 de maig a les 17 h tindrà lloc 
una taula rodona a la Sedeta sobre 
còmics amb Xavi Franch, director 
del CC El Coll La Bruguera, 
l’escriptor Antoni Guiral, JM 
Delhom, director del Museu del 
Còmic, Jordi Artigas, historiador, 
Joaquim Noguero, professor 
universitari, Silvia Domingo Alarte, 
dibuixant, i Josep Callejón.
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La torratxa

Maig del 17
Carles Camps 

És irrisori que l’Europa política demo-
cràtica (sic) respiri alleujada quan 
no guanya l’extrema dreta, com ara a 

França, i que, en canvi, no adopti mesu-
res amb la dreta extrema instal·lada al po-
der a Espanya, per no parlar d’Hongria i 
Polònia. A més, de què s’alegren Juncker, 
Merkel, Schultz, Hollande, la Comissió 
Europea, l’Eurocambra. ¿Por de perdre 
privilegis i sous? ¿Que no s’adonen que els 
que els alimenten, a ells i Macron, també 
alimenten Le Pen? Però, ¿què dic? Prou 
que ho saben que el gran capital juga to-
tes les cartes possibles per guanyar sem-
pre. El mateix Juncker, a Luxemburg, li 
feia de croupier. Més que mai a Espanya 
és necessària la “ruptura democràtica”, 
com defensaven el PC i el PSUC, venuts 
després per un lloc al sol a les platges 
madrilenyes de la Transició. Una “ruptu-
ra democràtica” que també s’hauria de 
donar a Europa sencera perquè mai més 
el feixisme hi tingui res a dir. Però els 
amos no els deixen: necessiten l’alterna-
tiva més ferotge perquè tots els movi-
ments reivindicatius afl uixin en els seus 
pressupòsits ideològics transformadors 
i busquin noms transversals sense con-
notacions ideològiques; els amos del dis-
curs saben prou bé que el nom sí que fa 
la cosa. Ara, a França, En Marche -una pi-
cada d’ull dretana al “marchons...”-, però 
abans Podemos -el “Yes we can” d’Oba-
ma-, Ciudadanos -una barroera apropia-
ció dels citoyens-, Comuns -que tant pot 
ser “comunitat de veïns” com comunitat 
autònoma-, i encara abans l’Ulivo, rere 
les branques del qual es van amagar els 
comunistes italians. Que lluny de la políti-
ca de confrontació de models socials. Els 
nous noms que s’estenen pel mapa polític 
són la caiguda de genolls transformado-
ra davant del Sant Cristo Gros del capital, 
i la intromissió de la dreta en l’àmbit de 
la dissimulació ideològica. Ens diuen que 
no cal dir-se res en concret, perquè només 
s’aspira a gestionar les engrunes del capi-
tal seguint-ne les ordres (im)pertinents. 
Els noms no inclouen el terme partit i els 
podria fer servir qualsevol ideologia. No 
són més que marques que volen pescar 
vots. Es diu que fi ns madame Petain vol 
emmascarar el nom de Front Nacional.•

Jordi Borràs
Enric Borràs

Xavier Borràs

Plaça Borràs

Pol·lució comuna

C ada cop que baixo a Barcelona des del meu exili 
a la Garrotxa (amb un vehicle col·lectiu anome-
nat autocar) , m’adono com n’és de brutal la con-
taminació a ciutat. Per aquests verals del nord, 
l’únic que cau del cel són les fl ors de les acàcies i 

dels arbres de ribera i la fressa és de l’ocellam, del vent o, 
encara, dels benignes cloquers que ens anuncien les ho-
res. Per contra, a la vila de Gràcia, la pol·lució acústica i la 
pol·lució atmosfèrica van de la mà, especialment, des que 
es van “pacifi car” els carrers i gran part del trànsit rodat 
s’abraona per la Travessera de Gràcia, des de la plaça de 
la Gal·la Placídia fi ns a la de Joanic, amb els eixos verti-
cals de Gran de Gràcia, Torrent de l’Olla i Escorial sempre 
col·lapsats.

L’Ajuntament de Barcelona també n’és part responsa-
ble. d’aquest desori, amb la seva aquiescència -malgrat 
múltiples queixes dels veïns-, ja que permet que fi ns a al-
tes hores de la matinada els camions de recollida d’es-
combraries enervin el son del veïnat, encara més a l’època 
canicular, quan molta gent tracta de passar la calor amb 
la fi nestra oberta i en comptes d’un fresquívol bri d’aire 
reben l’atac sorollós dels camions triturant la brossa i els 
efl uvis dels motors en combustió i la fl aire de la civilitza-
ció que es podreix.

El mateix passa amb la mesura que ja fa més de tres anys 
que s’arrossega en algunes voreres de menys d’un metre de 
la vila, en què el consistori va imposar-hi aparcaments de 
motocicletes tant si vols com si no. Les persones que viuen 
en pisos a les parts baixes reben l’impacte directe del soroll 
i la contaminació dels motociclistes, que viuen de la but-
lla municipal de no haver de pagar mai per aparcar. Conec 
el cas d’algunes comunitats de veïns que es van queixar 
d’aquesta mesura; una d’elles va rebre la visita d’un regidor 
amb iniciativa que, oh!, sorpresa, duia el casc de motoris-
ta sota el braç… La resposta del Districte va ser que es trac-
tava d’un prova pilot i que els vianants podien circular pel 
carrer ja que era de “polaritat invertida”. Alguns veïns van 
exclamar si es tractava d’una facècia i que la prova pilot la 
fessin sota les cases dels ínclits regidors. No hi ha res a fer: 
la democràcia comunal s’imposa democràticament!

No puc permetre’m la gosadia de dir que hi ha alterna-
tives, perquè, en qualsevol cas, haurien de ser els ciuta-
dans qui poguessin opinar-ne i afavorir canvis benefi cio-
sos per a la seva salut, però em temo que sense un canvi 
de model sistèmic no podrem avançar de cap manera i les 
pol·lucions que exercim entre tots, per passiva o per acti-
va, esdevindran -ja ho són, de fet- el pa de cada dia arreu 
de la ciutat.• 

La remor del torrentol, a la Vall d’En Bas, és un bé comú, allunyat de la fressa de les ciutats contaminades. Foto: X.B.


