
Plaça del Sol esclata pel botellot 
amb un manifest i 25 sensors 
per fer medicions antisoroll 
El projecte europeu Making Sense registra pics de 76 decibels a l’interior de 
les cases a les tres de la matinada i els veïns diuen prou amb 200 signatures

Ambient de festa generalitzada a la plaça del Sol a altes hores de la matinada Foto: Making Sense

Albert Balanzà

Quin és el secret perquè la 
plaça del Sol generi tan-
ta atracció popular fins 
al punt d’acumular cen-
tenars de persones que 

s’hi asseuen al terra a parlar i a 
beure des del vespre fi ns a la ma-
tinada? La responsable del projec-
te europeu Making Sense, Mara 
Balestrini, que està monitoritzant 
la històrica problemàtica amb da-
des i activa col·laboració veïnal, 
apunta el disseny de la plaça amb 
escales, una dimensió més aviat 
reduïda que genera seguretat i el 
fet que sigui un espai acollidor. 

Aquests elements positius, però, 
són els que han fet morir d’èxit 
l’espai des dels anys 90, de res han 
servit els retocs en mobiliari que 
ha fet el Districte i, el més preocu-
pant segons els veïns, la cosa va a 
més fi ns al punt que la situació és 
“intolerable”. 

Un manifest signat per 191 
persones, moltes de les quals col-
laboren amb la recaptació de da-
des que està fent Making Sense, 
arriba a aquesta conclusió en l’es-
crit que es va entrar el 3 d’abril al 
Districte i que no ha estat respost 
fi ns aquesta setmana amb la con-
vocatòria d’una reunió en aques-
ta primera quinzena de juny.  
Segueix a pàgina 3

L’excomissaria suma 
un rocòdrom a tocar 
dels calabossos 
El casal okupat, ara cedit per 
l’Ajuntament, ultima les obres 
per reobrir a fi nals de juny. P6

L’Envelat exposarà 
l’original del 1817 
referit a Festa Major  
La mostra Guarnir el món de festa lluirà 
l’exemplar del Diari de Barcelona que fa la 
primera referència a la festa bicentenària. P4
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Acord al Parlament per 
prioritzar l’IES Vallcarca 
i matricular el curs 18-19 
Les AMPA veuen un gest que els enforteix davant del Consorci i 
el Districte pensa en el solar inicial per als mòduls provisionals  

A.B. 

E l fràgil acord que el govern 
del districte va aconseguir 
en l’últim ple de maig a fa-
vor de l’IES Vallcarca, amb 
els únics sís de 8 dels 17 

consellers (BEC, PSC, PP i C’s) i les 
abstencions de la resta de grups, 
s’ha revaloritzat aquesta setma-
na en una reunió al Parlament 
on tots els responsables d’educa-
ció dels grups s’han compromès 
a donar suport a una proposició 
que demana un calendari d’execu-
ció aquest 2017, la dotació pressu-
postària del govern en el 2018 i la 
posada en marxa en una ubicació 
provisional i la matriculació per 
al curs 2018-2019.

A la reunió, que ha tingut lloc 
dimecres a la tarda, hi han assis-
tit representants dels grups par-
lamentaris de Junts pel Sí (con-
cretament d’ERC), Ciutadans, 
Catalunya Sí que es Pot, PSC, PP 
i CUP, a més dels consellers lo-
cals de BCN En Comú Robert 
Soro i Marta Duñach, del PSC 
Alberto Lacasta, d’ERC Núria Pi 
i de C’s Luis Calonge. La delega-
ció de la Coordinadora d’AMPA de 
Gràcia comptava amb el suport 
de la FAPAC i a nivell institucional 
també el regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, i el comissionat d’Educa-
ció, Miquel Àngel Essomba.

Badia ha recordat que des del 
Districte ja s’ha posat a disposi-
ció del Consorci d’Educació l’es-
pai dels Jardins Comas i Llaberia, 
a l’avinguda Vallcarca per a la 
seva construcció, i fonts munici-

pals han afegit que també hi ha 
una proposta per a la ubicació 
dels mòduls provisionals: con-
cretament el mateix solar que el 
Tribunal Suprem va frenar el 2015 
com a opció de construcció des-
prés del recurs presentat pels ve-
ïns, al carrer Anna Piferrer. “Res 
impedeix allà una ubicació provi-
sional”, apunten al Districte.

La coordinadora d’AMPA ha su-
bratllat davant dels parlamentaris 
la necessitat de l’institut perquè ara 
qualsevol alumne s’ha de desplaçar 
“més de dos quilòmetres i mig” per 
anar a centres adscrits.•

Els representants de la Coordinadora d’AMPA, a la porta del Parlament dimecres. Foto: Cedida

BCN En Comú i PDeCAT pugnen 
per l’autoria del balanç de 2 anys
“Satisfeta que de onze projectes 
a Gràcia, només tres siguin 
nous i els altres continuïtat”. La 
portaveu del Grup Demòcrata, 
Berta Clemente, va respondre així 
al balanç El Canvi amb Fets que 
està publicitant el govern. En un 
recompte va matisar: de 17, set.

se espai propi a Gràcia i l’alterna-
tiva que planteja la direcció és el 
suport a la recerca d’un nou es-
pai aquest estiu perquè el setem-
bre es pugui fer el canvi. L’opció 
de reubicació a la seu nacional de 
Provença 339 s’ha posat sobre la 
taula però els militants locals no 
l’han volgut ni escoltar. 

Des que ara fa quinze dies l’as-
semblea local va rebre amb ma-
lestar la decisió de l’executiva 

nacional, el debat intern ha anat 
creixent i fi ns a un centenar de 
persones han participat en la re-
unió en la línia de “tenir seu prò-
pia en un lloc nou”, segons apunta 
un dirigent local. “A Gràcia no és 
fàcil”, adverteix un altre, que con-
clou que conclou que el nou local 
serà de lloguer en qualsevol dels 
casos i que no es descarta com-
partir local si l’opció de zona és 
cèntrica.•

El PDeCAT no vendrà fi ns a tenir local nou
Una llarga assemblea critica la direcció nacional per la defi cient comunicació de la 
intenció de prescindir de l’històric local de Convergència del carrer Astúries

A. B.

La seu històrica de Convergència 
del carrer Astúries 17 no té sal-
vació possible i així ho ha ex-

plicat de paraula en una llarga i 
multitudinària assemblea que ha 
tingut lloc aquest dimecres el co-
ordinador nacional del PDeCAT, 
David Bonvehí. Però l’agrupació 
local no es quedarà al carrer i sen-

Només les agrupacions locals 
d’ERC i el PP mantenen locals en 
exclusivitat, si bé els republicans 
van canviar el 2014 Sant Salvador 
per Tres Senyores. Gràcia En 
Comú usa el local d’ICV i el 
PSC el de l’Ateneu Roig

Breus

L’audiència pública 
del 7 de juny es 
farà l’Envelat 
dels Jardinets

Després del consell de 
barri del Coll a l’aire lliure 
de la setmana passada 
(foto), a la plaça Laguna 
Lanao, el Districte segueix 
experimentant amb la 
ubicació dels organismes 
de participació i ha 
convocat l’audiència 
pública del 7 de juny a 
l’Envelat que la Fundació 
Festa Major ha aixecat 
als Jardinets de Salvador 
Espriu amb motiu del 
Bicentenari.

Germà Bel 
presenta llibre 
acompanyat per 
Lluís Llach
Dimecres 7 de juny, a 
2/4 de 8, els diputats del 
Parlament, Germà Bel 
i Lluís Llach, faran una 
conversa a la sala d’actes 
de l’Escola Vedruna 
Gràcia, que servirà 
per presentar el llibre 
Cabòries des d’una galàxia 
ben llunyana, escrit 
per Bel. L’economista 
fa una mirada per la 
realitat catalana actual 
com si es tractés d’una 
galàxia llunyana. Les 
infraestructures, la 
incapacitat de l’Estat 
espanyol per ser l’Estat 
de Catalunya, les carac-
te rístiques de la crisi 
econòmica, la construcció 
europea, el populisme.
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(ve de la portada)

El manifest, titulat Contra 
la situació de deteriorament 
de la plaça del Sol, denun-
cia els evidents problemes 
d’incivisme, de nivells de 

soroll, de carrers adjacents “con-
vertits en lavabos”, d’escassetat de 
seients públics i d’acceptació que 
“aquesta plaça s’ha convertit en un 
parc temàtic de l’oci nocturn”. 

El text es completa amb un de-
càleg de reivindicacions: posar fi  al 
botellot diari, presència efectiva de 
la Guàrdia Urbana des de les 22h, 
acabar amb els llauners, fer pú-
bliques les dades de contaminació 
acústica, eliminació de les escales, 
reducció de taules dels bars, revisió 
de llicències dels “suposadament 
supermercats” que venen alcohol, 
més seients públics i foment dels 
jocs infantils i de trobades veïnals. 

Alguns símptomes d’increment 
de la problemàtica ja es van detec-
tar aquesta tardor en la Taula de 
Places, que abordava una nova fase 
dels intents històrics de pacifi cació 
sobretot nocturna. Al Sol els veïns 
van sorprendre l’Ajuntament amb la 
petició de presència policial durant 
tot l’any (vegeu L’Independent ním. 
653) per evitar l’acumulació de gent 
per terra. “La xifra de gent s’arriba 
a multiplicar per deu en compara-
ció a la resta de places”, va apuntar 
al desembre el regidor, Eloi Badia.

El bon temps ha arribat i ha 
tornat a esclatar el confl icte entre 
el dret al descans i el dret al lleu-
re. Però ara amb l’altaveu de les 

soroll molt per sobre del normal”, 
apunta com a conclusió general la 
project lead de Making Sense, Mara 
Balestrini.

Exemple 1: s’arriba a 76 decibels 
a les tres de la matinada a l’interi-
or de les cases. Exemple 2: s’arriba 
als 90-100 decibels als balcons. Els 
nivells haurien de situar-se a 35-40 
decibels de nit i 45-50 de dia. “La 
conclusió és que un veí de la pla-
ça del Sol de divendres a dilluns no 
pot dormir bé més de quatre ho-
res al dia; estem davant d’una situ-
ació crítica, que afecta la salut de 
les persones, això ho acaba pagant 
a la llarga el sistema de sanitat pú-
blica ”, afi rma Balestrini.

A l’espera d’unes conclusions de-
fi nitives, Making Sense també arri-
ba a la aidea fi nal que la política del 
Districte a la plaça del Sol és “per-
missiva” i fa que els veïns marxin 
el cap de setmana i que la legisla-
ció és “enganyosa” perquè es basa 
en un promig, “quan el que molesta 
a la persona són els pics de soroll”. 
Les recomanacions del treball te-
nen concrecions: canvi d’usos amb 
cinema a la fresca o ioga, plaça rea-
propiada, que els nens no percebin 
la plaça com un problema. •

Poble Romaní ja 
té punt d’aigua 
i neteja regular 
del pipican
El Districte ha 
regularitzat entre aquesta 
setmana i l’anterior la 
seva part del pacte per 
evitar queixes pel pipican 
de la plaça del Poble 
Romaní amb la neteja 
de la zona de gossos tres 
dies a la setmana (dilluns, 
dimecres i divendres) 
fi ns al mes de setembre. 
De setembre a desembre, 
amb temperatures més 
fredes i menys ús de 
l’espai públic, es farà 
dos dies a la setmana. 
També s’ha ubicat 
un punt d’aigua dins 
la zona d’esbarjo de 
gossos, d’acord amb les 
necessitats dels usuaris. 

Breus

Torrent del Remei 
tindrà plataforma 
única prèvia a la 
reforma global

El Torrent del Remei, a 
Vallcarca, es pacifi carà 
parcialment a l’entorn 
de l’escola Montseny 
com a última adequació 
prèvia a la reforma 
general d’ampliació de 
voreres que s’ha de fer 
aquest estiu. Aquesta és 
la tercera mesura que 
s’adopta des del Districte 
després de la prova d’un 
radar temporal l’any 
passat i dels semàfors 
amb polsador que s’han 
instal·lat enguany. Els 
aparcaments passaran 
del costat de baixada 
dret a l’esquerra, com a 
mesura de protecció per 
als alumnes.

xarxes socials: @PlacadelSol @
OliverTonina @EvaGonalons @
Paulacese i @FlixFab i comptes de 
Facebook com el de Joan Pérez no 
han parat d’informar d’incidents 
amb tota mena de detalls. “Eloi 
Badia: tenim una plaça saturada 
amb 12 bars, 4 botigues de men-
jar per endur, 2 botigues on venen 
alcohol fi ns a les 23h i els llauners 
que fan l’agost fi ns a altes hores de 
la matinada. Com podeu permetre 
l’obertura d’un altre local de venda 

Plaça del Sol esclata pels 
sorolls denunciant un 
efecte crític per a la salut  
El manifest veïnal demana posar fi  al “botellot diari” i critica 
que s’obrin més botigues centrades a vendre alcohol

de begudes? Ens voleu fer fora?”, 
apuntava Pérez dissabte 27 de maig.

La queixa, a més, ara estradu-
eix per primera vegada amb dades 
de medicions de soroll a partir del 
projecte europeu Making Sense, 
una plataforma que està treballant 
també a Amsterdam i a Pristina 
(Kosovo) en iniciatives per comba-
tre la radiació nuclear o la qualitat 
de l’aire. A Gràcia l’equip de Making 
Sense ha triat la pol·lució acústica 
amb l’objectiu de “mapejar el soroll 
en un dels barris més sorollosos de 
Barcelona”.

Des de fi nals de març i amb una 
assemblea fi nal a la plaça prevista 
per al 22 de juny, Making Sense ha 
treballat amb una cinquantena de 
veïns en una dotzena de trobades 
i amb la distribució de 25 sensors 
tant als balcons com a l’interior 
dels edifi cis, incloent pisos amb do-
ble vidre. “S’han registrat nivells de 

Els sensors que 
s’han instal·lat 
als pisos i balcons 
registren el doble 
de decibels límit

Making Sense 
insta a forçar 
un canvi d’usos 
amb cinema a la 
fresca o ioga

L’ambient a plaça del Sol, vist des d’un habitatge  Foto: Making Sense
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L’Envelat exposarà l’original 
de 1817, primera referència 
escrita de la Festa Major
La mostra ‘Guarnir el món de festa’ incorporarà a partir del 17 de juny l’exemplar 
del Diari de Barcelona en una vitrina, després que hagi estat adquirit a un particular

A.B.

L ’Envelat del Bicentenari ha 
superat el seu primer mes 
d’estada als Jardinets amb 
una assistència regular de 
passavolants entre setmana, 

d’actes amb més o menys afl uèn-
cia en horari de tarda i de bona en-
trada sobretot en cap de setmana, 
i ja s’està ultimant el relleu entre 
la primera i la segona de les tres 
grans exposicions que es podran 
veure: de L’Envelat. Arquitectura 
singular i símbol de festa major 

es passarà el pròxim 17 de juny 
a Guarnir el món de festa. Espai 
urbà, espai humà. La nova mostra, 
comissariada per l’activista local 
i director del Museu Etnològic, 
Josep Fornés, no només retratarà 
la similitud de la Festa Major de 
Gràcia, les Falles de València, la fe-
ria de las Flores de Medellín i San 
Antonio a l’Alfama sinó que incor-
porarà el document original on se 
cita per primera vegada la Festa 
Major de Gràcia l’any 1817 al Diari 
de Barcelona. “Fins ara hi havia 
un exemplar a Ca l’Ardiaca, però 
n’hem obtingut un altre d’una col-

El text de la notícia breu, a les pàgines interiors del Diari de Barcelona del 14 d’agost de 1817 Foto: J. F.

lecció particular i l’exposarem per 
primera vegada al públic en gene-
ral”, ha explicat Fornés.

La primera referència escrita de 
la Festa Major de Gràcia són cinc 
línies de text en una secció de no-
tes diverses en un exemplar del 
‘Brusi’ del 14 d’agost de 1817, el nú-
mero 236 d’una publicació nascuda 
l’any 1792, en una època on la lle-
tra manava absolutament per so-
bre la imatge o de la il·lustració. En 
aquestes cinc línies, el diari infor-
ma que “mañana dia 15, en el conven-
to llamado de Jesús, en el camino de 
Gracia, a las 10 de la mañana habrá 

solemne ofi cio, con música y sermón. 
En la plaza habrá baile como se acos-
tumbra; y por la tarde del dia sigui-
ente habrá sortija por fi n de fi esta”. 
La ubicació es refereix a l’església 
de les Hermanas de Jesús Paciente 
que hi ha encara a la plaça Trilla, 
pujant a mà esquerra.

Fornés, que ha rellegit la notícia 
amb ull clínic d’expert en el pro-
tocol festiu, dedueix que la Festa 
Major, com s’interpretava en aquell 
temps, ja se celebrava en aquestes 
dates amb anterioritat (“habrá bai-
le como se acostumbra”) però que no 
hi havia constància documental es-
crita. També a nivell de protocol de 
programació la informació desta-
ca una sortija habitualment adre-
çada als infants, fet que en els úl-
tims anys ha estat un acte fi x de la 
comissió de festes de la plaça del 
Poble Romaní.•

Ca l’Ardiaca 
era fi ns ara 
l’únic lloc on es 
podia consultar 
l’històric número

Breus

Assemblea contra 
la pujada dels 
lloguers a Joanic 
el 17 de juny
L’Ofi cina d’Habitatge ha 
convocat el pròxim 17 de 
juny una assemblea oberta 
a la plaça Joanic per 
debatre mesures contra 
la pujada dels lloguers a 
Gràcia. L’entitat, que s’ha 
centrat en els últims mesos 
en l’acompanyament de 
dos blocs okupats a la 
Travessera de Gràcia, Ca 
La Trava i La Jahnela, 
obre així un nou front per 
al sector del lloguer i les 
limitacions i encariments 
que provoca l’oferta 
turística. 

Les Barraques, 
plat fort del 
programa jove de 
les Festes del Coll

Del dia 2 i fi ns el 18 de juny, el 
Coll celebra la Festa Major amb 
un calendari farcit d’activitats, 
sobretot concentrades els caps 
de setmana. El tret de sortida 
serà el pregó, que anirà a càr-
rec de la col·laboradora de l’In-
dependent Conxa Garcia i que 
donarà pas al sopar de germa-
nor i el ball amb l’Orquestra 
Huracán, una tradició que s’ha 
recuperat després d’uns anys 
d’absència. El dissabte se cele-
brarà el 30è aniversari de l’Es-
plai Sant Jordi, amb diferents 
activitats des de les 11 del matí 
fi ns a les 9 de la nit.
Els dies 9, 10 i 11 arribarà el 
plat fort pels més joves amb la 
celebració de les Barraques al 
parc de la Creueta del Coll, amb 
concerts a la nit del divendres 
de Senyor Larry, Senyor Oca i 
Homes Llúdriga i Adala; i dis-
sabte de Subversa i Smoking 
Souls. També hi ha progra-
mades activitats dirigides a 
un públic més familiar, com el 
Cinema a la Fresca del diven-
dres 16 de juny, que es passa-
rà la pel·lícula Vaiana, al parc 
de la Creueta del Coll o el Coll 
Reggae Kids, que es farà el dis-
sabte dia 17 a les 16.30 hores al 
Mirador de Joan Sales del Parc 
Güell. L’esport també serà un 
dels protagonistes de les fes-
tes, el futbol sala, el voleibol, el 
ping pong, la petanca i el bàs-
quet s’han fet un espai dins del 
programa. 

Albert Vilardaga 

el cartell

“Volia tradició i que es 
veiés alegria i festa”
La il·lustradora Teresa Calbó, guanyadora 
del cartell de la Festa Major 2017

Silvia Manzanera

Guanyadora del cartell del 
Bicentenari. Això deu tenir un 
plus especial?.
Sí, sens dubte. El concurs del 
cartell de Festa Major sempre és 
especial però crec que aquesta 
edició encara ho és més. No era 
la primera vegada que em pre-
sentava i crec que m’ha fet en-
cara més il·lusió que hagi estat 
l’any del Bicentenari.

Quin vincle tens amb Gràcia i 
amb la Festa Major? 
Ara no hi visc, vaig mudar-me al 
Guinardó. Però tinc part de la fa-
mília aquí, i a més vaig estudiar 
al Rius i Taulet, vaig ser monito-
ra en una altra escola de la Vila, 

i tinc molts records de juventut 
de la festa. Després l’he viscuda 
amb les meves fi lles d’una altra 
manera. I darrerament, sempre 
que puc, m’agrada passejar-me 
pels carrers guarnits. 

Què t’hi ha inspirat?
Volia que representés alguna 
cosa del passat en ser l’edició del 
Bicentenari, d’alguna manera re-
collir el fet històric d’aquests 200 
anys. I al mateix temps vincular-
ho amb el present, amb uns di-
buixos moderns, de les activitats 
que s’hi fan ara, l’alegria dels 
festers...

I les rajoles d’ofi ci et van resul-
tar perfectes.
Sí. Vaig donar-li molts voltes, la 
veritat, abans de posar-m’hi a fer 

el cartell fi ns que vaig veure la 
idea clara, i això va passar des-
prés de veure les rajoles d’ofi ci. 
Perquè a part de fer una imatge 
tradicional també volia que es 
veiés festiu i alegre. 

Com estàs vivint el premi?
Estic força impressionada amb 
el ressò. És molt il·lusionant veu-
re la reacció de les persones, no 
només del meu entorn sinó de 
gent que no conec però que m’ha 

felicitat, i em fan comentaris po-
sitius de la meva feina. Potser no 
era tan conscient de la projec-
ció i ressò de la Festa Major de 
Gràcia fi ns ara.

Doncs aquest any no te la pots 
perdre...
No, aquest any he de venir per 
poc que pugui. Serà molt il-
lusionant veure el meu cartell 
per tot arreu. I fi ns i tot en sa-
marretes!•

Teresa Calbó, amb el cartell guanyador, divendres a Jardinets Foto: JM Contel
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L’excomissaria okupada 
incorpora un rocòdrom 
al soterrani però 
manté els calabossos
L’Associació Joves de Gràcia, marca del Casal Tres Lliris, 
ultima les obres per recuperar les activitats a fi nals de juny  

Albert Balanzà

L es obres de reforma i ade-
quació estructural del 
Casal Popular Tres Lliris, 
antiga comissaria del Cos 
Nacional de Policia des de 

fi nals d’abril gestionada en ces-
sió d’ús per l’Associació Joves de 
Gràcia, han cobert gairebé el pri-
mer mes de treballs amb algunes 
pistes sobre el nou aspecte.

Si l’any passat, pocs mesos des-
prés de l’okupació del novembre 
de 2015, els nous inquilins de l’es-
pai van redistribuir l’altell amb 
nous espais de reunions o van fer 
una barra d’obra a la planta baixa, 
ara hi ha nous detalls que es van 
fer públics en l’última comissió 
d’urbanisme del districte.

La principal novetat és la cre-
ació d’un rocòdrom en el soter-
rani on hi ha encara les cel·les i 
els calabossos individuals que, 
ara per ara, no seran enderro-
cats. Fonts de l’assemblea apun-
ten que aquesta part no està del 
tot defi nida, si bé hi ha espais del 
soterrani que s’utilitzaran com a 
magatzem. També en els primers 
projectes de redistribució de l’es-
pai s’havia apuntat la possibilitat 

zar-ne una de nova que complei-
xi amb les necessitats del projecte 
en termes d’accessibilitat, salu-
britat, protecció en cas d’incen-
di, electricitat i ventilacions. 
Precisament l’accessibilitat és un 
dels principals maldecaps amb 
què s’estan trobant els operaris i, 
de fet, aquest va ser un dels han-
dicaps que van impedir que el lo-
cal, que és propietat del Patronat 
Municipal de l’Habitatge, es pogu-
és vendre a privats o es reconver-
tís en un ús cívic a mans directes 
del districte en el passat mandat.

L’Associació Joves de Gràcia, 
marca legal que han utilitzat el 
Casal Tres Lliris per assumir la 
cessió d’ús, treballa de moment 
de portes enfora adherint-se a 
convocatòries com la Festa Major 
de Primavera que es va celebrar el 
passat cap de setmana, però pre-
veu tornar a tenir una programa-
ció al casal a fi nals de juny i la resta 
de l’estiu.•

Els calabossos de l’excomissaria es mantindran  Foto: A. B.

c. Sant Salvador
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en assemblea d’ubicar una part de 
biblioteca.

La intervenció a l’antiga comis-
saria, assumida per la cooperativa 
La Col, consisteix a adequar l’esta-
bliment, amb una superfície total 
de 568,76 m2, per a activitats as-
sociatives diverses. El local comp-
tarà, a més del que es preveu al so-
terrani, amb una sala polivalent i 
un vestíbul previ a la planta baixa 
i un espai d’ús administratiu i ma-
gatzem a la planta primera. 

El projecte modifi carà la distri-
bució interior del local per realit-

A. B.

Un dels tres focus del districte amb problemes 
de mobilitat en carrers secundaris, el carrer 
Matilde, a tocar de plaça de la Vila, ha vist 
solucionada a favor dels veïns la batalla que 
aquests mantenien amb els camions de càr-

rega i descàrrega que col·lapsaven fi ns ara el pas. El 
Districte, després de pactar-ho amb Guàrdia Urbana, 
ha traslladat aquesta setmana una part dels pivots que 
hi havia al principi del carrer a la banda de Travessera 
i els ha ubicat a la banda de plaça de la Vila, de manera 
que els camions ja no hi tenen accés. •

Els veïns de Matilde 
guanyen la batalla a la 
càrrega i descàrrega
El Districte posa els pivots als 
extrems i tanca l’accés a camions

Els pivots col·locats pel Districte al carrer Matilde Foto: A.B.

El local tindrà un 
espai polivalent 
a la planta baixa i 
administració a la 
primera planta
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veus des de l’aula

La societat del benestar convi-
da a fer-ne, del desenvolupament 
tecnològic, una eina per facilitar 
les nostres vides, però això no sem-
pre significa ser més feliços, per als 
més romàntics, ni més efectius, 
per als més pràctics. Les noves co-
municacions, les xarxes socials, les 
aplicacions de televisió, videojocs 
i entreteniment i d’altres platafor-
mes ens fan creure, cada cop més, 
que vivim una vida real i no virtual 
o complementària, una vida sufici-
ent, amb la qual ens conformem. 
L’alumnat necessita descobrir que 
aquesta vida és insuficient, que és 
incomplerta, que tan sols és una 
eina o un joc: només una part de la 
nostra vida vertadera.

Ara no sembla tan increïble, 
i menys per als joves, però en els 
últims 10 anys algú s’ha encarregat 
de posar-nos gairebé tot el conei-
xement de la història del món a les 
nostres butxaques. Les persones i 
les empreses han canviat la manera 
d’interactuar en molt poc temps. El 
software i internet han estat els en-
carregats de fer-ho possible. Dues 
eines molt potents usades, social-
ment com a finestres per on mirar 
i mostrar-se a l’exterior però també, 
professionalment, com a intercanvi 
de coneixement i d’experiències. 

A La Salle Gràcia no ens ha 
passat per alt aquest fet i contí-
nuament busquem alternatives 
educatives que encaixin amb el 
nou alumnat, i també amb el pro-
fessorat. La creació, adaptació o 
adopció de nous mètodes sembla 
inevitable per tal de donar cober-
tura a les noves necessitats.

A internet podem veure les ex-
periències d’altres, però no podem 
viure-les. És per això que busquem 
nous mètodes innovadors per tal 
que l’alumnat no només estudiï 
ciència, si no que faci ciència. Cen-
trem el nostre ensenyament en 
l’experiment, la resolució de pro-
blemes i el desenvolupament de 
projectes a tots els nivells, aprofi-
tant les capacitats diferenciadores 
de cadascun dels nostres alumnes. 
Tirar endavant un projecte inter-
disciplinari requereix treballar en 
diferents àmbits, fent especial èm-
fasi en iniciativa i creativitat: espe-
rit emprenedor i no parlem només 
d’emprendre un negoci, sinó tam-
bé de la inquietud de fer millorar 
el desenvolupament del projecte 
amb les aportacions d’un mateix.

Des del departament científic-
tecnològic de La Salle Gràcia s’han 
potenciat els treballs i projectes in-
terdisciplinaris, dins i fora de la ma-

teixa d’ella mateixa. La matemàtica 
és el llenguatge que parla la ciència 
per explicar-nos el món, la física i la 
química són el vehicle on viatgen la 
tecnologia o la medicina i la biolo-
gia ens permet entendre i respectar 
tot ésser viu que ens envolta. 

Tothom creu que aprendre és 
important per al futur, però, i si és 
important ser feliç per aprendre?

Fer ciència és treballar en 
equip, col·laborar en tasques de 
recerca, compartir recursos, experi-
ències i resultats i cooperar tant en 
l’adquisició de dades com en la seva 
anàlisi. El treball cooperatiu entre 
professors és fonamental per a l’èxit 
del propi treball cooperatiu entre 
l’alumnat. L’aprenentatge basat en 
la cooperació permet conèixer al-
tres maneres de pensar o resoldre 
problemes, altres punts de vista o 
diferents conclusions d’un mateix 
resultat; però també aprendre a 
expressar-se amb claredat, explicar 
conceptes i resultats, fer-se enten-
dre, interpretar la feina dels altres i 
argumentar una opinió.

 “La ciència no és només una 
disciplina de raó, també de romanç 
i passió.” Stephen Hawking

Aprendre és important per al 
futur, però,  i la felicitat? Un dur es-
cull que ens trobem en l’ensenya-

ment científic és la motivació de 
l’alumnat. En certa manera, la falta 
de motivació o l’excés de rutina és 
un obstacle en tots els àmbits aca-
dèmics o professionals. Tant és així 
que al món empresarial no ha pas-
sat desapercebut un nou corrent 
de motivació i creativitat: el joc. El 
joc té un potencial creatiu enorme 
i pot despertar en l’alumnat les ga-
nes de participar, el sentiment de 
pertinença a un equip, l’acceptació 
de reptes, les emocions o la supe-
ració personal. El joc desenvolupa 
el processament d’idees, la con-
centració, el raonament i, per des-

La ciència a l’aula del futur

comptat, la creativitat, facilitant la 
sociabilitat i inclusió de l’alumnat 
amb necessitats educatives espe-
cials. A més, treballa valors com 
l’assertivitat i el respecte, i promou 
l’acceptació de normes. Tot un 
seguit de tècniques, que inclouen 
tant l’aprenentatge basat en el joc 
com la transformació en un joc del 
dia a dia a l’aula, defineixen el pro-
cés de gamificació.

Pau Martínez
Cap de departament
 Científic-Tecnològic

Tothom creu que aprendre és important per al futur, 
però, i si és important ser feliç per aprendre?
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L’Europa revoluciona 
l’equip de cara la 
pròxima temporada 
En una setmana s’han donat 13 baixes i han renovat 
tres jugadors, els capitans, Cano, Alberto, a més d’Uri

El Femení passa ronda a la Copa. 
Les escapulades van superar 
la segona ronda de la Copa 
Catalunya després de derrotar 
el Levante Las Planas per 0 a 2 
amb un doblet de la davantera 
Clara de Clemente abans del 
descans. El rival de l’Europa a la 
següent ronda serà el Cerdanyola 
i el partit es disputarà a 1/4 de 7 
de la tarda al Municipal de Les 
Fontetes de Cerdanyola del Vallès.

Albert Vilardaga

Després d’una temporada 
decebedora l’Europa ne-
cessita canvis, i des del 
cos tècnic, encapçalat per 
l’entrenador, Joan Esteva, 

i el secretari tècnic, Fernando 
Nuñez, ja s’han posat a treballar 
per començar a dissenyar la plan-
tilla de cara la pròxima temporada 
que es preveu d’allò més exigent, 
amb equips com el Prat, l’Espa-
nyol B, L’Hospitalet o el Vilafranca. 
Amb només una setmana, s’han 
confi rmat un total de 13 baixes, 12 
d’elles per decisió tècnica, i 3 reno-
vacions, o el que és el mateix, una 
revolució a la plantilla.

En el capítol de renovacions, 
aquesta setmana han signat la seva 
continuïtat al club per una tempo-
rada més els dos primers capitans 
de la plantilla, Àlex Cano i Alberto 
González, a més del migcampista 
Oriol González ‘Uri’. Cano i Alberto 
són actualment el quart i el setè ju-
gador amb més partits disputats 
defensant la samarreta escapula-
da, en el cas de Cano, la següent 
serà la seva novena temporada al 
club, la d’Alberto serà la vuitena i 
la d’Uri la tercera.

Més mogut ha estat aquesta set-
mana en el capítol de baixes, fi ns 
a 13 jugadors del primer equip 
no vestiran la temporada vinent 
la samarreta escapulada. El por-
ter, Sergi Aguilar; els defenses, 
Rubén Cruz ‘Rubi’, Denis Coch, 
Joel Marín, Javi Iglesias i Jorge 
Rojas; els migcampistes, Fran 
Bea, Joel Coch, Sergi Campoy i 

Gerard Tejedor ‘Geri’; i els davan-
ters, Abel Rita, Gonzalo Suárez i 
Èric Reverter. A tots ells se’ls hi ha 
comunicat que no comptaven amb 
ells de cara la pròxima temporada 
per decisió tècnica, a excepció de 
Joel Marín, deixa el club perquè ha 
decidit acceptar l’oferta del Prat.

Els pròxims dies continuaran 
les reunions amb la resta de ju-
gadors, per comunica’ls-hi quines 
són les intencions del cos tècnic 
per la pròxima temporada, ja si-
gui que no segueixen o per acabar 
de tancar les condicions de la re-
novació. Falta per resoldre el futur 
del porter, Fernando García-Alejo 
‘Fer’; el defensa, Rubén Canelada; 
els migcampistes, Ignasi Varona i 
Dani Márquez; i els davanters, Xavi 
Civil, Javi Navarro i Dani Pujol.

Els tècnics també estan treba-
llant per incorporar nous fi txat-
ges per confeccionar una plantilla 
de garanties, que permeti lluitar 
els graciencs per estar a la zona 
alta de la lliga i eviti els patiments 
d’aquesta última temporada, però 
aquesta tasca pot convertir-se en 
un os dur de rosegar, com a con-
seqüència de la delicada situació 
econòmica en la qual es troba el 
club, i que farà que s’estableixin 
tres graus salarials diferenciats, en 
funció del rol dels futbolistes dins 
l’equip i on el sou màxim sigui de  
1.000 euros al mes per a cada ju-
gador. El fet que els entrenaments 
del primer equip siguin a les 4 de la 
tarda, també és un handicap a l’ho-
ra de fi txar jugadors, ja que com-
plica la possibilitat de compagi-
nar el futbol i la feina si treballen 
al llarg de la tarda.•

Els capitans, Cano i Alberto, han renovat aquesta setmana. Foto: Àngel Garreta

Breus

Els Lluïsos de 
Gràcia perden la 
categoria en un 
fi nal molt cruel

Després de 7 temporades 
entre Copa Catalunya i 
EBA, els Lluïsos tornaran 
a jugar a Primera Cata la na 
després de caure per 79-80 
en el 3r partit de les fases 
de permanència contra la 
Pia Sabadell. El partit es 
va decidir a la pròr roga, i 
malgrat que els blaus van 
posar-se per davant, els 
vallesans van remuntar a 
l’últim minut fi ns a posar-
se un punt per sobre. 
Amb el temps a zero, 
Adrià Ruiz de Azua va 
disposar de dos tirs lliures, 
però no va aconseguir 
encertar-ne cap.

Dilluns se celebra 
la sisena edició 
de la Cursa 
dels 10 Blaus
Dilluns al matí els carrers 
s’ompliran de corredors 
i corredores per celebrar 
la sisena edició de la 
Cursa dels 10 Blaus que 
organitzen els Castellers 
de la Vila de Gràcia amb 
la col·laboració de l’acidH, 
els correCATagafo i el 
Holmes Place Europolis. 
La cursa infantil 
començarà a les 9 del 
matí, la d’adults a 2/4 de 
10, i tant la sortida com 
l’arribada seran a la plaça 
Joanic. La cursa consta de 
dues distàncies, una volta 
(5 km) o dues (10 km).
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‘Mai no sabràs el meu nom’ 
És aquesta una obra en la que no tot és com sembla. Cada personatge duu a l’esquena veritats amagades, 
on crim i traïció es donen la mà. Mingo Isern, guerriller llibertari, arriba clandestinament a l’estació 
de França un dia de maig de 1955 amb una missió per complir al Vallès, en un intent de reactivar la 
lluita contra el Sistema, mentre en Francesc Martí veu com el terra s’obre sota els seus peus. L’acció 
durà en Mingo a una fugida forçada més amunt de Ripoll per salvar la pell, on s’haurà d’enfrontar al 
destí. És la primera novel·la del gracienc Santiago Artigas, i que recentment ha presentat a la Vila.

Santiago Artigas (Barcelona, 1952) és 
Llicenciat en Història per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i ha dedicat bona 
part del darrers quaranta anys a l’ensenya-
ment d’aquesta matèria en diversos cen-
tres públics i privats. Lector compulsiu, pot 
compaginar la lectura de llibres de temes 
diversos sense parpellejar, el vici d’escriure 
ha fi gurat sempre com una de les seves pri-
oritats. Aquesta és la  seva primera novel·la, 
després d’haver participat amb un relat en 
el recull Sota la Catifa, publicat també per 
l’editorial La vocal de Lis.

biografía

E ls insalubres i estrets carrerons del dis-
tricte cinquè, amb edifi cis de façanes men-
jades per la brutícia, la humitat i l’abandó, 

eren una mescla indestriable d’olors i pudors, 
on s’hi barrejava la colònia del senyoret que 
buscava algun enllustrador amb cocaïna, el 
perfum barat de la peripatètica, la brossa arra-
conada en un cantó, i els efl uvis que s’escapa-
ven de les parades de bacallà, verdura, aviram 
o mongetes amb suc. La bigarrada humani-
tat que s’hi passejava unia carteristes, menes-
trals, pistolers, estibadors, anarquistes, mari-
ners, mestresses de casa, meretrius, cantants 
o ballarines de music hall, i algun senyor amb 
monocle, en un mateix fl aire a enveges , suor, 
fum, guisats, alcohol, pixats, desig, anhel i re-
volució, que tots respiraven.

Aquest escenari era la seva llar, la seva pri-
mera pàtria, el lloc on fabricava els seus som-
nis anant pel Carrer del Cid, l’Arc del Teatre, 
el Carrer del Migdia o el Carrer Nou. Entrant i 
sortint de l’Excelsior, el Villa Rosa o el bordell 
de Madame Petit, fent contactes, assenyalant 
culpables, portant divises i paquets o, simple-
ment, notes compromeses d’amants clandes-
tins o polítics necessitats d’un suport extra. 
Procurava ser imprescindible però poc cone-
gut, indispensable però poc visible, a la vega-
da que polia els seus gestos i modulava el seu 
vocabulari.

L’esclat revolucionari de juliol suposà d’an-
tuvi un fre per als seus plans d’expansió. No 
podia somiar en viure com un burgès, si la ma-

teixa burgesia vestia la granota de milicià per 
no ser passejada per les patrulles de control 
cap a l’Arrabassada. La ciutat es vestí de Roig i 
de Negre. Els locals d’oci foren col·lectivitzats, 
i els comitès ensenyoriren la ciutat per canvi-
ar la seva faç i fer-la més justa. Però ben avi-
at tot s’anà esvaint, i els colors de l’esperança 
donaren pas a una grisalla que presagiava la 
derrota.

Ben aviat la manca d’aliments i el raciona-
ment imposat per la guerra, feren sorgir un 
pròsper mercat negre del que se n’aprofi tà tot 
el que va poder. La seva experiència anterior li 
va servir per establir relacions productives i, 
fi nalment, sortir d’aquell catau del Carrer de 
Ponent, on feia temps que s’hi fl oria, anant a pa-
rar a un pis de l’Eixample que els seus amos ha-
vien abandonat, preferint una estada més segu-
ra a Burgos o Sant Sebastià. Per primera vegada 
va sentir que, en mig de la desgràcia general, els 
seus somnis començaven a complir-se.

L’etapa fi nal del confl icte fou la més doloro-
sa. Mestressa del cel, l’aviació rebel multiplicà 
els seus atacs sobre els nuclis urbans. La ciutat 
de Barcelona i el seu port foren l’objectiu prin-
 cipal d’aquella estratègia del terror.

L’entrada dels vencedors el 26 de gener ho 
capgirà tot. No arribà la pau sinó la victòria, i 
la ciutat fou sotmesa a un sever règim d’ocupa-
ció. S’instal·la la por, l’oblit, el silenci, l’amnè-
sia. Molts havien mort al front o a la rereguar-
da, d’altres havien marxat nord enllà.•

D ’en Francesc Martí se’n sabia poc. Sobre tot que feia negocis i que, segons 
semblava, els feia bé. Per què aquell intent de suïcidi va interrompre el seu 
irresistible ascens social? L’autor ens introdueix en les boires i contrastos d’una 
Barcelona que bascula entre la realitat i el fatalisme, l’oblit i la por; en una trama 
en què fets i fi cció s’encadenen per tal de sorprendre i no donar treva al lector.

Davant nostre s’obre un escenari heterogeni en el que pispes, monàrquics, 
contrabandistes, guàrdia civils, advocats, militars, notaris, sicaris, feixistes, empresaris, 
rendistes i altres éssers dels més diversos pelatges, es troben en la seva salsa amb , 
potser, algun personatge bo que el lector sabrà descobrir. Sota aquesta densa capa 
argumental hi rauen els temes que, des de sempre, han tret el son a mitja humanitat. La 
lluita per burlar el Destí, que alguns creuen inexorable; i el difícil equilibri entre el Bé i 
el Mal es troben còmodes en aquesta narració que, intensa, ens durà a Gir ona i l’Estartit 
fi ns topar amb el seu desenllaç, previsible o no segons la perspicàcia del lector. 
L’autor proposa als lectors participar en aquest joc de llums i ombres, amb la intenció 
d’endevinar on acaba la realitat i on comença la invenció literària. És una aposta 
arriscada en la que l’escriptor desplega un paisatge narratiu que, com les terres d’al·luvió, 
és constituït per materials diversos on s’hi barregen records propis, memòria col·lectiva, 
fets històrics, i la més pura fabulació argumental.
De la mateixa manera, és difícil encabir aquesta narració en un gènere concret, ja que 
el mateix autor no ho té clar. Hi ha qui diu que ens trobem davant d’una trama criminal 
amb rerefons polític i social, o, també, d’una novel·la històrica amb traces de novel·la 
negra, o d’una intriga policial amb elements de novel·la psicològica .Tot és possible, però 
potser el millor és descobrir-ho a través de la lectura de les seves pàgines, deixant que 
cadascú tregui les seves pròpies conclusions.
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Editorial

Seguir mirant cap a 
l’altre costat a Sol?

Gràcia no travessa la plaça del Sol quan arriba el vespre i fi ns ben en-
trada la matinada. Només els veïns de l’entorn per obligació hi en-
tren, perquè l’espai és incòmode i sorollós... si no és que hi vas amb 

l’objectiu que hi van centenars de persones des de fa dècades per passar 
una bona estona, fer un beure amb el cul a terra i xerrar en un clima distés 
i de bona temperatura. Això és la plaça del Sol, i la majoria de veïns han ad-
mès històricament que el Sol no és Collserola.

El Districte, en els últims 
mandats, ha traçat diferents 
plans de pacifi cació de l’espai 
amb un reforç de la presència 
policial a l’estiu, amb volunta-
rioses campanyes a favor del 
silenci i amb activitats de dia 
que responen a les primeres 
manifestacions veïnals que de-
manaven recuperar les places 
per jugar. L’últim invent ha es-
tat aquesta tardor la Taula de Places, que per sorpresa institucional va 
recollir la demanda de mantenir la vigilància policial durant tot l’any. Cal 
argumentar aquesta idea i ho fan els veïns que han traduït per primera 
vegada en molts anys el malestar en un manifest: “no es tracta d’implan-
tar cap estat repressiu, sinó de vetllar pel compliment d’unes ordenances 
i normes que tenen per fi nalitat fer possible la convivència”.

Però els petits canvis a la plaça no van en la línia de la pacifi cació: el re-
disseny urbanístic sense la pèrgola no ha reduït afl uència, la reforma de 
les terrasses incrementarà dues taules, els nous negocis han estat un ho-
tel i ara una nova bodega-bebida fresca-cold drink. Hi ha un nou mani-
fest i el més important: un projecte europeu ha registrat el soroll que s’ha 
de suportar als pisos fi ns i tot amb doble vidre. La pregunta és òbvia: a la 
Gràcia de l’allau turístic hi ha solució per a la plaça del Sol?  •

Entre les entitats gestores d’equipaments públics o amb 
espais cedits comença a haver-hi un mal rotllo creixent 
amb el Districte. Almenys a La Violeta, l’Espai Jove La 
Fontana, Can Musons i centre cívic El Coll. El Districte s’ha 

despenjat sense notifi cació prèvia i atribueix ara a les entitats les 
despeses de manteniment. Pot ser canviar una bombeta o una petita 
reparació, però en tot cas per a algunes entitats això són diners que 
no tenien contemplats. En algun cas fi ns i tot s’ha rebut directament 
una factura de l’empresa. El foc es pot traduir en els propers dies en 
un escrit conjunt dels afectats.

Els petits canvis que 
s’han fet a la plaça 
no van en la línia 
de la pacifi cació

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Continuem parlant de contaminació. 
Per a quan una moratòria per a les 
motos? Les motos fan que el trànsit 

sigui més fl uid, però no ens enganyem, 
contaminen i molt! Cal donar un temps 
adequat per anar canviant les motos ac-
tuals per motos elèctriques i cercar fór-
mules que ho facilitin, però sense dilació 
i fi ns aconseguir que només aquestes 
circulin per la nostra ciutat. Potser hi 
haurà gent a qui no li agradi una mesura 
així, però si no ens hi posem aviat això 

no s’acabarà mai. Per ciutat les motos 
elèctriques són ideals, això sí també cal-
drà crear els llocs adients i sufi cients per 
recarregar-les. 

Les persones que en porten no s’ado-
nen que van respirant partícules que 
els poden produir malalties a ells i a 
les persones que els envolten. La gent 
jove que els agraden les motos, fer es-
port, córrer i el menjar sa, no hi pensen 
en això? Les motos, a més, produeixen 
una doble contaminació:  l’acústica, que 
també és molesta i produeix alteraci-
ons en les persones. Hi ha a qui li agrada 
fer-se el xulo fent soroll sense pensar en 
els altres i en les seves oïdes. Cal que les 
institucions posin mans a l’obra i disse-
nyin, sense més dilació, un camí clar cap 
a una ciutat neta, sense contaminació. 
Volem respirar l’aire més sa possible.•

Motos

Hi ha a qui li agrada 
fer-se el xulo fent 
soroll sense pensar 
en els altres 
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Cartes al director

Bon viatge
Fa unes setmanes se’n va anar el Rafa 
Metlikovez dels Accidents Polipoètics, una 
de les nostres persones preferides, de les 
que més vegades hem anat a veure o hem 
programat Usted es un colectivo, perquè 
el volíem tenir ben a prop, i perquè ens 
feia riure molt, entendre el món i també 
emocionar-nos a través d’un humor ne-
gre i tendre alhora. Tot i que, com bé ens 
deia, “al fi nal de la luz hay otro túnel”, ell 
ens il·luminava sempre. Bon viatge, amic 
Metli, tu sí que tenies la “razón”!
Hara Kraan 
(Usted es un colectivo)

Les dues cares de l’esport
Els qui vam tenir l’oportunitat d’apropar-
nos als Lluïsos el dissabte vam viure en 
les nostres pròpies carns les dues cares 
de l’esport. Un tercer partit d’una elimi-
natòria per no perdre la categoria, el par-
tit se’n va a la pròrroga i no només això 
sinó que quan ja no quedava ni un segon, 
els Lluïsos perdien d’un punt però dispo-
saven de dos tirs lliures. El futur de l’equip 
en mans d’un jugador, l’ambient era en-
sordidor, com passa sovint en aquests ca-
sos algun espectador es va passar de la 
ratlla per tal de desconcentrar el jugador, 
i en aquest cas va aconseguir el seu pro-
pòsit i el noi va fallar els dos tirs. Alegria 
per part visitant, frustració i tristesa pels 
locals. Va ser molt dur, però m’agradaria 
que la gent valorés el mèrit que té que un 
equip com els Lluïsos hagi competit tants 
anys entre els millors de Catalunya, i fi ns 
i tot aconseguís un ascens a Lliga EBA, un 
fet totalment històric. Ara toca aixecar-
se, i que tots els jugadors i jugadores de 
la base segueixin tirant endavant el club 
com han fet fi ns ara per lluitar per tornar 
a estar entre els millors algun dia.
Guillem Garcia  
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La 

setmana

Nàpols

Valentina Baratti

Quan la gent em parlava de Nàpols 
només se m’acudia pensar en dues 
coses: pizza i màfi a. Sent jo del 

nord d’Itàlia, els preconceptes i els tò-
pics sobre aquesta ciutat sempre po-
saven l’accent en els aspectes més ne-
fastos. Recordo que quan jo era petita, 
es va mudar al poble una família de 
napolitans. Tothom els mirava de re-
üll, amb una desconfi ança absoluta. Jo 
només sabia que l’olor de menjar que 
sortia de casa seva era boníssim. Per 
fi , la setmana passada, vaig poder anar 
a aquest lloc d’encants i contradicci-
ons que és Nàpols, sens dubte, una de 
les ciutats més belles que he vist en la 
meva vida. Només baixar al centre his-
tòric, els meus ulls van començar a om-
plir-se de llàgrimes i el cor de nostàlgia. 
Possiblement l’últim símbol de l’Euro-
pa del sud, on les diferents cultures que 
han trepitjat aquesta terra de volcans 
s’uneixen en perfecta harmonia. La ciu-
tat està viva, els habitants omplen les 
botigues de queviures abundants de 
meravellós menjar, l’olor de pa acabat 
de fer, i de pastissos alimenten els sen-
tits. Hi ha peixateries que a la nit dei-
xen de vendre peix fresc i el cuinen per 
als clients. I si tens sort pots assistir a 
la performance musical d’un home des 
del balcó de casa seva, deixar-li propi-
na en una cistella lligada a una corda, 
¡i descobrir després que està en arrest 
domiciliari! La gent que segueix el rit-
me accelerat pels cafès que pren com 
si fos aigua, la presència silenciosa dels 
volcans i les belleses arquitectòniques 
fan d’aquesta ciutat un lloc absoluta-
ment recomanable per qui vulgui viat-
jar a una terra d’antiga bellesa i d’ines-
gotable passió.•

Opinió convidada

Una potència en 
recerca científi ca

Catalunya és un país capdavanter en recerca científi ca 
a Europa. Amb només l’1,5 per cent de la població ge-
nera el 3 per cent de la producció científi ca de l’Espai 

Europeu de Recerca. Ocupa la segona posició (després d’Is-
rael) pel que fa al nombre de treballs publicats a les mi-
llors revistes científi ques mundials (com Science o Nature) 
i la quarta (per darrere de Suïssa, Israel, i els Països 
Baixos) pel que fa als projectes de recerca que obté compe-
titivament a nivell europeu. Aquesta posició excel•lent s’ha 
aconseguit en gran part gràcies al compromís ferm i esta-
ble per la promoció de la recerca dels diferents governs de 
la Generalitat i del Parlament de Catalunya. Per evitar les 
mancances del sistema espanyol de recerca –que arrosse-
ga el llast d’una gestió lenta, inefi cient, altament burocra-
titzada, i que distribueix els recursos de manera homo-
gènia i poc competitiva– les institucions catalanes van 
establir elements nous i innovadors com són els Centres 
de Recerca de Catalunya (CERCA) i la Institució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), que permeten com-
petir al més alt nivell internacional. 

Alguns dels centres CERCA són líders mundials en la 
seva especialitat, com ara l’Institut de Ciències Fotòniques, 
el Centre de Regulació Genòmica o l’Institut Català d’In-
vestigació Química. Amb els seus 260 investigadors (de to-
tes les àrees, incloses les humanitats), dues terceres parts 
dels quals són estrangers, ICREA aconsegueix la meitat 
dels fons del Consell Europeu de Recerca que arriben a 
Catalunya i la quarta part dels de l’Estat espanyol. La seva 
producció científi ca està al mateix nivell que les prime-
res institucions de recerca a nivell mundial, com Harvard, 
Berkeley, el MIT, Oxford i Cambridge.

Aquest èxit indiscutible de la investigació científi ca a 
Catalunya deixa en evidència la situació deplorable de 
l’Estat espanyol. La manca d’interès per la ciència i la 
innovació per part dels governs de l’Estat ha quedat de-
mostrada pel fet que des de l’inici de la crisi econòmica 
el pressupost de recerca de l’Estat s’ha vist reduït en més 
del 40 per cent. 

La Catalunya independent tindrà la capacitat de gesti-
onar els seus recursos de recerca i podrà fer, com fan els 
països líders mundials, una política d’investigació cientí-
fi ca molt més ambiciosa, més efi cient i competitiva, amb 
avantatges fi scals per a les empreses innovadores i una 
llei de mecenatge que estimuli la inversió privada, afavo-
rint la transferència del coneixement a la indústria i la 
societat. Tot això ens permetrà arribar a una posició de 
lideratge científi c a Europa i al món, i contribuirà a mi-
llorar signifi cativament la qualitat de vida, la riquesa i el 
benestar de la població. •

Joan Bagaria. Professor d’Investigació ICREA. Departament de Matemàtiques 
i Informàtica de la UB

La Catalunya independent 
tindrà la capacitat de gestionar 
els seus recursos de recerca  
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L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari

Opinió convidada
El 

bloc

Una periodista 
amb davantal

Sílvia Manzanera

Mai m’havia posat un davantal i ha-
via treballat darrera un mostrador 
fi ns fa uns mesos. És igual que ho 

faci en un espai pensat per transmetre 
fl ow i tingui un rotllo modern inspirat en 
una pràctica antiga com pot ser el doll. És 
igual el disseny i les frases que aturen el 
turista que fa fotos, com una mena de pa-
rada obligatòria en la seva peregrinació 
cap al Park Güell. Però ja no crec que si-
gui igual el somriure, el recordar el nom 
de la persona que ve cada setmana, les 
seves preferències, el to amb què et diri-
geixes a la gent, la complicitat que crees 

amb alguna gent que agraeix el temps 
que li dediques, tot sabent que és la teva 
obligació però té un extra que no aprens 
en cap manual, perquè és una feina que 
ningú t’ha ensenyat. Però que t’agrada. 
Perquè la gent, en general, en aquestes 
distàncies, en aquests gestos quotidians, 
en un com estàs de vespre a punt d’esgo-
tar la jornada, em fan sentir bé. I un dia 
el Manel, que té molta història i moltes 
històries de Verdi i de Gràcia, m’expli-
ca que a l’escola dels seus fi lls, l’escola 
Jujol, han fet uns guarnits amb motiu del 
bicentenari de la Festa Major que val la 
pena que anem a veure i fem un reportat-
ge. Tot el centre s’ha implicat: el profes-
sorat, les famílies, els alumnes... Com ja 
saben que en aquesta casa cobrim molts 
fronts, m’ho ha de repetir en diverses 
ocasions i recordar-me que és un projecte 
que s’ha de compartir amb els veïns. Que 
no m’oblidi d’escriure, vaja. Porto el da-
vantal posat i segueixo fent de periodista. 
I de botiguera a Gràcia, que és lo más.•

Opinió convidada
Llorenç Prats, advocat

Una llei d’un article

L a llei de transitorietat jurídica pateix d’un vici inva-
lidant greu: determina el resultat del referèndum 
d’autodeterminació, i com a tal no hauria de condici-
onar la celebració d’aquesta consulta política vincu-
lant, amb efectes internacionals inclosos. 

La llei que hauria de defensar i promulgar el Parlament 
de Catalunya és ben senzilla: la celebració d’un referèndum 
d’autodeterminació tot facultant al govern de la Generalitat 
o a qui consideri oportú l’organització d’aquesta jornada 
de participació ciutadana. Els parlamentaris catalans que 
hi donin suport assumiran la responsabilitat i, per un cop, 
hauran en l’exercici de l’autodeterminació exigir i demanar 
a les instàncies oportunes l’obediència deguda per garantir 
i realitzar un referèndum al més democràtic i transparent.

Les postures o decisions que alterin el sentit d’aquesta 
convocatòria, prejutjant el seu resultat, demostrarien poca 
fi abilitat democràtica i podrien ésser motiu d’impugnació 
per part dels contraris a la celebració, sobretot tenint en 
compte que la seva implementació s’haurà de conduir, de 
manera efectiva, igualment, sigui qui sigui el seu resultat.

La convocatòria i celebració d’un referèndum unilateral 
s’ha de fer per llei, com instrument que obliga de manera 
universal a tothom, però de forma molt limitada i, fi ns i tot, 
en el format més simplifi cat possible. Ni el govern ni cap 
altra instància poden dirigir aquesta acció sense el suport 
de la llei, tot i que seria possible, igualment admetre l’opció 
d’un decret català en aplicació d’una potestat estatal, per 
convocar el referèndum. Els efectes, en aquest cas, podrien 
patir de legitimitat atesa la unilateralitat que l’autodeter-
minació imposa, i sobre la qual, no hi ha cap dubte, és més 

atribuïble a la majoria parlamentària. Anunciar data i pre-
gunta de la convocatòria del referèndum d’autodetermi-
nació, sense cap formalitat si no com a compromís polític, 
també és una bona opció, a fi  d’evitar el desgast de les in-
validacions del Tribunal Constitucional, sobretot per la via 
passiva de les impugnacions amb efectes suspensius imme-
diats. Aquesta proclama verbal, podria evidenciar l’inici de 
la campanya del si i del no, a favor i en contra, de la pregun-
ta sobre el futur polític de Catalunya.

Amb anterioritat sufi cient, el Parlament dona caràcter 
de llei i obliga, necessàriament, a activar el que calgui, de 
forma imprescindible i analitzat amb detall, a fi  de per-
metre una diada pacífi ca, participativa, vigilada i transpa-
rent, tot oferint garanties democràtiques sufi cients, a un 
dia del poble i per al poble de Catalunya, a fi  que els efec-
tes siguin vinculants, en el dia després d’un resultat posi-
tiu a la secessió.

Sense el resultat del referèndum la ja famosa llei de 
transitorietat jurídica no té cap sentit, i les estructures 
d’estat tampoc. Voler anar ràpid no sols és anar més lent 
si no perjudicar el conjunt d’una lluita nacional, molt ben 
dirigida fi ns al moment. Per això, tant si existeix com si 
no, aquesta llei de transitorietat és o podria ésser una gran 
desfeta, ja que l’autodeterminació té alguns requisits in-
qüestionables: una pregunta clara i senzilla, una campanya 
contradictòria, unes votacions democràtiques i un recomp-
te independent i convalidable internacionalment. I tot això 
és a l’abast, i poques coses ho poden impedir. Per tant, sem-
pre millor seguir els camins traçats per les lleis i els trac-
tats internacionals. •

El Manel m’explica 
que han guarnit 
l’escola dels seus i 
fi lls i hem d’anar-hi

Neix ‘Diario de Gracia’
L’1 de juny de 1890 apareix el primer número de Diario de Gracia, un dels dos únics periòdics 
diaris que ha tingut la vila al llarg de la seva història.  Fou de vida molt efímera, només tres mesos, 
ja que es va publicar fi ns el 2 de setembre d’aquell mateix any. El va dirigir Francesc Perpiñà 
i va tenir dues redaccions primer a la Riera Sant Miquel i després a Martínez de la Rosa, 50.  
Encara menys temps havia durat El Diario de Gracia que els graciencs i les gracienques pogueren 
comprar tant sols vint-i-quatre dies, entre el 4 i el 28 de novembre de 1884.

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 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’11 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)

Dimarts 6 de juny
Dia Mundial de les Persones Refugiades: 
Exposició Projecte refugi, una mirada 
empàtica. Partint de l’interès de l’alum-
nat, el grup de 1r d’ESO del Nou Patufet 
ha fet un projecte sobre les persones refu-
giades que culmina amb el treball plàstic 
que es presenta en aquesta exposició.
Consell Municipal del Districte de Gràcia 
(plaça de la Vila, 2), a les 18.30 h 

Del 9 de juny al 9 de juliol
Barcelona Coopera. La cooperativa de 
Teixidors a Mà, 1876-2004. Durant la 
segona meitat del segle XIX, arreu de 
Barcelona es van crear associacions d’aju-
da mútia entre els treballadors d’un ma-
teix sector professional. El 1840 es funda-
va l’Associació de Teixidors de Barcelona. 
A Gràcia, el 1876, ho feia la Cooperativa 
de Teixidors a Mà, que desenvoluparia 
la seva activitat durant més d’un segle. 
Amb motiu de l’exposició, dijous 8 de juny 
es farà una taula rodona sobre el passat, 
present i futur del cooperativisme, amb 
Vicenç Ruiz (arxiver), Iván Miró (sociò-
leg), David Fernández (periodista) i Pere 
Solà (catedràtic d’Història de l’Educació).
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps)

Fins al 22 de juliol
Aquest dijous 1 de juny s’ha inaugurat 
l’exposició sobre els llibres de les biblio-
teques de Chinguetti, a Mauritània, amb 
un diàleg entre l’escultor Pere Pich, autor 
de l’exposició, i el bibliotecari i escriptor 
Daniel García, qui va parlar dels seus viat-
ges a aquest país africà.
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 
20-22)

Actes
Divendres 2 de juny
Jornada: Prostitució i Ordenances 
Municipals. Organitzada pel Grup de re-
cerca Antígona (UAB) i el GREDI (UB). 
Bibl. Jaume Fuster, de 10 a 18.30 h 

Els millors curts del Fire. 
La Casa del Cine (plaça Joanic, 6), a les 
20.30 h

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

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

Festa Major del Coll: Ball amb la 
Orquestra Huracán.
Parc de la Creuta del Coll, a les 23 h

Dissabte 3 de juny
Xerrada: La malaltia verda dels mo-
numents. A càrrec de MC Hernández 
Mariné.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a 
les 12 h

Dinar popular La gran Macarronada, per 
la Diada del 30è Aniversari de l’Esplai 
Sant Jordi. Cal inscripció prèvia.
Parc de la Creueta del Coll, a les 14 h

Presentació de l’exposició de Marcos 
Daniel i concert: EDN Tropikal + Franzes.
Cara B (Torret de les Flors, 36), a les 19.30 h

Festa Major del Coll: Concert Jove Fur + 
Tupica + La Golden Beat + DJ’s Ziomas 
& Din.
Parc de la Creueta del Coll, a les 21 h

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

Diumenge 4 de juny
Sessió fl amenca: Gandom Garoussi.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 21.30 h

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

Dimarts 6 de juny
Xerrada: L’Iran, la redescoberta d’un país 
únic. A càrrec de Toni Vives.
Biblioteca Cot i Miralpeix (Pg Vall d’He-
bron, 65-69), a les 19 h

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

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

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

Dimecres 7 de juny
Xerrada: El camí de Kumano (Japó): mil 
anys de pelegrinatges. A càrrec de M. 
Bernabé.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 19 h

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

Jam session de jazz: Cara B Jam.

Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 21 h

Dijous 8 de juny
Conferència: Blues i soul en l’era del 
Brexit. Amb E. Izquierdo i M. Celeiro.
Biblioteca Antonieta Cot i Miralpexi (Pg. 
Vall d’Hebron, 65-69), a les 19 h

La Patum al CAT.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Conbcert: Larissa Baq.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21.30 h

Concert: Majo da Souza.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
21.30 h

Sessió fl amenc: Gandoum Garoussi.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 21.30 0h

Divendres 9 de juny
Concert: Quico Pi dde la Serra.
Nota 79 (Vallirana, 79), a les 22 h

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

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

Entitats

Amb el suport de

La Festa de les 
Catifes Florals  
Gràcia recupera enguany, any del 
Bicentenari, els guarnits fl orals 
i vegetals a través de les catifes 
fl orals i les enramades, en una 
jornada festiva i participativa. 
La plaça de la Vila i la plaça Virreina es 
vestiran de fl ors gràcies a una activitat 
per a tot el veïnat que inclourà tallers, 
dinar popular i guerra de fl ors
La Federació Catalana de Catifaires 
i els festers i membres de les colles 
de cultura de Gràcia treballaran 
conjuntament per a ornamentar 
les dues places amb tècniques 
tradicionals i acabats contemporanis. 

Dissabte 3 de juny a la plaça Virreina 
i la Vila, de 8 a 14 h muntatge de 
catifes a les places, dinar popular 
i a les 19h, cercavila de la desfeta 
amb la posterior batalla de fl ors

Recomanem

Divendres 2 de juny
Documental i conferència: Projecció del 
documental Samudaripen i conferència 
El poble gitano en l’actualitat. Organitza 
l’Associació Joves Gitanos de Gràcia.
Jardinets de Salvador Esprius, a les 18.30

El millor dels mons. Conferència: El 
Capitalisme Verd, la Nova Colonització
Amb Santiago Vilanova.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 43), a 
les 19.30 h

Dissabte 3 de junuy
Taller: Lindy Hop. Swing Maniacs.
Jardinets de Salvador Espriu, a les 18 h 

Espectacle de castanyoles: Tot el que 
penses de les castanyoles... és cert? 
Jardinets de Salvador Espriu, a les 20.45 h

Concert de cloenda del 35è aniversari de 
la Coral Baluern. Cal reserva prèvia.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 21 h

Diumenge 4 de juny
Projecció de Mañana (Demain). Cyril 
Dion i Mélanie Laurent.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 43), a 
les 19 h 

Dimarts 6 de juny
Bicentenari de la Festa Major de Gràcia: 
Taller amb artesans invidents Artesania i 
manualitats amb sentit: el tacte.
Jardinets de Salvador Espriu, a les 17 h

Dimecres 7 de juny
Bicentenari de la Festa Major de Gràcia: 
Espectacle Teatre social, amb els usuaris 
i voluntaris del Centre Obert Heura.
Jardinets de Salvador Espriu, a les 17 h
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Maria del Mar Bonet amb Jordi Fàbregas, aquest dimarts. Foto: J. Miguel Morales

Silvia Manzanera

É
l 30è Festival Internacional 
de Música Folk Tra di cio-
nàrius prepara el seus dar-
rers concerts d’una edició 
especial i plena de grans 

noms. Un d’ells, el de la cantant 
mallorquina Maria del Mar Bonet, 
que aquest divendres 2 de juny ac-
tuarà a Gràcia per celebrar els 
50 anys d’escenaris, un concert 
on estarà acompanyada del basc 
Kepa Junkera i del valencià Joan 
Amèric. El repertori recuperarà 
diversos dels seus treballs disco-
gràfics més tradicionals, posant 
especial atenció al disc Saba de 
terrer (SonyMusic, 1982). La can-
tant mallorquina posarà així l’ac-
cent en la vessant més tradicio-
nal del seu cançoner perquè “és la 
gran escola de la que no vol pres-
cindir”, tal i com va assegurar di-
marts en roda de premsa al CAT.  
Bonet va recordar, també, que la 
seva primera mestra va ser la seva 
àvia, que li cantava cançons popu-
lars. “Quan la iaia Dolors va venir 
a viure a Mallorca em cantava can-
çons com ara El testament d’Amèlia 
i La presó de Lleida, i jo les hi feia 
repetir i repetir”, recorda Bonet. 
Una àvia que regentava amb el seu 
marit “una botiga a Gràcia que es 
deia Las Canarias i que van tancar 

El 30è Tradicionàrius 
encara la recta fi nal 
amb Bonet, Eliseo 
Parra i la Patum 
Kepa Junkera i Joan Amèric acompanyaran la cantant

durant la Guerra Civil, moment en 
què es van traslladar a Mallorca”.

I abans de la cloenda el 23 de juny 
el Tradicionàrius oferirà les músi-
ques de la Patum de Berga i una 
restrospecció d’Eliseo Parra el pro-
per 16 de febrer. Percussionista, et-
nòleg i cantant, el val·lisoletà manté 
una relació especial amb Catalunya 
des que va estudiar al Conservatori 
Municipal de Barcelona. Al recital 
farà un recorregut per les cançons 
catalanes del seu repertori amb 
molts convidats especials.

I de les nits de ball folk, en que-
da la de dissabte 10 de juny amb 
Corrandes són Corrandes i Fetén 
Fetén. Els primers exploren la co-
municació entre músics i balla-
dors amb la paraula, el so i la me-
mòria. Jorge Arribas i Diego Galaz 
formen el duet de Valladolid Fetén 
Fetén, i presentaran  l’espectacle 
Bailables, una proposta de ball 
amb una lectura contemporània 
de la música popular.•

Breus

La Patum i el talent berguedà  
El tradicional concert de La 
Patum arribarà per Corpus a la 
plaça de Sant Pere de Berga i al 
CAT per posar en valor el talent 
berguedà, amb la Banda Memorial 
Cuadra de més de quaranta 
músics dirigits per Sergi Cuenca. 
Dijous 8 de juny a les 21.30.

Santa Maria de 
Gràcia, al congrés 
mundial de 
música coral

La Federació Catalana 
d’Entitats Corals (FCEC), 
conjuntament amb la 
Federació Internacional 
de Música Coral (IFCM), 
organtiza un Simposi 
mundial de música coral 
que celebrarà enguany 
l’onzena edició i ho farà 
a Barcelona, a diversos 
espais, com ara l’Auditori, 
el Palau de la Música, el 
Liceu o l’església Santa 
Maria de Gràcia. Tindrà 
lloc del 22 al 29 de juliol.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Piratas del Caribe: La venganza 

de Salazar. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16.15, 19.10, 22.05. Dc, 20.15.

• Mil coses que faria per tu. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.05, 
20.10, 22.15.

• Alien: Covenant. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dj, 16.15, 19.10, 22.05. Dc, 
16.15, 20.05.

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

• El bebé jefazo. Dv, dl, dm, dc, dj, 
18.05. Ds, dg, 15.55, 18.05.

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

• Un italiano en Noruega. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 18.10.

• Norman, el hombre que lo con-
seguía todo. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.15, 19.10, 22.05.

• Guardianes de la Galaxia. Vol2. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 19.

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

• El círculo. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 15.55, 18.05, 20.20, 22.30.

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

Cinemes Girona. Girona, 177
• Mil coses que faria per tu. Dv, 

ds, dg, dc, dj, 16, 18, 20, 22. Dl, 16, 
18, 20. Dm, 16, 18.

• Dancing Beethoven. Dg, dc, dj, 
20.

• El rey de los belgas. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, 18. Dl, 18.15. Dj, 17.

• La otra cara de la luna. Dv, dg, 
dc, 16, 20, 22. Ds, dj, 16, 22. Dl, 16, 
20. Dm, 16.

• Personal Shopper. Dv, dg, dl, 
dm, dc, dj, 18.

• Paraíso. Dv, dc, 16.
• Dos col•legues al rescat. Dg, dl, 

16.30.
• Bittersweet days. Dv, dg, 20. Ds, 

22.

• Cinebasura: La peli. Dv, dj, 22.
• Casa Asia: Zhol. Ds, 20.
• Carta a una sombra. Dj, 19.
• Melchor Rodríguez, el ángel 

rojo. Dm, 20.
• Il Trovatore. Dm, 19.30.
• 9a sinfonia de Beethoven. Dm, 

20.
• My Italy. Ds, 17.
• Tres estrellas en Munich. Ds, 19.

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

Paterson. 22.20.
• Sala 2: Cien años de perdón. 16. 

18. Vides criminals 20, 22.
• Sala 3: Manual d’un avar. 16, 18, 

20. Capità Fantàstic. 22.
• Sala 4: Les innocents. 15.50, 18, 

22.20. Ds, dg, 18, 22.20. L’escollit. 
20.10.

  TEXAS NANOS. En català i 3€.
• Sala 2: La vida d’en Carbassó. Ds, 

dg, 16.
                                      

Verdi. Verdi, 32. 
• Norman, el hombre que lo con-
seguía todo. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 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, 18, 22.30. 
Dm, dc, dj, 11.30.
• Las películas de mi vida. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 18.30.
• Un italiano en Noruega. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 18.10, 22.30. Dm, 
dc, dj, 16.15.
• Déjame salir. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 11.30, 16, 18.10, 20.20, 22.30.
• Lady Macbeth. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16.15.
• Stefan Zweig. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 20.10.
• Alien Covenant. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 22.15.
• Marie Curie. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 11.30.
• Dancer. Dm, dc, dj, 11.30.
• El bebé jefazo. Dv, ds, dg, dl, 11.30.
• Ballerina. Dv, ds, dg, dl, 11.30, 16.15.

• Animalades de cine. Ds, dg, dl, 
11.30.
• Richard la cigüeña. Ds, dg, dl, 12.15.
• Madame Bovary. Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Me casé con un boludo. Dv, ds, 

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

• Marie Curie. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.10, 18.15, 20.20, 22.30.

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

• Moonlight. Dv, ds, dg, dl, 22.25.
• Wilson. Dv, ds, dg, dl, 16.05. Dm, 

dc, dj, 16.
• Dancer. Dv, ds, dg, dl, 20. Dm, 18. 

Dc, dj, 18, 20.
• Z, La Ciudad Perdida. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 22.
• T2 Trainspotting. Dm, dc, dj, 

22.25.
• Richard la cigüeña. Dv, ds, dg, 

dl. 16.10.
• El bebé jefazo. Dv, ds, dg, dl, 18.
• Testigo. Dm, 20.15. 

Els avis de 
la cantant 
regentaven ‘Las 
Canarias’, una 
botiga a la Vila

SwingCats tanca 
el curs amb una 
Nit Llatina i festa 
a la Fontana 
Aquest dissabte dia 3 
de juny l’escola de ball 
SwingCats tancarà el 
curs amb un programa 
especial. A les set del 
vespre han programat un 
curs de Shim sham per a 
tots els públics. El Shim 
sham és una coreografi a 
de ball individual swing 
molt popular arreu del 
món, que no requereix 
cap coneixement previ. 
La festa es traslladarà a 
l’espai jove la Fontana a 
partir de les 20.30 amb 
més balls en viu, sortejos 
o DJ, fi ns les 2 de la 
matinada. I el divendres, 
a les 22 h, fan una Nit 
Llatina a l’escola amb 
diferents actuacions i 
activitats.
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nunArt demana 
col·laboració per a la 
celebració dels deu anys 
Aquest mes de juny l’espai artístic nunArt, amb seu a 
Gràcia i al Guinardó, tanca la novena temporada d’activitats 
regulars i es prepara per a la festa del desè aniversari

Silvia Manzanera

La distància entre La Vila i Tordera ara és més pe-
tita gràcies al pinzell i l’art de Fermí Prunés, gra-
cienc inquiet que dedica els seus dies a pintar i 

escriure. El seu vincle personal i familiar amb el mu-
nicipi maresmenc explica la seva participació en la 
celebració del 150 anys del naixement de l’escriptor 
Prudenci Bertrana amb un retrat. Segons el Cercle 
d’Història de Tordera, la pintura feta per Prunés 
“mostra l’expressivitat del rostre, que capta el caràc-
ter propi de l’artista, el qual fl ueix mitjançant una 
harmonia cromàtica que potencia la seva expressió. 

Fa unes setmanes, Fermí Prunés va fer entrega del 
quadre en un acte a l’Ajuntament de Tordera, on les 
autoritats li van agrair el seu gest. “La realització de 
la meva pintura ha estat estimulada perquè estàvem 
en deute amb Tordera, doncs aquí va viure molt fe-
liç l’àvia Joaquima Fontané, fi ns que es va casar amb 
l’avi Pau Jacas, de Calella, l’any 1886”, va explicar 
Prunés. El seu vincle amb Tordera també és més pro-
per: el 2005 va presentar a l’Auditori del Teatre Clavé 
dos dels seus llibres, Catalunya en Guerra (1872-1876) 
i Masies i Nissagues de Tordera en l’època carlina. 
Durant la presentació, Prunés va recordar la tendèn-
cia carlina dels seus avantpassats, que segurament 
van conèixer el pare de Bertrana, que també era carlí; 
un element afegit en la seva pintura i en la seva apor-
tació en la commemoració dels 15oè aniversari de l’il·-
lustre fi ll de Tordera. El retrat de Prunés presidirà el 
centre d’estudis dedicat a Bertrana dins de l’espai del 
futur Arxiu Municipal.•

El retrat de Prudenci Bertrana

L’apunt

Ona Pla i Miquel Barcelona, proper desTapats, diumenge a nunArt. Foto: Clara Bes

S. M. 

NunArt Gràcia va arrencar 
com a espai de convivèn-
cia artística l’any 2007. 
Tot i que el gruix dels 
esdeveniments i pro-

gramacions tenen lloc al Guinardó, 
l’altra seu que l’entitat va obrir el 
2012, el claustre de l’Oratori Sant 
Felip Neri es prepara per a la ce-
lebració de la propera edició del 
nunOff, el festival de Creació 
Emergent de Barcelona que tin-
drà lloc al juliol, i per al desè an-
viersari. Precisament, aquesta 
setmana han començat a revel·lar 
algun detall tot i que volen mate-
nir la màxima expectació. Aniran 
descobrint “els secrets d’aques-
ta temporada tan especial poc a 
poc”. Per això demanen ajuda a 
amics i col·laboradors per “crear-
ho des de dins” amb un enques-
ta:  “Quina frase t’inspira nunArt? 
i Què t’agradaria saber de nunArt 
que no sàpigues?

Pel que fa a la programació del 
mes, destaca el desTapats del 4 de 
juny a les 13 h (un vermut-concert 
per a piano de cua) amb Ona Pla i 
Miquel Barcelona; La nit de dansa 
solidària, el 10 de juny a les 20 h, i 
la mostra del Grup de Treball de 
dansa el 17 de juny.•

Vermut concert per a piano de cua. 
Com fa deu anys, Ona Pla i Miquel 
Barcelona es retroben en concert per 
compartir descobriments musicals 
de la darrera dècada. Acompanyats 
d’alguns amics, versionaran temes 
de Lianne la Havas, Jamie Cullum, 
Matt Corby, Pearl & The Beard, James 
Vincent Mac Morrow, James Morrisson, 
Rhianna, Fink, entre molts d’altres. 
Diumenge 4 a nunArt Guinardó (13 h)

Fermí Prunés (al mig) a la presentació del retrat. Foto: Cedida
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Benvinguts a l’era ‘covfefe’

E ls dimarts a mitjanit passen coses sorprenents. És 
un fet. Aquest passat dimarts a mitjanit, el presi-
dent dels Estats Units, Donald Trump, estava tan 
panxo per casa seva, aquella que a les pelis ataquen 
els extraterrestres, quan va decidir escriure un dels 

seus tuits. ‘Despite the negative conference press covfefe’. Si 
no aneu gaire bé d’anglès, comentar-vos que d’aquestes sis 
paraules n’hi ha una que dilluns a la nit no signifi cava res de 
res i que hores d’ara signifi ca molt més que les altres cinc. Es 
veu que l’home deuria estar cansat, va teclejar malament i, 
en qüestió de segons, au! Covfefe ja era trending topic. Més 
enllà dels milions de conyes que han corregut per internet 
des d’aleshores, crec sincerament que covfefe descriu millor 
que cap altre mot el temps que ens ha tocat viure. Amb co-
vfefe no dius res i ho dius tot. És probable que d’aquí dues 
setmanes ningú se n’en recordi d’aquestes meravelloses tres 
síl·labes, per això m’he volgut donar el gust, ni que sigui per 
un cop a la vida, de titular un article emprant aquest exci-
tant neologisme. Però, què signifi ca covfefe?

Entenc covfefe com la postpostveritat. Els fets objectius 
perden infl uència en els missatges que els líders polítics i 
mitjans de comunicació dirigeixen a l’opinió pública. Això 
és, resumint, la postveritat. També se li podria dir mentida, 
com fi ns ara s’havia fet, però s’han d’omplir pàgines d’in-
ternet, que sinó els periodistes es quedarien sense menjar. 
En la postpostveritat ja no només els fets objetius deixen 
de tenir importància, sinó que, a més, el signifi cant passa 
a ser secundari i totalment aleatori. Un dia pot ser covfefe 
i l’endmà pot ser tunvifi . La postpostveritat ens genera an-
goixa però, alhora, ens atrapa. Ens omple la ment d’inter-
rogants, ens deixa amb una sensació d’incredulitat i ens 
aboca a preguntar-nos: què signifi ca tot plegat? Trump re-
presenta millor que ningú covfefe, per això n’és el credor. 
Ell ha liderat la sortida de l’armari d’aquells que se sentien 
incòmodes seguint el protocol d’allò considerat política-
ment correcte. El que abans es deia o es feia a porta tanca-
da, ara es mostra en obert, a temps real, sense mitges tin-
tes. Trump, en aquest sentit, és un autèntic revolucionari. I 
com tot revolucionari, cerca nou camins.

Recordo -i que consti que el que ara us explicaré no té 
res de fi cció- que quan tenia vint-i-pocs, una tarda -no em 
pregunteu com- vaig acabar fent de fotògraf a la presen-
tació d’una exposició a una galeria d’art del carrer Enric 
Granados. Tots els assistents eren de l’Upper Diagonal i 
cap al fons de la sala hi havia un grup d’homes tot bronze-
jats i repentiants, amb vestits fets a mida i que es referien 
al Partit Popular com El Partido. “Oye, tenemos que hablar 
de El Partido”, es deien els uns als altres. Cap al fi nal de 
l’acte, quan quedava poca gent, un home que es presenta-
va com a banquer i un altre que deia que era cap de màr-
queting de no sé ben bé què em van dir que, si seguia fent 
aquesta mena de reportatges -sense cobrar, és clar-, algun 
dia m’invitarien a les festes privades que organitzaven, 
de tant en tant, en mansions de luxe. “En estas fi estas hay 
de todo: marihuana, cocaína, putas…”. Tal qual. Així era el 

món abans de covfefe. Els poderosos havien d’amagar les 
seves vergonyes, els seus abusos i les seves adiccions per-
què, socialment, estava mal vist. Avui dia, si no surts per la 
tele dient que per guanyar-te una dona el que has de fer és 
agafar-la pels genitals, no tens cap mena d’opció d’arribar a 
governar el país més poderós del món.

Covfefe és allò que defuig de qualsevol mena de sentit 
comú i, malgrat tot, aparença normalitat, mostrant-se al 
món sense tabús. La venta d’arsenal militar a un país que 
decapita a la via pública persones que són jutjades sen-
se cap mena de garantia és covfefe. Que un líder mundi-
al doni una empenta de pati d’escola a un altre per sortir 
primer a la foto és covfefe. Que cada dos dies escoltem a 
parlar d’una possible guerra nuclear com qui comenta el 
pronòstic de La Quiniela és covfefe. Que els de El Partido 
diguin que el govern de la Generalitat “vol fer un refe-
rèndum en lloc d’escoltar els catalans” és covfefe. Que els 
veïns de Gràcia o de Reykjavík hagin de marxar de l’in-
dret on van néixer i crèixer perquè no poden competir 
amb l’Airbnb i que, tot i així, la gent continui fent servir 
l’Airbnb és covfefe. Que fem veure que hem après la lliçó 
després del col·lapse econòmic de 2008 és covfefe. Passar-
se vuit hores al dia davant d’una pantalleta, com fem tants, 
és covfefe. Darrerament, es respira novetat i estranyesa. El 
soroll psicodèlic ens tranquilitza i la velocitat és el nou res-
pir. No tingueu por, us hi acostumareu. Benvinguts a l’era 
covfefe, o com li volgueu dir.”.•

El que abans es deia o es feia a 
porta tancada, ara es mostra 
en obert, a temps real, sense 
mitges tintes. En aquest sentit, 
Trump és un revolucionari

La torratxa

DT: Diabòlic 
Turista 
Luis Ángel 
Fernández
Hermana

Cal convidar a DT amb més fre-
qüència a Europa, a Aràbia o en 
Pernambuco, és igual. L’important és 

que faci les maletes cada mes i doni una 
volta per aquests mons que tant el moles-
ten. DT de turista és una benedicció. En el 
seu periple per l’Aràbia Saudita i Europa 
ha despertat més neurones que amb una 
ràfega dels seus famosos tuits de destruc-
ció massiva. Mentrestant, a casa seva, la 
Blanca, aprofi taven l’absència del cap per 
ordir trames amb més ganivets nus que 
en totes les tragèdies de Shakespeare jun-
tes. Si això serà una constant de les seves 
excursions, si us plau, que els que puguin 
li paguin el passatge o la gasolina al seu 
Air Force One. Aquí hi ha pel·lícula.

Com el seu cap, sembla que el seu 
equip íntim i els seus assessors també 
han begut de Maquiavel, línia a línia. I el 
que no, va llest. Mentre DT viatjava ve-
nent armes, picant mans i dient no per 
si de cas, es va descobrir que Michael 
Flynn també havia camufl at les seves re-
lacions russes als seus compares. El més 
bonic que li van dir va ser idiota. I els hi 
va faltar temps per fi ltrar el nou confl ic-
te als periodistes que tant estima DT.

Evidentment, el cap no estava sent in-
format de totes les ganivetades pels au-
gustos passadissos de l’Ala Oest. Fins i tot 
li havien preparat un equip d’advocats 
perquè supervisés sobre els tuits per si se 
li seguia anant la pinça i aconseguia obrir 
un fl orit sender cap als tribunals amb no-
més 180 maons, que digui caràcters. No 
se sap si van tenir temps d’explicar-li la 
idea a DT, qui, com que no llegeix diaris, 
tampoc va assabentar-se de l’assumpte. 
En el retorn del seu meravellós viatge, va 
sopar com sempre, opíparament, se’n va 
anar a dormir i es va despertar de mati-
nada per, entre altres coses, regurgitar 
un gloriós tuit: “Tot i la constant premsa 
negativa covfefe”. Tots van saltar del llit i 
s’hi van acostar però DT ja havia tornat a 
la fase rem amb un beatífi c somriure. Per 
a un turista que ens arriba d’aquest tipus, 
ens ho perdrem? Torna, DT! A veure si els 
teus assessors són tan valents i s’atrevei-
xen a amagar-te el mòbil.•


