
El Park Güell tanca per obres 
la plaça de la Natura a l’estiu
El projecte de remodelació, previst inicialment per al gener, s’executarà 
a partir de mitjans de juliol i els treballadors ja informen els visitants 

La plaça de la Natura, aquest dijous, amb els visitants que han pagat entrada Foto: Albert Vilardaga

Albert Balanzà

Aquest estiu no serà el mateix de cada any al Park 
Güell, sobretot perquè és l’època on s’assoleixen els 
pics d’afl uència turística més alts al recinte i tam-
bé a la zona monumental d’accés regulat: la plaça 
de la Natura, un dels espais més emblemàtics de 

la imaginada ciutat-jardí de Gaudí, arrencarà a mitjans de 
juliol unes obres de reforma que estaven inicialment pre-
vistes per al gener i que s’allargaran almenys fi ns a la tar-
dor i fi ns i tot l’hivern, perquè a més a més es preveu una 
execució en dues fases. L’afectació entre els visitants que 
paguen una entrada almenys no serà total en aquest espai.

L’empresa pública B:SM, que s’encarrega de la gestió del 
recinte, ja ha informat aquestes últimes setmanes els treba-
lladors, després d’un últim ajornament d’inici d’obres que 
estava marcat per a l’1 de juny i que va trascendir a nivell 
de veïnat. L’obra de reforma de la plaça de la Natura forma 
part de la proposta d’actuacions 2015-2018 en l’àmbit del pa-
trimoni arquitectònic, que en els últims anys ja ha suposat 
actuar en la consolidació dels medallons de la sala Hipòstila 
i en la reparació del sostre que justament queda a sota de la 
famosa plaça amb els bancs del Trencadís. Segueix a pàgina 3
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La Taula pel Referèndum 
arrenca actes setmanals 
a places per forçar debat
Antoni Bassas, Joan Lluís Bozzo, el Pare Manel, Bel Olid, Isona 
Passola i Isabel-Clara Simó, els noms a l’Envelat i al Diamant

Les convocatòries 
s’acabaran amb 
tallers de ball, 
música o cinema 
a la fresca

A.B. 

La vintena d’entitats que 
formen part de la Taula pel 
Referèndum a Gràcia ja te-
nen una estratègia per for-
çar el debat al carrer al vol-

tant del sí o el no, un cop aquesta 
setmana s’ha fet pública la data i 
la pregunta de la consulta del go-
vern. Com no podia ser d’una al-
tra manera, a Gràcia seran les pla-
ces el lloc on pivotarà el debat a 
favor o en contra de la indepen-
dència i almenys un cop per set-

mana hi haurà actes públics en-
tre el 29 de juny i el 26 de juliol. La 
Taula, on hi ha Amics i Amigues 
de la Violeta, l’ANC, l’Associació 
de Dones No Estàndards, l’Asso-
ciació Veïnal Vila de Gràcia, els 
Castellers de la Vila de Gràcia, el 
Club Esportiu Europa, les Dones-
ANC, El Cercle de Gràcia, Gràcia 
amb el Sàhara, Barri Obert, Gràcia 
Participa, Gràcia Solidària, Lluïsos 
de Gràcia, Òmnium Gràcia, 
Orfeó Gracienc, Súmate i la Unió 
Excursionista de Catalunya – 
Gràcia, arrencarà el dijous 29 a 
l’Envelat dels Jardinets amb un 
acte amb Antoni Bassas i Bel Olid.

Després, cada dimecres, a la 
plaça del Diamant, hi haurà debats 
més centrats en temàtiques espe-
cífi ques: el dia 4 parlaran sobre re-
ligió Jaume Botey i el Pare Manel, 
el dia 12 sobre cultura hi seran 
Isona Passola i Joan Lluís Bozzo, 
el dia 19 sobre nouvinguts encara 
hi ha noms no confi rmats i el dia 
26  sobre entitats tindran la parau-
la Oriol Hosta, president de Lluïsos, 
i Montserrat Sánchez, de Súmate. 

Els actes s’acabaran amb una 
activitat lúdica a la plaça, com ta-
llers de ball,  música en directe o 
cinema a la fresca.•

Lluís Llach i Germà Bel, dimecres a l’escola Vedruna del carrer Gran Foto: Cedida

‘Cabòries des d’una 
galàxia ben llunyana’ i ple 
independentista a Vedruna.
Lluís Llach ha fet de mestre 
de cerimponies dimecres en la 
presentació del llibre de Germà 
Bel a l’escola del carrer Gran. 
També hi han assistit Jordi Turull, 
raül Romeva i Anna Simó.

titats, ja té un primer esborrany 
del programa d’actes que servirà 
el 28 d’octubre per retre-li home-
natge. Gairebé coincidint amb els 
deu anys de la seva mort, succeï-
da el 30 d’octubre de 2007, l’Ora-
tori de Sant Felip Neri acollirà l’ac-
te central de presentació de Cartes 
des de Menorca i de l’antologia poè-
tica A tota la bona gent que he cone-
gut. En l’acte també es preveu una 
lectura de textos, una actuació de 

cultura popular que s’està defi nint, 
un piscolabis acompanyat de can-
çons de coral i possiblement un di-
nar popular.

La campanya de verkami es 
va tancar amb una aportació to-
tal de 7.730 euros, gràcies a la col-
laboració de 146 mecenes, i es va 
superar així el pressupost de 7.000 
euros que l’organització havia pre-
vist recollir en els 40 dies regla-
mentaris.•

L’homenatge a Albert Musons serà el 28-O
Família i amics tanquen un primer programa d’actes a l’Oratori Sant Felip Neri en 
què la presentació dels dos llibres de cartes i poemes seran l’acte central

A. B.

Després de tancar amb èxit 
per Sant Jordi la campanya 
de microfinançament per 

editar i distribuir dos llibres amb 
textos inèdits d’Albert Musons, la 
comissió organitzadora formada 
per la família i amics de l’activis-
ta polític i social gracienc, dirigent 
del PSC i militant de múltiples en-

Fins a Sant Joan hi ha oberta 
la possibilitat de seguir 
engruixint la llista de mecenes 
que tindran prioritat en 
l’obtenció dels dos llibres de 
Musons. Només cal escriure 
a 10anysalbert@gmail.com

Breus

Incidents després 
d’una marxa en 
solidaritat amb 
anarquistes

La manifestació 
convocada aquest 
dimecres per col·lectius 
anarquistes en solidaritat 
amb una militant de 
Barcelona acusada 
d’atracar un banc s’ha 
acabat amb incidents i 
destrosses en aparadors 
de grans marques i 
entitats bancàries, 
sobretot del carrer Gran. 
Els fets s’han produït 
entre les 8 i les 9 del 
vespre, sota la vigilància 
de Mossos a peu de carrer 
i des d’un helicòpter.

El PDeCAT fa 
el seu balanç 
de dos anys de 
mandat Colau
El PDeCAT, després que 
aquesta setmana BCN 
En Comú hagi repartit 
informació sobre el 
balanç de mig mandat, 
prepara un acte dijous 
que ve sota el lema A 
Gràcia som l’alternativa 
amb l’exalcalde i també 
ara regidor adscrit a 
Gràcia, Xavier Trias, 
a la biblioteca Jaume 
Fuster. En l’acte també hi 
intervindran la portaveu 
del grup municipal a 
Gràcia, Berta Clemente, 
i la presidenta de 
l’agrupació local, Núria 
Balada. L’acte començarà 
a les 19 hores.
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(ve de la portada)

L’actuació a la plaça de la 
Natura, concretament, tin-
drà a veure amb la imper-
meabilització i recollida 
d’aigües, també per acabar 

d’enllestir amb voluntat de llarga 
durada la reforma que es va en-
gegar a la sala Hipòstila. El pres-
supost anunciat per l’Ajuntament 
el desembre de 2016 per aquesta 
reforma preveia una inversió de 
944.209,11 euros (IVA inclòs) per 
aquesta reparació de la impermea-
bilització i de la recollida d’aigües.

 Es construirà un sistema de 
drenatge nou que reculli les aigües 
pluvials de la superfície de la plaça 
i per impermeabilitzar el sostre de 
la Sala Hipòstila. Aquest nou sis-
tema es connectarà a la xarxa de 
pluvials existents que condueix 
l’aigua a la cisterna ubicada sota 
la Sala Hipòstila. En aquests tre-
balls també s’ha actuat en la part 
exterior del banc de la zona monu-
mental, restaurada gràcies a una 
actuació integral sobre les peces 
de trencadís.

Amb el lot d’adjudicació només 
pendent de signatura, fet que ha 
endarrerit uns dies l’inici de la 
nova obra, el que està clar, segons 
apunten fonts veïnals i municipals, 
és que l’afectació no serà global en 
tota la plaça de la Natura i que la 
reforma es farà “meitat i meitat”. 
Tenint en compte la durada de 
l’actuació, el més probable és que 
aquest estiu només una de les mei-
tats de la plaça quedarà inutilitza-

mes de juliol i que, per tant, era 
poc significativa de l’autèntica 
afl uència de visitants al parc.

En l’àmbit col·lateral al Park 
Güell, la fi nalització de la reforma 
de la Travessera de Dalt ha posat 
al descobert la situació de provi-
sionalitat de les parades del bus 
turístic, que el Districte descarta 
ja obertament que tornin a ubi-
car-se a l’avinguda principal. “La 
reforma no està pensada perquè 
hi parin busos turístics, com era 
abans, i estem estudiant propostes 
de reubicació”, va apuntar dime-
cres a l’audiència pública el regi-
dor de Gràcia, Eloi Badia. •

da i el canvi a la segona fase es farà 
passat l’estiu. 

Es dóna la circumstància que 
el juliol és precisament l’època 
de l’any en què els registres del 
Park Güell assoleixen els màxims 
d’assistència, uns 300.000 visi-
tants mensuals, en comparació 
als 150.000 visitants al gener, amb 
una dinàmica de 400 tiquets cada 
mitja hora. L’any 2016 la zona mo-
numental del Park Güell va rebre 
2,9 milions de visitants, amb un 
lleuger augment respecte de l’any 
2015 i encara un fort descens res-
pecte dels comptatges anteriors al 
tancament de la zona monumen-

El Park Güell tancarà 
per obres la plaça de la 
Natura en dues fases
La reforma del l’espai es fa en l’època amb més visites de l’any, 
quan visiten la zona monumental unes 300.000 persones

tal quan s’assolien 9 milions de vi-
sitants. Els col·lectius contraris a 
l’accés regulat sempre han defen-
sat que aquesta xifra rècord s’ha-
via establert a partir de l’extrapo-
lació de dades registrades en un 

El Districte 
descarta que el bus 
turístic segueixi 
tenint parada a 
Travessera de Dalt

Els bancs del Trencadís, en primer terme, a la plaça de la Natura  Foto: Albert Vilardaga

Diada castellera 
al Vendrell

Crònica 
blava

Ferran Pons / Foto: M. Torres

D iumenge passat, després 
de deixar la torre al tinter 
durant unes setmanes i ve-

ient l’evolució als assajos es va 
decidir de portar-la a l’aniver-
sari dels Nens del Vendrell, co-
lla senyora. D’entrada la diada 
començava amb el veloç pilar 
caminat marca de la casa. Per 
continuar amb el primer cas-
tell de la diada el 3de8, castell 
que tot i haver de desmuntar 
un parell de peus abans d’arri-
ar-lo amunt va presentar bones 
mides i es va descarregar sense 
complicacions.

A segona ronda atacàvem el 
plat fort. El 2de8f. Primera ve-
gada que atacàvem una torre a 
plaça amb la soca a l’antiga. Els 
segons van validar el castell a la 
primera i un cop el folre a lloc, 
les sensacions al castell eren 
excel·lents. La soca molt ferma 
treballant amb molta seriosi-
tat, nucli fent mínimes correc-
cions, mans amb molts galons, 
tronc concentrat i canalla su-
perant-se a si mateixa regalant-
nos una torre molt més senzilla 
del que tots ens esperàvem. A 
última ronda fèiem front a un 
dels castells que ens estar cos-
tant més lligar aquesta tem-
porada, El carro gros va pujar 
amb una quadratura poc catòli-
ca que va exigir més treball del 
normal en una estructura com 
aquesta, molt bé la canalla.•
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Roger de Gràcia i Agnès 
Busquets, pregoners de la 
Festa Major del Bicentenari
La parella mediàtica, veïns i militants de Gràcia, són els elegits pel Districte i la 
Fundació per iniciar les festes el 14 d’agost en una fórmula doble totalment inèdita

A.B.

R oger de Gràcia i Agnès 
Busquets, el periodista i 
l’actriu, però també potser 
el Mindundi i la Terribas 
de fusta, seran enguany 

els pregoners de la Festa Major de 
Gràcia, en l’edició especial en tots 
els sentits del Bicentenari. Així ho 
han anunciat fonts municipals en 
un dels secrets més buscats del 
programa de festes i que revela 

qui és el protagonista de donar el 
toc de festa el 14 d’agost a les 7 de 
la tarda des de la balconada de la 
plaça de la Vila.

Busquets, en nom dels dos, as-
segura a l’Independent que la pro-
posta els ha fet “molta il·lusió” i 
que ja els balla pel cap “una idea, 
però que cal elaborar”. En tot cas, 
l’actriu admet que la decisió sobre 
el contingut i estructura del text 
a quatre mans, en un format to-
talment inèdit des que hi ha pre-
gó de Festa Major, s’haurà de de-

Roger de Gràcia. Foto: A. V. Agnès Busquets. Foto: A. V.

cidir en una reunió de tu a tu al 
més alt nivell. “Haurem de que-
dar expressament amb el Roger 
per parlar-ho”, apunta.

La parella mediàtica, ell fent 
Estat de Gràcia a Catalunya Ràdio 
i havent fet El Sopar a TV3 i ella a 
Polònia i Crackòvia, són veïns del 
nucli històric i militants de la vida 
gracienca. “Ens costa molt sortir 
de Gràcia, perquè l’interpretem 
com una ciutat petita”, afirma. 
Busquets, que va llegir el 2012 el 
manifest per l’educació pública de 

l’Assemblea Groga i el 2014 el ma-
nifest del Dia del Teatre, defensa 
també la implicació dels nouvin-
guts i dels joves i la necessitat de 
cuidar més la Vila “perquè no aca-
bi sent un barri impersonalitzat 
com el Born”.

Fonts municipals han argu-
mentat l’elecció doble d’enguany, 
amb Roger de Gràcia i Agnès 
Busquets, en la idea de remarcar 
el dos segles d’història de la Festa 
Major amb els dos pregoners. De 
fet, el pregó del Bicentenari tam-
bé tindrà un marc especial perquè 
per primera vegada la façana del 
Districte també s’afegirà a la cele-
bració amb un mural especial que 
s’esborrarà passat l’estiu.

El nucli central de la Festa 
Major, entre el 15 i el 21 d’agost, 
en qualsevol cas, no serà princi-
pi ni fi nal, perquè la festa ha co-
mençat ja des del 2 de maig amb 
l’Envelat dels Jardinets, que esta-
rà dempeus fi ns a fi nals d’agost i 
el Bicentenatri com a tal no s’aca-
barà fi ns al maig de 2018 amb tota 
mena d’activitats.•

Busquets: “Gràcia 
no ha d’acabar 
sent una Vila 
impersonalitzada 
com el Born”

La Teixonera, de 
festa, amb la penya 
barcelonista 
fent el pregó

La Festa Major de Teixonera, 
Mas Falcó i Penitents, a ca-
vall dels districte de Gràcia 

i Horta-Guinardó, concentra 
el gruix de les activitats a par-
tir d’aquest divendres amb el 
pregó de la Penya Barcelonista 
(18h, divendres, plaça Vall 
d’Hebron), que enguany fa 25 
anys, com a element central. 
De fet, l’aniversari de la his-
tòrica entitat també amanirà 
altres actes destacats com la 
primera Milla, amb nou ca-
tegories d’edat, diumenge al 
matí. Entre la resta d’activi-
tats hi sobresurt també l’ex-
posició dels 50 anys de l’escola 
Gravi, que es va poder veure al 
Districte i que ara es mostrarà 
al centre cívic de la Teixonera, 
entre el 16 i el 30 de juny. 
Aquest cap de setmana diven-
dres al vespre hi haurà també 
un concert de Swing Latino i 
diumenge a les 21.45 hores el 
correfoc.

A.B.

El Coll homenatja 
la fi gura del 
pintor Lluís 
Flotats
Aquest dijous el Coll ha 
homenatjat Lluís Flotats, 
reconegut pintor que va 
ser veí del barri. L’acte s’ha 
celebrat al centre cívic 
del barri, i els assistents 
han pogut gaudir d’una 
selecció de les seves obres 
i d’una xerrada sobre el 
seu art a càrrec del seu fi ll.

El cas de Carmen 
Broto, propera 
tertúlia del 
Taller d’Història
Carmen Broto, veïna 
de Gràcia, va ser un 
personatge controvertit 
de la postguerra. La 
propera tertúlia del 
Taller d’Història, dijous 
15 de juny a la seu de la 
Fundació Festa Major, 
està dedicada al misteri 
del seu assassinat. Rubén 
Padill, membre del Taller, 
explicarà quines van ser 
les seves darreres hores.

Breus

la festa
a l’escola

“Ara sabem l’esforç 
que representa fer un 
guarnit de Festa Major” 
L’alumnat de Jujol fa un envelat a l’escola

Silvia Manzanera

La Festa Major de Gràcia ha calat 
fort a l’escola Josep Maria Jujol. 
Els actes del Bicentenari s’este-
nen per arreu i els equipaments 
escolars no són menys. Famílies, 
professorat i alumnes amb viscut 
amb intensitat, però sobre tot 
amb il·lusió, què representa guar-
nir un carrer: treball col·lectiu, 
esforç, imaginació, respecte... 
competitivitat. Les mateixes sen-
sacions que viuen les comissi-

ons del carrer traslladades a les 
aules. El projecte pedagògic de 
l’escola va incloure la temàtica 
de Festa Major en diferents inici-
atives de l’escola amb motiu del 
Bicentenari. Han estat moltes 
les activitats relacionades però 
la més destacable han estat els 
guarnits que els alumnes han re-
alitzat. Cada cicle n’ha fet el seu: 
els petits (Jujol de Baix), han de-
dicat el decorat al mar, el de cicle 
mitjà (Jujol del Mig) a l’espai, i 
els mes grans (Jujol de Dalt), han 
recreat un envelat. “El més bo-

nic ja no és el resultat sinó tot el 
que han après durant el procés”, 
explica el Manel, pare de l’esco-
la i veí de Verdi, qui també va fer 
algunes xerrades per explicar les 
tècniques per construir un guar-
nit. “Crec que és molt positiu 

que els infants tinguin aquesta 
consciència del que representa 
fer un guarnit i que aprenguin a 
reconèixer l’esforç i la feina dels 
veïns”, afegeix. Aquesta vegada, 
però, no hi havia concurs de car-
rers... Tots hi han guanyat.•

Guarnit de Jujol del Mig, dedicat a l’espai Foto: Albert Vilardaga
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El carril bici a la calçada, al passeig de Sant Joan. Foto: A. V.

A.B.

El passeig de Sant Joan ha 
engegat aquest dimarts 6 
i fi ns aquest divendres 9 la 
primera fase de remodela-
ció viària en el seu tram de 

Gràcia, entre l’avinguda Diagonal 
i la Travessera de Gràcia, i que su-
posarà un gran canvi en la mobi-
litat amb una reducció del trànsit 
motoritzat i l’impuls de la bicicle-
ta com a nou protagonista de la 
circulació en calçada. 

Amb l’aterratge del mercat 
provisional de l’Abaceria en l’ho-
ritzó, previst per al febrer de 2018, 
el Districte i Mobilitat han activat 
uns primers elements ja discutits 
amb els veïns el passat mes de 
març (vegeu L’Independent núm. 
661) com la baixada del carril bici 
a la calçada i el disseny de carrils 
avançats per a bicicletes per ga-
rantir els girs a la dreta. 

El passeig de Sant Joan activa 
la reducció de trànsit amb la 
baixada de bicicletes a calçada
El bus compartirà en alguns trams, entre Diagonal i Travessera, l’únic carril per a 
vehicles motoritzats, i Mobilitat estudia “eliminar les places d’aparcament que calgui” 

tat al carril bici que va i ve des de 
l’Eixample per la part central del 
passeig, amb un tractament de la 
plaça Mossèn Cinto Verdaguer si-
milar al que s’ha fet a la plaça del 
Cinc d’Oros.  Els treballs que s’han 
fet aquesta setmana es completa-
ran entre els dies 12 i 22 de juny.

La baixada del carril bici a ban-
da i banda provocarà que el bus 
haurà de compartir en alguns 
trams l’únic carril per a vehi-
cles motoritzats, mentre s’estu-
dia “eliminar les places d’aparca-
ment que calgui”. “El veïnat ens 
va dir que les treiéssim i per això 
ho estudiarem”, han apuntat fonts 
municipals. En aquest estudi de 
retirada de places d’aparcament 
hi entra la reubicació de l’àrea 
verda i de les places de mobili-
tat reduïda. Les voreres laterals 
es quedaran com estan, encara 
que aquesta també era una peti-
ció dels veïns per afavorir les zo-
nes de passejada.•

Travessera de 
Dalt fa una festa 
un cop acabada 
la reforma
Els comerciants de 
Travessera de Dalt 
sortiran al carrer aquest 
dissabte al matí (de 10h a 
15 h) un cop s’han enllestit 
els últims retocs de la 
reforma de l’avinguda, 
amb els accessos des dels 
carrers secundaris i els 
nous passos transversals, 
com el de Larrard, oberts 
al trànsit. 

Breus

La reforma del 
carrer Camèlies, 
programada per 
a fi nals de 2017
El gerent del districte, 
Pere Camps, ha concretat 
per a fi nals de 2017 
l’execució de la reforma 
del carrer Camèlies, molt 
reivindicada pels veïns i 
amb els quals s’ha pactat 
l’arranjament. “Ja tenim 
pressupost i data”, ha dit a 
l’audiència pública.

De fet, l’asfaltatge de la part su-
perior del passeig aquest hivern ja 
va eliminar el carril bici que pas-
sava per darrere els bancs de la 
banda Llobregat. Ara, en qualse-

vol cas, aquest carril bici deixa de 
ser bidireccional i baixa a la part 
més propera del passeig central 
en les dues direccions. L’actuació 
també comporta donar continuï-
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6 Societat
El Districte aposta per 
controlar l’alcohol i 
ocupar espai per frenar 
el soroll a plaça del Sol
La Taula de Places reactivarà el debat el 29 de juny 
i preveu també sessions al juliol i al setembre  

Albert Balanzà

El nou esclat veïnal per 
la invasió de visitants a 
la plaça del Sol (vegeu 
L’Independent núm. 670), 
un cop ha arribat el bon 

temps i es cronifi ca la tradició per 
a centenars de persones de fer un 
beure al terra de la plaça, s’ha tra-
duït aquesta setmana en un in-
tent de parar el cop per part del 
Districte durant l’audiència pú-
blica celebrada a l’Envelat dels 
Jardinets. No és una protesta com 
les de sempre: ara hi ha un mani-
fest amb 191 signatures i el projec-
te europeu Making Sense monito-
ritzant el soroll amb 35 sensors 
que han registrat pics de decibels 
que dupliquen i tripliquen els ni-
vells tolerats. 

No sense deixar de donar la raó 
als veïns, que han dominat l’audi-
ència amb deu paraules dema-
nades, el regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, ha  defensat una “interven-
ció no sé si dràstica però sí con-
tundent” per aturar el problema 
bàsicament centrat en el soroll fi ns 
a altes hores de la matinada i ali-
mentat per la venda descontrolada 
d’alcohol i casos de consum d’estu-
pefaents. “Innacceptable”, “intole-
rable” i “insostenible” són alguns 
dels qualifi catius que han utilitzat 
els veïns, que dimarts ja es van re-
unir amb el Districte i que ho tor-
naran a fer dilluns que ve.

En principi, en tot cas, Badia ha 
esgrimit algunes de les mesures ja 
adoptades des de l’any passat com 
l’augment de presència policial, 
l’avançament de l’hora de la nete-
ja o el quiosc de jocs, però ha ad-

i el regidor hi ha estat d’acord. Més 
lacònicament Badia ha admès que 
el pla d’usos no pot actuar sobre sú-
pers, encara que aquests s’orientin 
principalment a la venda d’alco-
hol mentre compleixin l’horari de 
tancament de 23 h a 7h del matí. 
L’obertura d’un nou establiment 
amb un rètol explícit -Bodega, bebi-
da fresca, cold drinks- també ha es-
calfat aquests dies els veïns.

El debat a la plaça del Sol, amb 
tot l’estiu pel davant i amb actes 
populars ja previstos com la re-
vetlla de Sant Joan davant la qual 
els veïns no s’hi han manifestat 
en contra, no ha fet més que re-
començar. La Taula de Places, 
que també busca solucions a mig 
i llarg termini per a les places de 
la Virreina i del Diamant, ja està 
convocada amb una nova sessió 
per al 29 de juny i preveu també 
altres convocatòries per al juliol i 
el setembre.•

La plaça del Sol, en vista aèria, amb gent al terra.  Foto: J. P..

mès que aquestes mesures són en-
cara insufi cients. “N’hem de seguir 
fent més i pensar-ne més”, ha apun-
tat. En aquest sentit, el Districte 
s’ha mostrat obert a augmentar el 
pressupost en seguretat (ara fi xat 
divendres i dissabte de maig a octu-
bre), fer una campanya més inten-
siva contra el control del consum 
d’alcohol en la via pública i una 
idea de “crear barreres arquitec-
tòniques per saturar l’espai”. Aquí 
una de les intervencions ha recupe-
rat la idea d’un parc infantil tancat 

Badia defensa una 
intervenció “no sé 
si dràstica però sí 
contundent” per 
calmar els ànims 

S. M.

H i ha qui els diumenges escull sortir a fer el 
vermut i d’altres que prefereixen practicar 
ioga rodejats de gats que busquen una llar. 
Això és el que precisament proposa Gatuari 
en el seu espai de convivència, ubicat al car-

rer Sant Lluís, cada diumenge a les 12 h: una classe 
d’una i quart de hatha ioga on s’integren postures fí-
siques (asanes), exercicis respiratoris (pranayames) i 
un treball de consciència interior en companyia dels 
gats que estan en adopció. La professora, Lili, s’encar-
rega de guiar als alumnes correctament en la pràc-
tica perquè puguin adaptar-la al seu propi cos sense 
por a patir lesions o perjudicar-se si ja existeix alguna 
patologia o dolor. L’ activitat va dirigida a tothom qui 
vulgui exercitar el seu cos i la seva ment i sigui amant 
dels felins. Un altre apunt: no es requereix experiència 
prèvia realizant ioga (no hi ha un grup de nivell tan-
cat), “simplement ganes de passar una bona estona, 
relaxar-se i disfrutar de la companyia dels gats”. La 
idea és que amb el cost de la sessió (10€), els alumnes 
contribueixen a mantenir el projecte de Gatuari, que 
no es cansa d’organitzar activitats i propostes per con-
solidar la iniciativa. 

Precisament, divendres passat van inaugurar l’expo-
sició Pinturas contra la tauromàquia, un encàrrec del 
PACMA a l’artista madrileny Luiso Garcia, que es podrà 
veure fi ns el 27 de juliol. L’acte va incloure una confe-
rència d’Helena Escoda, historiadora, autora del llibre 
Tauromàquia: gènesis i evolució històrica, i membre de 
la plataforma per la ILP a favor de l’abolició dels cor-
rebous a Catalunya. També hi va participar Jon Amad, 
co-fundador del santuari d’animals El Hogar Provegan, 
amb la seva xerrada sobre Què senten els braus?. •

Practicar ioga 
amb el gat
Gatuari proposa sessions 
tots els diumenges

Una usuària de l’espai del carrer Sant Lluís Foto: Gatuari
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Homenatge a l’origen 
fl oral de la Festa Major
L’origen dels actuals guarnits característics de la Festa Major de Gràcia van ser fl orals i vegetals. 
Per això, la plaça de la Virreina i la plaça de la Vila es van engalanar el passat dissabte de dues 
espectaculars catifes fl orals. L’any del Bicentenari de la Festa Major es va recuperar una vella tradició 
i molts veïns i veïnes van participar de la seva elaboració. A la tarda va tenir lloc la cercavila de desfeta 
de les catifes amb la participació dels Geganters, els Trabucaires, el Drac i la Diabòlica de Gràcia. El 
fi nal de la cercavila va marcar l’inici d’una improvisada guerra de fl ors. Fotos: Josep M. Contel
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L’Europa manté el pols 
de l’escola de futbol més 
gran amb 800 inscrits
Hi ha 80 equips en cinc categories que gaudeixen del vessant 
més lúdic i formatiu del futbol vestint la samarreta escapulada

El Femení A es classifi ca pels 
quarts de la Copa Catalunya. 
Les escapulades van derrotar el 
Cerdanyola per 0 a 2, amb gols 
d’Andrea Porta i Clara, i s’han 
classifi cat per jugar els quarts 
de fi nal, contra el Sant Gabriel, 
aquest diumenge, a partir de les 
6 de la tarda al Nou Sardenya. 
En cas d’aconseguir la victòria es 
classifi caran per les semifi nals 
i igualarien la seva millor 
classifi cació històrica a la Copa.

Albert Vilardaga

Ni el Barça ni l’Espanyol 
ni cap altre, l’equip amb 
més nens i nenes a la 
seva escola de futbol és 
el CE Europa. Fa més 

de 15 anys que va arrencar aquest 
concepte que pretén transmetre 
els millors valors de l’esport als 
més petits del barri, i cada any la 
xifra d’inscrits no ha parat de créi-
xer. Enguany el canvi de directi-
va tampoc ha fet baixar el ritme. 
Actualment són 800 nens i nenes 
que gaudeixen de la vessant més lú-
dica del futbol, i no ho són més per 
una manca d’espais i n’hi ha cente-
nars en llista d’espera. 800 nens i 
nenes dividits en 80 equips en 5 ca-
tegories diferents que entrenen dos 
cops per setmana i juguen el dissab-
te al matí al Nou Sardenya.

El que fa més especial l’escola 
escapulada és el reglament amb el 
qual es juguen els partits, un regla-
ment fet a mida, els equips sumen 
5 punts per guanyar, 3 per empa-
tar i 2 si perden, de tal forma que 
sumaran punts cada jornada. Els 
equips també sumaran tots 5 punts 
si la jornada se suspèn per pluja. 
A més, a la classifi cació, els equips 
apareixen per ordre alfabètic, però 
amb els seus punts corresponents, 
per evitar visualment primers i úl-
tims classifi cats. Les famílies tam-
bé juguen com a suport emocional 
dels nens i nenes, i cada setmana es 
donen punts també a les afi cions 
dels equips, en funció de la seva 
assistència i l’animació. En funció 
dels himnes creats, els càntics i les 

pancartes fets, cada jornada les fa-
mílies poden sumar 5, 3 o 2 punts.

A banda del reglament, també 
s’ensenya als més petits que els gols 
s’han de celebrar de manera con-
junta, i si s’assenyala un penal, so-
vint és un dels familiars l’encarre-
gat de llençar-lo. A més, després de 
cada partit se celebra una tanda de 
penals perquè ningú pugui marxar 
a casa sense poder marcar un gol. 
“L’escola té un model propi, pretén 
transmetre i viure en els valors més 
formatius que es poden adquirir 
del futbol”, destaca el responsable 
de l’escola, Xavi Lucas, que també 
explica que “el model que tenim és 
únic, no existeix res semblant, hi ha 
escoles millors que la nostra a ni-
vell de qualitat futbolística, però no 
amb aquestes singularitats”. 

D’altra banda, l’estructura de 
l’Europa també té la branca més 
coneguda del futbol formatiu, for-
mada la temporada vinent per 15 
equips federats i nodrits bàsica-
ment per jugadors provinents de 
l’escola. El pròxim any, 58 jugadors 
passaran de l’escola al futbol for-
matiu. Un dels motius de més or-
gull és que el Juvenil A de la pròxi-
ma temporada està format per més 
d’un 60% de jugadors que van co-
mençar a jugar a l’escola. El futbol 
formatiu està format per un total 
de 450 jugadors i jugadores.

La bandera esportiva del club és 
la que formen el primer equip, el 
fi lial i el femení A. Els màxim re-
presentats d’un club que aquesta 
setmana ha celebrat 110 anys d’his-
tòria, i que de cara la temporada vi-
nent compta amb un total de 1.350 
jugadors i jugadores.•

L’escola de futbol és un model únic a Catalunya. Foto: Sònia Pérez - CEEuropa.cat

Breus

Jonathan Cruz 
guanya l’obert 
de Santa Coloma 
de Queralt

El jugador del Tres Peons, 
Jonathan Cruz, es va 
proclamar campió de 
l’Obert de Santa Coloma 
de Queralt, després de 
sumar 7,5 punts. En 
aquest torneig, vàlid pel 
Circuit Català d’Escacs 
hi van participar 112 
jugadors, i de la resta 
d’escaquistes del Tres 
Peons, Filemón Cruz 
va quedar 5è, Gerardo 
Palacions 8è; Llibert 
Céspedes va ser el millor 
sub14; Gabriel Castro, el 
millor sub12; mentre que 
Pol Ortiz i Aran Gasull 
van ser 1r i 2n sub 10.

La UEC organitza 
la 30a edició de 
la marxa Gràcia- 
Montserrat
El pròxim 17 de juny, a 
les 17 hores, a la Plaça de 
la Vila, comença la 30a 
marxa Gràcia-Montserrat 
que organitza la UEC de 
Gràcia. L’itinerari té un 
recorregut d’uns 62,6 km, 
4.668 m de desnivell total, 
10 controls, la majoria 
amb avituallament, tot 
i que també hi ha la 
possibilitat de fer una 
caminada més curta 
començant al Papiol. El 
control d’arribada es 
tancarà a les 12 hores 
del dia 18 a la plaça del 
monestir de Montserrat.
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A.V

L ’estructura de la secció de 
bàsquet dels Lluïsos de 
Gràcia i del Safa Claror 
presentarà novetats im-
portants de cara la tempo-

rada vinent. A l’entitat de la plaça 
del Nord, Rafa Román deixarà de 
ser el president de la secció des-
prés de 5 temporades per motius 
personals i el seu lloc l’ocuparà 
un històric del club com és Rafa 
Nache. Nache fa tres dècades que 
està lligat a l’entitat, ha estat juga-
dor, entrenador i director tècnic 
dels Lluïsos, ara assumirà la mà-
xima responsabilitat de la secció, 
un repte que agafa amb ganes: “ho 
afronto amb molta il·lusió, volem 
seguir ensenyant bàsquet amb 
els valors que hem adquirit als 
Lluïsos tota la vida, i poder trans-
metre tot el que hem après”.

Un dels reptes que haurà d’a-

Els Lluïsos de Gràcia i el Safa 
Claror renoven els responsables 
de la secció de bàsquet 
Rafa Nache i César Sanmartín seran els encarregats de dirigir la secció 
en substitució de Rafa Román i Ignasi Jordan respectivament

Jordan deixa el relleu a Sanmartín al Safa Claror. Foto: Cedida

aconseguir la moratòria i poder se-
guir jugant a la plaça del Nord.

Al Safa Claror, el fins ara co-
ordinador, Ignasi Jordan deixa el 
càrrec després de pràcticament 8 
temporades i el seu lloc l’ocuparà 
César Sanmartín. El nou responsa-
ble va començar a jugar a les cate-
gories inferiors del club abans de 
fer el salt al Joventut de Badalona 
i de tenir una llarga carrera a 
l’ACB. Ara, Sanmartín vol fer valer 
la seva experiència com a jugador 
professional per aportar el seu gra 
de sorra al club: “afronto aquesta 
oportunitat amb moltes ganes, el 
Safa és un lloc on sempre s’ha res-
pirat molt bàsquet, i espero poder 
fer valer la meva experiència a tots 
els llocs on he estat per poder fer 
que el club segueixi creixent”.

Sanmartín coordinarà els 
equips des d’infantil fi ns a sènior 
i serà el màxim responsable del 
tradicional torneig infantil de na-
dal del club.•

Bàsquet Claret i 
Vedruna Gràcia 
esperen el bitllet 
de l’ascens
Els sènior masculí i 
femení del Vedruna i el 
masculí del Claret han 
jugat les fases d’ascens 
i estan a l’espera de la 
reestructuració de les 
categories per certifi car 
els èxit. El masculí del 
Vedruna podria pujar a 
Copa Catalunya i el femení 
a 1a Catalana, on també 
espera jugar el Claret.

Breus

El Pedagogium 
salva la categoria 
i seguirà a 
Tercera Catalana
Els verd-i-negres poden 
respirar tranquils després 
d’aconseguir la victòria 
en el tercer partit de les 
fases de descens contra 
l’UE Sant Andreu per un 
clar 83 a 46. Els graciencs 
van aconseguir trencar el 
partit al tercer quart amb 
un parcial de 27 a 3.

Esports

frontar Nache en breus, el 17 
d’aquest mes serà l’Assamblea 
Ordinària de la Federació, on els 

Lluïsos presentaran petites millo-
res que s’han fet i es faran a la pis-
ta com a gest de bona voluntat per 
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10 Opinió

Editorial

Primer el Park, ara l’entorn
 

Gràcia té un problema seriós de contenció del turisme, si és que es 
poden posar portes al camp. Hi va haver un temps que els turis-
tes aterraven a la plaça Lesseps i enfi laven cap al Park Güell, des-

feien el camí una estona després, i se n’anaven cap a una altra banda 
de la ciutat. Hi va haver un segon temps en què aquests turistes ja es 
van trobar una majoria de carrers secundaris de Gràcia amb platafor-
ma única, passejables, i van descobrir les places; els veïns van adonar-
se del canvi quan van trobar-se els primers guiris fent fotos per Ros 
de Olano. Ara ha començat un tercer temps, afavorit pels centenars 
de pisos turístics que hi ha a 
la Vila i a Grassot, sobretot, i 
es nota amb famílies de visi-
tants pujant i baixant pel car-
rer Gran i els primers grups 
amb bandereta que surten 
de Fontana i van cap a Casa 
Vicens.

Aquesta és la realitat del 
nucli històric en uns últims 
temps en què, mentre Casa 
Vicens s’adequa per obrir a la tardor, l’Ajuntament ha fet un gran es-
forç per arranjar el Park Güell, començant per la seva zona monu-
mental, d’accés regulat i de pagament des del 2015. Aquests dos punts, 
més que la plaça del Sol, seran el termòmetre local per saber si anem 
cap a una quart fase d’assentament massiu de passavolants forans. 
Segurament serà inevitable. Perquè la pregunta al Park Güell no és si 
les obres de la plaça de la Natura en ple mes de juliol rebaixaran les vi-
sites o si els 60 visitants per hora a Casa Vicens deixaran lliure de pas 
el carrer. La pregunta és a l’entorn: podem assegurar que no hi haurà 
turistes que simplement passin per davant de Casa Vicens, com ho fan 
pels voltants de la zona monumental de Güell? Com actuem en aquest 
entorn? L’Ajuntament s’ho hauria de començar a preguntar.•

“Sóc una llançadora d’ous professional”. Amb aquesta 
franquesa dimecres a l’Envelat una veïna va confessar quin 
és el mètode quan no serveix de res trucar a la Urbana si 
desenes de visitants es foten a xerrar a la sortida d’un hos-

tel qualsevol a Gràcia. La sessió a l’Envelat va estar dominada per les 
queixes dels veïns de la plaça del Sol contra el soroll, i el Districte va 
comprovar que a Gràcia hi ha un problema real de decibels perquè en 
molts moments de la sessió participativa el brogit del trànsit que pu-
java des de passeig de Gràcia no deixava sentir les intervencions.

Podem assegurar que 
no hi haurà turistes que 
simplement passin per 
davant de Casa Vicens?

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Sóc totalment favorable al despla-
çament per la ciutat en bicicleta. 
Ara bé, crec que s’ha de fer un bon 

plantejament de la qüestió. Penso que 
hi ha sufi cients exemples a d’altres ciu-
tats com perquè no haguem de comen-
çar de zero. També tenim l’experiència 
d’uns quants anys d’introducció del bi-
cing i d’uns quants quilòmetres de carril 
bici. Com jo en som moltes de persones, 
vianants, que hem tingut més d’un en-
surt amb les bicicletes, de fet amb les 

portadores de bicicletes. Caldria que hi 
hagués una normativa clara: haurien de 
respectar els senyals de trànsit i els se-
màfors, com els altres mitjans de trans-
port. Haurien de portar llum i clàxon. 
No anar per les voravies, a no ser que 
siguin molt amples i potser caldria que 
portessin una matrícula, a la qual es po-
gués accedir gratuïtament. No crec que 
sigui el cas d’encarir el fet d’anar en bici, 
si no facilitar-ho. Cal ampliar la xarxa 
de carrils especials, ja n’estan previstos 
alguns, d’una manera adequada i segu-
ra per a totes. També està prevista l’am-
pliació del bicing elèctric per als barris 
amb una orografi a més complicada. Cal 
seguir promovent els desplaçament en 
bicicleta, que no contamina i permeten 
fer un benefi ciós exercici, amb seguretat 
per a totes.•

Bicicletes

Cal ampliar la xarxa de 
carrils especials d’una 
manera adequada i 
segura per a totes
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Cartes al director

Paios no alternatius
Al nº 669 del seu diari, hi ha notícies de 
dos col·lectius presents al barri reclamant 
el seu espai i defensant la seva existència 
en aquest petit territori. Terra de tothom 
que hi viu i treballa en ell (no dels forans 
que l’utilitzen). Vagi per endavant que 
mai he estat a favor de cap exclusió social, 
per la qual cosa, sempre reivindicaré la 
convivència i l’entesa entre les persones 
de ètnies, races i pensaments diferents. 
I per tant, expresso en aquesta fi nestra 
que ELS “PAIOS NO ALTERNATIUS” TAMBÉ 
EXISTIM ...I vivim a Gràcia. Som una espè-
cie en perill d’extinció que mirem de resis-
tir; encaixats entre els sorolls i la invasió 
constant de l’espai públic del casal i bar 
reivindicatiu de plaça Raspall i la presèn-
cia del col·lectiu (gitano?, romaní? no sé 
quina paraula utilitzar per no ofendre) de 
la plaça del Poble de Romaní. I, per què no 
dir-ho, dels amos pocs cívics dels gossos 
que deixen que es facin pipí a les nostres 
portes, abans o després de deixar-los lliu-
res per la plaça del carrer Siracusa.
Tothom tenim dret a viure i gaudir del 
nostre entorn; la qual cosa voldria tam-
bé: fruir del silenci, per poder escoltar els 
ocells als arbres de la plaça; descansar a 
les nits, sense haver de tancar-te a casa i 
posar-te taps a les orelles; no haver de fu-
gir durant la festa major, perquè el soroll, 
la música màquina i la brutícia omplen tot 
el nostre entorn ...  
En fi !, aquests petits detalls que no hau-
rien de ser un privilegi, si no el fruit d’un 
diàleg per conviure tots plegats i sense que 
ningú ens sentim forans a la nostra llar.  
Ara que es parla tant de gentrifi cació...  
Com podeu veure, no solament la causa la 
invasió del turisme.
Tots hauriem de formar part del teixit so-
cial de Gràcia. Per tant, el primer pas hau-
ria de ser que ningú es pensés com a dipo-
sitari de l’única veritat (la seva) o que es 
reivindiqués com imprescindible.
Taula inter-cultural? Taula de negociació?, 
Mediació? Possibles solucions perquè 
ningú ens sentim exclosos i tots puguem 
veure respectades les nostres necessitats, 
el nostre benestar.
Teresa Durán 

Què en 
penseu que 
els veïns 
de la Plaça 
del Sol 
demanin 
limitar el 
botellot?

Pedro López
Jubilat

Els jove aquí no fan botellot, només 
alguna llauneta. Jo crec que donen 
vida a la plaça i al barri, i que a més 
no embruten gaire i és bo pel co-
merços.

Caterina Crespí
Estudiant i veïna

A la Plaça del Sol els joves ens ho 
passem molt bé. És important que 
existeixin aquests espais d’oci, però 
alhora entenc la molèstia dels ve-
ïns. S’han de cercar solucions de 
consens.

Toni Fluixà
Estudiant i veí

Entenc les queixes dels veïns que 
viuen més a prop de la plaça. La 
massifi cació és sempre un proble-
ma. Tot i que des de la plaça no ens 
sembli que s’estigui fent massa so-
roll ni brutícia, crec que als veïns si 
que els pot semblar molest.

Sara Carrión
Veïna

La gent que ve a la plaça no sap com 
està molestant els veïns i els pro-
blemes que ens causa. La plaça és 
pública i ha de servir als veïns i la 
comunitat. Ara mateix, la Plaça del 
Sol és hostil als nens i a la gent més 
gran.

per Jaume Ribas
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El referèndum

Lluís Bou

Un Estat té el control d’un territori 
mentre hi pot imposar la seva le-
galitat. Quan no és així, i el territo-

ri fa la seva, acaba naixent una legalitat 
nova. Això és d’aquesta manera des dels 
annals de la Història, i per aquest motiu 
hi ha tan nerviosisme amb el referèn-
dum que aquest divendres ha convocat 
la Generalitat.

La Generalitat tirarà pel dret amb el 
referèndum i el govern espanyol el vol-
drà aturar. Però la part catalana posarà 
un preu cada dia més alt a la prohibi-
ció del referèndum. L’Estat ho aconse-
guirà? Podrà pagar el preu coercitiu de 
frenar-lo? Assumirà el risc de provocar 
una forta reacció a Catalunya a favor de 
la independència? Es conscient de què 
signifi carà per al naixement d’una lega-
litat nova, si fi nalment es posen les ur-
nes tan i tan prohibides?

La vigília de la consulta del 9-N del 
2014, la Fiscalia General de Catalunya 
va ordenar als Mossos identifi car-ne els 
responsables. Avui s’ha oblidat aque-
lla actuació judicial, però es va reque-
rir a la Generalitat que revelés si havia 
ordenat cedir escoles per al 9-N, i als 
Mossos, que identifi quessin els respon-
sables d’obertura de locals públics per a 
la votació. 

El govern català no en va fer cas i la 
petició va ser deoïda. Així, tal com sona. 
La consulta es va celebrar sense que el 
govern espanyol ho impedís (a la vigília 
no estava clar que no ho fes), i a la pràc-
tica va ser un dia que l’Estat va estar ab-
sent de Catalunya. El 9-N en aquest sen-
tit va ser molt important, perquè per un 
dia l’Estat va tenir por de Catalunya. 

El govern espanyol es va adonar que 
havia comès un error tremend, des del 
punt de vista dels seus interessos, al de-
saparèixer de Catalunya enmig d’una 
consulta. I després va reaccionar amb 
contundència amb Fiscalia, multes i in-
habilitacions. El patró històric espanyol 
no és el de pactar, sinó el de no cedir, i 
s’ha retrobat amb la seva essència.

Però el 9-N i les seves conseqüènci-
es en realitat van ser un assaig. L’Estat 
podrà pagar el preu democràtic, po-
drà assumir els costos multiplicats per 
deu, d’aturar ara un referèndum vincu-
lant?•

Opinió convidada

El vell Secretari Coloma de nou

Remenar calaixos quan has perdut els pares té la seva 
cosa. De tot el que hi trobes no en parlaré, em podeu 
entendre. Però hi vaig trobar un passaport del meu 

pare de l’any 1983. Fins aquí res estrany,  més enllà de la 
nacionalitat atribuïda al seu propietari. Em podeu conti-
nuar entenent. 

L’obro i el que hi vaig llegir em va sorprendre molt. 
Al lloc destinat a l’adreça hi posava calle de Pau Alsina, 
133. Dues coses: una, la valentia del meu pare de donar 
una adreça no existent ofi cialment i dues, la incompetèn-
cia del funcionari policial. Encara no hi havia Operación 
Catalunya.

La troballa em connecta de cop i volta amb una re-
ivindicació de feia 40 anys. Se’m disparen els records. 
Gairebé dues generacions més tard reapareixia la vella 
proposta de canviar el nom al carrer Secretari Coloma. 
Me’l mirava i me’l remirava i no donava crèdit. Truco a 
l’Albert Balanzà, sempre diligent en temes de nomenclà-
tor i li envio la foto. Escriu, em diu de seguida.

Deia que la cosa ve de lluny. Ho explico. A fi nals dels 
70 els Consells Populars de Cultura Catalana intentaven 
allà on podien catalanitzar i netejar de feixisme tots els 
racons del país. A Gràcia, uns joves, voluntaris de tot, 
que ja eren a punt de ser traïts per l’oblit ofi cial que va 
ser la transició política, agafàvem escala, cola i torna-
vís i fèiem feina. Amb els desapareguts i enyorats Carles 
Valero i Josep Inglès al capdavant els acompanyàvem ir-
reductibles d’abans i d’ara com en Martí Bosch, l’Andreu 
Jené, l’Alfred Rapesta, l’Òscar Pla, la Joana Fusté, el Lluís 
Oliveras, la Carme Segura... i servidor. 

Els canvis de noms de carrers de 1980 proposats per 
l’Ajuntament de PSC-ICV va posar una primera mà de pin-
tura i només es van arrencar del nomenclàtor els insupor-
tables generals (Franco, Primo de Rivera, Mola...) i es van 
traduir els altres. Els canvis de segon nivell van quedar 
ajornats en aquell llarg i penós oblit de tot i de tothom. 
Com el del carrer del Secretari Coloma que ja aleshores, 
aquells joves vèiem com un personatge sinistre sense cap 
mèrit per donar nom a un carrer. Va passar el temps, i 
elecció rere elecció s’anava deixant podrir el tema. Més 
oblit afegit a l’oblit. La transició feia la seva feina.

Però tothom ho havia oblidat? No. Algun incansable ho 
va portar sempre sota el braç. I ara que el país ha decidit 
treure’s la son de les orelles en tantes coses és moment de 
fer-ho possible. A la primera reunió de la comissió del no-
menclàtor de Gràcia, de la que vaig ser impulsor i cofunda-
dor, vam quedar que hi portéssim propostes concretes. La 

meva proposta, que deu estar guardada en algun il·lustre 
calaix municipal, ja us podeu imaginar quina era, oi?

Hem de canviar el nom del carrer i de l’institut d’en-
senyament que, al damunt, redunda en l’error i replica el 
nom del carrer. I ho hem de fer ara. No cal que ens entor-
tolliguem en discussions bizantines. Preguntem-nos pri-
mer de tot quin mèrit va contreure el secretari Juan de 
Coloma per tenir plaques de marbre i després quin nom 
li donem. A mi, lògicament, ja em sembla bé Pau Alsina. 
Ho hem de posar tot en qüestió per respecte a tants anys 
de falta de ganes i de memòria. Contra la por però també 
contra la mandra. I el Districte de Gràcia, on governen els 
hereus polítics d’aquell primer ajuntament democràtic de 
l’oblit, ha de saber veure que d’història i d’històries ja n’hi 
havia molt abans que el món comencés en ells. Poden pre-
guntar als que venen de lluny. Si volen.

Viure de gust amb els noms dels carrers, dels centres 
d’ensenyament o dels equipaments públics, ens fa millors, 
més lliures, i ens acosta més a la república de la llibertat. 
Amb passaports sense errors de nacionalitat, això sí. •

Joan Lafarga, geògraf

Em sembla bé Pau Alsina. Ho 
hem de posar tot en qüestió 
per respecte a tants anys de 
falta de ganes i de memòria
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Opinió convidada
El 

bloc

La Model

Carina Bellver

Escric aquestes línies el dia en què 
la presó més antiga del país, la 
Model, ha tancat defi nitivament 

113 anys d’història. Durant tot aquests 
temps, per les seves set galeries hi 
han passat tot tipus de presoners, des 
d’atracadors a violadors, estafadors, 
lladres, assassins, una llista massa 
llarga de presos polítics.... i malaura-
dament també el meu avi. A ell no li 
agrada gens parlar de la seva estada a 
la Model, una etapa de molt dolor per a 
tota la família. Sempre que li pregunto 
arrufa el nas i desfalca la cadira de ro-

des per desviar físicament la pregunta. 
Amb els seus 88 anys i vivint a una 

residència propera a Lesseps, li queda 
lluny aquell dia en què el van obligar a 
muntar el garrot vil a la sala de paquete-
ria. Seria l’última vegada que s’armaria 
per assassinar algú, però ell no ho sa-
bia. Era el 2 de març de 1974. El meu avi 
explica que el silenci era esfereïdor a la 
Model. Aquell matí no van deixar sortir 
ningú de la cel·la. Ningú sabia què pas-
sava. Només corrien rumors que algú 
moriria aquell dia. I així va ser. Salvador 
Puig Antich va ser executat a garrot vil a 
les 9.40 del matí per una dictadura amb 
set de venjança, després de la mort de 
Carrero Blanco. I això el meu avi no ho 
oblidarà en el que li quedi de vida.•

Opinió convidada
Jordi Margarit, veí de Gràcia

Del retorn de la Flama 
del Canigó a Gràcia 

AAprofi tant que el calendari ha marcat una de les 
nits tant màgiques com absurdes, si es vol, amb so-
rolls de petards i barres de bar, és un bon moment 
per recordar la història més recent de Gràcia sobre 
un tema el qual més d’un o una, és igual, ha demos-

trat una ignorància, caldria saber si interessada, més que pre-
ocupant. O potser del que caldria  parlar és de ganes de prota-
gonisme per part d’algunes entitats.

Corria l’any 2010, quan un grup de graciencs/ques va de-
cidir recuperar, per aquella nit de Sant Joan, una de les co-
ses que feia temps que no es feia i veia a Gràcia, la foguera de 
Sant Joan. Una foguera que, a més, unís el Districte de sud 
a nord amb l’olor i el gust d’un bon sopar, música en direc-
te i totes les traves administratives possibles d’un govern lo-
cal que mai va creure en aquella unió veïnal. Clar que quan 
van començar a creure amb les unions veïnals, ni que fos per 
encendre una foguera, ja va ser massa tard, perquè alesho-
res ja no governaven i ningú tampoc ja se’ls creia, llevat dels 
seus eterns socis de les esquerres (?) de sempre. Així doncs, 
aquest grup de graciencs es va inventar per a l’ocasió el que 
es va conèixer com una UTEG, és a dir, una UNIÓ TEMPORAL 
D’ENTITATS DE GRÀCIA. Va ser llavors quan es va decidir 
recuperar la tradició d’encendre la foguera de la nit de Sant 
Joan amb la fl ama del Canigó i amb la seva corresponent lec-
tura abans de l’encesa. I així va ser. La foguera, altre vegada, 
es va encendre. I va ser a la plaça dels Josepets el 23 de juny 
de 2010, després d’anys de no fer-se; amb la fl ama del Canigó i 

amb les paraules de fons, d’aleshores, de Joan Soler i Amigó. 
Algunes imatges han quedat i encara queden com a testimoni 
fi del d’aquell fet històric, per si algú gosés contrariar els fets. 

La fl ama del Canigó, amb l’encesa de la corresponent fo-
guera, es va recuperar a Gràcia el 23 de juny de l’any 2010. Mai 
després! I va ser gràcies a tota aquella gent. I mai per entitats 
i gent que fa massa temps que reparteixen massa carnets de 
graciencs bons i dolents, segons els interessi per cada mo-
ment polític, social o particular. Entitats que ni estaven i ni se 
les esperava; malgrat l’ús posterior exclusivista i barroer que 
han fet d’aquest acte, sense cap escrúpol, d’aleshores ençà. 

Cal doncs, passats aquests anys, exigir un record, i qui sap 
si un Vila de Gràcia, tot i que perdut en el temps, a tota aque-
lla gent que des de la seva constància i tenacitat, i amb les 
contrarietats per part del govern d’un Districte que només va 
saber que posar traves a l’esforç veïnal, van aconseguir retor-
nar la fl ama del Canigó i les fogueres de Sant Joan al Districte 
de Gràcia. Lluny de personalismes, lluny d’egocentrismes i 
lluny de qualsevol interès. Només amb la idea de voler recu-
perar per al Districte una part volgudament (?) oblidada mas-
sa anys, tot i viure en plena  democràcia, de la nostra història 
com a país, com a poble i com a graciencs/ques. 

El 23 juny de 2010 a Gràcia es va començar a escriure histò-
ria, història que alguns ha interessat amagar i manipular, ni 
que sigui per seguir “fent país”, el seu país, i el seu Districte. I 
això, ja sigui amb futurs i possibles referèndums o amb pro-
meses de llibertat, és jugar brut, molt brut. Abans i ara. •

Al meu avi no li agrada 
gens parlar de la seva 
estada a la presó, una 
etapa de molt dolor 

Denúncia d’irregularitats municipals
El diumenge 7 de juny de 1874, durant tot el dia, s’exposa públicament a la seu del Teatre 
Principal, al carrer Sant Domènec, un recurs que diversos propietaris, consumidors i altres 
interessats en la qüestió de l’enllumenat de gas, han decidit presentar a la Diputació contra 
l’acord de l’Ajuntament de Gràcia de prorrogar 20 anys més el contracte de l’actual empresa 
concesionària. El motiu del recurs és que la pròrroga s’havia decidit sense cap mena de concurs ni 
subhasta, quan encara faltaven més de quatre anys per exhaurir-se el contracte vigent.

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 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)

Fins al 14 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

Fins al 28 de juny 
The end of the beginning. De Raul 
Huerta, més conegut com a Ral, un artis-
ta de Barcelona que, a través de la tècni-
ca del collage, intenta plasmar l’essència 
de cada persona a cada un dels seus re-
trats per anar més enllà d’allò purament 
formal i explorar aspectes més emotius i 
sentimentals.
Verdi_Verd (Verdi, 102)

Fins al 30 de juny
L’exposició Ballar el moro explica la mes-
cla d’elements polítics, religiosos, ètnics, 
socials i culturals que ha confl uït en un 
ventall d’imatges al·legòriques sobre el 
moro, que oscil·len entre la realitat i la lle-
genda, entre la maurofòbia i la maurofí-
lia, entre la història i el mite… L’exposició 
també examina la gran quantitat dels to-
pònims referits al moro que es localitzen 
als territoris de parla catalana, els quals 
es troben a cavall entre la signifi cació his-
tòrica i el rerefons mític. Aquesta mostra 
és un viatge a la història, la mítica i el fol-
klore que envolta l’univers festiu de mo-
ros i cristians.
La Violeta (Maspons, 6) 

Fins 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. 
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 9 de juny
Teatre: Festival Píndoles.
Alberg Mare de Déu de Montserrat 
(Passeig Mare de Déu del Coll, 41-51), a 
partir de les 20h

Conert: Té canela.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
21.30h

Concert Blackcelona: Suzanna. 
AlmodoBar (Grassot, 36), a les 21.30 h 

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

Concert: Nuevo Mester de Juglaría.
CAT (Pl. Anna Frank s/n), a les 22h

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

Conert: Rumbakana.
Gràcia Latina (de l’or, 19), a les 23h

Concert: Sofi sticantes Djs.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
23.59h

Dissabte 10 de juny
Teatre: La rateta que escombrava l’esca-
leta.
Teatreneu (Terol, 26), a les 16.30h

Teatre: Festival Píndoles.
Alberg Mare de Déu de Montserrat 
(Passeig Mare de Déu del Coll, 41-51), a 
partir de les 20h

Concert: Superparkers presenten Time 
for fi ght.
La Violeta (Maspons, 6), a les 21.30 h

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

Concert Blackcelona: Miss Undergroove. 
AlmodoBar (Grassot, 36), a les 21.30 h 

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

Festa Major de la Teixonera, Mas Falcó i 
Penitents: Gran Ball - Revival.
Plaça de la Vall d’Hebron, a les 23h

Concert: Giaggio feat Deckard.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
23.30h

Diumenge 11 de juny
Itinerari Gràcia 1900. L’aparador burgès 
d’un barri obrer. Cal reserva prèvia.
Museu d’Història de Barcelona Park Güell 
Casa del Guarda. Punt de trobada porta 
del Carmel del Park Güell a les 10 h 

Dinar vegà de Festa Major.
Parc de la Creueta, a les 14h

Festival d’arts escèniques per a la trans-
formació social.
Parc de la Creueta del Coll, a les 16.30h

Quartet Brossa contra Josep Pedrals.
C. C. El Coll (L’Aldea, 15-17), a les 19.30

Barcelona Bluegrass Jam Session.

La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 19.30h

Concert de música clàssica.
CC El Coll (Aldea, 15), a les 19.30h

Concert: Gandom Garoussi.
Gràcia Latina (de l’or, 19), a les 21.30h

Festa Major de la Teixonera, Mas Falcó i 
Penitents: Correfoc.
Plaça de la Vall d’Hebron, a les 21.45h

Vladimir Satana & Yuma project.
Gràcia Latina (de l’or, 19), a les 23h

Dimarts 13 de juny
Itineraris a peu per la Islàndia descone-

guda.
Bibl. Jaume Fuster, (Pl. Lesseps 20-22), a 
les 19h

Concert: Clove & Cherry.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30h

Concert: Gandom Garoussi.
Gràcia Latina (de l’or, 19), a les 21.30h

Dijous 14 de juny
Loqueterroting Jam Session
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21h 

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

Entitats

Amb el suport de

Concert del cor de noies Cantabile al Cercle
Aquest cap de setmana el cor de noies Cantabile faran doble actuació. 
L’espectacle acústic Just Girls comptarà amb la participació del contrabaixista 
Pablo Serna. El dissabte 27 de maig el cor va actuar a l’envelat de 
Jardinets. I fa dies que tenen tot a punt per aquesta actuació al Cercle.

Dissabte 10 i diumenge 11 de juny al Cercle de Gràcia (Santa Magdalena, 12) 

Recomanem

Divendres 9 de juny al 18 de juny
Nit d’astronomia. Per conèixer les 
principals constel·lacions del cel d’es-
tiu de Barcelona. Formador: Josep 
Espigulé (Societat Catalana d’Educació 
Ambiental). 
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull, 
2), a les 21.30 h Punt fi nalització a les 24 
h al Mirador del Virolai

Dissabte 10 de juny 
Ruta matinal. l’Essència dels turons 
verds de la ciutat. Formador, Josep 
Espigulé. Places limitades! Inscripcions 
a aula@boscturull.cat o bé al 93 213 39 45
Punt de trobada i inici de la ruta Mirador 
del Virolai a les 6 h i punt fi nal parada de 
metro Vallcarca. 

Jornada de portes obertes al Centre 
de Creació Experimentem amb l’Art. 
Activiats dinamitzada per a petits i 
grans, mostres, performance, projecci-
ons, concerts al pati.

Experimentem amb l’Art (Torrijos, 689, 
d’11 a 15 i de 17 a 22 h

Teatre: El metge a garrotades, de 
Molière.
Lluïsos Teatre (Pl. Nord), a les 19 h

Concert: Kike Angulo + Dave Mitchell + 
Pere Loewe.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19.30 h

Fins al 18 de juny
Exposició del 50è aniversari d’El Virolet
Lluïsos de Gràcia (Pl. Nord)
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Imatge del vídeo promocional de l’exposició ‘Migracions’, que es pot veure a Can Basté aquest mes Foto: Ateneu Roig

Festa dels set anys de l’Ateneu Roig 
a la plaça Joanic. El pregó, amb la 
col·laboració del Grup La Global, de La 
Floresta, donarà el tret de sortida a la 
festa a partir de les 12 h del dissabte. 
No faltarà l’actuació de titelles a càrrec 
de l’Estenedor Teatre o la presència 
d’entitats, com ara la Comunitat 
Palestina de Catalunya, que presentarà 
les seves activitats. També tindran 
lloc diferents actuacions musicals. 

taforma Ulele i aconseguir 15.000 
euros per a la reforma. Per poder 
continuar amb l’activitat habitual 
de l’associació i celebrar concerts 
de música en viu, Màgia Roja ne-
cessita crear una entrada tancada 
amb dues portes acústiques, l’aïlla-
ment del sostre i l’elaboració d’un 
estudi de millora acústica global. 
També necessita millorar el siste-
ma d’extracció de l’aire i fer adap-
tacions de mobilitat. Amb això, el 
local pretén aconseguir els per-
misos necessaris per a la llicència 

com a centre de difusió cultural i 
tornar a programar concerts. El lo-
cal pertany al segell discogràfi c del 
mateix nom, i organitza concerts 
a la seu del carrer Alzina i tam-
bé a l’Hangar del Poblenou, entre 
d’altres. Des de començaments del 
2015, l’associació ha programat a 
l’espai de Gràcia uns 80 concerts 
a l’any, fent difusió de la psicodè-
lia, l’ambient, el rock experimen-
tal o la música tribal, amb artistes 
com ara Jochen Arbeit, Consumer 
Electronics o Embryo.•

Màgia Roja demana 15.000 euros per 
reobrir el seu local de música experimental
S.M.

E l local de música experimental 
Màgia Roja, amb seu al carrer 
Alzina i un espai de referència 

de l’underground de la ciutat, està 
tancat des del 27 de maig. Com ja 
ha passat amb d’altres locals i bars 
del districte, aquesta associació 
cultural necessita fer obres d’in-
sonorització per poder reobrir-lo. 
Per això ha encetat una campa-
nya de micromecenatge a la pla-

L’espai pertany al segell 
discogràfi c del mateix nom 
i des del 2015 l’associació ha 
programat a la seu del carrer 
Alzina més de 80 concerts a l’any, 
fent difusió de la psicodèlia, 
la música tribal o el noise

Casal Corpus 
acaba temporada 
amb un Sagarra
El grup de teatre Casal 
Corpus acomiadarà la 
temporada amb una obra 
de Josep M. de Sagarra 
Ocells i llops. En aquest 
muntatge, una vídua d’una 
família benestant vinguda 
a menys, tira endavant 
els seus fi lls, com pot, 
amb tant de cel que els 
idealitza. Es podrà veure  
dissabte 17 de juny (21 h) 
i diumenge 18 (18 h) al 
Col·legi Sant Josep. 

Silvia Manzanera

Els impulsors d’Artefac-
toRoig, el projecte d’arts 
plàstiques de l’Ateneu 
Roig que pretén oferir un 
espai obert per a les arts 

plàstiques a partir de l’octubre a 
la seu de Torrent d’en Vidalet (ve-
ieu L’Indpendent 660), inauguren 
aquest divendres una exposició 
que té molt a veure amb el paper 
social i crític de l’art i també amb 
la Festa Major de Gràcia.  

Durant el mes de maig van tenir 
lloc a l’equipament de Can Basté, 
a Fabra i Puig, una sèrie de tallers 
amb persones nouvingudes que 
van plasmar la seva situació en 
una sèrie de dibuixos i pintures. El 
resultat, unes banderoles que, des-
prés d’exposar-se durant aquest 
mes de juny, seran part del guar-
nit de Festa Major que està prepa-
rant l’associació de veïns del car-
rer Ciudad Real, anomenat Sense 
Fronteres. “Aquestes obres, que 
s’han pintat sobre cartró i plastifi -
cat perquè puguin estar al carrer”, 
explica l’artista i membre de l’Ate-
neu Roig Anxo Baranga, “seran un 
dels elements que conformaran el 
guarnit del sostre”. La iniciativa 
ha comptat amb la participació 
d’una vuitena d’artistes plàstics, 
les obres dels quals també s’expo-
saran al guarnit. Però a la iniciati-
va encara li queda una tercera pota 

Artistes, refugiats i 
veïns participen en 
el guarnit de Ciudad 
Real ‘Sense Fronteres’          
Can Basté acull una mostra dels tallers fets amb nouvinguts

que es materialitzarà aquest ma-
teix dissabte 10 de juny a la festa 
que l’Ateneu Roig celebra a la plaça 
Joanic amb motiu del setè aniver-
sari. “Farem un taller de bandero-
les com els que hem portat a terme 
a Can Basté però aquesta vegada 
amb la participació de veïns, famí-
lies, nens, i el resultat també for-
maran part del guarnit del carrer”, 
afegeix Baranga. L’objectiu fi nal és, 
més enllà del resultat artístic, fer 
un treball participatiu que es com-
partirà els dies de Festa Major. 

Dissabte a les 20.30 h, a la fes-
ta de Joanic ArtefactoRoig farà la 
performance: Construcció i de-
construcció del capitalisme.•

El Lliure tanca 
el 40è aniversari 
amb una revetlla
Per tancar els actes 
commemoratius del 40 
aniversari, el Teatre Lliure 
celebrarà una revetlla 
dissabte 17 de juny a la 
Plaça Margarida Xirgu. 
La mateixa jornada 
servirà per celebrar 
el Dia de l’abonat, en 
el qual s’informarà de 
la programació de la 
temporada 17/18 als 
espectadors. 

Breus

La Violeta proposa 
vetllades de contes 
compartides
La Violeta proposa el 
proper 15 de juny una nova 
vetllada de contes, on dos 
narradors orals mantenen 
un espai i un temps on els 
assistents poden escoltar, 
contar contes i xerrar 
sobre diferents aspectes de 
les històries. L’entrada és 
lliure (19.30 h). 
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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.

L’Arxiu Municipal 
exposa imatges inèdites 
de la cooperativa 
Teixidors a Mà
La mostra es fa amb motiu del Dia Internacional de les Cooperatives

Ramón Casalé

Recentment la pintora, dibuixant i gravadora Pilar 
Perdices (Maò. Menorca. 1931) ha establert el seu 
estudi a Gràcia, de la qual cosa ens congratulem, ja 

que es tracta d’una artista de reconegut prestigi inter-
nacional. Es va formar a la Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona. Ha exercit la docència com a 
catedràtica de dibuix en un institut de Barcelona. A més, 
ha obtingut diversos premis i distincions, entre ells el 
1er Premi de Dibuix de la Diputació de Barcelona (1977), 
el 1er Premi Donart (1993), el 1er Premi d’art Gävieborg 
d’Olot (2003), el Premi de Dibuix Ynglada-Guillot (2005) 
i el 1er Premi de pintura Juan Ramón Masoliver de 
Montcada (2005), entre altres.

Respecte a la seva obra, el crític José Corredor-
Matheos assenyala que “és de recolliment i sensibili-
tat, on els ritmes són assossegats i harmònics”. Això és 
precisament el que observem en cadascuna de les se-
ves pintures, on el paisatge com a tema central, enca-
ra que sigui a través de l’abstracció, el podem apreciar 
mitjançant la natura, l’atmosfera i l’espai. De fet, a Pilar 
Perdices se l’ha pogut relacionar amb la pintura infor-
malista, principalment per la necessitat de representar 
la realitat mitjançant el gest, el signe, la taca, la matèria, 
el collage, el grattage i el décollage, que li han servit per 
endinsar-se plenament en les diverses problemàtiques 
que es produeixen en qualsevol lloc del món, tenint en 
compte el seu compromís per qualsevol acte de tipus so-
cial. Ella mateixa ha declarat que “al pintar intento cre-
ar formes i colors que tinguin, per a mi, un sentit pro-
fund”. Per això la seva obra s’aproxima cada vegada més 
al concepte de pintura total, ja que en cadascuna de les 
seves creacions hi trobem diferents aspectes que es po-
den observar en qualsevol obra pictòrica, incloent-hi, la 
fi gura humana. En resum, es tracta d’una pintura plena 
de paradigmes existencials, on la natura, l’home, l’espe-
rit i la substancia vital apareix habitualment en ella.•

La sensibilitat de l’abstracció

crítica 
d’art

Una de les fotografi es que formen part de l’exposició Foto: Arxiu Municipal

Jaume Ribas 

La Cooperativa de Teixidors a 
Mà, creada l’any 1876 i que va 
durar fi ns el 2004, amb l’edifi -
ci on hi ha el Teatreneu com 
una de les seus, va ser una de 

les tantes que entre els segles XIX 
i XX van existir a la Vila de Gràcia. 
Aquestes associacions es dedica-
ven a l’ajuda mútua i permetien 
als socis gaudir de fons de velle-
sa, assistència mèdica, una oferta 
cultural autogestionada o queviu-
res més barats. Ara, i en motiu del 
Dia Internacional dels Arxius (9 de 
juny) i del Dia Internacional de les 
Cooperatives (5 de juliol), l’Arxiu 
Municipal de Gràcia n’ha organit-
zat una exposició.

La major part del mostra prové 
d’una documentació aportada per 

Francesc Nájera, útlim president de 
la Cooperativa, que va aportar les 
fotografíes que engalanaven les pa-
rets i alguns documents. Això s’ha 
complementat amb la col·lecció 
procedent del Club Excursionista 
de Gràcia sobre la cooperativa. 

Entre els materials exposats hi hau-
rà fotografíes sobre l’oferta cultu-
ral de la cooperativa i imatges in-
èdites d’actuacions teatrals durant 
els anys de la Guerra Civil que ara 
es donen a conèixer per primer cop.

L’exposició s’ha inaugurat 
aquest dijous 8 de juny i roman-
drà oberta fins el 9 de juliol. A 
més, el 22 de juny s’ha organitzat 
com a activitat complementària 
una taula rodona que tractarà so-
bre el passat, el present i el futur 
del cooperativisme. La moderarà 
l’arxiver Vicenç Ruíz i hi partici-
paran el sociòleg i cooperativista 
Ivan Miró, el periodista i activis-
ta David Fernández i el catedràtic 
d’Història de l’Educació Pere Solà.

La responsable de l’Arxiu, 
Glòria Gimeno, ha destacat que 
actualment tant l’arxiu municipal 
com el del districte tenen “molt 
d’interès en recuperar la memò-
ria relacionada amb tot el món co-
operativista”. •

Passat, present i futur del 
cooperativisme. L’exposició inclou 
una taula rodona el 22 de juny a les 
18.30 h a l’auditori de la biblioteca 
amb Vicenç Ruiz, arxiver, Iván 
Miró, sociòleg, David Fernàndez, 
periodista i Pere Solà, catedràtic 
d’Història de l’Educació de la UAB. 

Nits de Ball Folk. Recta fi nal del festival 
Tradicionàrius amb l’actuació de Corrandes 
són corrandes i el duet Fetén Fetén, aquest 
dissabte a partir de les 21 h al CAT.
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de Gràcia
Albert BenetAlbe

L ’Europa va fer anys dilluns. El 110è aniversari ha estat 
trist. Ni pastís ni celebració. Una petita nota ofi cial i 
tres o quatre felicitacions benintencionades (com les 
de l’Arenas Club de Getxo i el Real Unión d’Irún). Res 
més. Ben poca cosa per a un ancià del futbol barceloní 

que necessita cures urgents per a afrontar el futur, sempre 
incert a la residència del carrer de Sardenya.

Tanmateix, alguns diaris han parlat aquesta setmana de 
l’Europa. Però no pas perquè hagi fet anys sinó perquè en 
la seva joventut va jugar a la Primera divisió espanyola, ca-
tegoria que el Girona FC estrenarà la temporada vinent. 
Els de Montilivi són l’equip de moda. Si la independència 
de Catalunya no ho evita, el club franco-gironí esdevin-
drà el vuitè club català que debuta a Primera. L’Europa, 
el Barcelona, l’Espanyol, el Centre d’Esports Sabadell, el 
Gimnàstic de Tarragona, la Unió Esportiva Lleida i el Comtal 
(fi lial blaugrana) ho van fer amb anterioritat.

Precisament, l’any que es va fundar el Girona actual, el 
1930, l’Europa ja era la màxima categoria. Hi va debutar un 
any abans, com els altres dos clubs barcelonins fundadors 
de la Lliga: el Barcelona i l’Espanyol. El pas dels escapulats 
va ser efímer i difi cultós (érem els pobres) però els europe-
istes presumim d’aquelles tres temporades entre el bo i mi-
llor del futbol espanyol. Però no som els únics que fem ban-
dera d’aquest passat gloriós. En un racó impensable de la 
Travessera de Gràcia llueixen emmarcades les samarretes 
dels tres clubs de la ciutat que van fundar la lliga del 1929.

 Remuntem-nos a la primavera del 2014, essent jo enca-
ra delegat de l’equip, l’expresident De Bode em va demanar 
que els jugadors signessin una samarreta urgentment. Quan 
li vaig preguntar per a qui era em va respondre, amb aquell 
seu somriure entabanador: “Per a la Guàrdia Civil”. La meva 

sorpresa va ser monumental i no amago que la resposta no 
em va fer gota de gràcia. La setmana següent, el president 
em va confi rmar que havia fet l’entrega a l’ofi cial que li havia 
demanat l’obsequi: “Aviat penjaran la samarreta a la paret de 
la cantina amb les altres dues”, va afegir.

Dos anys més tard, el dia de Sant Medir al migdia, mentre 
els romeus de l’Europa llançaven caramels als alumnes de 
les Teresianes, en De Bode ens va dir si volíem entrar a fer 
una copa de vi  a la cantina de la caserna. El bar era ple de 
“civils i municipals”. Segurament, la majoria d’ells, meren-
gues, pericos o culers. Tant me fa. El més important per a mi 
va ser veure com la nostra samarreta escapulada lluïa al bell 
mig de la blaugrana i la blanc-i-blava. Em van entrar ganes 
de posar-me un triconri al cap i cridar: “Visca l’Europa!”.

En certa manera aquell dia em vaig reconciliar amb la 
caserna després d’anys de por i desconfi ança. Tot i que du-
rant vint-i-set anys vaig viure-hi a tocar, no recordo haver-hi 
entrat mai. En canvi, recordo com la mare ens va dur a les 
manifestacions convocades a fi nals del 80 o principis del 90 
per a demanar el trasllat de la comandància als afores de la 
ciutat. Era un època en què aquest quarter semblava un ob-
jectiu fàcil per als assassins de l’ETA. Quan van enderrocar 
l’edifi ci antic, vaig pensar que aquest solar era bo per a aixe-
car-hi el pavelló on l’Europa podria recuperar les seccions 
de bàsquet o hoquei i la resta de clubs de Gràcia portar-hi 
els seus equips. Però l’aleshores delegat del Govern espanyol 
a Catalunya, el socialista Ferran Cardenal, es va entestar en 
mantenir aquell lloc com a espai “verd”.

La setmana passada un altre expresident va entrar a la ca-
serna, però a la força i potser emmanillat. Hauria estat diver-
tit que algun caporal li digués al Sandro Rosell: “Cuidadito 
con lo que dices que aquí somos del Europa”.•

Gràcia Escapulada

Samarretes entre tricornis
 Les samarretes de l’Espanyol, l’Europa i el Barcelona que s’exposen a la cantina de la Comandància de la Guàrdia Civil. Foto: Albert Benet

La torratxa

Viatge 
Carles Camps

Juny del 2017. Atenes. Aquesta Atenes 
moderna, arruïnada pels que se’n pro-
clamen hereus polítics, que conser-

va amb penes i treballs (pocs) les restes 
de l’Atenes de Pericles (s. V). Els déus hel-
lènics, uns energúmens. La fi losofi a gre-
ga: presocràtics i postsocràtics. La mort 
de Sòcrates i la manipulació platònica del 
seu llegat moral. La República. L’Acadèmia. 
Aristòtil. La democràcia atenenca. L’origen 
intel·lectual i polític d’Occident. Però, 
¿quantes morts va costar l’Acròpoli? 
¿Quants esclaus hi van deixar la pell ta-
llant, fent rodolar i elevant els tambors 
de les columnes del Partenon? Si ja costa 
pujar-hi per visitar-la, fi ns al punt de vo-
ler “peus alígers”, ¿com ens imaginem que 
devia ser traginar-hi els blocs de marbre 
muntanya amunt? Això també és en l’ori-
gen d’Occident: l’explotació. Mentre els he-
rois, protegits pels déus, feien inútils gestes 
fabuloses, centenars de Sísifs pujaven la 
seva pedra fi ns al cim per tornar-ne a bai-
xar i pujar-ne una altra. Fins a l’extenuació. 
La mà d’obra esclava era barata. La repeti-
ció de la feina feia que la pedra sempre era 
la mateixa. La deshumanització del treball 
en nom de la divinització del producte. 
¡Amb quina enveja que devien pensar en 
Amfíon i el seu do de moure a toc de lira 
les pedres amb què ell i el seu germà Zetos, 
aquest com ells mateixos, van bastir la mu-
ralla de Tebes! ¿O és que pensem, turis-
tes de les grandeses, que fi ns les cariàtides 
van brotar de terra com fl ors silvestres? 
Insensibles al dolor per mor de la bellesa, 
fem com si tot ja fos allà des d’abans del 
primer ser humà. Els límits de la democrà-
cia: el valor atorgat als símbols del poder 
i la indiferència pel sofriment dels sense 
petja. ¡Atenes n’era plena! Com ara. Només 
una societat que posi no pas l’Home, una 
abstracció, sinó l’home més humil en el 
centre de pensament i acció es mereixerà 
l’atribut d’humanística. Sí, la gent més hu-
mil... Els desafavorits. Els exiliats al propi 
país. La gent que no compta per l’Europa 
benestant. UE. La troika. ¡Atenes n’és ple-
na! Com aleshores. ¡Que cap viatge sigui 
una abstracció! La terra que trepitgem és 
“sagrada” per la sang vessada pels milions 
de sofrents que guarda i no pas pels déus. 
Som hereus d’un sofriment secular. •


