
La residència 
de Sèneca es 
reivindica 
Els promotors defensen els preus de 
luxe per raons mediambientals. P4

El Districte ja ha 
retirat 80 de les 163 
plaques franquistes 
Una imatge de la miliciana del 
fusell, a votació per vestir una 
paret mitgera a Dones del 36. P2

Trenta-cinc entitats 
recuperen la Festa 
Major de Sant Isidre 
sense permís ofi cial
El manifest denuncia l’economia 
“subordinada” a la marca BCN P5

Gran de Gràcia consolida la 
pacifi cació i amplia els talls 
mensuals fi ns a 21 dies l’any
La peatonalització redueix els 400-600 vehicles habituals a 50 i deriva el 
trànsit, amb menys desplaçaments, cap a Príncep d’Astúries i Via Augusta

Albert Balanzà

El carrer Gran de Gràcia ha superat la prova pilot 
que entre maig de 2016 i maig de 2017 el Districte 
ha executat amb talls de trànsit en horari de tar-
da el primer dissabte de cada mes. Han estat dotze 
dies en un any, a més del Dia sense Cotxes de 2016, i 

la valoració positiva del consistori ha comportat la decisió 
d’ampliar aquests talls mensuals amb un calendari que ja 
s’ha programat fi ns a l’any 2019, amb la incorporació de 
la diada de Sant Jordi. 

La pacifi cació del principal eix viari de la Vila de Gràcia 
és un fet creixent, doncs, i arribarà a una xifra de 21 dies de 
tall de tot el dia o de tarda aquest mateix 2017, si es tenen 
en compte no només els primers dissabtes de mes (incloses 
les jornades de comerç al carrer) sinó també els quatre dies 
de talls que es preveuen per la Festa Major de Gràcia, el Dia 
sense Cotxes del setembre i activitats lligades al Protocol 

Festiu com Sant Medir, el Carnaval, la Revolta de les Quintes 
o la cavalcada de les Carteres Reials.

El Districte de Gràcia ha sustentat la decisió d’ampliar els 
talls mensuals al carrer Gran, una decisió amb més reper-
cussió en mobilitat i medi ambient que la peatonalització del 
tram central de Travessera de Gràcia en cap de setmana, en 
els números obtinguts pel comptatge a través de les espires 
que hi ha situades a la cruïlla amb Rambla de Prat, a Príncep 
d’Astúries amb Carolines i a Via Augusta amb Lluis Antúnez. 
Els talls redueixen els 400-600 vehicles habituals a 50 i de-
riven el trànsit però amb menys desplaçaments. Pàgina 4

El Districte valida la prova pilot 
i programa diades fi ns al 2019, 
amb la incorporació de Sant Jordi 

Gran de Gràcia, sense cotxes, en una imatge excepcional Foto: X. T.
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Breus

Sánchez arrasa al 
PSC amb el 82% 
en la votació de 
les primàries

L’opció de Pedro Sánchez 
va arrasar diumenge 
passat amb el 82% del 
vot total en la jornada 
celebrada en l’agrupació 
local del PSC recollint 116 
dels 141 sufragis totals. 
Les altres dues opcions de 
Susana Díaz i Patxi López 
van sumar dotze vots per 
banda i hi va haver una 
abstenció. La diputada 
i membre de l’executiva 
socialista de Gràcia, 
Meritxell Batet, va votar 
a primera hora a la seu 
instal·lada a l’Ateneu Roig. 
Entre els dirigents més 
explícits, el portaveu al 
districte, Alberto Lacasta, 
va celebrar el resultat 
dient “Molt bona nit!, 
Boníssima! Feliç!”

Polèmica per cinc 
multes de 2.000€ 
de la Urbana a 
La Barraqueta
L’Ateneu La Barraqueta ha 
denunciat una “escalada 
repressiva” de la Guàrdia 
Urbana per la imposició 
dissabte passat de cinc 
multes contra el bar 
Resolís que gestiona per 
qüestions tècniques, 
ocupació de la via pública 
i sorolls que van obligar 
a tancar el bar tres hores 
abans del previst. “És 
una pràctica habitual”, ha 
apuntat l’entitat.

Albert Balanzà

Ja ha passat un mes des de 
l’acte de recuperació del 
nom popular de la plaça del 
Cinc d’Oros i arraconament 
del nom ofi cial des de 1981, 

plaça Joan Carles I, i el Districte se-
gueix plantejant elements d’ideo-
logia a peu de carrer en defensa de 
la memòria històrica. Primer per-
què ja hi ha un primer balanç de 
la campanya de retirada de les pla-
ques franquistes registrades en les 
façanes de les fi nques, després de 
les consultes fetes a cada escala, i 
segon perquè un altre tipus de con-
sulta, oberta a la ciutadania, s’ha 
engegat aquesta setmana per ves-
tir dues parets mitgeres de la plaça 
de les Dones del 36, i hi ha opcions 
carregades de simbologia política.

En primer lloc, la comissió d’ur-
banisme de dijous 18 ha donat de-
talls de balanç de les tasques de re-
tirada de les plaques franquistes, 
que es va iniciar fa tres mesos en un 
acte al carrer Còrsega 399. Més de 
vuitanta plaques ja s’han retirat, la 
meitat de les 163 previstes, si bé en 
una dotzena de casos els operaris ja 
es van trobar la façana neta sense 
l’element franquista, possiblement 
com a conseqüència de les accions 
que els moviments socials o partits 
com la CUP o ERC han desplegat pel 
seu compte. Com ja estava previst, 
i a petició dels veïns, dues plaques 
més es mantindran.

En segon lloc, el Districte ha en-
gegat aquest dimecres una votació 
oberta a la plaça de les Dones del 
36 per vestir dues parets mitgeres 

El Districte ja ha retirat 
80 plaques franquistes 
de les 163 previstes
Una gran imatge de Marina Ginestà, la miliciana del fusell, a 
votació per vestir una paret mitgera de la plaça Dones del 36

on, entre les sis propostes de 21 
triades, destaca una gran imatge 
de la miliciana del fusell, Marina 
Ginestà, una imatge icònica de la 
Guerra Civil. Ginestà va morir el 
2014 a París. L’opció Marina pro-
posa crear un mural amb sacs de 
trinxera de colors amb la imatge fo-
tografi ada per Hans Gutmann. Les 
altres cinc opcions són façana viva 
(amb horts verticals), enrotlla’t (si-
mulació persianes), cortina (grade-
ria amb jardineres, i la imatge de 
tres milicianes), generació malva 
(corbes intercalades) i teixit urbà 
(mitgera plegada amb tendal). El 
guanyador se sabrà el 2 de juny i 
en dos dies ja hi ha 170 vots.•

Benoit Poinsot, nou vicepresident del 
consell de barri del Coll. El consell de 
barri del Coll ha estrenat aquest dijous 
nou vicepresident, un dels portaveus 
de la coordinadora d’AMPA del Coll i 
entorns i activista local, en substitució 
de Josep Maria Farré. L’altra novetat 
en la participació d’aquest barri del 
nord del districte és la celebració 
del consell per primera vegada a 
l’exterior, a la plaça Laguna Lanao.

La imatge virtual del projecte Marina, una de les sis propostes que es votaran fi ns aquest divendres Foto: A. V.

prenent en documents oficials 
dels anys 80. El geògraf i histori-
ador local Joan Lafarga, promo-
tor del canvi de nom, ha localit-
zat un passaport familiar, a nom 
del seu pare, amb data de 1983, en 
el qual l’administració va autorit-
zar el nom de Pau Alsina. “És cert 
que quan jo feia la mili a les car-
tes posava el nom de Pau Alsina i 
arribaven, però no havia vist mai 
un document ofi cial contempora-

ni amb el nom recuperat”, apunta 
Lafarga. Pau Alsina, nom que te-
nia el carrer fi ns al franquisme en 
honor a un diputat i fi ll de Gràcia 
del segle XIX, i que està conside-
rat com el primer diputat obrer 
del parlament espanyol, és el que 
ha suscitat més quòrum en el de-
bat actual. Però, tal com puntua-
litza Lafarga, la reivindicació del 
canvi de nom de Secretari Coloma 
“no es comença de zero i no és 

El nom de Pau Alsina, vàlid als 
anys 80 en els passaports ofi cials
L’historiador Joan Lafarga localitza un document familiar 
amb el canvi de Secretari Coloma permès per l’administració

A. B.

E l debat sobre el canvi de nom 
del carrer Secretari Coloma, 
amb l’acord del ple de març 

a favor d’una consulta i amb la 
proposta del grup de treball de 
nomenclàtor a favor de la recu-
peració de Pau Alsina, ha trobat 
aquesta setmana un anclatge sor-

El passaport ofi cial, amb l’adreça del carrer Pau Alsina Foto: Cedida

només la dèria d’algú”, sinó que 
ja s’entronca en els anys vuitan-
ta amb les accions dels Consells 

Populars de Cultura Catalana, i 
ara amb el cas insòlit del passa-
port ofi cial del pare de Lafarga.•
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Gran de Gràcia supera 
la prova i es tallarà al 
trànsit 21 dies el 2017 
Sant Jordi s’afegeix a les diades de peatonalització i Festa 
Major reserva tres jornades per realçar el guarnit del carrer 

(ve de portada)

Gran de Gràcia serà més 
peatonal. Aquesta és la 
principal conclusió de 
l’anàlisi de resultats que 
el Districte de Gràcia ha 

elaborat en les últimes setmanes 
a partir de les dades obtingudes 
en els talls de trànsit que s’han fet 
entre maig de 2016 i maig de 2017, 
coincidint amb el primer dissabte 
de cada mes. El que va començar 
com una prova pilot s’ha elevat a 
categoria de decisió “permanent”, 

segons apunten les conclusions 
municipals a les quals ha tingut 
accés L’Independent, almenys fi ns 
a la calendarització ja programada 
fi ns a tot l’any 2019.

El nou calendari de pacifi cació 
del carrer Gran preveu completar 
l’any 2017 no només amb els talls 
mensuals, com l’últim de la diada 
del comerç del passat 6 de maig o 
el proper del 3 de juny, sinó tam-
bé amb els tres dies de tall de tot 
el dia (de 10 a 14h i de 17 a 21h) 
que el Districte ha negociat amb 
la Fundació Festa Major per real-
çar el recuperat guarnit del carrer 

Gran amb l’objectiu que els via-
nants s’hi puguin passejar per sota 
els dies 15, 19 i 20 d’agost. Tenint 
en compte que el 21 també es ta-
llarà el trànsit pel correfoc al ves-
pre i que el 3 d’agost es farà el tall 
mensual, només a l’agost hi haurà 
cinc dies de peatonalització.

Amb vista al 2018 i el 2019, a 
més del consolidat tall del Dia sen-
se Cotxes, la principal novetat és 
el tall de tarda de la diada de Sant 
Jordi, que caurà en dilluns i en di-
marts, respectivament.

El Districte ha arribat a aques-
ta conclusió de continuïtat de la 

mesura a la vista dels resultats 
que s’han obtingut en el recompte 
de vehicles a partir de la compa-
ració entre un dissabte de trànsit 
normal i un dissabte amb el tràn-
sit restringit a veïns i serveis: dels 
400-600 vehicles per hora es pas-
sa a 50 i la derivació cap a altres 
vies com Príncep d’Astúries i Via 
Augusta suposa un lògic augment 
però encara aboca un resultat fa-
vorable a la reducció de desplaça-
ments. En aquestes dues vies limí-
trofs amb Sarrià-Sant Gervasi, en 
un dissabte de tall al carrer Gran, 
hi augmenta la mobilitat habitu-
al dels 200-400 vehicles per hora 
als 400-800.

El Districte també ha fet una 
enquesta valorativa dels talls 
mensuals del carrer Gran a partir 
de 13 hores i 30 minuts d’obser-
vació i immersió, 63 entrevistes i 
diverses interaccions breus amb 
agents participants. La conclusió, 
segons l’informe municipal, és 
una valoració positiva per part de 
veïns i comerciants amb “més es-
pai per passejar”, “més afl uència 
de gent” i “menys contaminació 
i menys soroll” com a principals 
elements. Entre les reticències es-
mentades hi ha “els inconvenients 
pel canvi de ruta” i “la persecució 
gratuïta al cotxe”.•

Els veïns valoren la 
reducció de soroll 
i fum i critiquen 
els canvis de ruta

fi ns al més mínim detall per com-
pensar aquesta despesa: no hi hau-
rà aigua embotellada sinó osmo-
titzada, el menjar serà ecològic i 
els excedents se cediran al projecte 
EcoaTaula vinculat a Nutrició sen-
se Fronteres. Més detalls estructu-
rals: Sèneca serà la primera resi-
dència d’estudiants amb el segell 
de qualitat d’innovació sostenible 
sense obsolescència programada. 
“Tenir els nostres preus té un sen-
tit mediambiental”, apunta Ferrer.

Minerva Student Housing, que 
ha assumit des de fa dos anys 
l’operació inicial de Valisa SL, fi -
lial del grup Majestic, mantindrà 
els convenis amb la Universitat 
Internacional i els ha ampliat a 
l’Istituto Europeo di Design i a l’Es-
cola Universitària Mediterrània. 
“Volem únicament estudiants”, 
apunta. El pàrquing, que inicial-
ment preveia 92 places i es va re-
duir a 23, tindrà 13 llocs, incloses  
dues places elèctriques.•

La residència de Sèneca es reivindica verda
The LoftTown es compromet a acollir “únicament estudiants”, defensa la seva política de preus “per 
un sentit mediambiental” i pacta cedir els excedents de menjar a Nutrició sense Fronteres 

A. B.

The Loft Town, la residèn-
cia d’estudiants del carrer 
Sèneca que obrirà l’1 de juli-

ol amb preus de luxe (1.500 euros 
al mes), ha volgut sortir al pas del 
seu tipus d’oferta amb arguments 
de sostenibilitat. La proposta del 
grup Minerva Student Housing, 
segons ha explicat el seu director 
executiu, Daniel Ferrer, cuidarà 

Els estudiants que s’allotgin 
a The LoftTown hauran de 
signar un document de normes 
d’ús, en el qual s’especifi ca 
que en horari nocturn no 
es pot treure a l’exterior 
cap aparell amb altaveus

Gran de Gràcia, en una jornada amb el carrer tallat al trànsit. Foto: R. B.

Malestar a Gràcia 
Nord per les 
defi ciències del 116 
i el camí escolar 

Els diables de la 
Vella celebren 
la 9a diada 
aquest dissabte

Ha passat un any des que l’es-
cola Turó del Cargol enviés un 
document amb tot de propos-
tes per millorar el camí esco-
lar i solventar els problemes 
de mobilitat que pateixen en 
aquesta zona. Fins ara no hi 
ha hagut cap moviment per 
part de l’Ajuntament, excep-
te la millora de la visibilitat al 
carrer Albigesos amb Verdi. 
Representants de l’escola teni-
en una reunió amb el Districte 
per tractar aquestes demandes i 
desencallar la situació el passat 
22 de maig, però es va anular. A 
més, el passat juliol quatre es-
coles de la zona, Baldiri Reixac, 
Reina Elisenda, Jesuïtes Gràcia-
Kostka, a més de les associa-
cions de veïns de la Vila i de la 
Salut, van presentar una carta 
dirigida a TMB i una altra al 
Districte perquè ampliés la fre-
qüència de pas del bus de barri 
116 en la franja horària propera 
a les 9h, l’hora d’accedir a l’esco-
la al matí. Aquesta petició tam-
poc no ha obtingut resposta, fet 
que ha incrementat el malestar 
de veïns i escoles. 

Aquest dissabte la Colla 
de Diables la Vella 
de Gràcia celebrarà 
la novena diada amb 
tabalada i correfoc pels 
carrers de la Vila. La festa 
arrencarà a les vuit del 
vespre i comptarà amb 
la participació de la Colla 
Infantil Diables Rojos de 
Sant Feliu de Llobregat i 
el Boc de Can Vernet de 
Sant Cugat.

Breus

S.M.
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Trenta-cinc entitats recuperen la 
Festa Major de Sant Isidre a plaça 
de la Vila sense permís del Districte
El manifest, en lloc de pregó, denunciarà “l’economia subordinada a la marca Barcelona” 

A.B.

L a Festa Major de Primavera, 
el nou projecte col·lateral 
dels moviments socials de la 
Vila en l’any del Bicentenari 
de la Festa Major, ja és aquí. 

Aquest cap de setmana, de diven-
dres al vespre al diumenge al matí, 
trenta-cinc col·lectius s’han adhe-
rit al manifest de l’Assemblea Festa 
Major de Primavera, que es llegirà 
com a pregó en el marc d’una pla-
ça de la Vila guarnida per a l’oca-
sió. “Volem simular una imatge de 
l’antiga Festa Major, la que es feia 
per Sant Isidre, quan no existia ni 
el campanar, i escenifi carem un ja-
leo típic de Menorca”, apunta un 
dels portaveus dels adherits.

La festa, que tindrà manifest 
en lloc de pregó, enfonsa les se-
ves arrels als inicis del segle XIX 
però el text que han signat les en-
titats agafa actualitat perquè l’ob-
jectiu és “evitar la macrofesta”, se-

gons Vàzquez, en què ha caigut la 
Festa Major a l’agost, i en aquest 
sentit denunciarà “la terciaritza-
ció de l’economia subordinada a la 
marca Barcelona, que ho gentrifi -
ca tot”, diu el text.

Tal com apunta el manifest, la 

La comissió de Progrés, un dels adherits a la Festa Major de Primavera Foto: X. T.

Breus

El Sindicat de 
barri de Gràcia 
guanya el cas 
del bar 134
L’entitat ha informat de 
l’acord entre l’empresa 
Rombonautas i el 
treballador afectat per 
liquidar els diners que 
reclamava. El bar 134, de 
fet, ha canviat d’amo.

programació no assumeix grans 
riscos ni apunta grans noms, si 
no que beu de la base del treball 
de les entitats adherides. Així hi 
haurà una gran cursa de carros 
de súper (dissabte 18h) o una guer-
ra hidrocivil (diumenge 13h), se-

guint la tradició d’alguns espais de 
Festa Major a l’agost com Raspall 
o Progrés. Hi haurà també jocs in-
fantils (dissabte 11h), una cercavi-
la antigentrifi cació (dissabte 12h), 
el ball del fanalet (dissabte 23h), 
un concert amb La República 
Rumbera (dissabte 23.30h) i un 
dinar popular amb faves i botifar-
ra (diumenge 14h).

Entre els adherits hi ha tres co-
missions de carrers de la Fundacio 
Festa Major (Progrés, Llibertat i 
Perla), el Banc Expropiat, l’ANC, 
La Torna, La Barraqueta, Tres 
Lliris, el Moviment Popular de 
Gràcia, Gràcia amb el Sàhara o 
la Plataforma Gràcia On Vas. La 
Festa Major de Primavera, que no 
té permís municipal pel que inter-
preten com una “decisió política 
del Districte”,  serà, segons els 
seus impulsors, “una prova pilot 
per veure la participació” i decidir 
la continuïtat en els propers anys. 
“Hem convidat a tothom”, conclo-
uen.•

Conxa Garcia, 
pregonera de 
la Festa Major 
del Coll
L’activista i col·laboradora 
de l’Independent Conxa 
Garcia serà la pregonera 
de la Festa Major del 
Coll. Garcia, que farà el 
pregó d’arrencada de les 
festes el proper 2 de juny, 
exerceix des del 2003 
com a comunicadora al 
districte des de diferents 
plataformes i una és una 
reconeguda defensora 
dels drets de les dones. 



L’Independent de Gràcia
26 de maig de 2017

6 Esports
Breus

Caixa o faixa 
per als Lluïsos 
en les fases de 
permanència

El dissabte a les 8 
del vespre, a la plaça 
del Nord, l’equip de 
Marc Guiu es juga la 
permanència a Copa 
Catalunya una temporada 
més. L’eliminatòria contra 
el Basquet Pia Sabadell 
està empatada a un i 
arriba al tercer i defi nitiu 
partit, després que els 
graciencs guanyessin el 
primer partit a casa per 
88 a 80, però caiguessin el 
cap de setmana passat a 
Sabadell per 71 a 62.

L’Europa femení 
supera la 
primera ronda a 
la Copa Catalunya

El Futbol Sala 
Gràcia comença 
les proves per la 
temporada vinent

Les escapulades van 
derrotar per 1-3 el 
Riudoms en 1a ronda i 
aquest dissabte, a les 18h, 
jugaran el partit de la 
segona ronda al camp del 
Levante Las Planas. 

El dilluns 29, el FS Gràcia 
comença a planifi car la 
temporada vinent. Tots 
els interessats nascuts 
a partir del 2007 poden 
posar-se en contacte amb 
el club per formar-ne part.

L’Hoquei Claret, forçat 
a marxar del districte 
per poder créixer
La manca d’instal·lacions per la pràctica de l’hoquei 
ha obligat el club a buscar solucions a Horta i Sarrià

Primer memorial Marcet a 
l’Àliga. El dissabte al matí se 
celebra al Camp de l’Àliga el 1r 
Memorial Javier Marcet amb un 
triangular entre els juvenils del 
Barça, l’Espanyol i la Fundació 
Marcet. L’objectiu és homenatjar 
a Javier Marcet amb la presència 
de dos dels clubs que van formar 
part de la seva carrera esportiva i 
un combinat que la fundació que 
va deixar com a llegat abans de 
morir el passat mes d’octubre.

Albert Vilardaga

P er jugar a hoquei a Gràcia 
només hi ha una possibili-
tat, fer-ho a l’Hoquei Claret, 
un club amb 70 anys d’his-
tòria, però que es veu obli-

gat a marxar del districte per prac-
ticar el seu esport per culpa de la 
manca d’equipaments: “Tenim uns 
quants grups entrenant a l’escola 
Pau Casals d’Horta i jugant a l’es-
cola Pia Sarrià. És l’única solució 
que per ara hem trobat per satisfer 
la demanda dels nens i nenes que 
volen jugar”, destaca el vicepre-
sident del club, Julio Monsergas. 
Voluntaris del mateix club són els 
encarregats d’acompanyar els ju-
gadors amb l’autobús fi ns als nous 
equipaments, però des de l’Hoquei 
Claret pretenen que aquesta solu-
ció alternativa i provisional no si-
gui la definitiva, i esperen, amb 
l’ajuda del Districte, poder trobar 
una solució al barri. 

A l’Hoquei Claret aquesta tem-
porada estan jugant 94 nens i ne-
nes, una xifra que ha anat creixent 
els últims anys de forma considera-
ble, però el club no podrà permetre 
que augmenti massa més perquè no 
donarà a l’abast. Els blanc-i-blaus 
són un dels 11 equips que existeix a 
Barcelona, i han vist com la majoria 
dels seus rivals propers han anat 
desapareixent. Com han fet tota la 
vida, diferents encarregats del club 
es dediquen els dies d’entrenament 
a muntar les tanques que rodegen 
la pista a primera hora de la tarda, 
i a desmontar-les a l’acabar l’acti-
vitat, un fet inexplicable en altres 

clubs, però que per ells s’ha conver-
tit en un hàbit: “No demanem gesti-
onar cap instal·lació, volem poder-
ne fer ús a un preu raonable tres 
tardes a la setmana i que si se’n fan 
de noves es pensi en la pràctica de 
l’hoquei. L’experiència ens diu que 
els partis polítics sempre estudien 
noves propostes i possibilitats, però 
sempre han quedat en res”, apunta 
Monsergas.

La pista del pati del Claret no 
compleix moltes de les normati-
ves que marca el reglament, per 
començar les mides del camp, tot 
i això, algunes categories enca-
ra hi poden competir perquè la 
Federació és comprensiva, però tro-
bar una solució és necessari per no 
acabar perdent el nombre de nens 
i nenes que fan esport a Gràcia.•

Un total de 94 nens i nenes practiquen l’hoquei al pati del Claret. Foto: A.V.





BICENTENARISUPLEMENT 01

200 anys de la primera ressenya escrita coneguda fins ara que 

fa referència a una festa celebrada a l’entorn del 15 d’agost.

Aquest any fem 200 anys!

1817 - 2017

200 anys de tradició
200 anys de cultura
200 anys de guarnit
200 anys de cohesió
200 anys de participació…
200 anys després seguim aquí, fent Festa Major!

La commemoració del bicentenari se’ns 
presenta com una gran oportunitat per a fer el 
reconeixement que es mereixen a totes aquelles 
persones que han treballat, d’una manera o una 
altra, per la nostra Festa Major durant aquests 
200 anys.

Indubtablement la nostra Festa Major va de 
persones. Sense el temps, les ganes, l’esforç, 
la feina i la il·lusió dels festers de cada carrer, 
res de tot això seria possible. Per tant, volem dir 
ben alt i ben clar que aquest bicentenari és un 
reconeixement a tothom que ha estimat i estima 
la Festa Major.

Començant pel propietari de la masia de Can 
Trilla, a qui devem l’inici de la Festa, quan per 
la Guerra del Francès, es va haver de custodiar 
la imatge de la Mare de Déu del convent dels 
franciscans a la seva capella. Francesc Curet ho 
narra de la següent manera: “A conseqüència 
d’aquell trasllat, l’any 1817 va celebrar-se a Can 
Trilla l’aplec que per la Mare de Déu d’agost es 
feia a l’ex-convent de Jesús. Cal retenir aquesta 
data, memorable en els anals de Gràcia, perquè 
assenyala l’inici de la Festa Major gracienca 

en la diada de l’Assumpta, la qual es va anar 
consolidant fins a esdevenir la màxima solemnitat 
popular i convertir-se amb el temps en la reina de 
les festes majors catalanes”.

A partir d’aquell any, es va anar celebrant Festa 
a Gràcia a l’entorn del 15 d’agost, agafant cada 
cop més volada i protagonisme, primer als nou 
vinguts d’arreu del país que van dur les seves 
tradicions i cultura, posteriorment als artesans que 
van aportar els seus coneixements per donar una 
nova dimensió als guarnits i finalment a l’enginy 
per la reutilització de tot tipus de materials.

Així doncs, enguany tenim l’excusa perfecte per 
retre homenatge a tota aquesta gent, passada, 
present i futura, que són l’ànima de la Festa.
I això ho fem, com no podria ser d’una altra 
manera, amb la participació de tothom: veïns i 
veïnes, entitats, administracions, ….
La commemoració del bicentenari de la Festa 
Major de Gràcia es concep com una acció en la 
qual la societat gracienca n’ha de ser i n’és la 
principal organitzadora, destinatària i protagonista.

Amb l’objectiu de mobilitzar i dinamitzar la vida 
social i la creativitat de la societat gracienca de 
cara a posar en valor, no només la Festa Major, 
si no tota l’activitat de gran nivell i implicació que 
es duu a terme des de les diferents entitats del 
nostre districte.

Per tant, aprofito per fer-vos des d’aquí una crida 
a participar i gaudir amb nosaltres d’aquesta 
celebració que ens fa tanta il·lusió. Compartir, 
perquè és i ha de ser de tots i així volem que la 

sentin tots els vilatans. Gaudir, perquè d’això es 
tracta la Festa, de treballar plegats compartint 
bones estones per fer despertar cares de 
sorpresa tant en nens i grans quan es desperten 
el dia 15 amb els carrers engalanats.
Això tot just acaba de començar i esperem que 
ens acompanyeu en tot el recorregut que anirem 
descobrint el proper any.

Carla Carbonell
Presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia



SUPLEMENT 01

JOSEP MAÑÀ:  

“Ja no hi ha excusa perquè no se 

salvaguardin els envelats”

BICENTENARI

Les catifes florals de 
Corpus tornen a Gràcia

Van ser una de les estrelles de la crida ciutadana, el 
procés participatiu que la Fundació Festa Major va llançar 
abans de l’estiu i que es va tancar amb més de 100 
propostes: la recuperació de les catifes florals de Corpus. 
El proper dissabte 3 de juny, sota l’organització de la 
Federació Catalana d’Entitats Catifaires, la Festa Major 
del Bicentenari acollirà la realització de dues catifes de 
més de quaranta metres quadrats a la seu del districte i 
a la plaça de la Virreina. La presidenta de l’entitat i creu 
de Sant Jordi 2015, Vicenta Pallarès, explica que la 
col·laboració s’ha concretat després d’un primer contacte 
pel Dia de l’Associacionisme i que la participació dels 
catifaires al Bicentenari no només és “un honor” sinó que 
també és una oportunitat per “incidir en la popularitat de 
l’art catifaire”. 

A la diada de Gràcia la Federació Catalana d’Entitats 
Catifaires farà, d’una banda, una catifa de demostració 
al Districte amb un disseny sorpresa a partir de 10.000 
clavells, crisantems, gerbera, pradella marró, suro tenyit, 
sorra negra i serradura per a les imatges. “L’hem preparat 
amb molta il·lusió i esperem que agradi als festers”, diu 
Pallarès. D’altra banda, a la Virreina també hi haurà una 
catifa de participació a partir d’uns 3.000 clavells, cupré 
tallat, encenalls tenyits, suro trinxat, pellofa d’arròs i sorra 
negra per perfilar. “Tindrà una forma espectacular, i tothom 
hi podrà participar”, afegeix la presidenta. La jornada 
s’acabarà amb un seguici de cultura popular entres les 
dues catifes. 

Josep Mañà (Barcelona, 1949), etnògraf, professor de l’escola Massana, és el comissari 
del Bicentenari i, juntament amb Francesc Albardaner, de l’exposició Envelats: arquitectura 
singular i símbol de Festa Major.

Quin missatge dóna el Bicentenari?

El Bicentenari vol commemorar la primera referència escrita de la Festa Major de Gràcia i la 
Fundació Festa Major té en compte dos factors: desestacionalitzar i estendre la celebració 
per evitar la massificació i alhora donar al carrer el protagonisme per realitzar accions que 
commemorin l’efemèride.

I per què un Envelat?

Per fer conèixer el seu valor arquitectònic i per realçar la importància que va tenir en el sistema 
festiu de Catalunya. No volíem que el Bicentenari servís per intensificar sinó per aportar 
elements qualitatius i per deixar petjada quan s’hagi acabat.

Quin és el primer retorn que heu rebut de l’exposició?

L’Envelat és el vaixell insígnia del Bicentenari, però no se’n conservava cap estructura 
tradicional i això ha requerit esforç i entusiasme. L’Envelat forma part de l’imaginari de les 
generacions adultes i ara també és una descoberta per als joves i per al turisme.

Per què es van perdre els envelats?

Va ser el moment de la construcció de poliesportius als pobles o carpes festives, amb menys 
despesa, que també solucionaven disfuncions dels envelats tradicionals.

I com ho viuen els enveladors, aquest renaixement de l’envelat a Gràcia?

Han estat contents de la valoració de la seva trajectòria i expectants, perquè una voluntat de la 
mostra és la recuperació d’aquest espai tan genuí amb nous conceptes. 

L’Envelat dels Jardinets té un recorregut futur assegurat?

El que és segur és la recuperació patrimonial. Ja no hi ha excusa perquè no se salvaguardi el 
món dels envelats. Hi ha entitats, comissions de festes, regidories de cultura d’ajuntaments, 
que s’hi han interessat. Esperem que sigui l’inici d’altres accions.

Què heu après en la investigació per a la mostra?

El gran coneixement que tenien els enveladors. El fet d’aprofundir-hi ha augmentat l’admiració 
per aquests constructors sense títol. Recordem que van arribar a cobrir tota la plaça del Park 
Güell. No sé si avui, amb els mitjans que tenim, ho sabríem fer.



CALENDARI JUNY 2017 ACTIVITATS ENVELAT

1.6.
18.30h a 21.30h
TAULA RODONA
Història dels mercats de Gràcia
Organitzador: Mercats de Barcelona

5.6.
10h a 22h
EXPOSICIÓ
Petit comerç, grans canvis
Organitzador: Ajuntament de Barcelona, 
Direcció de Comerç

13.6.
19h a 21h
SALUT
Dues masterclass de 1 hora de 
Combat i Balance
Organitzador: Eurofitness Perill

21.6.
18.30 a 19.30h
PRESENTACIÓ PROGRAMA 
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
Acte de presentació del Programa de 
Voluntariat per la Llengua i de constitució 
de parelles lingüístiques
Organitzador: Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona Delegació de 
Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi

28.6.
19h a 20.30h
SALUT
Masterclass de Pilates i MindBody
Organitzador: Eurofitness Perill

17.6.
11h a 13h
CONTES PER A INFANTS
Lectura dramatitzada de poemes i relats 
del Concurs Literari Vila de Gràcia
Organitzador: Teresa Vergés

19h-21 al Centre Artesà Tradicionàrius 
(Plaça Anna Frank s/n) 
i de 21-22h a l’envelat
INAUGURACIÓ
Exposició “Guarnir el món de festa. Espai 
urbà, espai humà”: l’acte comença amb la 
projecció del documental sobre la Festa 
Major del 1935 “L’última festa en llibertat” 
al CAT i, seguidament, a l’envelat tindrà lloc 
la inauguració de l’exposició a càrrec del 
comissari  
Organitzador: Josep Fornés, comissari 
exposició “Guarnir el món de festa”, 
Fundació Festa Major de Gràcia i C.A.T 
(Centre Artesà Tradicionàrius)

8.6.
19h a 20h
CONFERÈNCIA
Passat, present i futur dels envelats
Organitzador: Francesc Albardaner i Josep 
Mañà, comissaris de l´exposició “L´envelat, 
arquitectura singular i simbol de la festa 
major” així com diversos enveladors

2.6.
18.30h a 19.30h
DOCUMENTAL I CONFERÈNCIA
Projecció del documental realitzat per l’entitat 
Veus Gitanes “Samudaripen” i conferència 
“El poble gitano en l´actualitat”
Organitzador: Associació Joves Gitanos 
de Gràcia

6.6.
17h a 20h
TALLER
Taller amb artesans invidents: “Artesania 
i manualitats amb sentit: el tacte”
Organitzador: ONCE

15.6.
20h a 21.30h
TAULA RODONA
Llibres... i més!
Organitzador: Club de lectura de 
l’Ateneu Roig i llibreters de Gràcia

22.6.
17h a 18h
TEATRE SOCIAL
La discapacitat discrimina o sedueix?
Organitzador: Associació Dones No 
Estàndards

29.6.
20h a 21.30
CONFERÈNCIA
“La Revolta Democràtica”, a càrrec 
de Lluís Llach
Organitzador: Taula d’Entitats de 
Gràcia pel Referèndum

18.6.
18h a 19h
PRESENTACIÓ
“Una guia amb Gràcia”, guia d’artesans ubicats 
a la Vila de Gràcia elaborada per l’Escola 
d’Adults d’ACIDH 
Organitzador: ACIDH (Associació Catalana 
d’Integració i Desenvolupament Humà) 

10.6.
10h a 11h
ESPECTACLE DE TITELLES
Un, dos, tres… som diverses!
Organitzador: ABD (Associació 
Benestar i Desenvolupament)

11h a 13h
PRESENTACIÓ I TALLER INFANTIL
Conte de la Festa Major “El somni de l’Estel” de 
Teresa Vergés i tallers per a infants relacionats amb 
el conte amb la participació dels Castellers de la Vila 
de Gràcia
Organitzador: Teresa Vergés

20.30h a 21h
MOSTRA DE BALL
“Ball d’Envelat” Coreografia: Salvador Melo 
i Direcció: Leo Quintana i Mercè Rius
Organitzador: L’Esbart de l’Orfeó Gracienc 
i el Cercle de Gràcia

3.6.
18h a 20h
TALLER
Classe oberta i ballada de Lindy Hop
Organitzador: Swing Maniacs

20.45h a 22h
ESPECTACLE DE CASTANYOLES
Tot el que penses de les castanyoles… és cert?
Organitzador: To-k-tá

7.6.
17h a 18.30h
TEATRE SOCIAL
Els usuaris i voluntaris del Centre Obert Heura 
mostraran l’obra que han creat una obra 
treballant per trencar amb estereotips
Organitzador: Centre Obert Heura

19h a 21.30h
CRIDA CIUTADANA
Audiència Pública del Districte de Gràcia
Organitzador: Districte de Gràcia

11.6.
18h a 18.30h
MOSTRA DE BALL
“Ball d’Envelat” Coreografia: Salvador Melo 
i Direcció: Leo Quintana i Mercè Rius
Organitzador: L’Esbart de l’Orfeó Gracienc i
 el Cercle de Gràcia

16.6.
20h a 21.45h
RECITAL DE POESIA I RELATS
Lectura dramatitzada de contes i relats 
infantils del Concurs Literari Vila de Gràcia 
i activitats relacionades amb els contes
Organitzador: Teresa Vergés

23.6.
18.30h a 20h
CULTURA POPULAR
Inici de la cercavila de la flama del Canigó
Organitzador: Òmnium Gràcia

30.6.
18h a 20h
TAULA RODONA
“El valor de l’art” amb creadores de Gràcia
Organitzador: Projecte Minerva

20.6.
20h a 22h
MÚSICA
Festa final dels tallers del C.A.T.
Organitzador: C.A.T (Centre Artesà 
Tradicionàrius)
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Editorial

Próxima etapa al carrer Gran

Gràcia ha superat amb nota la prova pilot avançada el març de 2016 
en aquest setmanari i arrencada ara fa un any de tallar el primer 
dissabte a la tarda de cada mes el carrer Gran al trànsit i ja es pre-

para per fer un primer salt endavant: l’any 2017 s’acabarà amb un total 
de 21 dies pacifi cats durant tot el dia o a la tarda, i l’any 2018 i 2019 se su-
marà a aquesta dinàmica la diada de Sant Jordi per la tarda. No només 
es tallaran, doncs, aquests dissabtes sinó que s’hi aniran afegint dates 
del Protocol Festiu i sobretot d’aquesta Festa Major. A l’agost, per exem-
ple, hi haurà un total de cinc dies de tall de trànsit. 

El Districte, en una decisió que té molt a veure amb la voluntat polí-
tica primer de la lluita contra el vehicle privat i amb la voluntat social 
després de la reducció dels efectes de la contaminació, ha trobat molt 
poca oposició a la mesura al marge dels lògics inconvenients que su-
bratllen els usuaris privats que encara s’atreveixen a venir a la Vila amb 
cotxe o que gosen travessar-la pel principal eix viari; cosa cada cop més 
de bojos. Són els mateixos que encara es pensen que a l’aparcament de 
motos del carrer Gran hi pot entrar un cotxe.

El Districte ha trobat poca oposició en els talls de trànsit, de la matei-
xa manera que també n’ha trobat molt poca a l’eliminació d’una tacada 
de tot l’aparcament de superfície de la Travessera de Dalt o de la majo-
ria de carrers secundaris que passen a ser plataforma única. Seguint en 
els dos camins, el polític i el social, el Districte és conscient que el 80% 
dels vehicles de la ciutat ja s’aparquen sota terra, i que els pàrquings 
encara no estan del tot plens. Així s’entén que l’Ajuntament impulsi ara 
retallades en les plantes de pàrquing o que en nous equipaments com la 
residència d’estudiants del carrer Sèneca s’hagi passat de les 92 places 
inicials per a cotxes i motos en un carrer secundari a les simbòliques 13.

Estem a punt per al pas següent i apostem que en el proper mandat la 
pacifi cació del carrer Gran anirà encara més endavant. A veure si s’atre-
veix el Districte a limitar els desplaçaments a veïns i serveis i a fer els 
grans canvis de mobilitat que els tècnics ja tenen sobre la taula. Només 
així el mesurador mediambiental de Gal·la Placídia pot deixar d’encap-
çalar el rànquing de valors més alts de contaminació de la ciutat.•

No ha agradat ni als moviments socials ni a les associa-
cions veïnals clàssiques de Vallcarca que la notícia de la 
rambla verda s’il·lustrés amb la manifestació del dissab-
te anterior. “Sembla que ho defensem...”, han dit l’un de 
l’altre, amb les mateixes paraules. No hi ha prou vasos co-

municants, doncs, i el Districte encara mareja la perdiu endarrerint 
el debat. La proposició, aprovada pengim penjam, no deixa de ser un 
brindis al sol. I mentre alguns miren el dit que assenyala la lluna, tor-
na una altra miniguerra vallcarquina: morta la palmera de la primera 
plaça Uri Caballero, ara es planteja replantar-ne no una sinó dues...

El
depen-

dent
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de Gràcia

Cartes al director

Gentrifi cació

Que Gràcia està plena de turistes, ho sa-
bem. Que cada dia, vénen més i s’allotgen 
en pisos de la Vila que lloguen els seus pro-
pietaris i així guanyen molts bons dine-
rets també. Però que també sabem que, 
igual que ha passat en d’altres zones de 
Barcelona com ara Ciutat Vella, el feno-
men de l’assetjament immobiliari està ben 
present a la nostra Vila. Aquest setmanari 
n’ha parlat en alguna ocasió. Però tot i que 
no es massa habitual que llegim als diaris 
aquest tipus de notícia, qualsevol que tin-
gui oïdes i estigui mínimament connectat 
amb el que passa al carrer n’està al cas. És 
molt trist que el nostre passotisme ciutadà 
permeti casos com els que viuen algunes 
persones al barri. Persones grans amb un 
lloguer baix que no són prou rendibles per 
un model que premia el benefi ci econòmic 
destrossant el benefi ci personal i humà. 

Assumpta Fernández 

Solsona, bisbe i 
homosexualitat

El bisbe de Solsona, el senyor Novell, diu 
que l’homosexualitat pot ser causada per 
la manca de la fi gura masculina en la famí-
lia, és a dir, si et falta el pare pateixes un 
elevat risc de tornar-te desviat. El para-
doxal d’aquest assumpte són dos fets que 
caldria que respongués el bisbe. La prime-
ra que la ciència, i ja fa dècades, va deixar 
ben clar que l’homosexualitat és un fet de 
la natura humana, i els fets els pots negar 
però no per això desapareixen. I la segona 
interpel·lació a aquest bisbe és que hi ha 
molts membres de l’Església que són ho-
mosexuals, o fi ns i tot pedòfi ls. A aquests 
quin pare els va deixar ? El celestial ?

David Rabadà

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Parlant de contaminació, diu la perio-
dista M. Eugenia Ibáñez a la revis-
ta Carrer: “S’ha de castigar el cotxe, 

treure-li espai tot oferint-lo al bus i al 
tramvia. No hi ha cap més alternativa 
possible si Barcelona vol tenir un mo-
del de mobilitat adaptat a les exigències 
d’una ciutat europea moderna del s. XXI”. 
Cal gestionar millor i ampliar el trans-
port públic, però si no es treu espai al 
vehicle privat, el transport col·lectiu ho 
té més difícil per millorar. Cal acabar els 

metros i estructures ferroviàries i que 
funcionin bé. Els busos i tramvies cada 
sis minuts, els metros cada tres. Les ro-
dalies han de funcionar gairebé com un 
metro. Cal incrementar passatgers a les 
xarxes locals i metropolitanes. Els busos 
que vénen de les poblacions del voltant 
han de tenir un carril propi amb circula-
ció preferent i, dins de la ciutat, replan-
tejar el sistema de semàfors perquè es 
doni prioritat als busos. També calen 
aparcaments dissuasoris junt a les esta-
cions ferroviàries, vinculats al sistema 
de transport públic, amb un sistema de 
bitllets modern que faciliti aquest trans-
bordament. En el cas del tramvia cal unir 
ja els dos extrems en funcionament. A 
més cal que el transport públic funcioni 
amb energies netes el més aviat possible. 
Portem vint anys de retard!•

Cotxes

Els busos i tramvies 
han de passar cada 
sis minuts; els 
metros, cada tres
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Benvingut el PEUAT a Gràcia

G ràcia és un districte dens, amb una xarxa veïnal 
i cultural molt rica. La tipologia i la varietat del 
comerç i els seus carrers i places característics, 
plens de vida, la doten d’una vitalitat i persona-
litat i identitat única, de caràcter hospitalari, de 

terra acollidora des de la seva fundació. Una identitat que, 
cal recordar, es construeix també a través de les activitats 
que es mantenen i són possibles gràcies a les persones que 
visiten i gaudeixen el territori, hi visquin o no. 

Tanmateix, Gràcia no està al marge de la condició de 
Barcelona com a una de les destinacions urbanes més im-
portants a Europa. L’augment constant de turistes i visi-
tants a Barcelona té un efecte clar també a Gràcia, on a 
més de la seva singularitat quotidiana, hi trobem el Park 
Güell com a icona turística global. També som a prop dels 
eixos més visitats pels turistes: el Passeig de Gràcia i la 
Sagrada Família.

Paradoxalment, la diversitat i singularitat que tan 
atractiva resulta per als visitants és alhora la que està en 
risc per l’augment de visites associades a pràctiques de 
lleure. Cal recordar que la mixtura d’usos a l’espai públic 
o el teixit residencial divers que la fa atractiva és un eco-
sistema fràgil. 

Una d’aquestes activitats disruptives ha estat l’aug-
ment dels allotjaments turístics dels últims anys. Malgrat 
que Gràcia ha estat històricament fora del circuit turístic 
i fi ns fa pocs anys comptava amb molts pocs allotjaments 
turístics, en els darrers anys ha vist augmentat el núme-
ro de places d’allotjament: hotels (1160), albergs (1838), 
residències d’estudiants (424) i, sobretot, habitatges d’ús 
turístic reglat (5967) i una estimació de 3.000 aparta-
ments sense llicència.

Aquests nous allotjaments ho són majoritàriament en 
detriment d’ús residencial de l’habitatge, provocant la 
substitució de la població resident permanent per pobla-
ció temporal. Si sumem aquestes formes temporals d’ha-
bitar la ciutat a les visites quotidianes lligades a l’oci i el 
consum, es consoliden noves demandes pensades a satis-
fer necessitats de visita i intensifi ca alguns usos que pro-
voquen un augment dels preus immobiliaris i comercials 
--un 10% entre 2013 i 2015 i amb tendència a incrementar-

se. De retruc, el fenomen expulsa activitats adreçades a 
la població permanent. 

De fet, una conseqüència d’aquesta dinàmica és l’ex-
pulsió de residents, que es pot veure en el descens en la 
població de 123.253 el 2010 a 120.907 2016 a tot el distric-
te, i de 52.586 a 50.670 respectivament, un 4% de la po-
blació, només a la Vila de Gràcia. Actuar envers aques-
ta pèrdua neta de població resident i contra la dinàmica 
d’augment generalitzat de preus de l’habitatge lligat al 
procés de gentrifi cació és una de les línies prioritàries de 
treball a Gràcia.

Davant d’aquest realitat palpable, el PEUAT aconsegueix 
tres coses fonamentals: que cap més allotjament substitu-
eixi habitatge a tota la ciutat, tampoc a Gràcia; que no es 
pugui donar donar cap més llicència a la zona central de la 
ciutat, entre les que està la Vila de Gràcia i La Salut i part 
de Vallcarca; que es posi criteris urbanístics per limitar el 
nombre i la concentració de nous allotjaments a les àrees 
permeses (nord Vallcarca i Penitents i el Coll). 

El PEUAT és un bon instrument per preservar el dret a 
l’habitatge i frenar la especialització turística dels terri-
toris, refredar les expectatives especulatives del mercat 
immobiliari i garantir un millor equilibri de les forces per 
protegir i afavorir la vida permanent a la ciutat. •

Opinió
Eloi Badia, regidor de Gràcia

El 
bloc

Una tarda amb la Teresa

Albert Balanzà

Fa uns dies ens vam conèixer, just sor-
tint de l’Envelat, i amb mitja família 
vam baixar tranquil·lament del bracet 

fi ns al Palau Robert. En arribar ja no hi 
quedaven cadires ni bancs, però a ella no 
li feia res estar dempeus, tossudament al-
çada, entre la multitud que escoltava les 
autoritats. Coses que s’han de fer (o no): 
escoltar les autoritats. Pocs dies més tard 
em va convidar a casa seva i vam passar 
la tarda. Dalt de la seva talaia, la Teresa 
admet haver tingut més sort que els seus 
veïns, ella és a la planta dels autònoms, 
dels que es poden valdre per ells matei-
xos. Però reivindica que poc se’n parla, 
del que és la vida en una residència. 

A casa seva la tarda es fa curta, no per 
les presses inexistents avui del periodis-
ta, sinó perquè els anys densos passen 
ràpidament en boca seva, explicant la 
història d’una família excepcional: el seu 
pare, un enginyer elèctric afeccionat a 
les pel·lícules, ens ha llegat un document 
sobre la Festa Major de l’any 1935 que po-
drem veure el dia 17 a l’Envelat i que jo he 
tingut el privilegi de tenir en primícia; el 
seu tiet, el general Rojo, va fer la guerra 
“perquè li tocava” i va ser el Cap de l’Estat 
Major de l’Exèrcit Republicà quan els na-
cionals van entrar per la Diagonal; i ella 
era una nena de 12 anys quan la guerra va 
esclatar i que va conèixer l’exili i el tras-
bals de veure el seus pares separats du-
rant una desena d’anys.

La Teresa té les conviccions inamobi-
bles del temps viscut i ho va escriure en 
un llibre de 500 pàgines que ara no pot 
llegir. Però té la memòria impecable, i per 
això s’emprenya quan el periodista s’equi-
voca posant la data del seu naixement, 
1924 i no 1932, esclar, i algunes “estupi-
deses” que ella preferiria no destacar. Ho 
sento, Teresa. Que vinguin més tardes.•

Postals turístiques, a la plaça de la Vila Foto: Arxiu/Mar Romero
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9Agenda
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 26 de maig
Micro obert de rap.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18 h 

Recital de poesia amb el Col·lectiu 
Nicomedes. Nova sessió del cicle de po-
esia a l’Ateneu, amb Victor Bonetarbolí, 
Núria Martínez Vernis, Guim Valls i Oriol 
Sauleda.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 20 h

Performance: Capturar la criatura – espa-
cio, a càrrec de María Jesús Olivos.
EART (Torrijos, 68), a les 19 h 

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

Concert: Un tal Pere.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h 

Concert: Lluís Coloma Trio.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 22 h

Teatre: Amor i efectes secundaris. Cia 
Pànic Escènic. Taquilla inversa.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 22 h

Dissabte 27 de maig
Performance: Capturar la criatura – espa-
cio, a càrrec de María Jesús Olivos.
EART (Torrijos, 68), a les 11 h 

Concert: Robindro Nikolic Trio.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 22 h

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

Concert: Thomas Kretschmann Trio.
BCN Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a les 23 h

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

Diumenge 28 de maig
Barcelona Bluegrass Jam.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 19.30 h

Jazz session: Elisabet Raspall - Chris 
Cheek - Benet Palet.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 19.30 h

Concert: Morgan Delt + The Baudelaires.
Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 21 h

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

Manouche jam session: Shine.
BCN 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 29 de juny
Xerrada: Nanotecnologies, estem en risc? 
Amb Anna F. Oliete.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Dimarts 30 de juny
Bibliocurts Off . Curts guanyadors.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h
Teatre: Somthing’s Coming.
Teatre Almeria (Sant Lluís, 64), a les 21 h 

Concert: Luna de Plata.
La Sonora (R. Sant Miquel, 59), a les 21.30 h

Dimecres 31 de març 
Titelles: La formiga Pipa. Cia La Closca.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h 

Tramuntana poètica en clau de blues i 
rock. Amb Amadeu Casas.
Bibliioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-
22), a les 19 h

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

Dijous 1 de juny 
Xerrada-conferència: L’eco del dub a 
l’electrònica de ball.

Biblioteca Cot i Miralpeix (Pg. Vall d’He-
bron, 65-69), a les 19 h
Teatre: Te voy a matar, mamá.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a les 21 h

Concert: Beto Stocker y los Látinus.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
21.30 h

Mostra Dones: Women Who Kill, Ingrid 
Jungermann, EUA, 2016.
Plaça de la Virreina, a les 21.45 h

Divendres 2 de juny
Concert: Origins BCN.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
21.30 h

Concert: Maria de Mar Bonet, 50 anys 
d’escenaris.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h

Concert: Daniel Higiénico.
La Sonora (R. Sant Miquel, 59), a les 22 h

Entitats

Amb el suport de

Festa Verda, l’acte central 
de la Primavera del Coll
És una de les cites del mes de maig i una 
de les jornades destacades del cicle la 
Primavera Verda del Coll, la Festa Verda, 
una mostra d’entitats del barri, amb 
racó verd, espectacles familiars, dinar 
popular, sobretaula musical, tallers 
i activitats infantils i familiars, i
actuació de diversos tallers del centre 
cívic. El cicle, impulsat pel CC El Coll 
- La Bruguera amb altres entitats, 
està actiu fi ns al 24 de juny.
Dissabte 27 de maig al parc de la 
Creueta del Coll, a partir de les 11 h

Recomanem

Divendres 26 de maig
Teatre: Teatre i Poesa: Lorca, a càrrec del 
Grup de Teatre de El Centre.
L’Envelat dels Jardinets de Gràcia, a les 
18.30 h

Actuació coral Iai@fl autes + projecció 
del documental No estamos solos, de 
Pere Joan Ventura, sobre la lluita dels 
moviments socials.
Envelat de Jardinets, a les 20 h

Dissabte 27 de maig
Vermutet & Wardrobe Restart Spring 
2017. Un esdeveniment per intercanvi-
ar roba. Porta alguna cosa i emporta’t el 
que sigui. 
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet 32), 
d’11 a 15 h

Jornada sobre violència ginecològica i 
obstètrica. Xerrada amb Anna Moreno, 
llevadora de la casa de neixaments 
Migjorn, i Marta Busquets, Associació 
Dona Llum. Monòlegs amb la Maria 
Rovira.

Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a partir de 
les 17.30 h

Forum / Àgora: França entre 2 voltes 
electorals
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet 32), a 
les 18 h

Dimecres 31 de maig
Urbanisme, habitatge i anarquisme. 
Amb José Luís Hoyón, doctor en arqui-
tectura i urbanisme.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30 h

Dijous 1 de juny
Exposició Ballar el Moro, danses festives 
de moros i cristians a la mediterrània oc-
cidental.
La Violeta (Maspons, 6)
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Piratas del Caribe: La vengan-

za de Salazar. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.15, 19.10, 22.05.

• Personal Shopper. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 15.55, 18.05, 20.15, 
22.25.

• Alien: Covenant. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16.15, 19.10, 22.05.

• El bebé jefazo. Ds, dg, 16, 18.05. 
Dv, dl, dm, dc, dj, 16.10.

• Maravillosa familia de Tokio. 
Ds, dg, 20.20, 22.30. Dv, dl, dm, 
dc, dj, 16, 20.20, 22.30.

• Me casé con un boludo. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.05, 
20.15, 22.25.

• Guardianes de la Galaxia Vol 
2. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 
19, 21.

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

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

• El círculo. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16.15, 19.15.

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

• Déjame Salir. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16, 18.10, 20.22, 22.30.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Dancing Beethoven. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 18.
• El Rey de los belgas. Dv, ds, dg, 

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

• Goodbye Berlín. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16. Dv, ds, 22.

• Paraíso. Dg, dl, dm, dc, dj, 19.45.
• Personal Shopper. Dv, ds, dm, 

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

• Dos col•legues al rescat. Dg, 16.

• Casa Àsia. Greater China. Ds, 
20.

• LATcinema: Reverón. Dv, 20.
• Il Trovatore. Dj, 17.
• Chilhood. Dv, 18. 

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

Paterson. 22.20.
• Sala 2: Les Innocents. 15.50, 

18.10, 20.10. Frantz. 22.15
• Sala 3: Manual d’un avar. 16, 18, 

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

Ds, dg, 20. Quatretondeta. 18. 
Comanchería. 22.05.

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

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, 16, 20.25.
• Nagasaki: Recuerdos de mi 
hijo. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
11.30, 16, 18.05, 22.
• Dancer. Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30, 
18.20, 22.30. Ds, dg, 18.20, 22.30.
• Goodbye Berlín. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16.15.
• Un italiano en Noruega. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18.15, 20.25, 
22.30.
• Las películas de mi vida. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 18.30.
• Alien: Covenant. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16, 20.05.
• Moonlight. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
22.30.
• Me casé con un boludo. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• El bebé jefazo. Ds, dg, 11.30.
• Animaladas de cine. Ds, dg, 
11.30.
• Richard la cigüeña. Ds, dg, 
12.15.
• Mouchette. Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49. 
• Lady Macbeth. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16.30.
• Mañana empieza todo. Dv, dl, 
dm, dc, dj, 18.15.
• Stefan Zweig. Dv, ds, dg, dl, dc, 
dj, 20.30.
• Nieve negra. Ds, dg, 22.30.
• T2 Trainspotting. Dv, dl, dm, 
dc, dj, 22.30.
• Wilson. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16.10, 18.15, 20.25, 22.30.
• Me casé con un boludo. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.
• Personal Shopper. Dv, dl, dm, 
dc, dj, 16, 18.10, 20.20. Ds, dg, 
18.10, 22.20.
• Z, La ciudad perdida. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 22.15.
• Richard la cigueña. Ds, dg, 
16.15.
• El bebé jefazo. Ds, dg, 18.15.
• Norman, el hombre que lo con-
seguía todo. Dm, 20.15.

Silvia Manzanera

D e 12 obres a 18 i de 2 a 3 
dies. El festival de micro-
teatre fora del teatre, im-
pulsat ara fa tres anys per 
l’Alberg Mare de Déu de 

Montserrat, no es vol posar límits 
i creix en cada una de les edicions. 
Enguany, a més, per primera ve-
gada, no només programaran mi-
croteatre de text sinó que han in-
clòs en el cartell propostes d’altres 
disciplines, com ara titelles, teatre 
d’objectes, o dansa, totes pensades 
per a públic adult. Tot i que no són 
les obres majoritàries -un total de 
cinc de les divuit escollides-, la di-
recció del festival considera que 
enriquiran el cartell i també ser-
viran per guanyar nou públic. 

La direcció del festival manté el 
Premi #GiraPindoles, en el qual un 
jurat format per Àtic 22, El Maldà, 
Nau Ivanow i Sala Flyhard selecci-
onarà tres obres que faran gira per 
aquests espais. Aquest any seran 
quatre les propostes premiades: la 
quarta l’escollirà el públic. També 
sumen un nou col·laborador: Cal 
Gras ofereix una residència artísti-
ca valorada en 900€ per una de les 
propostes estrenades al festival. 

De les 220 propostes rebudes 
per aquesta tercera edició, se 
n’han seleccionat 18, repartides 
entre sis peces per a cada un dels 
dies que dura el festival. El pri-

El 3r festival Píndoles 
amplia programació i 
disciplines i consolida 
el cartell itinerant 
La cita de microteatre se celebrarà del 9 a l’11 de juny

mer dia, el cartell oferirà la co-
mèdia La gloriosa conquesta del Pol 
Sud, Hey soul sister, una altra co-
mèdia (seleccionada del projecte 
Aposta), la peça de dansa Hell-O, 
els titelles de fil per a adults 
Roulettes, i els drames Nebuloses 
a la platja i Rodeo Road. 

La col·laboració amb Lluïsos es 
repetirà amb la segona edició de 
Racons de contes, un espectacle di-
rigit al públic familiar, protagonit-
zat per titelles, que serà itinerant i 
es farà fora del teatre. Amb aquest 
espectacle es posa punt i fi nal a la 
programació per a públic familiar 
d’aquest curs de Lluïsos Teatre.•

Maria del Mar 
Bonet exhaureix 
les entrades del 
CAT anticipades 

Trobades amb 
la literatura 
iraquiana a 
la Sedeta

La cantant mallorquina Maria 
del Mar Bonet celebrarà les se-
ves primeres cinc dècades als 
escenaris el proper divendres 1 
de juny en un concert exclusiu 
al 3oè Tradicionàrius, i amb 
les entrades anticipades ja ex-
haurides. Bonet oferirà una 
selecció de temes tradicionals 
mallorquins, catalans i valen-
cians interpretats amb una 
nova mirada. El viatge musical 
partirà d’un port segur amb 
una mirada a la feina feta en 
un altre disc històric, Saba de 
terrer (Ariola, 1979), tot just 
abans d’empendre una nova 
gira mundial. 

El cicle Bitllet d’anada: 
trobades amb la literatura 
iraquiana inclouen la 
conferència d’Eman 
Khammas, periodista, 
traductora i escriptora 
(30/05 a la Sedeta), i la de 
Hanan Jasim, investigadora 
en teoria literària i món 
àrab a la UAB, sobre la 
literatura iraquiana avui 
(13/06, a la Biblioteca Vila 
de Gràcia).

Escena de la peça ‘Hem perdut la fl ama’, inclosa en el Píndoles 2016 Foto: Shasta Daisy Produccions

Les propostes familiars 
repeteixen a Lluïsos. Per segon 
any consecutiu Lluïsos de Gràcia i 
el Festival Píndoles s’han aliat per 
oferir tres històries amagades per 
tres racons de l’edifi ci. Les tres 
històries estaran protagonitzades 
per titelles (manipulats per Carles 
Alcoy, Lídia Clua i Nona Umbert). 
Els racons es descobriran el 
mateix diumenge 18 de juny.

Breus

S.M.
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Porta 4 reprograma 
amb fi ns solidaris ‘Te 
voy a matar mamá’
L’actriu Verónica Pallini interpreta l’última producció de la 
sala gracienca amb benefi ci de Dentistas sobre ruedas

S.M.

D esprés del seu pas per 
Madrid, Verónica Pallini 
torna a la Sala Porta4 
per protagonitzar l’obra 
Te voy a matar mamá, 

aquest cop, però, en col·laboració 
amb l ’ONG Planetaria DSR 
(Dentistas sobre ruedas) a qui ani-
ran destinats tots els benefi cis. La 
funció es farà el proper dijous dia 
1 de juny a les 21.00 hores.

L’actriu i docent argentina 
Verónica Pallini, empatitzant amb 
el projecte, va voler col·laborar-hi 
interpretant l’última producció de 
Porta4 amb benefi ci exclusiu per a 
l’associació. Te voy a matar mamá 
és l’obra escollida, un monòleg de 
l’autor argentí Eduardo Rovner 
que tracta de les relacions mare i 
fi lla i de com, els confl ictes fi lials 
acaben portant a la protagonista a 
decidir esperar a la seva mare per 
matar-la. 

Les raons de cada una de les 
seves decisions, també en relació 
amb el seu pare, la culpa per les 
seves frustracions, totes aquestes 
accions culminen en un fet ines-
perat. A partir d’aquesta situació 
la peça intenta esbrinar, amb hu-
mor i emotivament, en els senti-

Verónica Pallini, en escena Foto: Porta4 

ments menys racionals i plens de 
contradiccions d’aquesta la relació 
mare i fi lla.

Acció planetària DSR és una as-
sociació sense ànim de lucre forma-
da per dentistes, professionals de 
la cooperació i voluntaris de dife-
rents sectors que treballen per mi-
llorar la salut bucodental en països 
i regions amb mancança de serveis 
odontològics. Actualment treba-
llen a Perú, Grècia, Sierra Leone i 
Barcelona amb diferents projectes 
adaptats a cada context per a poder 
establir un espai de salut més glo-
bal en el que es tinguin en compte 
aspectes des de la salut fi ns a l’edu-
cació, la cultura i l’art. 

Les 1001Dents és la clínica pri-
vada situada a la Vila de Gràcia lli-
gada a al projecte DSR on els paci-
ents paguen els seus tractaments 
i el 13% d’aquest import va desti-
nat a la clínica solidària d’Acción 
Planetaria on atenen a pacients 
que no poden costejar-se un trac-
tament dental.•

E l fi lm Women who kill (Dones que maten) enceta el 
proper dijous 1 de juny a la plaça Virreina la pro-
posta Cinema fora de lloc, dins del programa del 

Festival de Films de Dones. La plaça Salvador Seguí, 
l’11 de juny amb Ama-san (Caçadores de mar), i la pla-
ça Sant Pere el 22 de juny i el 13 de juliol amb Cortos 
en femenino i Ben Animades (programa de curts 
d’animació), completen el cartell

Dimarts 6 de juny el diàleg entre Laura Mulvey i 
Giulia Colaizzi donarà el tret de sortida al progra-
ma de la 25ª edició de la Mostra, que tindrà lloc a la 
Filmoteca de Catalunya. Tot seguit, es presentarà i 
projectarà el fi lm Un’ora sola ti vorrei, d’Alina Marazzi, 
escollit per Laura Mulvey per a la ocasió. I els dies 7 i 
8 de juny, i al mateix lloc, retrospectiva Mercè Conesa: 
cinema i pràctica política.•

La Virreina, una de 
les quatre places de 
Cinema fora de lloc
‘Women who kill’, dijous 1 de juny, 
a la Mostra de Films de Dones

Fotograma del fi lm que es passarà a la Virreina el proper dijous
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de Gràciade Gràcia
Ricard ValentíPlaça Raspall

Racisme contra gitanos a Gràcia

L’Associació de Joves Gitanos de Gràcia ha presen-
tat aquesta setmana una denúncia davant dels 
Mossos d’Esquadra, que es portarà a la Fiscalia de 
Delictes d’Odi i Discriminació, contra la senyora Mel 
Espinàs, presidenta de l’Associació de Veïns de la 

Vila de Gràcia i la Salut amb Gossets, per les frases de me-
nyspreu i de caràcter racista que el 23 de maig va escriure 
al seu mur de Facebook. La senyora Espinàs, amb qui no 
hem pogut coincidir en cap de les reunions que s’han fet 
en els últims mesos per parlar de la reforma de la plaça 
del Poble Romaní perquè no s’hi ha presentat, va escriure 
una sèrie de frases com que “els gitanos no respecten res” 
i que són “bruts i escandalosos”. 

La senyora Espinàs no només ens insulta com a col-
lectiu que fa 200 anys que viu a Gràcia amb aquestes pa-
raules sinó que demana a l’Ajuntament que ens faci fora 
del barri. “Els tindríeu que fer fora del barri, i estaríem 
tots més tranquils, tanta merda de drogues i borratxe-
res”, diu exactament. “Ja estem cansats de pringar sem-
pre els mateixos”, afegeix. Encara més, també adreçant-
se a l’Ajuntament: “Perquè els heu posat la plaça a nom 
d’ells, ara es creuen que la plaça del Romaní és seva”. 
Insistint en el racisme que hi ha en les seves paraules, la 
tal senyora encara respon a un altre usuari del Facebook 
amb aquest to: “Llámame como te dé la gana, pero toleran-
cia cero para los incívicos, sean gitanos, chinos o moros, la 
ley es para todos”. Hem demanat en la denúncia que es re-

tirin aquests insults racistes per evitar enfrontaments. 
Aquesta senyora és un focus de confrontació i falta de 
respecte i en els últims dies també s’ha despatxat amb la 
mateixa actitud cap al col·lectiu xinès. 

Els veïns de Gràcia tenen dret a saber, tal com ha in-
format l’Independent, que el confl icte pel pipican que 
s’ha inclòs en la reforma de la plaça del Poble Romaní, va 
comptar amb la inicial oposició del col·lectiu gitano pels 
incidents que s’havien produït entre els usuaris de gossos 
que portaven els animals deslligats i el nostre col·lectiu 
pel perill que això comportava per als nens i nenes. La 
plaça és molt concorreguda per nens i nenes que juguen a 
pilota i els nens tenen por dels gossos que van per la plaça 
perquè podrien patir una mossegada. Els avis de la petan-
ca, els veïns afectats i el col·lectiu gitano vam intentar reu-
nir-nos amb l’entitat d’Espinàs, però ella no es va presen-
tar a cap reunió. Posteriorment altres usuaris de gossos 
que feien un bon ús del pipican van parlar amb nosaltres, 
van aclarir que no volien saber res de la senyora Espinàs, 
i ens hem donat un temps fi ns a l’estiu per veure com evo-
luciona el problema a la plaça. Per nosaltres en aquest 
aspecte, amb aquests usuaris en concret, de moment tot 
queda resolt.

Els gitanos fa molts anys que vivim a Gràcia, hem 
aportat cultura, folklore, i mai no ens hem fi cat amb nin-
gú. Som part de la història de la Vila de Gràcia, i ho segui-
rem sent. Sense nosaltres, Gràcia perd el seu encant.•

La plaça del Poble Romaní, lloc de trobada de molts veïns de Gràcia i, aquesta setmana, també motiu de polèmica Foto: Albert Vilardaga

La torratxa

Sempre serà millor 
un somriure que 
una piulada o un 
comentari al Facebook

Ric

‘Colmados’
Pere Martí
@peremarticolom

Fa uns dies la caixera del paki on habi-
tualment compro estava atenent una 
senyora gran amb gran amabilitat. El 

següent de la cua era jo. Quan em va tocar 
el torn, em va explicar, amb un punt d’ad-
miració, que aquí “la gent viu molts anys”, 
a diferència del seu país d’origen, on l’espe-
rança de vida és molt més curta. Fins i tot 
em va comentar, com a cosa extraordinà-
ria, que tenia una clienta de 101 anys. I te-
nia tota la raó. Aquí, malgrat tot, es viu mi-
llor que a la majoria de països del món, tret 
d’alguns europeus nòrdics. I sovint no ho 
valorem prou, o fi ns i tot ho menyspreem.

La dependenta tanca cada dia a les 11 de 
la nit i, amb els seus germans torna cap a 
casa. Segur que ha vist que els caixers au-
tomàtics són plens de gent dormint, sap 
perfectament quins són els veïns que van 

més curts de diners, però pensa que al país 
on van néixer els seus pares les coses estan 
molt pitjor. Em recorden aquells matrimo-
nis que portaven els antics colmados que 
hi havia a la Vila, que poc a poc van anar 
tancant per la competència dels super-
mercats. Ens van dir que els barris queda-
rien deserts per les grans superfícies i al fi -
nal, hem vist com passava el contrari: han 
fl orit arreu petits comerços regentats per 
persones immigrants que reprodueixen la 
relació amb els veïns. 

Els antics colmados tancaven a migdia 
i no obrien fi ns a les cinc de la tarda. No 
eren només negocis, eren centres de reu-
nió, de relació, d’informació i a vegades de 
socialització. Els establiments nous són di-
ferents, però poc a poc van arrelant al bar-
ri, amb la seva tenacitat i la seva amabili-
tat. En l’era de les xarxes socials, la relació 
entre persones encara triomfa i sempre 
serà millor un somriure que una piulada o 
un comentari al Facebook.•


