
La Urbana 
inicia el pla 
de xoc a Sol
Més presència i reacció policial 
aconsegueix calmar els veïns. P03

La Compañía Cristo 
Rey ven el convent 
de Coll del Portell 
i marxa a Múrcia 
Hi queden dues germanes, que 
dissabte faran l’última missa P04

La Festa Major de 
Grassot estrenarà 
gots contra la 
violència domèstica 
Antònia Sanjuan, presidenta dels 
pensionistes, farà el pregó P05

Pi i Margall planteja 3 opcions
amb més verd, reducció de
carrils i la meitat d’aparcament
L’opció A proposa una franja de gespa central i carrils bici a tocar; l’opció B 
fa una rambla per a bicis central i l’opció C dibuixa un corredor verd al mig

Una de les opcions, la A, amb la franja de verd al mig, un carril de trànsit, un de serveis i més vorera Render: Ajuntament

Albert Balanzà

La reforma del carrer Pi i 
Margall, un dels eixos de 
trànsit més amples del 
Districte, en la frontera en-
tre Gràcia i Horta, ha cre-

mat aquesta setmana una de les 
fases més importants, la de pre-
sentació de les opcions que l’Ajun-
tament planteja per ubicar els 
principals requisits pactats en 
la fase de diagnosi que es va fer 
amb veïns, comerciants i entitats 
(vegeu L’Independent núm. 666). 
El debat, plantejat en una ses-
sió de participació que ha tingut 
lloc aquest dimarts a l’escola Pau 

Casals, proposa tres opcions que 
tenen en compte en comú l’ampli-
ació de voreres, l’augment d’espai 
verd, la presència de bus ortogo-
nal i carril bidireccional de bici, la 
concentració de serveis en la fran-
ja actual d’aparcament, l’augment 
de passos de vianants i el tracta-
ment de quatre cruïlles per dis-
senyar-hi espais d’estada. A grans 
trets, l’opció A es caracteritza per 
una franja de gespa al mig i car-
ril bici a tocar per les dues ban-
des i voreres més amples; l’opció 
B posa les bicis al centre (com al 
passeig de Sant Joan) i l’opció C 
no toca voreres i dibuixa un cor-
redor verd central de quatre me-
tres. Segueix a Pàgina 3

Setmanari gratuït
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Breus

El Districte acaba 
la retirada de 
les 163 plaques 
franquistes
El Districte ha culminat 
aquesta setmana la 
retirada de les 163 plaques 
franquistes de les façanes 
on encara estaven situades 
i que va acordar retirar 
aquesta passada tardor  
demanant permís a les 
comunitats de veïns. Dues 
d’aquestes comunitats es 
van oposar al canvi i una 
més del recompte inicial 
se’n va despenjar perquè 
l’àliga no era franquista. 
El Districte s’ha trobat 
en aquest procés amb 
una dotzena de casos en 
els quals la placa ja havia 
estat retirada de la façana 
com a fruit de les diferents 
campanyes de partits i 
col·lectius.

Miguel Raposo 
(PP), secretari 
d’organització 
del partit a BCN 

El conseller del grup 
municipal del Partit 
Popular a Gràcia, Miguel 
Raposo, ha estat escollit 
secretari d’organització 
de la nova executiva 
de Daniel Serrano a la 
demarcació de Barcelona. 
Raposo, que porta set 
anys vinculat a la política 
municipal local, ha 
tingut dues etapes com a 
conseller: 2010-2011 i ara 
des del 2015. 

Albert Balanzà

El mandat 2015-2019 no 
ha fet més que travess-
sar aquests dies l’equador, 
però la política de blocs 
corregida i augmentada 

després dels resultats i de les ma-
les relacions entre BCN En Comú 
i CiU ha avançat a la pràctica l’ini-
ci d’una llarguíssima precampa-
nya electoral. A Gràcia el PDeCAT 
ha estat el primer a verbalitzar-
ho més enllà dels plens i dels do-
cuments de balanç i aquest dijous, 
Xavier Trias, en la seva nova con-
dició de regidor adscrit ha dema-
nat a l’alcaldessa, Ada Colau, i als  
regidors i consellers comuns, que 
abandonin la política de la con-
frontació. “No és veritat que no po-
guem arribar a acords, i no és veri-
tat que la política s’hagi de fer des 
de la confrontació”, ha dit. També 
s’ha adreçat en aquest sentit al re-
gidor, Eloi Badia, de qui ha dit que 
és “amable” però que cal buscar 
consensos “quan no tens majoria”.

Trias, acompanyat a l’escena-
ri pels cinc consellers de Gràcia, 
dels que ha recordat que van que-
dar primers en vots, ha exhibit 
un grau moderat de crítica, rei-
vindicant l’oposició “constructi-
va”, però això no ha impedit que 
en algun moment hagi deixat 
anar alguna frase descarnada: 
“fan partit de manera descara-
da amb subvencions i una mane-
ra sectària basada en el populis-
me per destruir l’adversari”. “Sóc 
amic de Clos i Hereu, i em temo 
que no tindré l’oportunitat de ser 

Trias demana a Colau 
que abandoni la política 
de confrontació 
El PDeCAT arrenca una llarga precampanya amb un grau 
moderat de crítica però suspenent la política local dels comuns

amic de la gent que governa ara”, 
ha afegit.

La presidenta del PDeCAT, Núria 
Balada, nova directora de l’Insti-
tut Català de les Dones, ha presen-
tat els consellers, entre els quals 
la portaveu del grup municipal, 
Berta Clemente, ha assegurat que 
“no desistirem” a fer una oposició 
“constructiva, propositiva i fi scalit-
zadora”, encara que la relació amb 
el regidor sigui “inexistent”. La con-
sellera Sílvia Mayor també ha estat 
especialment crítica posant un 0 i 
un 2 al Districte, respectivament, 
per la política d’Esports i per la con-
tinuïtat de projectes com Can Carol 
o l’exConsolat. •

“Ompliu-me l’agenda als barris”. 
Trias ha demanat als seus consellers i 
dirigents locals un contacte sovintejat 
amb entitats i veïns des d’ara mateix. A 
Gràcia la petició es concretarà amb una 
ronda permanent amb entitats i veïns 
per confi gurar el programa 2019. “Quan 
tornem a governar”, ha dit. De moment, 
el PDeCAT ha tancat 14 propostes 
com 200 pisos socials, l’eix verd de 
Vallcarca i la rambleta de Via Augusta. 

La plana major del PDeCAT, amb Xavier Trias, dijous a la biblioteca Jaume Fuster Foto: Cedida
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Pi i Margall planteja 3 opcions 
amb més verd, menys carrils 
i la meitat d’aparcament
El Districte vol iniciar les obres el juliol de 2018 amb la idea preconcebuda 
de convertir l’avinguda en un corredor verd entre la Ciutadella i Collserola

(ve de portada)

El nou carrer Pi i Margall se 
sotmetrà a un canvi més 
o menys profund en fun-
ció dels suports que aca-
bin sumant les tres opci-

ons que l’Ajuntament ha presentat 
aquesta setmana i que es valora-
ran en una sessió de retorn aquest 
juliol. El que és segur és que ja no 
caldrà esperar més a la reforma 
d’una via deixada a banda almenys 
en els últims quatre mandats i de 
la qual només se’n va fer algun pas 
en un projecte de l’any 2010.

Més coses segures: la repassada 
no obligarà a aixecar res perquè 
no s’hi preveuen pàrquings i el me-
tro hi passa per sota, però tampoc 
serà un simple lífting. L’actual Pi i 
Margall és un carrer amb voreres 
de cinc metres, amb aparcament, 
mobiliari i serveis desendreçats i 

un trànsit sostingut amb dos car-
rils per banda que s’ajuda d’Esco-
rial perquè sigui possible estudiar 
una reducció sense traumes.

Però el Districte i Mobilitat vo-
len anar més enllà i estan disposats 
a tocar òs en la reducció d’apar-
caments, una prioritat del nou 
Ajuntament (vegeu requadre): de 
les 111 places existents entre àrea 
verda i blava, només se’n preveuen 
deixar 53 mentre que l’aparcament 
senyalitzat per a motos augmenta-
rà de 61 places a 73. També hi haurà 
més parades de taxis.

Per opcions, en qualsevol cas, el 
Districte va presentar dimarts da-
vant d’un centenar de veïns i en un 
clima carregat de calor una prime-
ra opció A amb una franja de ges-
pa central amb carril bici a tocar a 
banda i banda, les voreres passen 
de 5 a 6 metres, hi ha una franja 
de serveis que inclou contenidors, 
càrrega i descàrrega, motos, apar-

L’eliminació de l’aparcament de 
superfície és una constant ja en 
la dinàmica de nous projectes del 
Districte, amb Travessera de Dalt 
com a exemple executat, però ja 
amb les propostes no només de Pi 
i Margall -on no hi ha pàrquings 
sota les cases- sinó també de 
Camèlies i el tram de Maignon 
entre Mare de Déu del Coll i Verdi

L’Opció A amb la franja de gespa central. Render: Ajuntament L’Opció B amb la rambleta central per a bicis. Render: Ajuntament L’Opció C amb el corredor verd central. Render: Ajuntament

caments per a persones amb mo-
bilitat reduïda i àrees verda i bla-
va. El bus també s’hi podrà encabir 
en els trams de parada per evitar 
l’aturada del trànsit. Només hi 
haurà un carril per banda.

L’opció B té una rambleta cen-
tral bidireccional de set metres 
d’ample per a bicis, a l’estil del pas-
seig de Sant Joan; les voreres late-
rals creixen una mica (5,40 m), hi 
ha la franja de serveis i el bus s’hi 
podrà fi car per aturar-se. 

L’opció C es caracteritza per un 
corredor verd de quatre metres 
d’ample al mig, amb els carrils bi-
cis a tocar a banda i banda; el crei-
xement d’aquesta peça de verd res-
pecte a l’opció A fa que no creixin 
les voreres laterals. Hi ha la fran-
ja de serveis i l’opció per al bus per 
abandonar l’unic carril de trànsit.

Si el calendari no s’atura, les 
obres s’iniciarien el juliol de 2018 i 
s’acabarien l’agost de 2019. •

presència i  reacciona amb rapide-
sa si hi ha trucades per incidències 
a les tantes de la matinada. “Ve la 
Urbana, planten els vehicles al mig 
de la plaça i la gent desfi la”, cons-
tata Joan Pérez, un dels portaveus 
dels veïns. De dilluns a dimecres 
hi ha hagut presència policial, i la 
nit de dimecres a dijous, a les qua-
tre, després d’una trucada veïnal, 
un grup de 25-30 persones van ser 
desallotjades, per fer soroll i tocar 
timbals. Districte i veïns, que es van 

reunir dilluns, han acordat mante-
nir les Taules de Places activades 
l’estiu passat fi ns al  fi nal de man-
dat, l’any 2019, per pactar solucions 
de recuperació de la plaça a mig i 
a llarg termini. El Districte tam-
bé ha donat garanties d’augment 
d’inspeccions als establiments, so-
bretot als nous, i s’ha mostrat més 
cautelós a una aplicació estricta de 
l’ordenança de civisme. “Que mar-
xin pacifi cament; i si tornen, mul-
ta”, va dir el Districte. • 

El pla de xoc a Sol comença amb la Urbana
Districte i veïns acorden el manteniment de les Taules de Places almenys fi ns a fi nal de 
mandat per pactar solucions de recuperació de la plaça a mig i a llarg termini

A. B.

La plaça del Sol s’ha tornat a om-
plir aquesta setmana de cen-
tenars de persones disposades 

a xerrar i beure a terra, com ja és 
tradició, malgrat l’ofensiva veïnal 
a cop de manifest, sensors i pro-
testes en els òrgans de participació 
del districte (vegeu núm. 669 i 670). 
Però els veïns han constatat un can-
vi: la Guàrdia Urbana ha millorat la La plaça del Sol, plena de gent en horari de vespre  Foto: J. P.

Opció A Opció B Opció C
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La congregació Compañía 
de Cristo Rey es ven 
el convent de Coll del 
Portell i marxa a Múrcia 
L’espai, davant la Miranda i a tocar de l’exseu de l’AV Coll-Vallcarca 
només acollia ja dues germanes, que faran dissabte l’última missa

Albert Balanzà

La congregació religiosa de la 
Compañía de Cristo Rey, ubi-
cada al número 69 de l’avin-
guda del Coll del Portell, en 
plena zona alta del barri de 

la Salut, farà les maletes la setma-
na que ve cap a Múrcia, després 
que la direcció amb seu en aque-
lla ciutat hagi decidit tancar el cen-
tre que tenia a Barcelona i vendre 
l’immoble a un privat, si bé encara 
es desconeix quin serà el fi nal de 
l’operació. Fonts de la congregació 
a Múrcia no han volgut donar de-
talls de la transacció.

Qui sí que ha parlat és la con-
gregació a nivell local que, a pre-
guntes d’aquest setmanari, han 
explicat que la venda és un fet i 
que dimecres 21 de juny serà l’úl-
tim dia dels anys que han passat 
a Gràcia. “Ja només quedem dues 
germanes”, ha apuntat la germa-
na Dolores, que ha compartit el ca-
salot fi ns ara amb una altra religi-
osa amb més trajectòria a l’espai. 
“Aquí ja hem vist morir una dese-
na de germanes”, diu la germana.

La Compañía Cristo Rey, que re-
genta una escola privada a Múrcia 
com a principal emplaçament i 
que a Barcelona donava suport en 
l’assistència a menors amb difi cul-
tats, és relativament coneguda al 
barri, però cada dissabte a la tar-
da a les 17 hores encara hi ha hagut 
missa. “Aquest dissabte també n’hi 
haurà i explicaré per què marxem 
als feligresos que vinguin”, conclou 
la germana Dolores.

Al convent, que se situa just da-
vant del casal La Miranda i a to-
car del local que als anys noranta 

ment sobre el nou propietari del 
casalot. El Districte, de moment, 
s’escuda en el fet que ningú s’ha po-
sat en contacte amb l’administra-
ció local per demanar cap llicència 
d’obres, sempre en el cas que el con-
vent s’hagi de transformar.

El cas guarda una simili-
tud amb la venda del convent 
de les Missioneres del Santíssim 
Sagrament, que estava al carrer 
Encarnació 62-64 i que a fi nals de 
2011 es va vendre a la immobiliària 
Volumètric per fer-hi pisos. La reac-
ció veïnal, amb recollida de signa-
tures i protestes al Districte, no va 
impedir l’enderroc del convent, en 
ple nucli històric de Gràcia, però sí 
que va impedir la promoció immo-
biliària i l’adquisició posterior per 
part de l’Ajuntament. Ara l’espai és 
conegut com el Jardí del Silenci i di-
versos col·lectius del barri hi fan ac-
tivitats, a més de ser un dels punts 
de programació ofi cial de la Festa 
Major al mes d’agost.•

El jardí interior de la congregació, encara ben fl orit  Foto: A. B.

i dos mil va utilitzar l’Associació 
de Veïns Coll-Vallcarca s’hi arriba 
o bé des de peu pla en un dels re-
volts més alts del Coll del Portell 
o bé des de la gran escalinata que 
escurça el camí del carrer, quan 
aquest conflueix amb el carrer 
Sostres. A dins hi destaquen els ar-
bres i fl ors i una estàtua de Crist 
pels 50 anys de la congregació.

La venda del convent ha gene-
rat una certa inquietud en el veï-
nat, que dimecres al consell de bar-
ri de la Salut, que es va fer al Casal 
Cardener, va preguntar insistent-

La venda genera 
inquietud en 
el veïnat per la 
possible similitud 
amb Encarnació

A. B.

La nova de trinca Travessera de Dalt s’ha vist sac-
sejada aquest dimarts a primera hora de la tarda, 
cap a dos quarts de quatre, quan una ambulància 

ha perdut el control i ha topat contra tres conteni-
dors ubicats a l’altura del número 58. Els fets s’han 
succeït a les 15.35 hores quan el vehicle ha agafat 
l’avinguda després de baixar per Sant Josep de la 
Muntanya -venia de l’Hospital de l’Esperança buit- i 
s’ha estampat contra els contenidors. Com a resultat 
de la topada, un arbre ha quedat malmès i l’aparador 
d’un supermercat també ha patit desperfectes.•

Una ambulància causa 
un aparatós accident 
a Travessera de Dalt
Topa contra un arbre, malmet un 
aparador i embesteix 3 contenidors

L ’escola d’adults de l’acidH ha rebut el premi vila de 
Gràcia a la millor iniciativa pedagògica del 2016. 
El guardó posa en valor la tasca que ha fet aquest 

petit centre per a persones amb discapacitats psiqui-
ques. La iniciativa premiada ha consistit en elaborar i 
editar una guia sobre comerços de Gràcia que han ela-
borat els alumnes alhora que treballaven les diferents 
assignatures. Un dels mestres, Xec Juanico, explica 
que és una manera de que els alumnes “coneixin el 
barri i es donin a conèixer”.•

Una guía amb Gràcia, 
premi a la millor 
iniciativa pedagògica
El llibret es ven a 5 euros i es fruit 
de la feina d’alumnes de l’acidH

les quals es farà el 3 de juliol a la 
Miranda- i que es presentarà el 
pròxim 9 de setembre en el marc 
de la Festa Major de la Salut. La 
tècnica del pla, Georgina Rosell, 
ha donat detalls aquesta setmana 
dels treballs, que s’han pogut veu-
re indicats en un mapa durant el 
consell de barri celebrat al Casal 
Cardener.

En aquest mapa, per exemple, 
hi ha una seixantena de comerços 
que ja no existeixen, i que sobre-

tot es concentraven a la part alta 
del carrer Verdi però també als 
carrers Valldoreix o Maignon. Al 
mapa també s’han marcat una de-
sena de botigues amb una certa 
trajectòria que sí que encara hi són 
com els Mobles Ramos de l’avingu-
da de Vallcarca.

La presentació del mapa El co-
merç perdut es completarà amb 
una passejada històrica també du-
rant la Festa Major, que enguany es 
farà entre el 8 i l’11 de setembre.•

La Salut fa memòria de 60 comerços perduts
El pla comunitari exposarà per Festa Major, al setembre, un mapa d’una seixantena de botigues 
que no existeixen i que ara s’han detectat amb el suport de la gent gran del barri

A. B.

La vaqueria Valldoreix, la bar-
beria Medrano o el bar del Tío 
Paco són tres establiments de 

la Salut que ja no existeixen però 
que perviuen en la memòria de la 
gent gran (i de la no tan gran) del 
barri. El pla comunitari, amb el 
suport de voluntaris i veïns, està 
fent un mapa a partir de tres re-
unions programades -l’última de 

La Camiseria Pons del carrer 
Gran de Gràcia, tancada el gener 
de 2015, ha sortit a la venda als 
portals immobiliaris des de fi nals 
de maig al preu d’1,3 milions 
d’euros. També hi ha la possibilitat 
de lloguer al preu de 6.000 euros.
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Els gots de conscienciació. Foto: Cedida

A.B.

L a Festa Major del Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova se-
gueix en procés de creixe-
ment, sobretot des del salt 
endavant de l’any passat, i 

enguany afegirà noves activitats 
com a innovació en les festes del 
districte i també algunes altres 
com a trasllat d’actes que es fe-
ien, per exemple, a la Festa Major 
de Gràcia. 

En el primer cas, la convocatò-
ria, que enguany s’estira dos caps 
de setmana entre el 20 de juny i 
el 3 de juliol, servirà per fer una 
acció de sensibilització contra la 
violència masclista amb gots es-
pecialment dissenyats per a l’oca-
sió i amb el lema Grassot, lliure 
d’agressions sexistes. Els diners 
que es recullin dels gots no retor-
nats es lliuraran a una entitat de 
dones maltractades, a partir de la 

La Festa Major de Grassot 
escalfa motors estrenant gots 
contra la violència masclista 
La presidenta de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de la Sedeta, Antònia Sanjuan, 
farà el pregó d’unes festes que enguany aniran del 20 de juny al 3 de juliol

Sanjuan, presidenta de l’Associa-
ció de Pensionistes i Jubilats de 
la Sedeta. 

Sanjuan, que presideix l’enti-
tat des de l’any 2006, va rebre ja 
l’any 2014 un reconeixement cí-
vic a través de l’associació amb 
la medalla d’honor que l’Ajunta-
ment de Barcelona atorga a pro-
posta del Districte. L’Associació de 
Pensionistes és un referent im-
portant de la gent gran al barri i 
fa activitats de formació, espor-
tives, culturals i lúdiques, però 
sobretot ha destacat a l’hora de 
ser pionera en l’extensió del pro-
grama Radars de suport a la gent 
gran, que ara l’Ajuntament vol fer 
arribar a tots els barris. •

Mossos localitza 
una noia de Sant 
Cugat perduda 
a Gràcia
Els Mossos van localitzar 
dimarts la Desiré, una noia 
amb autisme, que es va 
perdre dissabte a Gràcia a 
on s’havia desplaçat des de 
Sant Cugat. La Fundació 
Gurú, a la qual pertany 
la noia, va fer pública la 
desaparició dilluns amb 
una cida a les xarxes 
socials a la qual s’hi van 
sumar la Guàrdia Urbana 
i els Mossos. La trucada 
d’una veïna va permetre 
localitzar la Desi a la plaça 
Urquinaona.

Breus

Les Festes 
Alternatives de 
Lennon, del 16 
al 20 d’agost
L’Assemblea de Festes 
Alternatives de la plaça 
Lennin (sic) ja té dates 
per a l’edició 2017 en el 
marc de la Festa Major de 
Gràcia: del 16 al 20 d’agost.

tria que facin les entitats organit-
zadores de la Festa Major. Es dóna 
la circumstància que la setmana 

passada els moviments socials del 
Coll van denunciar un cas d’agres-
sió en la festa programada al Parc 
de la Creueta del Coll.

En el segon cas, les activitats 
en clau feminista també augmen-
taran en el marc de la Festa Major 
de Grassot pel trasllat del cicle de 
cinema de dones que en les últi-
mes edicions de la Festa Major 
de Gràcia s’ha fet a la plaça de 
les Dones del 36.

I encara en tercer cas, i abans 
que es faci pública tota la pro-
gramació de la Festa Major de 
Grassot, també fonts munici-
pals han avançat que la prego-
nera de les festes d’enguany serà 
una dona, l’activista Antònia 

El cicle de cinema de dones que es feia 
a Dones del 36 canvia de Festa Major



L’Independent de Gràcia
16 de juny de 2017

6 Esports
Breus

El ‘Cata’ es 
proclama campió 
del playoff de 
Primera Catalana

El primer equip femení 
del CN Catalunya ha 
completat una temporada 
rodona després de 
derrotar el seu rival 
directe durant tot l’any, 
el CN Martorell, a la fi nal 
del playoff de la lliga. 
L’equip que entrena Gabor 
Egedi va vèncer per 9 
a 10 el primer partit, i 
per 11-9 el segon, i amb 
aquest triomf tanquen 
la temporada com a 
campiones de la lliga 
regular, del playoff i de la 
fase d’ascens, i ho han fet 
perdent només un partit 
en tota la temporada.

Llibert Céspedes, 
convocat per 
a la selecció 
catalana sub14
L’escaquista del Tres 
Peons, Llibert Céspedes, 
ha estat un dels sis 
escollits per formar part 
de la selecció catalana 
sub 14 que participarà al 
Campionat d’Espanya de 
seleccions autonòmiques 
que es disputarà a la 
localitat gallega de Padrón 
(A Corunya) del 21 al 25 
de juny. El campionat es 
jugarà amb el sistema 
suïs, a sis rondes, els 
equips estaran formats 
per quatre taulells, i la 
velocitat de joc serà de 90 
minuts per partida.

L’Europa femení 
tanca una temporada 
per a la història
Les gracienques han igualat la millor classifi cació 
històrica del club tant a la lliga com a la Copa Catalunya

Dues incorporacions, sis 
renovacions i dos ascensos. 
L’Europa ha anunciat dos fi txatges: 
Àlex Torres, provinent del 
Cerdanyola, i Àngel de la Torres, 
del Júpiter. S’han anunciat les 
renovacions de Canelada, Dani 
Pujol, Xavi Civil, Javi Navarro, Fer 
i Varona, a més de les de Cano, 
Alberto i Uri. A més, Ferran i Adri 
faran el salt al primer equip.

Albert Vilardaga

Aquesta temporada l’Europa 
femení s’ha guanyat el dret 
a ser considerat el quart 
millor equip de Catalunya, 
només superat pel Barça, 

l’Espanyol (i els seus filials), i el 
Seagull de Badalona. Les escapula-
des han tancat una temporada his-
tòrica, la quarta plaça aconseguida 
a la Segona Divisió, només per sota 
del fi lial blaugrana, el blanc-i-blau, 
i les badalonines suposa igualar la 
millor classificació històrica del 
club, que havia aconseguit la tempo-
rada 2013/2014. La temporada s’ha 
arrodonit amb la Copa Catalunya, 
les gracienques han superat les 
quatre rondes i s’han plantat a se-
mifi nals per quarta vegada en tota 
la història, on es veuran les cares 
amb el primer equip del Barça, se-
mifi nalista enguany de la Lliga de 
Campions, en un partit que es juga-
rà a fi nals del mes d’agost.

Després de més de 100 sessions 
d’entrenament i de més de 35 par-
tits disputats, l’entrenador, Álvaro 
del Blanco, reconeix que l’esforç 
de les jugadores ha valgut la pena: 
“Vam començar enllaçant bons re-
sultats i el punt d’infl exió va ser la 
victòria al camp del Barça per 0 a 
1, on feia 3 anys que no hi guanya-
va ningú. A partir d’aquell moment 
vam sortir a guanyar cada partit, 
i això ens va portar a lluitar pel 
playoff d’ascens fi ns al fi nal, i fi ns a 
les semifi nals de la Copa Catalunya”.

Millorar els resultats per la tem-
porada vinent és un repte valent 
que Del Blanco i el seu equip afron-

ten amb il•lusió: “Sempre s’ha d’in-
tentar millorar, pujar un graó més. 
La temporada vinent no anirem de 
tapades, però això ens ho hem gua-
nyat, i tenim qualitat per jugar el 
playoff d’ascens si seguim sent un 
equip unit com ho hem estat fi ns 
ara”.

Del Blanco té molt clar el secret 
de l’èxit d’aquesta temporada: “A 
nivell esportiu les jugadores tenen 
molta qualitat, entrenen bé, i fora 
del camp el vestuari ha estat una 
pinya, la unió és molt bona, i han 
superat moments menys bons do-
nant-se suport les unes a les altres, 
aquesta és la clau”. •

Les gracienques jugaran contra el primer equip del Barça a fi nals d’agost les semifi nals de la Copa. Foto: CE Europa.
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Horts urbans a la Vila: 
creix l’espai verd als terrats 

editorial

Més debat 
energètic 

L’esperada cançó de les Escoles + Sostenibles, El nou combustible, es va estrenar el passat dimarts 13 de 

juny, durant l’acte de cloenda al qual van assistir prop de 600 persones. L’intercanvi d’experiències, els 

tallers o una manifestació van ser la resta d’activitats d’una jornada intensa. 

En Robert i la Nina Strauss proposen un nou model d’autoconsum
Del 19 al 25 de juny se celebra la 
Setmana de l’Energia 2017, coinci-
dint amb la Setmana Europea de 
l’Energia Sostenible, una campanya 
de conscienciació que pretén 
sensibilitzar la societat en relació 
a l’estalvi i l’efi ciència energètica. 
Les entitats organitzadores que 
donen suport a la iniciativa són la 
Generalitat de Catalunya (a través 
de l’Institut Català d’Energia), les 
diputacions de les quatre provín-
cies catalanes, la Xarxa de Ciutats 
i Pobles cap a la Sostenibilitat, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelon, 
el Centre d’Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient de les comarques de 
Girona (CILMA) i l’Ajuntament de 
Barcelona. El suport institucional és 
força rellevant, la qual cosa fa que la 
iniciativa prengui rellevància i tingui 
prou ressò perquè arribi al ciutadà 
de manera clara. I, sobretot, perquè 
participi de les activitats que s’hi 
proposen. L’objectiu és clar: incre-
mentar el coneixement i la sensibi-
lització sobre la gestió energètica i 
la necessitat de canviar els nostres 
hàbits en el consum d’energia, fent 
especial èmfasi en el paper de la 
ciutadania en la transició energètica 
cap a un nou model d’energia neta. 
Una altra vegada, la responsabilitat 
ciutadana individual al centre del 
debat sobre el canvi cap a un altre 
model. Gràcia també té el seu 
programa d’activitats propi, pensat 
en la participación de ciutadans, 
infants i professionals. Esperem que 
aquesta setmana, amb la sobresa-
turació d’activitatats, celebracions i 
dies internacionals que hi ha, no es 
quedi en bones intencions. 

Escoles + Sostenibles

‘El nou combustible’, la cançó de les escoles
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Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

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

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

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

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

Serveis d’interès

escoles + sostenibles

El mapa de soroll de les escoles serveix per al mapa estratègic de Barcelona
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Escoles + sostenibles clausura el 
curs amb l’estrena d’un nou himne
El passat dimarts 13 
de juny prop de 600 
persones van assistir a 
l’acte de cloenda mul-
titudinari amb inter-
canvis d’experiències, 
tallers, una manifesta-
ció i l’esperada estrena 
de la cançó de les Es-
coles + Sostenibles “El 
nou combustible”. 

Escoles + Sostenibles

A diferència d’altres anys, que 
s’organitzaven dos actes dife-
rents (un per a infan  l i primària, 
i l’altre per a secundària i batxi-
llerat), la jornada del 13 de juny 
s’ha celebrat conjuntament, i ha 
aplegat al voltant de 600 perso-
nes entre alumnat i professorat.

Enguany l’acte de cloenda 
ha estat molt especial degut a 
l’estrena en primícia d’’El nou 
combustible’, una cançó ela-
borada al llarg de l’any de for-
ma par  cipa  va entre el grup 
musical Xiula i totes les Escoles 
+ Sostenibles que han volgut 
par  cipar-hi. La cançó pretén 
ser un himne, un cant que 
remarca la necessitat d’aplicar 
la sostenibilitat en els hàbits 
diaris i apoderar l’alumnat so-
bre el seu paper fonamental en 
aquesta tasca.

La jornada de cloenda va 
començar a les 9 del ma   a les 
Cotxeres de Sants per als estudi-
ants de secundària i a les 10 h al 
parc de l’Espanya Industrial per 
als centres de primària.

Del 19 al 25 de juny se cele-
bra la Setmana Europea de 
l’Energia Sostenible, una cam-
panya que pretén sensibilitzar 
la societat amb relació a 
l’estalvi, l’efi ciència i la gene-
ració energètica. En el marc 
d’aquesta celebració, diverses 
entitats i equipaments de 
la ciutat coorganitzen unes 
visites i activitats relaciona-
des amb l’efi ciència, l’estalvi 
i la sobirania energètica per 
fomentar l’exercici com a 
ciutadans compromesos.

Dissabte 10 de juny
Tret de sortida de la Setma-
na de l’Energia: Una matinal 
plena d’activitats al Parc de 
la Creueta del Coll. 
Sembra natura: plan-
tes aromàtiques. De10 
a 12 h. A càrrec de Sembra 
Natura.
Fes-te una placa solar 
de viatge. De 10.30 a 
14.00 h. Construeix-te una 
petita placa solar per em-
portar-te-la allà on vulguis i 
carregar petits aparells elec-
trònics. A càrrec de l’Ateneu 
de Fabricació de La Fàbrica 
del Sol.
Dissenya un parc d’a-
trac cions. D’11.30 a 13.30 
h Activitat familiar. 
Amb DB Arquitectura.
Vermut amb bona 
energia. De 12 a 14. Es-
pai informal de converses 
i debat sobre l’actualitat 
energètica amb la presència 
d’experts i un petit refrigeri. 

Setmana 
de l’energia 
sostenible

Durant les primeres hores 
del ma  , es van realitzar dife-
rents ac  vitats. Per una banda, 
els estudiants de secundària 

emplaçats a les Cotxeres de 
Sants realitzaven un intercanvi 
d’experiències en el qual es van 
poder presentar projectes molt 
interessants elaborats al llarg 
del curs. Horts, compostatge, 
contaminació acús  ca, qualitat 
de l’aire, mobilitat, biodiversitat, 
prevenció de residus, transfor-

Escoles + Sostenibles

Diferents imatges de la clausura la passada setmana

mació de pa  s... són algunes de 
les temà  ques que es van poder 
veure en aquest intercanvi en 
format “Marketplace”.

Per l’altra banda, els infants 
de primària que es trobaven 
al Parc de l’Espanya Industrial 
es van repar  r en 11 tallers de 
jocs coopera  us, coreografi es, 
construccions amb fusta i canyes 
i per a potenciar els sen  ts mit-
jançant la sorra i l’aigua.

A mig ma  , els estudiants de 
secundària van organitzar una 
manifestació per tal de visibilit-
zar i reivindicar la importància 

de l’educació ambiental. “Som 
combustible, l’escola sosteni-
ble”, “Menys pol·lució i més edu-
cació” i “Units som invencibles” 

són alguns dels lemes que es 
van poder sen  r pels carrers de 
Sants acompanyats de pancartes 
i tambors.

La manifestació de l’alumnat de secundària per l’educació ambiental

La cançó s’ha elaborat 
de forma participativa 

entre l’alumnat i el 
grup Xiula

Els estudiants de 
secundària es van 

manifestar per 
l’educació ambiental
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la sostenibilitat de la ciutat “A 
Donald Trump, que diu que el 
canvi climà  c no és important, 
li diem que a Barcelona sí que 
hi lluitarem, i hi lluitarem des 
de les escoles. Creem una ciutat 
habitable, on hi puguem jugar, 
on hi puguem viure”, va asse-
nyalar Janet.

Per concloure l’acte va arribar 
el moment més esperat, l’es-

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sostenibles

La marxa els va conduir des 
de les Cotxeres fi ns al parc de 
l’Espanya Industrial, on es van 
reunir amb les escoles de primà-
ria que es trobaven prac  cant la 
coreografi a de la cançó. 

Posteriorment la 5a  nenta 
d’alcaldia, Janet Sanz, va fer un 
breu discurs en el qual va desta-
car la importància i el paper clau 
de les escoles per aconseguir 

Escoles + Sostenibles

L’alumnat va poder compartir diferents experiències en un ambient festiu i distès

Exercici de reciclatge imaginatiu a l’escola Jujol. Els 
guarnits fabricats pels alumnes de l’escola Jujol amb motiu del 
Bicentenari de la Festa Major de Gràcia ha resultat un exercici 
creatiu de treball col.lectiu i de reciclatge amb molta imaginació: 
el Mar, dels alumnes d’infantil i l’envelat, fet per cicle superior.

Albert Vilardaga

pectacle musical amb la banda 
Xiula en què es va estrenar en 
primícia la cançó de les Escoles 
+ Sostenibles, sota el  tol “El 
nou combus  ble”. Tots i totes 
no vam poder estar-nos de 
cantar i ballar l’himne creat de 
forma conjunta i par  cipa  va 
per les escoles del programa al 
llarg d’aquest curs en un ambi-
ent molt fes  u.
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“Barcelona i Gràcia haurien d’explorar 
molt més els horts al terrats”

Entro a casa seva i veig les tres 
petites terrasses totes plenes 
d’alls, de pebrots, de carabasses, 
de tomàquets, de pastanagues... 
Com va començar tot això?
Bé, nosaltres som estatunidencs, però 
abans de venir a Barcelona havíem viscut 
a diferents països de l’Àfrica. Allà sempre 
havíem tingut espai per a sembrar el que 
volguéssim i poc a poc vam anar agafant 
el gust a això de la pagesia. Un cop instal-
lats a la ciutat vam demanar-nos com ho 
podíem fer per seguir tenint un hort i 
només vam trobar una resposta: si no hi 
ha prou espai verds a la ciutat haurem de 
fer-nos el nostre propi espai verd.

Com veuen la ciutat de Barcelona 
en matèria d’horts urbans?
Creiem que és una matèria pendent, 
s’estan fent coses però potser no s’acaba 
d’encertar. Per una banda, es treballen 
molt bé els horts urbans en descampats, 
arran de terra. Tant des de l’Ajuntament 
com des d’alguns col.lectius veïnals s’està 
impulsant bastant aquest model. El pro-
blema és que això no és sufi cient, perquè 
el model és molt limitat. L’Ajuntament 
ofereix per exemple horts a persones 
majors però no arriba transversalment a 
tota la societat.

Quin creieu que és la funció 
d’aquests horts?
Està clar que la funció dels horts són 

En Robert i la Nina Strauss 
són un matrimoni de nous 
graciencs vinguts dels Estats 
Units. Abans d’instal·lar-se a 
prop de la Plaça del Diamant 
la parella havia viscut a l’Àfri-
ca. Allà tenien una planta 
baixa amb un ‘backyard’ gran 
on sembraven tot tipus de 
fl ors i hortalisses. En arribar 
a Barcelona, només trobaren 
una manera de mantenir el 
seu hobby com a pagesos: 
muntar un hort hurbà a la 
seva nova llar.

Panoràmica de l’hort urbà que han construït en Robert i la Nina Strauss a prop de la plaça del Diamant

produir hortalisses, però va molt més 
enllà. L’agricultura durant el lleure per-
met conèixer millor com ens alimentem 
i, sobretot, crear comunitat. Un dels 
problemes del que comentaven abans, de 
donar horts als jubilats, és que aquestes 
persones treballen sovint soles i no fan 
arribar tot el seu coneixement a la resta 
de la societat.

Nosaltres creiem que seria més útil 
impulsar tallers amb infants i amb la resta 
de les persones. Una de les funcions de 
l’agricultura urbana ha de ser crear i en-
fortir la comunitat. Dedicar-te a això amb 
els teus veïns és sempre més enriquidor 
que fer-ho sol o, com nosaltres, en parella.

Què recomaneu fer, llavors?
Bé, nosaltres no som més que uns veïns 
de Gràcia que estem molt agraïts a la 
ciutat de Barcelona per haver-nos acollit. 
De tota manera, crec que si l’Ajuntament 
aposta per models d’agricultura urbana 
sostenible, hauria de passar a l’acció i 
començar a fomentar altres models, com 
estan fent altres ciutats europees. Una via 
possible és la d’assessorar o subvencionar 
particulars o comunitats de veïns que 
vulguin començar a crear espais verds a 
casa seva, al seu pati o als seus terrats. De 

Jaume Ribas

veritat creiem que l’Ajuntament té molt 
bones intencions, però no està aplicant 
solucions prou imaginatives. Si Barcelona 
vol estar al nivell d’altres ciutats europees 
ha de fer un pas més.

Quins són els benefi cis de sem-
brar als terrats com feu vosal-
tres?
Molts. Per una banda, és el nostre hobby 
i hi produïm molta verdura, no cal dir-ho. 
Per altra, és una manera d’aprofi tar els 
residus, a través del compost. Però més 
enllà d’això, que és gairebé obvi, hi ha més 
coses. Nosaltres ho cultivem gairebé tot 
en caixons de fruita reciclats i tenim altres 
materials, com la malla que protegeix les 
verdures del terrat dels ocells, que també 
són agafats del carrer. Els terrats verds 
són una molt bona manera de reciclar i 
aprofi tar els residus.

A més, el fet de tenir els sostres sem-
brats fa que la casa sigui més fresc a l’estiu. 
La capa de vegetació no només embelleix 
el paisatge urbà i casa nostra, també funcio-
na com a climatitzador natural per a la casa.

Heu dit que per sembrar feu 
servir compost que elaboreu 
vosaltres mateixos.
Així és. Aquest matí he recollit 40 quilos 
de fruita podrida a tres fruiteries de la 
Vila. Imagina la quantitat de residus or-
gànics que produeix tot Barcelona cada 
dia! És increïble tot el que la gent llança 
i fa malbé. Nosaltres fem servir aquests 
residus per fer compost, que és un tipus 
d’adob natural ecològic que permet 
substituir gairebé totalment la terra i els 
fertilitzants. Funciona en uns cubs on la 
humitat, la temperatura i alguns cucs i 
altres éssers vius més petits van desfent 
la matèria orgànica. És un procés natural 
que es dona als sòls de la natura i que 
recreem per obtenir aquest compost.

Jo recomano a tothom que tingui espai 
i una mínima infraestructura que s’hi posi, 
perquè realment val la pena. Ajudem al 
planeta, aprofi tem matèria que d’una altra 
manera llençaríem i a més obtenim un 
producte molt bo i molt útil per a l’hort.

Jaume Ribas

Si l’Ajuntament aposta 
per models d’agricultura 

urbana sostenible, hauria de 
passar a l’acció i començar a 

fomentar altres models
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Editorial

Última oportunitat per al verd

Gràcia ha estat tradicionalment una Vila desafortunada per a l’es-
pai verd, malgrat que no ha tingut en la majoria dels cinc barris 
del districte una composició cruel com la de l’Eixample. Poc a 

poc les places, que donen l’essència al territori, es van anar omplint 
de ciment entre fi nals dels 80 i principis dels 90 i la mandra o la poca 
capacitat d’imaginació dels tècnics van evitar pams de verd més enllà 
d’uns quants arbres col·locats amb més o menys fortuna. Els grans ei-
xos van córrer la mateixa sort: les magnòlies del carrer Gran que va 
posar Sandoval han aconseguit dissimular la forta calor que aquests 
dies es deriva d’una mala política que ara malda contra la contamina-
ció i només busca solucions en la reducció del trànsit; a Lesseps, fruit 
del mandat d’Espriu, ha arrelat una mica de verdor, tota la que va fra-
cassar estrepitosament a la plaça Dones del 36 o que es va tornar sau-
ló a la plaça del Nord. Aquesta plaça, dit sigui de pas, de tant en tant 
perd més arbres que no pas en guanya. Si Albert Musons, un dels seus 
defensors, aixequés el cap...

En aquest context, el nou 
govern de forta presència eco-
logista ha plantejat una refor-
ma llargament esperada per 
a Pi i Margall que aposta per 
franges  de verd, de quatre i 
set metres segons l’opció, en 
l’espai central i en una redis-
tribució que té en compte vo-
reres més amples, menys tràn-
sit i més transport col·lectiu i saludable. També sembla que hi haurà 
verd en aquestes grans voreres i que els serveis quedaran ben arren-
glerats i ajudaran a oblidar el desordre imperant en un espai tan am-
ple. L’argumentari ofi cial parla d’un corredor verd entre el Parc de la 
Ciutadella i el Parc de Collserola, però primer caldrà que s’aprovi un 
projecte dels tres plantejats i després que s’apliqui i, si guanya un dels 
que té més espai verd, es conservi com Gràcia es mereix.•

La Travessera de Dalt s’ha acabat abans que els jardins 
Menéndez y Pelayo, quan havia de ser a l’inrevés. Els mo-
viments en aquest últim espai van començar el 2014, es 
va acabar el pàrquing el desembre i aquest juny es re-

prendran. Ara el discurs del Districte és que un cop s’ha acabat la 
Travessera els toca als jardins. Però hi ha un matís: la reforma del car-
rer Maignon, en el tram Verdi-Jardins, serà per on arrencarà l’arran-
jament “i anirem baixant cap avall”, diuen les fonts ofi cials. Encara 
pengen dels balcons les peticions de dimssió del regidor que es van 
penjar ara fa un any. No van agradar...

El
depen-

dent
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de Gràcia

Cartes al director

Escola sense notes

Fa uns dies la consellera d’ensenyament 
ha anunciat que a les escoles es tornarà 
als butlletins de notes però sense notes. 
Enlloc d’indicar qualifi cacions numèri-
ques de l’1 al 10, el vailet rebrà un informe 
amb frases on mai s’indicarà si ha suspès. 
En certa forma s’està repetint el passat 
progressa o no adequadament. El model 
pedagògic que hi ha darrera tot això és 
l’anomenat per competències, on ja no 
s’avaluarà tant matèries i coneixements 
estudiats sinó més les habilitats demos-
trades pels infants, es valorarà més el sa-
ber aprendre que el que realment s’aprèn. 
Per tal d’assolir tot això caldrà que els do-
cents treballin més hores, amb més ganes 
i amb més formació en aquestes teories 
pedagògiques de l’aprenentatge fàcil, fe-
liç i fugaç. Davant tots aquests fets, i re-
visant les passades dècades, és obvi que 
la història educativa es repeteix. Fa força 
anys que hi ha uns teòrics de l’educació 
que dissenyen coses des d’un despatx 
allunyat de l’aula amb la intenció de re-
baixar continguts a Primària, Secundària 
i fi ns i tot a Universitat. A tal efecte as-
seguren que cal més educar en habili-
tats i competències que no pas ensenyar 
coneixements. Argumenten que, en la 
societat del futur, les habilitats serviran 
més que els coneixements estudiats. El 
problema és que el futur és incert i no po-
dem consultar a endevinadors al respec-
te. El greu del cas és que sense ensenyar 
coneixements contrastables, els alumnes 
del demà no podran ser innovadors amb 
coneixement de causa. A més, qui per 
coneixements i experiència té realment 
autoritat educativa són els professors 
versats en l’aula i no pas els teòrics de 
l’educació. Tot i així, i com va dir la conse-
llera, aquesta vol endegar una gran i crea-
tiva revolució pedagògica fonamentada 
en aquests teòrics. Cal aclarir que aquesta 
tempesta caurà majoritàriament sobre 
els docents però poc sobre l’administració 
i les famílies. La pregunta clau a la conse-
llera és, ¿aquesta revolució garantirà que 
continuem ensenyant els ja baixos contin-
guts actuals? Sols cal que respongui un sí 
o un no verifi cables.
D. Rabadà

Ull de 
dona

Conxa Garcia

E l Moviment Ibèric Antinuclear a 
Catalunya planteja impulsar una 
ILP pel tancament ordenat de cen-

tral nuclears. Entre el 2020-21, 6 dels 
7 reactors nuclears que hi ha a l’Estat 
espanyol, entre ells Vandellós2, Ascó1 i 
Ascó2, fi nalitzaran el seu cicle de fun-
cionament. Les empreses voldran re-
novar permisos quan els ho permeti la 
llei: Vandellós2 el juliol-2017 i les d’As-
có l’octubre-2018. El 2016 el Consell de 
Seguretat Nuclear decidí separar la con-

cessió de renovació de llicència d’ex-
plotació de les revisions de seguretat! 
Garoña ja té l’informe favorable (fi ns 
als 60 anys de funcionament!). Un greu 
precedent. Tenim nuclears envellides, 
havien de funcionar entre 30 i 40 anys. 
De fet, no s’haurien d’haver construït, 
pels problemas de carácter ambiental 
per a la salut de les persones i el conjunt 
de sers vius, pel malbarat econòmic i la 
inseguretat que comporten: fallades de 
seguretat, generació de residus, emis-
sions radiactives, contaminació de la 
mineria d’urani, ús per a fi nalitats mi-
litars. Una ILP seria més efectiva en la 
lluita contra l’aliança econòmica, me-
diática i política pro nuclear, que ha cre-
at un mur de silenci que només pot ser 
superat per un moviment social el més 
ampli possible. Un nou model energètic 
és possible i viable.•

Nuclears

Tenim nuclears 
envellides, havien 
de funcionar entre 
30 i 40 anys

Primer caldrà que 
s’aprovi un projecte 
amb verd i es conservi 
com Gràcia es mereix

Què en 
penseu 
de les 
propostes de 
reforma del 
del carrer Pi 
i Margall? Borja Delgado 

Dependent

Que facin obres sempre és una mo-
lèstia. Que treguin tants carrils i 
les zones d’aparcament no crec que 
sigui bo en una via comercial on hi 
ha permanentment càrregues i des-
càrregues. Si al fi nal fan un passeig 
central, hi haurà menys gent per les 
voreres i per tant a les botigues.

Elena López
Comerciant

M’agrada sobretot l’opció A i que 
la zona verda sigui a les voreres. 
Tenir ombra i un passeig agradable 
ajudarà el negoci i sempre és més 
agradable que caminar entre els 
carrils de cotxe.

Xavier Serena
Comerciant

L’any d’obres serà un problema, 
però m’agrada que vulguin fer la 
reforma. Prefereixo l’opció A, que 
contempla voreres més amples i 
que les separa del carril bici. Crec 
que és el millor pel comerciants.

Martí Fanlo
Veí i estudiant

La idea m’agrada, però em preocu-
pa que hi hagi problemes de trànsit 
si redueixen els carrils i els aparca-
ments. Estic d’acord en el fet que 
es faci un bon carril bici i per des-
comptat serà més agradable pas-
sejar, serà més ample i amb zones 
verdes.per Jaume Ribas
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Opinió convidada
El 

bloc

Guerrillers de la Salut

Albert Balanzà

No tenen tanta atracció mediàtica 
com els veïns de la Vila de Gràcia 
ni són tanta gent com al Camp d’en 

Grassot, ni òbviament són tant expeditius 
com els do it yourself de Vallcarca. Però 
amb els anys i un bon grapat d’exemples, 
ja puc dir que els veïns de la Salut em te-
nen el cor robat. En primer lloc els que 
ja no hi són: en Quim Torras i en Joan 
Sagnés, l’un va ser el primer vicepresi-
dent del consell de barri -s’estimava com 
ningú l’Independent- i l’altre sempre el 
recordarem per l’excel a mà que un dia 
va portar recomptant vehicles abando-

nats. Què dir, de l’Elisa Castells, la dona 
que ella sola ha assumit la responsabili-
tat -picant pedra, portes i telèfons de qui 
calgués- per salvar l’ermita de la Salut. Hi 
ha, esclar, el Lozano, sempre atent als bu-
sitos, als petits canvis que ningú percep 
al Park Güell o als Independents que fal-
ten a la farmàcia de la Rambla Mercedes. 
De la Salut també ha sortit el millor di-
rector del Pla Estratègic de Turisme que 
Barcelona pot tenir, l’Albert Arias, un tio 
que ho sap tot (el per què i el per què no) 
de la massifi cació turística. N’hi ha molts 
més: en Joan Josep Isern, l’escriptor, que 
la setmana passada em va posar sobre la 
pista d’unes fotos; o la Txell Fontanals, 
que aquesta setmana ha estat la primera 
a veure i a informar de la castanya d’una 
ambulància que ha matat el primer arbre 
de la nova Travessera de Dalt. I aquesta 
setmana he pogut assistir a la pentinada 
que la pintora Teresa Llácer els ha fotut 
als del Districte: “Tinc 84 anys, no tinc ne-
cessitat de tenir mail però tinc sentit cívic 
i vull assabentar-me de les reunions; envi-
eu-me-les per correu”. No és estrany que 
en aquest barri el pla comunitari funcio-
ni. Uns herois, a la Salut.•

Opinió convidada
Assemblea llibertària L’Oca de Gràcia

De plaça del Sol a Sun Square

D ivendres a les 11 de la nit, la plaça del Sol és plena 
com un ou. Arriba la Guàrdia Urbana i fa fora la 
gent que seu a terra. Si no te’n vas, t’enduràs una 
multa. L’argument: el soroll i el consum d’alcohol al 
carrer. Mentrestant, les terrasses continuen funcio-

nant a ple rendiment. Que a les terrasses no es beu alcohol? 
Que les terrasses no fan soroll? Com es pot ser tan hipòcrita? 
Per què un guiri pot deixar-se 3 euros en una canya i un veí o 
veïna que no vol pagar preus desorbitats no pot fer petar la 
xerrada asseguda a terra? Vet aquí el cinisme del discurs del 
“civisme”. La diferència entre el que està permès i el que està 
prohibit no ve donada per la recerca d’una millor convivèn-
cia, sinó que és una manera de perseguir aquelles conductes 
i persones que no encaixen en el model de ciutat que els po-
ders polítics i econòmics pretenen imposar. 

Fa dècades que la plaça del Sol és un espai de vida noctur-
na. Des de fa uns quants anys, però, quan arriba la calor, l’es-
pai es massifi ca cada vespre. D’on surt tanta gent? Només cal 
passejar-se per allà per adonar-se que el català o el castellà 
s’escolten poc. Centenars de turistes ocupen la plaça. I no hi 
són per casualitat. Han arribat fi ns aquí perquè l’Ajuntament 
ho ha permès. Ho ha permès fent tot el possible per conver-
tir un espai de reunió veïnal en una atracció més del parc 
temàtic de la Marca Barcelona. Primer van treure la pèrgo-
la i els bancs, i els van substituir per terrasses. Si vols seure, 
paga. I paga un ull de la cara. Tot seguit, un edifi ci que podia 
donar habitatge a una vintena de veïnes i la botiga de que-
viures que tenia als baixos van ser reconvertits en un hotel 
amb piscina a l’àtic que ha esdevingut, amb tota la raó, sím-
bol de la destrucció turística de la Vila. I per als guiris més 
bohemis, que volen afegir-se a la tradició indígena de seure a 
terra, obrirem unes quantes bodegues perquè es comprin la 
llauna de cervesa d’importació ben fresqueta.

A la vegada, és cert que a la plaça no hi trobem només 
turistes, sinó també gent de Barcelona que ve a passar la 

tarda. I per què no ho fa a la plaça del seu barri?  Doncs 
perquè l’Ajuntament fa molts anys que va donar a Gràcia 
la funció de ser un districte d’oci per a gaudi de tota la 
ciutat. La invasió turística ha estat un fenomen posterior, 
que s’ha instal·lat sobre un terreny ja ben adobat per les 
polítiques municipals. 

Òbviament, el veïnat dels voltants es queixa de l’enre-
nou que es munta cada nit. En primer lloc, quin veïnat? 
A un veí que vulgui pau i silenci, mai se li ocorreria llogar 
un pis a Sol. Més aviat haurà de marxar del barri perquè 
els hotels, els pisos turístics i l’especulació immobiliària 
han deixat pels núvols el preu dels lloguers. Ara però, vet 
aquí un senyoret de butxaca farcida que ha vingut a viu-
re a Gràcia perquè està de moda i després es queixa que la 
moda és massa sorollosa. Doncs que es foti. Pel que fa a les 
poques veïnes “de tota la vida” que queden a la plaça, com-
prenem perfectament el seu malestar. Però s’equivoquen 
de culpable: no és un problema d’ “incivisme”, és el resultat 
de les decisions preses per la institució més “cívica” que hi 
ha, l’Ajuntament de Barcelona. En tot cas, la gent es queixa 
i l’Ajuntament actua. Contra qui? Contra ell mateix, que és 
qui ha convertit Sol en el que és ara? No! És més fàcil re-
primir al jovent autòcton que porta tota la vida fent ús de 
la plaça. Que si porros, que si perrofl autes... tota l’artilleria 
del prejudici i el classisme contra aquelles persones que no 
són rendibles ni queden bé al paisatge de postal que es vol 
vendre al turisme. •

Sense tanta atracció 
mediàtica ni tants ni 
tant ‘do it yourself ’, però 
a la Salut hi ha herois  

No és un problema d’”incivisme”, 
és el resultat de les decisions preses 
per l’Ajuntament de Barcelona.  

Primer número d’una revista llibertària
El 12 de juny de 1888 apareix a Gràcia el primer número de l’òrgan anarcosindicalista Tierra y 
Libertad. Els fundadors foren el sabater Martí Borràs, el sastre Emili Hugas i el mestre d’escola 
Joan Montseny, més conegut com a Federico Urales, pare de la famosa líder de l’anarquisme 
català i espanyol Frederica Montseny. D’aquesta Tierra y Libertad gracienca se’n publicaren 23 
números, fi ns al 6 de juliol de 1889. El nom de Tierra y Libertad seria utilitzat més endavant per 
altres publicacions del moviment llibertari.

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

Notícies de la Gràcia independent
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Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Exposicions
Fins al 28 de 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 16 de juliol
Guarnir el món de festa. Espai Urbà. 
Espai Humà. L’Envelat als Jardinets de 
Gràcia acull l’exposició Guarnir el món el 
món de festa. Espai urbà, espai humà, de 
Josep Fornés promoguda per la Fundació 
Festa Major en el marc de la programa-
ció del Bicentenari. L’exposició propo-
sa un recorregut emocional comparatiu 
per l’espai urbà que la festa transforma 
en espai humà en ciutats com Barcelona, 
València, Lisboa o Medellín. La mostra 
presenta gran quantitat d’elements etno-
gràfi cs de les ciutats escollides: Gràcia, 
amb la seva Festa Major d’agost; València, 
amb les Falles de Sant Josep; el barri d’Al-
fama, amb les festes de Santo António; 
i Medellín, amb l’emotiu Desfi le de 
Silleteros de Santa Elena durant la Feria 
de las Flores. En els diferents àmbits hi ha 
objectes, fotografi es i audiovisuals. A més, 
durant el mes de juliol se celebraran di-
verses activitats i festes dedicades a cada 
ciutat.
L’Envelat de Jardinets

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 16 de juny
Xerrada-col·loqui: Gestionar una ciutat 
turística, una estratègia col·lectiva. A 
càrrec d’Albert Arias, Sans, geògraf, di-
rector del Pla estratègic de Turisme de 
Barcelona.
Espai 1 de la Biblioteca Jaume Fuster (Pl. 
Lesseps), a les 19 h. 

Teatre: Guerra, exili i auxili
La Fontana (Gran de Gràcia, 190-192), a 
les 19h.

Concert: Blackfeet Live & CMYK
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 21h.

Concert: Eliseo Parra
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 22h.

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

Concert: Calavera + Marta Delmont
Nota79 (Vallirana, 79) a les 22h.

Concert: PD Xispas, Ernest Bombí, 
Mashroom i Sonats Apart.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190-192), a 
les 22h.

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

Dissabte 17 de juny
Teatre: Peus descalços sota la lluna.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190-192), a 
les 18h.

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

Concert: Coll Reggae Sound System.
Mirador  Joan Salas (Camí de Can Móra, 
1) a les 21.30h.

Barcelona Cospel Messengers.
Nota79 (Vallirana, 79) a les 22h.

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

Diumenge 18 de juny
Taller sobre racisme al carrer.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12.30h.

Taller sobre racisme institucional.
La Violeta (Maspons, 6), a les 17h.

Teatre: Peus descalços sota la lluna.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190-192), a 
les 18h.

Concert: Marco Mezquida.
Nota 79 (Vallirana, 79), a les 19.30h.

Nit de trobadores.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 19.45h.

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

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

Dilluns 19 de junya
Xerrada: Nanotecnonlogia i art.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 

104), a les 19h.

Dimarts 20 de juny
Sweet Gipsy Swing Nights.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30h.

Dimecres 21 de juny
Presentació de les parelles lingüístiques 
del programa Voluntariat per la llengua. 
Envelat dels Jardinets de Gràcia, a les 
18.30 h 

Plantes del nostre entorn. Herbes de Sant 
Joan. Per recordar els vells costums de 
recol·lectar fl ors i herbes, tot passejant pel 
bosc de l’equipament, i fer preparats na-
turals segons els antics costums remeiers. 
Cada participant es podrà endur els pre-
parats que realitzem. A càrrec de Roser 

Torres. Cal inscripció.
Aula Ambiental Bosc Turull, a les 18.30h.

Loquetorroting 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.

Blues Dance amb The Blues Prisoners
Nota 79 (Villirana, 79), a les 22h.

Dijous 22 de juny
Concert: Linotip + Roger Margarit.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 
21.30h.

Concert: Playground.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 21.30h. 

Entitats

Amb el suport de

Guarnir el món de festa. Espai Urbà, Espai Humà. 
Aquest dissabte s’inaugura l’exposició de Josep Fornés amb la projecció 
de L’última festa en llibertat, enregistrada per Francisco Rojo durant 
la Festa Major de 1935. Per contextualitzar el fi lm es comptarà amb la 
participació de l’historiador Manuel Pérez Nespereira, de la documentalista 
Montserrat Garrich i dels balladors de l’Esbart Català de Dansaires. Després 
Josep Fornés conversarà amb la Teresa Rojo, fi lla del realitzador.
Dissabte 17 de juny al CAT  a les 19 h, recorregut fi ns 
a l’envelat de Jardinets a les 20.45 h

Recomanem

Divendres, 16, dissabte 17, diumenge 18 
i divendres 23 de juny
Musical: Vespre de juny.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h, dg 
a les 18 h

Dissabte 17 de juny
Concert de cant coral i cobla, amb la Coral 
Mare de Déu del Coll i la Cobla Sabadell. 
Amb els Gegats del Coll i la Malèfi ca.
Alberg de la Mare de Déu de Montserrat 
(Pg. Mare de Deu del Coll 41-51), a les 
20.30 h

Diumenge 18 de juny
Racons de contes. Titelles.
Lluïsos de Gràcia (Pl.Nord), a les 12 h

Dimarts 20 de juny
La seu del Districte connectada al sol. 
Visita a la primera instal·lació municipal 
que té seguidors solars per ser més efi ci-
ent i que genera per a l’autoconsum de la 
mateixa seu. Amb motiu de la Setmana 

Europa de l’energia sostenible. A càrrec 
de TERSA. Organitza Lluïsos de Gràcia.
Seu del Districte (Pl. de la Vila, 2), a les 
18 h

Travessant fronteres: Estem aquí i ara 
què? Acte en el marc del dia de les perso-
nes refugiades. Activitat artística perfor-
mativa, concert de soul amb Zoé Ranié 
Harris i taula rodona La realitat de les 
persones refugiades al terrtitori: què po-
dem fer des dels barris?
Plaça del Diamant, a partir de les 10.30 i 
fi ns les h
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Com dibuixar la societat. El 
proper dijous 29 de juny a les set 
de la tarda tindrà lloc el col·loqui 
‘Dibuixar la societat’ a la Llibreria 
Altaïr. Un diàleg entre Mina Nasr i el 
periodista i documentalista gracienc 
Marc Almodóvar on és conversarà 
al voltant de l’obra de l’artista i les 
seves  implicacions sociopolítiques.

L’artista egipci mostrarà la seva obra a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà de Gràcia la primera setmana de juliol. Foto: Jiwar

Silvia Manzanera

Mina Nasr és l’artis-
ta convidat per l’en-
titat gracienca Jiwar 
Creació i Societat per 
mostrar la seva obra a 

la ciutat. La residència, en un pro-
jecte conjunt que desenvolupa des 
del 2012 amb la fundació sudafri-
cana Africa Centre, acollirà l’artis-
ta d’origen egipci amb l’objectiu 
d’oferir un espai on desenvolupar 
la seva obra i establir vincles amb 
la ciutat i els artistes locals, per fo-
mentar -segons expoliquen des de 
Jiwar- l’obertura d’una via de dià-
leg entre un creador d’imaginari 
no occidental i la pròpia xarxa ur-
bana amb tot el que això implica.

Durant la seva estada a 
Barcelona, Nasr presentarà una 
instal·lació a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà de Gràcia del 2 al 15 
de juliol, compartint espai amb 
XABACA, un projecte a tres ban-
des Jiwar, Fundación Al Fanar  i 
Novact, que va tenir lloc durant el 
passat mes de març i que comp-
ta amb la cantautora palestina 
Haya Zaatry, l’artista visual liba-
nesa Fatima Mortada, les cineas-
tes marroquines Houda Lakhdar i 
Sofi a Aissaoui i la il·lustradora tu-
nisenca Farah Ben Mansour.

Malgrat la seva formació com 
a escultor a la facultat de Belles 
Arts de la Universitat d’Helwan 
(El Caire), Nasr treballa a través 
de gràfi cs, instal·lacions informà-
tiques i dibuixos, sempre reme-
tent al contrast i dualitat pròpia de 
l’escultura expressada a través de 

Jiwar i Africa Centre 
mostren a l’OAC la 
instal·lació de l’artista 
egipci Mina Nasr          
Compartirà espai amb un projecte de dones contra la censura

llums i ombres. Amb la seva obra, 
l’artista egipci busca explicar els 
canvis que experimenta la socie-
tat conseqüents als esdeveniments 
sociopolítics que marquen l’actua-
litat. El seu treball és una crònica 
i crítica social fortament infl uen-
ciada per dos successos que han 
marcat l’actualitat del seu país: 
La Primavera Àrab i la Revolució 
Egípcia. La refl exió sobre la con-
dició humana està molt present en 
l’obra de Nasr, tractada a partir de 
la mateixa estructura del cos i so-
bre com aquest es relaciona amb 
el seu entorn.•

Trobada d’època 
dels festers 
a l’envelat  
Festa de disfresses dels membres 
dels carrers i d’entitats en un dels 
actes del Bicentenari de la Festa 
Major el passat divendres

Els convidats van posar en un ‘photocall’ especial Foto: Josep M. Contel

S. M.

De la festa de divendres pas-
sat a l’envelat de Jardinets 
han quedat fotografies sor-

prenents i entranyables que mos-
tren un ambient distès i divertit 
protagonitzat per festers i alguns 
representants d’entitats vincula-
des a la Festa Major. La festa San 
Miguel obligava els participants a 
assistir-hi caracteritzats dels anys 
vint i trenta, per fer un viatge en 
el temps en l’escenari central del 
Bicentenari. No va faltar el ball ni 
la música en directe. Ni tampoc la 
feina: alguns festers van acabar de 
guarnir l’envelat .•

El proper dimecres 21 
de juny, l’Espai Jove 
La Fontana organitza 
una festa a l’aire lliure 
per acomiadar el curs. 
Hi hauran tornejos, 
exhibicions, concursos, 
festa de l’espuma i sessió 
de Dj, des de les sis de la 
tarda i fi ns les vuit del 
vespre. Per participar-hi 
cal inscripció prèvia.

Rosa de Foc 
celebra dissabte 
15 anys amb una 
festa al carrer

Exposició del 
grafi ts dels joves 
d’en Grassot 
a la Sedeta

La Fontana 
acomiada el 
curs amb una 
Summer Party

L’ateneu Rosa de Foc 
celebra 15 anys d’espai 
“de transformació crítica” 
amb una festa al carrer 
dissabte 17 de juny. La 
diada arrencarà a les onze 
del matí amb el taller 
d’autoreparació de bicis 
i jocs amb la canalla. A 
les 12 h, actuació del cor 
Desacord  i dinar popular 
al carrer Robí. Els conerts 
seran a la tarda: Industrias 
Orsini, Subversions i Dj 
Clarinet. 

El centre cívic La Sedeta 
acull des d’aquest dijous 
i fi ns el 12 de juliol una 
exposició dels grafi ts 
realitzats i les fotografi es 
d’aquest procés creatiu, 
organitzat pel Grup de 
Joves del Camp d’en 
Grassot i els APC Gràcia, 
amb la col·laboració de 
l’Associació d’Amics i 
Amigues La Sedeta.

Breus
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• La momia. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

15.50, 18.05, 20.20, 22.35. Dm, 
15.50.

• La Cenicienta. Òpera de París. 
Dm, 20.15.

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

• Testigo. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
18.05, 20.10, 22.15.

• Piratas del Caribe: La venganza 
de Salazar. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16.15, 19.10, 22.05.

• Un policía en apuros. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, 16. Dj, 15.50.

• Déjame salir. Dv, ds, dg, dk, dc, 
18.10, 22.25. Dm, 18.05. Dj, 18.

• La momia. Dm, 22.30. Dm, 18, 
20.10. 

• Un italiano en Noruega. Dv, ds, 
dg, dl, dc, 20.20. Dm, 20.10. Dj, 
22.35.

• París puede esperar. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16, 18.05, 20.10, 
22.15.

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

• Capitán Calzoncillos. Dv, ds, dg, 
dl, dc, dj, 16, 18.05. Dm, 16. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 17, 19.10.

• El círculo. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
20.05, 22.20. Dm, 22.30.

• Alien: Covenant. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 22.

• Señor dame paciencia. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.15, 
22.20.

Cinemes Girona. Girona, 177
• París puede esperar. Dv, ds, dg, 

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

• El sueño de Gabrielle. Dv, ds, 
dg, dc, 16, 20.20. Dl, 20.20. Dm, 
dj, 16. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
18.10.

• Animal de compañía. Dv, ds, dc, 
dj, 22.30. Dg, 22.

• Patria. Dv, ds, 22. Dl, dm, dj, 20.
• Cosecha amarga. Dv, ds, dm, dc, 

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

• Dos col·legues al rescat. Dg, 16.30.
• Desmuntant Leonardo. Dc, 20.
• LATcinema: Tempestad en Los 

Andes. Dv, 20.
• Casa Àsia: Kunanbay. Ds, 20.

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

la de la felicitat. 16, 22.20.
• Sala 2: Un amor d’estiu. 16. 18, 

20. Paterson. 22.
• Sala 3: Manual d’un avar. 16, 

22.30. Un guardián invisible. 18, 
20.20.

• Sala 4: La noia desconeguda. 16, 
18, 20. Ds, dg, 18, 20. Dos dies, 
una nit. 22.

  TEXAS NANOS. En català i 3€.
• Sala 2: Ocells de pas. Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• París puede esperar. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 11.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30.
• Stefan Zweig. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.
• Marie Curie. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
18.10, 20.20. Dm, 20.20.
• I am not a serial killer. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 22.30.
• Norman, el hombre que lo con-
seguía todo. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 20.20. Ds, dg, 18.10, 22.30. 
Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30, 18.10, 
22.30.
• Testigo. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
11.30, 16.05, 18.15, 20.25, 22.30.
• Déjame salir. Dv, dl, dc, dj, 16, 
18.10, 20.20, 22.30. Ds, dg, 18.10, 
20.20, 22.30. Dm, 16, 18.10, 22.30.
• Dancer. Ds, dg, 16.10.
• Michelangelo. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 11.30.
• Alien: Covenant. Ds, dg, 11.30.
• Capitán Calzoncillos. Ds, dg, 
12.15.
• Animalades de cine. Ds, dg, 11.30.

• La Cenerentola. Dm, 19.15.
• Los amantes de Montparnasse. 
Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Capitán Calzoncillos. Dv, dl, dm, 

dc, dj, 16.15. Ds, dg, 20.
• Maravillosa familia de Tokio. Dv, 

dl, dc, dj, 20. Ds, dg, 18.05.
• Personal Shopper. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 22.15.
• Mientras ellas duermen. Dv, ds, 

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

• El sueño de Gabrielle. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.

• Moonlight. Ds, dg, 16.
• Dancer. Dv, dl, dm, dc, dj, 16.05.
• Un italiano en Noruega. Ds, dg, 

20.15. Dv, dl, dm, dc, dj, 18.15, 
20.15.

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

• Capitán Calzoncillos. Ds, dg, 
16.15. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18.

Eliseo Parra: “Faria 
falta un CAT a Madrid, 
Valladolid o Sevilla” 
El músic revisarà els temes més rellevants 
del seu repertori acompanyat de Xavier 
Batllés, Toni Xuclá o Jordi Fàbregas

Silvia Manzanera 

Eliseo Parra és un dels ar-
tistes de més renom en el 
món de la música popu-
lar a Espanya, no només 
pel seu coneixement de la 

cultura musical i etnològica com 
a investigador i divulgador sinó 
també per l’energia, capacitat per 
al mestissatge i per haver enco-
manat el seu llegat i la seva passió 
pel folk a tota una nova generació 
de músics i afi cionats a través de 
les moltes masterclass, tallers i 
cursos  que imparteix en continu-
ïtat per arreu del territori. Aquest 
divendres farà un concert únic en 
el 30è Tradicionàrius, amb la seva 
fi del banda i un seguit de convi-
dats de l’època barcelonina.

En quin moment vital i professio-
nal vens a celebrar els 30 anys del 
Tradicioàrius?
Vinc amb l’energia del record i 
també amb la del moment actual. 
És un concert que em fa molta il-
lusió per la gent amb qui compar-
tiré l’escenari. Havia de ser la pre-
sentació de la meva biografi a però 
com no arriba a temps faré una re-
trospectiva musical. De fet, va ser 
una proposta del Jordi Fàbregas.

Per què és tan especial?
No vull utilitzar la paraula comiat 
però sí que noto que s’acaba una 
etapa de la meva vida. I això està 
molt bé. També sento que neces-
sito deixar de fer algunes coses; 

miliar o em sento molt còmode. Té 
identitat i pes. Tan de bo hi hagu-
és un CAT a Madrid, Valladolid o 
Sevilla, un lloc que mima els mú-
sics. De fet, m’han tractat millor 
aquí que al meu poble, on no he 
tocat mai.

I la salut de la música popular?
Segueix sent la germana pobra. 
Molt reivindicar la identitat cata-
lana però a la música d’arrel no se 
li fas cas, i necessita més suport 
institucional. Crec que té molta 
força i vitalitat. •

El músic actuarà divendres a les 22 h al CAT Foto: Andrea Moliner

Joan Millaret

E    l cineasta francès Olivier Assayas s’endinsa en 
el cinema fantàstic a través d’un fase de dol a 
Personal Shopper, repetint de nou amb l’actriu 

nord-americana Kristen Stewart després de Viaje a 
Sils Maria (2015). El títol del fi lm respon a la feina de 
Maureen (Kristen Stewart), encarregada de les com-
pres de vestuari i joies d’una celebritat resident a 
París, Kyra (Nora Von Waldstatten).

     El fi lm toca ocasionalment un motiu present en 
l’anterior proposta d’Assayas en què Stewart inter-
pretava novament un paper semblant, el d’una assis-
tent d’una famosa actriu, en què s’explorava el desig 
soterrat de la subalterna envers la seva cap, esta-
blint-se una relació 
d’atracció i repul-
sió alhora, una ad-
miració que podria 
portar al caire de la 
suplantació. El fi lm 
manté el punt d’in-
terès intrigant entre 
les dues dones però 
el dilueix en una 
trama i una temà-
tica més ampla, fo-
calitzada exclusiva-
ment en Maureen i el seu estat de trasbalsament per 
la mort del seu germà bessó Lewis. De fet, Mauren 
travessa un període de dol que l’absorbeix i l’anul·la i, 
en aquesta vida solitària i taciturna, viu confrontada 
a la presència de l’esperit del seu germà desaparegut, 
en què ella actua de mèdium. El dolor i el patiment 
li serveix al cineasta francès per explorar la fronte-
ra entre la realitat i la fantasia. La seva aproximació 
a allò invisible i immaterial, el porta a crear una es-
cena genuïna de mansió encantada, corresponent a 
la  casa on vivia el seu germà amb la seva dona, Lara 
(Sigrid Bouaziz). 

   La soledat i introversió de Maureen s’accentua 
en aquest context d’atmosfera tenebrosa amb recur-
sos del cinema de por, com sons i presències ecto-
plasmàtiques, però sense caure en els efectismes i 
excessos del gènere. Es planteja la possibilitat de la 
pervivència de les ànimes dels morts en un pla més 
enllà de l’espai terrenal, un pla accessible a través de 
la invocació dels vius. Assayas legitima aquesta pers-
pectiva aportant una base històrica: les sessions d’es-
piritisme de l’escriptor francès Victor Hugo en el seu 
exili a mitjans del XIX o, també, el cas de la pionera 
nòrdica de la pintura abstracta, Hilma af Klint (1862-
1944), que en l’elaboració de seves obres antifi gurati-
ves de tombant del segle XX, es reconeixia impulsada 
pels esperits i infl uenciada per la teosofi a.•

El dol com a llindar del fantàstic

Crítica de 
cinema

estic massa connectat a tot. Així 
que tancaré una etapa i serà l’ini-
ci d’una altra.

I ho faràs envoltat d’amics.
Serà únic i divertit. Tornaré a 
tocar la bateria i a tocar rock, i 
m’acompanyaran amics que són 
uns músics excel·lents. 

Concert especial per a una data 
significativa. Com has viscut la 
trajectòria del Tradicionàrius?
Per a mi el CAT és Jordi Fàbregas, 
primer. I després, és una casa fa-

El patiment 
serveix al cineasta 
per explorar la 
frontera entre 
realitat i fantasia
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La torratxa

Data i pregunta
Ernest Cauhé  
@ernestcauhe

Van tenir la sort de ser de la ge-
neració més preparada de la 
història. I la mala fortuna que 
la crisi els enganxés quan ha-
vien de consolidar la seva car-

rera laboral. Van ser prou prudents per 
no enganxar-se en una hipoteca que no 
sabien si podrien pagar i prou agosa-
rats per anar a buscar un pis de llo-
guer al millor barri de la millor ciutat 
del món. Van cometre la temeritat de 
tenir un fi ll, i la insensatesa de donar-
li un germà al cap de dos anys. Van pe-
car d’inconsciència en voler matricu-
lar els nens a una bona escola pública 

del barri i van aprendre pragmatisme 
quan els van asignar un centre a l’atzar. 
Van anar a manifestacions, a concentra-
cions, a cadenes humanes, i van votar, 
van votar i van tornar a votar a què o a 
qui els semblava més oportú, fi ns i tot 
en una consulta ni vinculant ni acorda-
da. Van somiar millorar el pis on vivien 
i ho van aconseguir, mentre no deixa-
ven de treballar, a casa i a la feina, per 
tenir una vida simplement normal. Van 
lamentar-se dels casos de corrupció des 
del sofà de casa, com qui mira una pel-
lícula, i van esparverar-se de les atro-
citats que anaven succeïnt al món com 
qui mira una sèrie de terror. No van 
crear ni destruir res per merèixer sor-
tir a les notícies, ni tampoc ho van pre-
tendre. Però ara sí, ara s’acosta un dia 
clau a les seves vides, perquè ja tenen 
data i pregunta. L’1 d’abril de 2018 algú 
els preguntarà amb posat seriós sabent 
perfectament la seva resposta: no podeu 
pagar l’augment del preu de lloguer, oi? 
I s’abstindran de contestar, perquè ja 
tindran fetes les maletes.•

Sa Pobla, més enllà 
dels foguerons

A la plaça s’hi respira una calma feixuga i intensa. 
Trenta-vuit graus a l’ombra. Una dotzena de joves 
juguen a truc sota els para-sols del Cafè Plaça. Incís 
per a graciencs: truc m. Joc de cartes que es juga 
ordinàriament entre dues parelles, en què cada ju-

gador rep tres cartes i cada bàndol fa punts guanyant dues 
bases. L’amo del bar, en Toni ‘Curro’, se’ls mira recolzat a la 
porta mentre fuma una cigarreta. Són les tres de la tarda i el 
sol és implacable. El festival de cigales no s’atura.

Aquesta és l’estampa típica d’un horabaixa de juliol a 
sa Pobla, el poble que va exportar a Gràcia els foguerons 
de Sant Antoni que cremen cada gener a la Vila. Però Sant 
Antoni, és clar, és al gener. A l’estiu el poble s’alenteix. Hi 
regna la calor sufocant de la Mallorca interior que no surt a 
les postals ni als anuncis de SolMeliá. Qui pot, escapa a una 
segona residència a prop de la mar, al Port d’Alcúdia o a Can 
Picafort. Qui no, cerca les ombres i els aires condicionats o 
allarga la sesta i espera al tard per sortir de casa.

Sa Pobla és un poble mitjancer, d’aquells que no tenen ni 
l’encant dels poblets menuts ni les ínfules dels que aspiren 
a ser ciutat. Prop de tretze mil habitants, que no és poca 
cosa. De fet, em sorprenc a mi mateix ara que he cercat la 
xifra actualitzada. 

A Mallorca, el nom de sa Pobla s’associa automàtica-
ment a la pagesia. Els seus camps van exportar l’any passat 
22.000 tones de patates. Tres quartes parts del terme mu-
nicipal del poble estan ocupades per marjal, un tipus de sòl 
molt fèrtil que la suor de les pobleres i els poblers va anar 

dessecant entre els segles XV i XIX. Des de llavors, aquesta 
terra privilegiada ha estat el motor econòmic i social de la 
vila, molt especialment des de la introducció de la sembra 
intensiva de la patata.

Entrant al poble per la carretera d’Alcúdia veureu una 
estàtua, el pagès  i la pagesa, que honora aquests herois 
anònims que van convertir una llacuna infestada de mos-
quits i malalties en terra fèrtil. Si seguiu, arribareu a la pla-
ça del mercat i, si és diumenge, hi trobareu paradetes de 
fl oristes. Seguint pel carrer del Comerç arribareu a la plaça 
major. Seieu-vos tranquil·lament a qualsevol bar i gaudiu 
del soroll de la canalla amunt i avall, de les històries dels 
avis o acosteu-vos al jovent, a veure si us ensenya a jugar a 
truc. Si us demanen si voleu alguna cosa per menjar, dema-
neu un variat i no faceu més preguntes. Els de cas Cotxer i 
Casa Miss són els que tenen més anomenada, però menja-
reu bé a qualsevol lloc que aneu. 

Sa Pobla és un poble viu, vivíssim. Això els poblers no 
ho saben i sempre se sorprenen quan els ho diuen els que 
venen de fora. Per l’homínid autòcton, que la plaça sigui 
sempre viva, que hi hagi un grapat d’actes culturals cada 
setmana, que s’hi celebri un dels festivals de jazz més im-
portants de l’Estat, que hi hagi afi cions dinàmiques a tots 
els clubs esportius i que vingui gent de tot Mallorca a men-
jar i beure al poble no és res de l’altre món. Segurament, 
més enllà dels foguerons, aquest seria un paral·lelisme im-
portant entre l’homus poblerus i l’homus graciencus: no 
saben la sort que tenen de viure on viuen.•

Estampa de juliol a sa Pobla, un poble que no sap la sort que té de ser com és. Foto: Aina Maria Cantallops

Jaume Ribasmirada enfora

Van votar, van votar i 
van tornar a votar, fi ns 
i tot en una consulta ni 
vinculant ni acordada


