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La proposta Arrels de l’estudi Carles Enrich, en una imatge dibuixada Foto: Cedida
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El nou barri de Vallcarca re-
ivindicarà el seu patrimoni 
original, bona part del qual 
queda en el record, i redis-
tribuirà l’impacte del nou 

habitatge a favor d’espais oberts 

on es donarà valor a l’aigua a tra-
vés de canals i espais d’estada. 
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di Carles Enrich, guanyadora del 
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cutarà el proper mandat. Segueix 
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2 Política
Els noms de Secretari 
Coloma i Príncep de 
Girona es qüestionen 
ja per als dos instituts 
L’associació de famílies del primer centre crea una 
comissió pel canvi de nom i estudia noms de dona

Breus

L’ANC passeja la 
campanya del 
Sí pel carrer 
Gran i Lesseps

Una vintena de militants 
de l’Assemblea Nacional 
s’ha passejat aquest 
dimecres a la tarda pel 
carrer Gran fi ns a la 
plaça Lesseps fent-se 
servir com a suports de 
grans cartells a favor 
del sí en el referèndum 
de l’1 d’octubre. L’acció 
ha arrencat a la plaça 
Francesc Macià i ha 
recorregut la Diagonal 
fi ns a la plaça del Cinc 
d’Oros per entrar a Gràcia 
pel carrer Gran i culminar 
a la plaça Lesseps.

El Moviment 
Popular arrenca 
la campanya de 
l’1-O l’1 de juliol
El Moviment Popular de 
Gràcia ha programat per 
a l’1 de juliol el primer 
acte de la campanya 
pròpia per al referèndum 
de l’1 d’octubre amb 
un gran acte a la plaça 
del Diamant en el qual 
s’hi farà un vermut 
popular, activitats per 
a infants i una pintada 
d’un mural. “A Gràcia 
passem a l’acció per 
assegurar el Referèndum 
#GràciaSensePor”, ha 
apuntat la plataforma al 
seu compte de Twitter 
aquesta setmana.

Albert Balanzà

El procés de canvi de nom 
del  carrer  S e cret ar i 
Coloma, tramitat enguany 
ja des del grup de treball 
de nomenclàtor local i pel 

ple del districte amb l’objectiu de 
fer una consulta aquest mandat 
amb Pau Alsina com a principal 
proposta, ha impactat ja de ple en 
el debat en un dels principals es-
pais implicats: l’institut Secretari 
Coloma. El centre, que en ante-
riors mandats havia passat de 
puntetes en el debat històric o al-
menys havia posat qualsevol can-

vi en quarentena, ha interpretat 
finalment que la cosa ara va de 
debò i aquest dimecres, en la re-
unió de l’Associació de Famílies 
d’Alumnes de l’institut, s’ha cre-
at ja una comissió específi ca amb 
quatre representants per a la ges-
tió del canvi de nom.

L’expresident de l’AFA, Antoni 
Gutiérrez, present en la convo-
catòria, ha explicat a aquest set-
manari que la proposta ha estat 
ben acollida pels participants i 
que compta amb el suport de la 
nova direcció de l’associació, te-
nint en compte que la direcció de 
l’institut ja havia estat interpel-
lada en aquest sentit en la jorna-

da de portes obertes que el centre 
va fer al març. Fins i tot s’ha ini-
ciat la fase de recerca de noms en 
base a la idea inicial de trobar-ne 
un de dona. “Hem impulsat la co-
missió perquè desaparegui el ne-
guit de tenir el nom d’un inqui-
sidor que va promoure l’expulsió 
dels jueus”, apunta Gutiérrez. La 
comissió farà arribar al setembre 
la decisió a les escoles del voltant, 
encara que també es mostren 
conscients que el procés de canvi 
“serà llarg”.

Per la seva banda, la Coor-
dinadora d’Escoles Adscrites al 
Príncep de Girona, un col·lectiu 
de pares i mares vinculats princi-
palment a les escoles Pau Casals, 
Fructuós Gelabert i L’Univers, 
s’han començat a organitzar des 
de l’any passat en primeres re-
unions i enguany, abans de les 
jornades de portes obertes, van 
convocar una assemblea oberta 
a l’escola de Providència on van 
defensar explicitament el reba-
teig del Príncep de Girona. 

“Volem ajudar al canvi per fer 
l’escola més atractiva, per millorar 
la imatge social del centre al bar-
ri i treure l’estigmatització que ha 
tingut aquest en els últims anys”, 
apunta Xavier Pedrol, un dels por-
taveus de la coordinadora de pares 
i mares d’aquests centres. A l’esco-
la tradicionalment hi anaven fi lls 
de militars destinats temporal-
ment a Barcelona.

La coordinadora va començar 
a caminar l’any passat amb tres 
reunions en les quals es va anar 
fent més gran la petició del can-
vi de nom “per facilitar l’anada 
d’alumnes que provenen d’altres 
centres”. Pedrol defensa, a més, 
que els contactes que s’han man-
tingut amb el Consorci d’Educa-
ció han servit per crear certa sin-
tònia en la demanda, i que ara el 
següent pas és aterrar a l’institut 
-alguns dels pares i mares que li-
deren la reivindicació hi faran en-
trar els seus fi lls el setembre que 
ve- per obrir el debat amb l’asso-
ciació de famílies de l’escola. • 

La Coordinadora d’Escoles Adscrites al 
Príncep de Girona es mostra sensible al 
rebateig per “ajudar al canvi” del centre

L’institut Secretari Coloma, en una imatge recent. Foto: A. V.
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(ve de la portada)

El nou Vallcarca intentarà 
tornar a l’essència ideolò-
gica i formal, amb 7.800 
metres quadrats edifica-
bles per a pisos socials (i 

9.400 metres quadrats per als pri-
vats) i conservant la majoria dels 
elements que no s’han perdut des 
del plantejament fallit del pla de 
l’any 2002 i després de l’hecatom-
be que va suposar l’enderroc de 
desenes de fi nques en els últims 
anys i el seu abandonament per 
l’impacte de la crisi tant en els es-
pais de gestió pública com priva-
da del nucli antic.

Del vell Vallcarca al nou s’hi ar-
ribarà lentament amb el temps, 
perquè ara, tal com ahir va anunci-
ar el regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
i la tinent d’alcaldessa Janet Sanz, 
s’obre un període de sis mesos de 
juny a desembre per debatre la 
proposta guanyadora del concurs, 
Arrels, amb els veïns, i l’execució 
no es farà en qualsevol cas fi ns al 
proper mandat. 

El projecte de l’estudi Carles 
Enrich, també guanyadors en-
guany del concurs de reforma de 
l’exConsolat de Dinamarca (Casa 
Junyer-Canals), apel·larà als orí-
gens de les conques hídriques del 
barri, amb les rieres de Vallcarca i 
Farigola i amb l’antic manantial de 
la Mina com a referents. Respecte 
del pla del 2002 -”un model de ciu-
tat caduc i obsolet”, segons Badia-, 
la proposta planteja una redistri-
bució dels habitatges públics no 
en tres grans blocs com es preve-
ia abans sinó al llarg de l’avingu-
da Vallcarca i del carrer Gustavo 
Adolfo Becquer, que evitaran 
grans panys de paret i afavoriran 
la instal·lació de tallers i locals per 

carrer de Gustavo Bécquer s’eli-
mina el carril d’estacionament i 
es redueix el de circulació a 2,80 
metres per disminuir la veloci-
tat i la contaminació ambiental i 
acústica, guanyant alhora espai a 
la vorera i convertint la via en nou 
eix urbà.

La proposta final, no obstant 
això, encara pot incorporar ele-
ments d’altres projectes que han 
rebut una menció especial entre 
els 23 aspirants a guanyar el con-
curs. Els quatre fi nalistes han estat 
Vallcarca rebrota, de l’equip format 
per Raons Públiques i Celobert; 
Equilibrista, de l’equip format 
per Cantallops, Vicente, Bayona i 
Valero; Grapes, de l’equip format 
per Roel, Sánchez i Santiago; i Una 
plaça i dos camins, de l’equip for-
mat per Flores&Prats Arquitectes, 
Fayos i Toni Ramon.•

a cooperatives. El document del 
projecte detalla habitatges d’un 
màxim de planta baixa i tres pi-
sos, amb tipologies de 40, 75, 90 i 
120 metres quadrats.

Aquest traçat obligarà a despla-
çar l’actual i existosa pista de bàs-
quet provisional al gran espai cen-
tral d’estada, i sota la qual hi anirà 
un pàrquing de 64 places aprofi -
tant la cota original del terreny 
sense necessitat de fer cap tipus 
d’excavació. En aquest gran espai 
central es farà la connexió de pas-
seig entre Can Carol i l’exConsolat 
de Dinamarca a través de terrasses 
per superar el desnivell.

La mobilitat, de fet, també 
serà una de les apostes del nou 
Vallcarca, amb el vianant com a 
usuari prioritari de l’espai, i amb 
l’estrena de la primera superilla 
de Vallcarca en aquesta zona in-

El nou pla Vallcarca apel·larà a 
l’arrel amb pisos socials i canals
L’avinguda Vallcarca i Becquer seran els grans eixos del barri, amb un gran 
espai polivalent central i connectat a Can Carol i a l’exConsolat de Dinamarca

terior. L’avinguda de Vallcarca, se-
gons apunta el projecte però que 
s’haurà de sotmetre a debat per-
què no entra en l’àmbit de defi -
nició a concurs, es projecta amb 
un sol sentit de circulació, amb 
la qual cosa es permet ampli-
ar les voreres i eliminar un car-
ril per als cotxes, i l’avinguda de 
la República Argentina es pensa 
com a absorbidora del trànsit en 
sentit descendent. Pel que fa al 

El projecte entra 
en la mobilitat 
amb una superilla 
i fent l’avinguda 
d’un sol sentit

Imatge de l’avinguda Vallcarca, que es proposa amb un sol sentit de circulació Foto: Arxiu

Així ho ha fet públic l’Ajunta-
ment a través del portal de lici-
tacions de BIMSA, on s’exposa el 
projecte per reformar i adequar la 
quarta planta de l’edifi ci de Gràcia 
amb l’objectiu de traslladar-hi 
quatre organismes: el Centre de 
Control de Trànsit Urbà, el Centre 
de Control de Trànsit de Rondes, el 
Centre d’Operacions i el Centre de 
Control de Túnels. “El nou centre 
de control de serveis que se situarà 
a la planta quarta és el resultat de 

la voluntat de la gerència d’Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat d’agru-
par els usuaris i el personal de di-
ferents centres de control que hi 
ha en tres emplaçaments ara”, diu 
la memòria explicativa.

Fins al 13 de juliol hi ha ober-
ta la fase de licitació, per un pres-
supost de 492.488,06 euros sense 
IVA i un valor estimat de contrac-
te de 590.985,66 euros sense IVA. 
Les obres es faran passat l’estiu i 
el centre estarà a punt el 2018.•

BCN reubica Trànsit a Torrent de l’Olla 
L’edifi ci de Medi Ambient i Serveis Urbans es reforma per acollir el 2018 el centre de 
control que fi ns ara estava a la plaça Pi i Sunyer, al centre de Barcelona

A. B.

La reestructuració de les àre-
es de seguretat i mobilitat de 
l’Ajuntament, associant-se 

aquesta última a ecologia i urba-
nisme, comportarà l’any que ve la 
reubicació del Centre de Control 
de Trànsit de Barcelona que fi ns 
ara estava a la plaça Pi i Sunyer, 
en ple Portal de l’Àngel, a la part 
alta del Torrent de l’Olla.

El nou Centre de Serveis 
Municipals comportarà la reforma 
d’altres espais de l’edifi ci de Torrent 
de l’Olla sense aturar l’activitat dels 
treballadors i deixant les feines 
més sorolloses pel cap de setmana; 
això sí, l’espai serà ‘bici-friendly’

l’entre-
vista

C. Enrich: “És una 
aposta racional 
per no moure 
massa terra”

Carles Enrich, també gua-
nyador amb el seu estudi 
del concurs de l’exConsolat 

de Dinamarca, defensa la pro-
posta com a 100% realitzable.

Què és el que teníeu més clar a 
l’hora de plantejar el projecte?
Volíem ser sensibles a la realitat de 
patrimoni popular de Vallcarca. 
La coneixem des del 2012.

Per què protagonisme a l’aigua? 
Hi ha una serie d’elements que 
es poden reaprofi tar a Vallcarca, 
i un és l’aigua, amb la històrica 
mina. Li hem donat valor en una 
idea de manifest a favor de l’ai-
gua, l’energia i la mobilitat.

Ara el projecte és una base. Quin 
fi nal li veieu?
El projecte és 100& realitzable i 
requereix d’una aposta política. 
També els promotors privats hi 
han votat a favor...

Com casarà la vostra edifi cabili-
tat de PB+3 amb la dels privats? 
Mantenim l’edificabilitat però 
la redis tribuim, i apostem per la 
reha bilitació. Convertim Bécquer 
en un carrer urbà i valorem l’espai 
central polivalent. És el més ra-
cional i evitem moure massa terra. 
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El Consorci avala el nou 
IES Vallcarca amb 3 línies i 
fet en tres o quatre anys
La preinscripció registra 26 vacants als barris del nord però l’escola 
Montseny per primer cop suma més demanda que oferta 

A.B.

El Consorci d’Educació, par-
ticipat per l’Ajuntament i 
la Generalitat, ha notifi cat 
a la Coordinadora d’AMPA 
de Gràcia la voluntat de 

construir el reivindicat institut 
de Vallcarca en un període mà-
xim total de “tres o quatre anys” 
i descarta en principi la fórmula 
inicial de posada en marxa de l’es-
pai escolar en mòduls prefabri-
cats, tal com preveia el Districte 
en primera instància.

La consellera d’Educació de 
Gràcia, Marta Duñach, es va en-
carregar de comunicar aques-
ta voluntat municipal als repre-
sentants de la plataforma en una 
reunió que va tenir lloc el passat 
dilluns 12 de juny, i de la qual el 
portaveu de la Coordinadora, 
Albert Peña, n’ha fet aquesta 
setmana en el marc del Consell 
Escolar una lectura positiva. 
“Som conscients que venim de 
lluny i que estem cada vegada més 
a prop de tenir l’institut”, va apun-
tar en la seva intervenció.

Tenint en compte en qualsevol 
cas el context pressupostari in-
cert, el Consorci creu que l’opció 
de relativa espera i la construc-
ció en l’emplaçament ja triat dels 
actuals jardins Comas i Llaberia, 
a l’avinguda de Vallcarca és el 
més idoni si hi ha acord econò-
mic entre les administracions. El 
nou institut no utilitzaria l’espai 
provisional possible del solar del 
carrer Anna Piferrer, d’on va ser 
descartat per una sentència del 
Tribunal Suprem favorable a ve-

ïns crítics. La primera defi nició de 
l’institut Vallcarca preveu un total 
de tres línies.

Per la seva banda, el Consell 
Escolar ha detallat aquest di-
marts el funcionament de la pre-
inscripció, on enguany gairebé 
s’ha igualat la demanda entre 
els centres públics i concertats 
del districte, no s’han obert bo-
lets i s’ha estrenat la matricula-
ció de P3 a la nova escola del car-
rer Encarnació, al nucli històric. 
Segons les dades generals facili-
tades al Consell Escolar, els bar-
ris del nord (Salut, Vallcarca, 
Penitents i Coll) han ofertat 475 
places de P3 entre 6 centres pú-
blics i 5 de concertats i els bar-
ris del sud (Vila de Gràcia i Camp 
d’en Grassot) han sumat 600 pla-
ces entre els 8 centres públics i els 
sis concertats. Per grups els 22 pú-
blics han superat per primera ve-
gada els 21 concertats.

Entre els grups de centres pú-
blics, als barris del nord s’han 
generat 26 vacants. Ara bé, l’anà-
lisi de les dades per centres, se-
gons la informació facilitada per 
la Coordinadora d’AMPA, han fet 
veure alguns increments relle-
vants en escoles d’aquests barris 
del nord com per exemple l’esco-

la Montseny, que acaba d’inici-
ar un nou projecte educatiu, i on 
s’han superat per primera vega-
da en molts anys les 46 places que 
s’oferten. Fa quatre anys hi havia 
vuit vacans només en aquest esco-

la. Entre els centres públics i con-
certats, hi ha una suma de vacan-
st totals de 79 casos. Pel que fa a 
primer d’ESO, hi ha un total de 15 
places vacants en la suma de cen-
tres públics i concertats. •

A primer d’ESO 
la suma de 
centres públics 
i concertats ha 
tingut 15 vacants

La Jornada es 
presenta i busca 
250 subscriptors 
a Gràcia

El nou diari d’abast gene-
ralista La Jornada, diri-
git per la periodista gra-

cienca Laia Altarriba, s’ha 
presentat aquest dimarts a 
La Violeta amb un projecte 
que té previst sortir al carrer 
aquest novembre i que busca 
250 subscriptors a Gràcia -dels 
8.000-10.000 previstos- per 
assegurar la seva viabilitat. 
Altarriba, acompanyada per 
activistes socials com Mar Gil, 
Liz Castro i Cristina Pons i els 
periodistes Roger Palà i Albert 
Balanzà, director de l’Indepen-
dent, ha defensat el nou diari 
com a generalista, multiplata-
forma, amb els Països Catalans 
com a referent informatiu i in-
dependent dels grans poders.

A.B.

Els diables de la 
Vella recullen 
1500 quilos de 
menjar al recapte
La colla de diables 
La Vella de Gràcia 
ha culminat aquest 
dissabte el tercer 
recapte d’aliments amb 
la recollida de 1.470 
quilos totals en els tres 
espais col·laboradors, els 
supermercats Condis i 
Sorli de Gran i Violeta.

Breus

El repartiment de places de P3, en la preinscripció d’enguany. Dades: AMPAs

PREINSCRIPCIÓ A P3 I 1r D’ESO CURS 2017-2018 GRÀCIA

ESCOLA OF. INICIAL SOL·LICITUDS RESPECTE 2016

BALDIRI I REIXACH 23 + 2 29 P3 +05

J. Mª SAGARRA 23 + 2 21 P3
12 ALTRES

-14

FARIGOLA VALLC. 23 + 2 31 P3 +04

MONTSENY 23 + 2 38 P3
13 ALTRES

+11

PARE POVEDA 46 + 4 19 P3
20 ALTRES (43 vacants)

-11

RIUS I TAULET 46 + 4 31 P3 +04

TURÓ DEL CARGOL 23 + 2 22 P3
2/ 1/ 2 /0/0/ 2/ 1/ 0

-06

BARRIS NORD 225 162 -07

GRÀCIA 46 + 4 53 P3 +53

J. Mª JUJOL 46 + 4 45 P3 -04

LA SEDETA 23 + 2 14 P3
27 ALTRES

+02

L’UNIVERS 46 + 4 98 P3
11/14/5/4/2/3/0/0

-29

PAT. DOMÈNECH 23 + 2 37 P3 
3/3/2/3/2/1/0/0

-07

PAU CASALS 46 + 4 67 P3 +13

REINA VIOLANT 23 + 2 29 P3 
1/2/0/0/0/0/0/0

+05

SAGRADA FAMÍLIA 46 + 4 52 P3 -04

BARRIS SUD 325 395 +29

TOTAL P3 550 557 +22

la Vila, amb arranjaments i direc-
ció musical d’Isabel Lario, a par-
tir de les nou de la nit. La plaça 
de la Virreina també acollirà una 
revetlla popular organitzada pels 
Castellers de la Vila de Gràcia; so-
par, cava, coca i concert del grup 
La orquesta rumbera.

Per tercer any consecutiu La 
Violeta juntament amb el Centre 
Artesà Tradicionàrius organitza 
la revetlla de Sant Joan a la plaça 
del Sol. Començarà la festa amb 
l’encesa de la foguera amb la fl a-
ma a partir de les 21 hores, i des-
prés concert de Mesclat i La Cobla 
Catalana dels Sons Essencials.

Les casetes de pirotècnia auto-
ritzades a Gràcia es troben loca-
litzades a la Travessera de Dalt, 
125; el carrer Esteve Terradas, 2; 
el Passeig de Gràcia, 112; la plaça 
Joanic, 1, el passeig Vall Hebron, 
48, i la plaça Alfons Comín, 16.

Els mercats també s’hi afegei-
xen a la festa. Durant la jornada 
de divendres repartiran coca i cava 
entre els clients.•

El Jardí del Silenci 
proposa l’actuació 
de La Comunitat 
del Soul, un grup 
de jazz de la Vila

Gràcia celebra la revetlla 
amb la Flama del Canigó 
i festa a dotze carrers 
Els Castellers organitzen a Virreina sopar 
i concert amb La orquesta rumbera

S. M.

La Flama del Canigó arriba de 
nou a Gràcia per encendre 
les revetlles veïnals. Enguany, 

però, l’acte de benvinguda, amb la 
lectura del manifest, es farà al cos-
tat de l’envelat, a Jardinets, amb 
motiu del Bicentenari. Des d’allà 
començarà un cercavila que pujarà 
per Major de Gràcia, després anirà 
per Travessera de Gràcia, Torrent 
de l’Olla per entrar a la Plaça de la 
Vila des del carrer Diluvi. Allà es 

Caseta de venda de petards al Passeig de Sant Joan, aquest dijous. Foto: A. V.

repartirà la Flama a totes les enti-
tats participants. 

Els carrers Puigmartí, amb so-
par de germanor i ball amb les 
Amantes de Amparo, Torrijos amb 
la Colla de Sant Medir els Patufets, 
la festa a Sant Pere Màrtir, la fes-
ta al carrer Perill o la revetlla que 
el Centre ha organitzat amb mú-
sica, ball, coca i cava, són algunes 
de les propostes de les entitats 
i veïns de la Vila per viure la nit 
més curta de l’any. Les comissi-
ons de festes dels carrers Llibertat, 
Travessia Sant Antoni, Fraternitat, 

Joan Blanques i Providència tam-
bé viuran la nit de Sant Joan al 
carrer. La Barraqueta, a la plaça 
Raspall, forma part de la dotzena 
de carrers i espais que celebraran 
revetlla. Un altre dels espais és el 
Jardí del Silenci, amb una propos-
ta festiva que inclou l’actuació de 
La Comunitat del Soul, un grup 
de jazz format per nois i noies de 
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Solar de l’antiga Quiron a l’espera de la construcció dels habitatges. Foto: Arxiu

A.B.

L a reconversió dels antics edi-
fi cis i solars on fi ns al juliol 
de 2007 havia funcionat la 
Clínica Quirón, als carrers 
Mare de Déu de Montserrat i 

Mare de Déu de la Salut, ha comen-
çat a tenir un calendari aproximat 
fa només un mes, quan el passat 
16 de maig la Generalitat va apro-
var el canvi de planejament que 
permetrà tirar endavant l’anunci-
at projecte de construcció de 100 
habitatges tutelats i un casal per a 
gent gran, un centre cívic, un casal 
de joves i un pàrquing subterrani 
amb 65 places.

L’espai, parcialment reacti-
vat en l’àmbit del solar on, per 
exemple, des de fa dos anys hi 
ha Quirhort o s’hi celebra la tro-
bada d’entitats de la Salut, s’ha 
d’activar a través del Patronat 
Municipal de l’Habitatge un cop 

L’antiga Quiron canvia fi nalment 
el seu planejament i es tramita 
per estar a punt el 2021 
El Districte anuncia un concurs d’arquitectura per al 2018 i l’inici de l’execució de les 
obres l’abril de 2019, just abans que s’acabi el mandat, per un període de dos anys

te fi nal està prevista l’any 2019 de 
manera que l’abril d’aquell ma-
teix any s’executi l’inici d’obres.

El moviment administratiu 
per a l’arrencada de la tramitació 
per a la reforma de l’antiga clíni-
ca Quirón ha estat aturat des del 
gener de 2015, quan l’aleshores 
alcalde, Xavier Trias, va anunciar 
a peu dels solars el projecte per 
aixecar el centenar d’habitatges 
tutelats per a gent gran, després 
que l’Ajuntament adquirís l’espai 
l’any 2012 al Banc de Santander. 
En aquell moment, tot i la crisi, 
el consistori confi ava a iniciar el 
concurs del projecte en el primer 
trimestre de 2015 i es va anunciar 
l’obra de construcció per a la se-
gona meitat de l’any 2016. En els 
dos primers anys del nou man-
dat, l’equip de govern de BCN En 
Comú ha fet un procés participa-
tiu que ha reconfirmat els usos 
previstos, a l’espera del canvi de 
planejament.•

Gràcia On Vas 
programa una 
nova jornada 
sobre l’Abaceria
La plataforma Gràcia On 
Vas ha convocat l’1 de 
juliol a la Fontana una 
jornada pel mercat de 
l’Abaceria sota el títol 
Reforma de l’Abaceria: 
encara hi som a temps. La 
convocatòria comptarà 
amb José Luis Oyón 
i Fernando Topo, de 
Sobiranies Alimentàries, 
paradistes i col·lectius.

Breus

Dissabte arrenca 
la temporada de 
bany al Parc de la 
Creueta del Coll
La piscina del Parc de la 
Creueta del Coll, una de les 
principals atraccions de 
lleure dels barris del nord, 
obre portes dissabte i fi ns 
a l’11 de setembre. Els 
preus aniran des del ticket 
individual a 2,35 euros a 
17,70 euros l’abonament 
de 10 entrades.

l’Ajuntament rebi ara la notifi ca-
ció d’aquest canvi de planejament, 
tal com va explicar el regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, la setmana 
passada en el consell de barri de 

la Salut. Badia també va apun-
tar que es convocarà un concurs 
d’arquitectura per defi nir l’espai, 
el qual es fallarà el novembre de 
2018, i que la redacció del projec-
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Redacció

Publicitat, quotes de socis i subvencions, per aquest 
ordre, van ser les principals fonts d’ingressos de 
l’Independent de Gràcia el 2016, d’acord amb els 
comptes aprovats per l’assemblea de socis, que 
es va reunir dijous passat, 23 de juny, a la Violeta. 

Així, l’any passat les vendes de publicitat van superar els 
62.000 euros, les quotes els 17.000 euros i les subvencions 
de la Generalitat i l’Ajuntament els 14.000.

Concebut com un projecte sense ànim de lucre, el su-
port dels socis de l’Independent (en aquests moments uns 
140, entre persones a títol individual i entitats) s’ha reve-
lat com un factor clau per a la viabilitat de la publicació, 
que és des de fa anys l’únic setmanari imprès d’informa-
ció de proximitat de tota la ciutat de Barcelona.

El 2016 va ser el tercer exercici de l’Associació Cultural 
l’Independent de Gràcia, després que aquesta entitat es 
va fer càrrec de l’edició del setmanari a començament 
de 2014. Malgrat que l’any es va tancar amb unes lleuge-
res pèrdues de 1.700 euros, l’associació va aconseguir les 
principals fi tes que s’havia proposat: el canvi de disseny 
gràfi c del periòdic i el nou disseny del portal d’internet.

Des de fi nals de l’any passat, l’Independent de Gràcia 
–ja amb la maqueta dissenyada per Enric Jardí– va aug-
mentar la difusió fi ns als 8.500 exemplars setmanals i el 
nou portal –creat per Jordi Collell– també ha millorat el 
nombre d’usuaris. En aquests moments, l’independent.
cat rep prop d’un miler de visites d’usuaris cada setmana, 
sovint procedents de Twitter, on el perfi l de l’Independent 
té més de 4.000 seguidors. Pel que fa a 2017, la junta va in-
formar els socis que, de gener a maig, els comptes de l’as-
sociació són positius i la tendència permet preveure un 
tancament de l’any sense pèrdues. Abans, l’Independent 
participarà en la Festa Major del Bicentenari amb el so-
par popular el 16 d’agost a la nit al carrer Ciudad Real.•

Publicitat, quotes de 
socis i subvencions, 
principals ingressos 
de l’Independent
El sopar de Festa Major, el 16-A

Assistens a l’assemblea de socis, aquest dijous, a la Violeta. Foto: A.V.

Antònia Sanjuan: “La 
gent gran tenim molt 
a dir però la societat 
no ens escolta”
La presidenta de l’Associació de Jubilats de la Sedeta recordarà 
“persones antigues” en el pregó de Camp d’en Grassot

Silvia Manzanera

Antònia Sanjuan és la pre-
gonera de la Festa Major 
d’en Camp d’en Grassot 
que ha arrencat aquest 
dimarts. Fins al 3 de juli-

ol, el barri tindrà l’oportunitat de 
sortir al carrer en un ambient dis-
tès de sopars de germanors, con-
certs, festes infantils i trobades 
castelleres. Enguany, s’ha posat a 
la venda el got reutilitzable, la re-
captació de la qual es destinarà a 
una entitat de dones maltractades. 
D’això, de la gent gran, de la identi-
tat d’en Grassot o de la satisfacció 
que aporta la participació, en parla 
Antònia Sanjuan. 

¿Quina va ser la seva reacció en 
conèixer la notícia?
No m’ho esperava en absolut per-
què no em considero una persona 
important. Després ja ho he paït i 
estic molt il·lusionada.

¿Quines són les línies principals 
del pregó que llegirà diumenge?
Identifico la meva persona amb 
la gent gran i tinc moments de 
record de persones antigues que 
s’identifi quen amb altres de la ge-
neració actual. 

¿Creu a la gent gran se la té en 
compte?
La gent gran tenim moltes coses 
a dir però no se l’escolten. És la 
pròpia societat que ens dóna l’es-
quena. Potser també perquè hi ha 
una desconeixement intergenera-
cional. Una manca d’empatia dels 
grans cap als joves i dels joves cap 
a les persones grans.

ques, però a mi m’emociona espe-
cialment la diada castellera.

¿Quin és l’anhel que té respecte el 
barri i les seves necessitats?
El meu desig és que hi hagués un 
gran reconeixement de la gent 
gran per part dels joves. Que tots 
posem els mitjans perquè la gent 
gran faci el camí que vulgui.•

Antònia Sanjuan, durant la celebració dels Jocs Florals de 2016. Foto: Cedida

¿Què pensa del got reutilitzable?
Tot el que es faci en defensa 
d’aquesta causa em sembla molt 
bé. Però encara falta molta feina. 
No m’agradaria que això és quedés 
només en anècdota. 

¿Com veu l’evolució de la Festa?
Les feses sempre resulten estere-
otipades, amb les activitats típi-

Diumenge 25 de juny. Pregó de Festa Major a les 
11.30 i diada Castellera a les 12 h. Dardinada a 
les 14.30 h. Carrer Grassot.
Dijous 29 de juny. Ball amb la música en directe, 
19 h a la plaça La Sedeta. 
Divendres 30 de juny. XVIIè concurs i exposició 
de pintura. Passeig de Sant Joan. De 17 a 21 h
Gran fi nal del correfoc (22 h) i concert jove (21 a 
2.30 h). Carrer Bailèn

Cites clau a la Festa Major Grassot
Les 

propostes
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Records d’envelat i de festa
L’envelat del Bicentenari és, com s’esperava, el centre neuràlgic de la celebració de la històrica efemèride 
que la Fundació Festa Major ha dissenyat. És el marc d’actes diversos i un espai de trobada per a entitats 
i veïns. I també un lloc especial per als festers i les persones vinculades als carrers de la Festa Major, tal i 
com es va demostrar en la festa de disfresses que es va celebrar a l’envelat fa uns dies. Un viatge al passat, 
una jornada d’època distesa, on el ball i la música també en van ser protagonistes, juntament amb les 
persones que fan possible el miracle dels guarniments cada Festa Major. Fotografi es: Josep M. Contel
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Belis substitueix 
Lucas al capdavant de 
l’escola de l’Europa
Lucas deixa el club després de 12 temporades i Belis, 
ajudant seu els últims quatre anys, promet continuisme

Tres incorporacions al primer 
equip masculí i dos al femení 
Aquesta setmana s’han anunciat 
els fi txatges dels migcampistes 
Àlex Prat, Carles Tena i Guillem 
Josa, i l’equip ja compta amb 16 
jugadors. A la secció femenina, 
han arribat dues jugadores 
provinents de l’Espanyol B, 
la portera Ari Sáez, i de la 
defensa Carla Moyano. A més, 
l’entrenador, Álvaro del Blanco 
no seguirà per motius laborals. 

Albert Vilardaga

S ingularitat, persistència 
i actitud, amb aquestes 
tres paraules defi neix Xavi 
Lucas el seu pas com a mà-
xim responsable de l’esco-

la de l’Europa, que posarà punt fi -
nal el pròxim mes d’octubre. El seu 
lloc l’agafarà l’Òscar Belis, una per-
sona de confi ança, de la casa i que 
ha estat els últims quatre anys la 
mà dreta de Lucas.

Lucas farà un pas al costat, 
tanca una etapa a la seva vida per 
obrir-ne una altra, però l’escola se-
guirà pel mateix camí, sent el cor 
de l’Europa: “Quan una cosa fun-
ciona hi ha poc a canviar, amb el 
temps buscarem enriquir l’esco-
la una mica més”, explica Belis. 
“L’Òscar posarà la seva pròpia 
llum, la seva singularitat a l’escola 
igual que he intentat fer jo durant 
tots aquests anys”, afegeix Lucas. 

El que és cert és que la deman-
da és superior a l’oferta, qualsevol 
família que vulgui apuntar el seu 
fi ll a l’escola de futbol de l’Europa, 
el club intenta fer-li un lloc, però 
es topa amb el sostre de les 800 
places per un tema d’espais: “Per 
ampliar el nombre de nens i nenes 
necessitaríem més camps, i això 
també ens permetria fer camps 
més grans i que els nens i nenes 
milloressin més tècnicament, però 
sabem que a hores d’ara és compli-
cat”, exposa Belis.

Fent una mirada enrere, Lucas 
explica que quan ell va agafar les 
regnes de l’escola, el club tenia 
uns 300 nens i nenes, que ara 

aquesta xifra s’ha vist augmenta-
da en 500, però sobretot es queda 
amb la singularitat que aquesta té 
(vegeu L’Independent núm. 671): 
“Quan vaig començar l’Europa 
tenia una escola de futbol clàssi-
ca, com tenen tants altres clubs, i 
marxo amb la tranquil·litat d’ha-
ver aconseguit el que m’havia pro-
posat, que els nens s’ho passin bé 
jugant, fer un producte propi, au-
tèntic i amb personalitat”, expo-
sa Lucas.

El mes de juliol començarà el 
que ells mateixos han anomenat 
“transició activa”, des del dia 1, 
Belis serà el responsable del cor-
reu electrònic, del telèfon i de re-
soldre els dubtes que tinguin les 
famílies. A l’agost s’aturarà l’activi-
tat, i els mesos de setembre i octu-
bre, Belis ja actuarà com a màxim 
responsable, però Lucas estarà a 
l’ombra per aportar la seva expe-
riència i resoldre qualsevol dubte 
pel que fa a temes de planifi cació 
de l’any, les reunions amb les famí-
lies o la formació dels equips.

Lucas deixa el càrrec però no 
el club, seguirà vinculat com a 
pare que porta el seu fi ll a l’escola, 
però convençut que aquest projec-
te queda en bones mans: “L’Òscar 
Belis és una persona tímida, res-
pectuosa i professional com pocs 
n’he conegut. Fa quatre anys que 
veu com funciona l’escola i ha 
contribuït a fer-la créixer al ma-
teix temps que ha crescut com a 
persona. És molt important que és 
una persona molt persistent amb 
la feina i que mostra sempre la mi-
llor de les actituds amb totes les 
coses que fa.•

Oscar Belis i Xavi Lucas, passat, present i futur de l’escola de l’Europa. Foto: A. V.

Breus

Nou medalles 
pel Gràcia GC 
al Campionat 
de Catalunya

Dues medalles d’or, sis de 
plata i una de bronze ha 
estat el balanç del Gràcia 
GC en el Campionat 
de Catalunya. En les 
classifi cacions individuals, 
van aconseguir medalla: 
Enric Beltran (plata), 
Òscar Coromina (bronze), 
Cristian Garcia (plata), 
Martí Castillo (plata) i 
Naira Toledano (plata). 
Els graciencs també van 
aconseguir dos ors i dues 
plates competint per 
equips. Onze gimnastes 
del club gracienc 
disputaran el Campionat 
d’Espanya aquest juliol.

El cadet del ‘Cata’ 
es penja la plata 
al Campionat 
de Catalunya
El cadet masculí del CN 
Catalunya va aconseguir 
la medalla de plata al 
Campionat de Catalunya 
després de vèncer a quarts 
el CN Barcelona (10-9), a 
semis, el Mediterrani (7-6) 
i de caure a la fi nal contra 
l’Atlètic Barceloneta (4-
9). Les noies van acabar el 
campionat en 4a posició, 
van derrotar el Sant Feliu 
(7-6) en el primer partit, 
però van caure a les 
semifi nals contra el Sant 
Andreu (9-10) i també a la 
fi nal de consolació contra 
el CN Sabadell (4-12).
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Els sèniors dels Lluïsos seguiran jugant un any més a la plaça del Nord. Foto: A. V.

Francesc Pascal 
i Luís González, 
fi txatges de luxe 
pel Vedruna
El sènior del Vedruna 
Gràcia ha fet ofi cial les 
incorporacions de dos 
jugadors provinents del 
UBSA de la Lliga EBA, es 
tracta de l’aler, Francesc 
Pascal, que ha tingut una 
mitjana de 10,8 punts per 
partit, i del pivot veneçolà, 
Luís González, que ha 
anotat 14,5 punts per 
partit aquesta temporada. 

Breus

Aran Gasull, 
primer sub 10 
al Memorial 
Josep Lorente
L’escaquista del Tres 
Peons, Aran Gasull va 
ser el millor de la seva 
categoria en el Memorial 
Josep Lorente que es va 
celebrar a Sant Boi. El 
jugador del club gracienc 
va sumar 4,5 punts i va 
superar els altres tres 
rivals de la seva categoria.

Esports

A.V

E l passat cap de setmana 
es va celebrar l’Assamblea 
General de la Federació 
Catalana de Bàsquet i va 
portar bones notícies pels 

Lluïsos de Gràcia. Finalment els 
blaus han aconseguit el que voli-
en i els sèniors podran jugar una 
temporada més a la pista de la 
plaça del Nord, però, això sí, la 
Federació els obliga a contractar 
una assegurança sobre la pista, 
per si sorgís qualsevol problema 
se’n fes càrrec.

“Estem contents amb la deci-
sió, però només és una solució 
temporal, hem d’aprofi tar aquest 
any per saber exactament quan 
ens costarà fer tota la obra, veu-
re com podem aconseguir els di-
ners, i també saber que encara 
que s’aconsegueixin serà molt di-
fícil que estigui tot llest per l’inici 

Els Lluïsos de Gràcia podran 
jugar la pròxima temporada 
a la plaça del Nord
L’Assemblea General de la Federació Catalana de Bàsquet concedeix un any més de 
marge als graciencs que buscaran la fórmula per fi nançar la remodelació de la pista

fa 25x14, i en canvi, a Primera 
Catalana, la Federació és més be-
nevolent amb les mides reglamen-
tàries.

A nivell esportiu, Rafa Nache ex-
plica que no s’esperen grans canvis 
en un grup que porta molts anys 
jugant plegats, i que la principal 
novetat estarà a la banqueta, on 
tornarà Carles Rofes, el tècnic que 
va aconseguir l’històric ascens a la 
Lliga EBA, en substitució de Marc 
Guiu. El fi txatge més destacat serà 
el de Víctor Pla, que torna al club 
després d’un any al Grup Barna. •

A Copa Catalunya 
s’exigeix una 
pista de 28x15 
metres i la dels 
Lluïsos fa 25x14

de la temporada 2018/2019, i que 
per tant haurem de trobar alguna 
pista, a poder ser al barri, per ju-
gar de forma temporal”, explica el 
màxim responsable del bàsquet als 
Lluïsos, Rafa Nache.

També és cert que el descens 
del sènior masculí a Primera 
Catalana ha ajudat la Federació a 
prendre aquesta decisió, ja que a 
Copa Catalunya s’exigeix una pis-
ta de 28x15 metres i la dels Lluïsos 
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Editorial

Enamorats del vell Vallcarca

Vallcarca encara és un concepte, és una idea, en la qual el debat ide-
ològic cau de moment del cantó de l’Ajuntament, dels arquitectes 
que han guanyat el concurs internacional d’idees i dels moviments 

socials que han sabut fer-se un lloc en un espai destrossat i somort. 
Però, a diferència, dels anys anteriors, des d’aquest dijous ja tenim uns 
papers a sobre la taula que confi rmen l’enterrament defi nitiu del pla 
Vallcarca del 2002, aquell concepte, aquella idea, que altres governants i 
altres moviments associatius van plantejar abans de la crisi, i que no es 
va poder realitzar.

Els nous papers de Vallcarca, com a taules d’una nova llei, retornen 
als orígens, als de la Vallcarca barri i de connexions internes i pacífi -
ques, amb canals d’aigua i espais d’estada més propis de l’imaginari de 
Cirlot, amb una redistribució 
d’espai d’habitatge gairebé a 
parts iguals entre els privats i 
els públics, però amb una es-
tesa de l’habitatge social molt 
allunyada dels tres grans blocs 
que es defi nien ara fa 15 anys, 
i tot plegat es relliga amb un 
gran espai central que serà la 
superilla del nou barri, con-
nectada a Can Carol i a l’ex-
Consolat de Dinamarca, i amb la pista de bàsquet desplaçada i l’hort de 
la vila com a valors incorporats en els últims anys.

A Vallcarca els seus veïns somnien amb uns papers a la mà que por-
ten bona lletra, que s’enamoren del vell Vallcarca, un Vallcarca que gai-
rebé ningú no ha vist però que va desaparèixer ràpidament i que ara 
sembla idíl·lic. La conjunció d’aquell vell reivindicat amb el nou obli-
gatori posterior a la gran destrucció és el gran repte d’aquests papers, 
que massa sovint han topat amb les arques municipals, poc sensibles 
al manteniment o a la imaginació de noves fórmules de reutilització. 
Vallcarca té uns nous papers, i cal recordar que cada dia que passa és 
més urgent i clau passar de la paraula escrita a l’acció. •

El dia a dia del Districte és un estrés per les coses més petites. 
Aquesta setmana la cosa ha anat d’horaris: en plena polèmi-
ca sobre la plaça del Sol, i mentre el Districte pretenia acabar 
la Revetlla de Sant Joan que munta el CAT i les entitats a les 2, 

aquesta setmana s’ha pactat acabar-la a les 3, com l’any passat. També 
d’horaris anava el Dia Mundial de l’ELA, que havia d’il·luminar dimecres 
la façana de plaça de la Vila de 9 a 11 del vespre s’ha acabat passant de 10 
a 12. Per a més emoció, el mateix dimecres, cap a les set del vespre, se’n 
va anar el llum i van haver d’intervenir els bombers... 

Vallcarca té uns nous 
papers i cal recordar que 
segueix sent clau passar 
de la paraula a l’acció

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Com és possible que després de 40 
anys de democràcia, encara no hi 
hagi sufi cients escoles bressol per 

a la mainada? Quantes nenes i nens es 
quedaran sense escola el proper setem-
bre? Ja us ho dic ara, un munt! La pú-
blica és una gran escola i de qualitat: 
té uns espais super ben muntats, unes 
bones professionals i una bona línia pe-
dagògica. Aquí als barris del Nord, en 
concret a Penitents, només hi ha una es-
cola bressol, La Galatea. Encara sort que 

com moltes persones no deuen poder 
venir fi ns aquí dalt, de cada dos criatu-
res, n’entra una. Al centre de la Vila de 
cada tres, n’entra una. Per tant, s’ha de 
fer un sorteig. Les públiques costen un 
300 euros, amb dinar i les privades, 500. 
És car, hi haurà moltes famílies que no 
hi arribin. Quan era regidor l’Espriu es 
va fer un gran avenç, però ja se sabia que 
no arribaria a cobrir totes les necessi-
tats. Als barris del Nord cal una més per 
barri. Una més al Camp d’en Grassot, i 
a la Vila que tal anar planifi cant, amb 
rapidesa, quatre més? Tot i així no sé si 
arribaríem a cobrir la totalitat de pla-
ces necessàries, però aniríem avançant! 
Potser que ens deixem de si hi ha més o 
menys natalitat i fem una bona planifi -
cació d’escoles bressol, les que es neces-
sitin per cobrir tota la demanda.•

Escoles bressol

Potser que ens deixem 
si hi ha més o menys 
natalitat i fem una 
bona planifi cació

Cartes al director

Soroll, no hi ha manera
És igual les campanyes que l’Ajuntament 
faci. No importen els esforços de les enti-
tats veïnals per intentar trobar solucions. 
No val absolutament de res les denúncies 
de les persones que portem anys patint 
el soroll a les nits. Ens hem quedat sense 
empatia i sense capacitat per comprendre 
tota aquesta gentada que ocupa la plaça 
del Sol fi ns a altes hores, tots aquests in-
cívics que no respecten el descans dels 
veïns i que, si visquessin aquí, segur que 
es comportarien d’una altra manera. M’és 
igual que ens diguin que existeix el dret 
a l’oci, que no vivim a la muntanya i que 
viure a Gràcia té el seu costat negatiu. 
Però és que això no és el “preu” per viu-
re a la Vila, és una condemna. Als mesos 
d’estiu la situació s’agreuja: més persones 
al carrer, més ganes de festa, vacances, 
turisme infi nit... Si us plau, fem alguna 
cosa. I sé que l’hem de fer entre tots: ad-
ministració, veïns, comerciants i qualse-
vol persona que vulgui que la qualitat de 
vida dels graciencs es mantingui. 
Mireia Navarro 

Embús permanent
L’obertura del nou carril bici al Passeig de 
Sant Joan provoca un embús de circula-
ció molt important en una de les artèries 
de trànsit més importants del barri. Està 
molt bé pensar en un model de ciutat eco-
lògica, però més enllà de pintar carrils bici 
també s’hauria de trobar la fórmula de 
circular per Gràcia amb cotxe sense que 
suposi un embús permanent.
Ignasi Sánchez

Fe d’errades. En el número 672 informàvem 
que una ambulància sense ocupants que 
baixava de Sant Josep de la Muntanya havia 
tingut un aparatós accident a Travessera de 
Dalt. Les fonts policials no eren prou preci-
ses: el vehicle anava per Travessera amb un 
pacient i un acompanyant, segons ha expli-
cat un dels afectats a aquest setmanari. 
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La 

setmana

Nou forn a la Vila

Josep A. Torralba

Aquests dies hem rebut la merave-
llosa notícia de que s’ha implantat 
una nova idea al nostre Districte, 

una idea revolucionària i que fi ns ara, 
per mi, era poc coneguda. Jo em pen-
sava que aquella estructura que ha-
vien plantat als Jardinets, era l’Enve-
lat del Bicentenari de la Festa Major. 
Doncs no. Resulta que és un nou forn 
experimental, destinat a veure quan 
poden resistir les persones sense que 
els hi doni un cop de calor. És fantàs-

tic! Veure com les normatives, tan 
odiades per mi, com molts sabeu, obli-
guin a que l’envelat sigui ignífug, per 
tant d’un plàstic molt gruixut, que ha 
d’aguantar el pes de 15 cms. de neu...
fa que no traspassi ni una miqueta 
l’aire. És curiós que no hagin pensat 
en la salut de les persones, prohibint 
des de Districte, fi ns ara, la col·locació 
d’aire condicionat. És poc sostenible, 
massa potència de llum... diuen. Juny, 
juliol, agost amb una temperatura de 
40 graus o més a l’interior. Curiosa 
la manera de veure la seguretat avui 
dia. Això ha fet suspendre moltes ac-
tivitats, sobretot esportives, i la pèr-
dua de patrocinis per la Fundació. 
Podrien anar una setmaneta a treba-
llar totes les seves hores aquells que 
dicten aquestes meravelloses normes 
sense aquest aire fresc, que de ben se-
gur tots tenen als seus llocs de feina. 
Jo hauré d’anar sovint a l’Envelat i 
aquest any sí que podré dir que m’he 
rostit i a preu d’or!!!!!!!•

Està destinat a veure 
quan poden resistir 
les persones sense que 
tinguin un cop de calor

Opinió convidada

Punt cec constitucional

En una sentencia dictada el 27 de juny de l’any 2010 el 
Tribunal Constitucional va declarar anticonstitucio-
nal 14 articles de l’Estatut de Catalunya i 23 precep-

tes van ser reinterpretats a instàncies del Partit Popular 
i del Defensor del Poble (quin poble?), i va dinamitar 
el binomi legitimitat-legalitat que fi gurava, fi ns el mes 
de juny de 2010, en l’esperit dels pares de la Constitució 
i en la literalitat de la mateixa la Constitució escrita. 
D’aquesta sentencia, que feia palesa la trencadissa del 
pacte constitucional de 1978, neix l’actual distanciament 
entre Catalunya i l’Estat espanyol a nivell jurídic.  

La Constitució de 1978 aspirava a que legalitat i le-
gitimitat anessin sempre de bracet. Per això la Llei del 
Tribunal Constitucional 1979 desenvolupant aquell de-
sideràtum, preveia el “recurs previ d’inconstitucionali-
tat”. De no haver-se derogat el 1985 pel legislatiu aquest 
tràmit previ, s’hagués evitat el desastre constitucional 
actual. El desastre neix l’any 2010, en el moment que el 
TC es va atribuir al paper de tercera cambra legislativa, 
no escollida pel poble sobirà, sinó per les cambres espa-
nyoles el Govern i el Consejo General del Poder Judicial, 
i va desautoritzar explícitament la legitimitat del poble.

En una democràcia (el Tribunal Suprem del Regne 
Unit ho ha recordat magistralment en la sentencia so-
bre el Brexit el 24 del passat gener) es parteix del postu-
lat que el poble es sobirà. Es el titular de la legitimació 
i confereix poders per a legislar, als altres poders, no al 
l’inrevés. Així també ho reconeix la Constitució espanyo-
la vigent.

L’Estatut de Catalunya 2006 el va aprovar el Parlament 
de Catalunya, el Congrés del Diputats i després el Senat 
d’Espanya (representants del legislatiu espanyol i català), 
i fi nalment va ésser referendat pel poble català (únic cos 
legitimat que podia fer-ho segons la Constitució de 1978) i 
per això el va proclamar el Rei com a cap d’Estat, entrant 
en vigor. 

Aquest postulat legitimitat-legalitat es va trencar l’any 
2010 quan el Tribunal Constitucional –a instància de 
part, no d’ofi ci–, el va declarar parcialment inconstituci-
onal e il·legal.

Es fa difícil d’entendre! I el que s’entén menys es que 
alguns articles del Estatut de Catalunya declarats il·legals 
són avui encara legals i constitucionals a Andalusia i 
València, tot i ser idèntics a aquells declarats il·legals a 
Catalunya. Com diu la dita castellana, avui políticament 
incorrecte: “O todos moros o todos cristianos.”

La veritat era que l’Estatut no era il·legal objectiva-
ment sinó només perquè la legislació posterior del TC 
(no la Constitució!) no permetés que el propi Tribunal 
interpretés una llei com l’Estatut abans de passar per la 
voluntat sobirana legítima del poble, en aquest cas la de 
Catalunya. Avui –amb la modifi cació de l’any 2015 de la 
llei del TC– aquest despropòsit no podria passar. Tot ple-
gat sembla molt greu i difícil de pair, es justifi qui com es 
vulgui justifi car.•

Eduard Sagarra Trias. Advocat. Professor de Dret Internacional Públic. 
President de l’Associació de les Nacions Unides a Espanya (ANUE)

La sentència de Tribunal 
Constitucional de 2010 sobre 
l’Estatut, que feia palesa 
la trencadissa del pacte 
constitucional de 1978, neix l’actual 
distanciament entre Catalunya i 
l’Estat espanyol a nivell jurídic 
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Opinió convidada
El 

bloc

La Mina

Silvia Manzanera

Dilluns ens vam aixecar d’hora amb 
una notícia que va colpejar més 
d’una consciència però que en gene-

ral tampoc no ens agafava per sorpresa. 
La Mina mala, la més minoritària però 
la que més titulars ha donat els darrers 
20 anys i, per tant, la que més ha calat en 
l’imaginari col·lectiu, tornava a córrer de 
mòbil en mòbil i de tuit en tuit. I de nou, 
l’ombra de la sospita de la corrupció, de 
les coses mal fetes, dels favoritismes i 
l’amiguisme més barroer tornava a caure 
sobre l’Ajuntament. Bé, a sobre dels polí-
tics (així, en general), i d’alguns càrrecs 

tècnics dels que signen els papers impor-
tants. Quina feinada, tot plegat. Hem as-
sistit a la transformació d’un barri en el 
qual es tirava tot allò lleig que brutejava 
la imatge de la gran city, una mega cati-
fa on posar a sota les restes brutes de la 
Barcelona guai. Encara recordem la juga-
da de Porcioles, rentant-se les mans a l’es-
til Pilatos, i passant-li el marrón al veí. Un 
llest, aquest, i uns il·lusos, la resta. I així 
hem passat els anys, a cop de formigó, i 
hem viscut de més a prop o des d’altra 
banda del riu una transformació que ai-
xecava una preciosa biblioteca i permetia 
la construcció d’una universitat que mira 
cap al mar i dóna l’esquena a un barri on 
les xifres d’absentisme escolar haurien 
de fer dimitir més d’un responsable. Que 
bé, ara tenim la UPC al costat de casa, un 
fet, com assenyalava també l’històric ac-
tivista i referent de qualsevol periodista 
que vulgui contextualitzar el barri, Josep 
Maria Monferrer, que ha incrementat el 
preu de la vivenda en aquesta nova zona 
pija en un 200%. I en tot aquest procés, 
moltes persones implicades; unes fent les 
coses molt bé i d’altres, malament. Tot 
plegat, una gran feinada.•

Opinió convidada
Llorenç Prats, advocat

El parany del 2 d’octubre 

R ecents declaracions de la Sra. Soraya Sáenz (1971), 
vicepresidenta del govern espanyol, descriuen la 
situació catalana d’aquests moments com molt 
crispada, raó per la qual convé deixar la discus-
sió dels temes importants pel dia 2 d’octubre. En 

la reunió celebrada amb algunes persones que manen a 
Catalunya, com el Cercle del Liceu, el Foment del Treball, 
entre d’altres, es va admetre, que tot i que se celebri el re-
ferèndum, aquest no tindria conseqüències. La nit de l’1 
d’octubre el tema es resoldrà, segons ells, declarant el fra-
càs del referèndum d’autodeterminació, i la incapacitat 
de fer avançar l’insufi cient mandat popular sorgit de les 
urnes. Tot plegat, sense perjudici del desgast i persecució 
que les institucions de l’estat exerciran, de forma impla-
cable, sobre persones concretes impulsores del procés de 
reconstrucció nacional.

Així les coses, hom caldria que tingués en compte que 
les senyalades personalitats que es van reunir amb el go-
vern espanyol per dirimir la forma de regatejar el resultat 
del referèndum d’autodeterminació, han col·laborat a per-
metre, un cop més, que les institucions de l’estat es facin 
una idea parcial i esbiaixada de la realitat social, econòmi-
ca i política del que és avui Catalunya. Són, per tant, còm-
plices d’un engany que cal denunciar, tot i que ens resulti 
favorable, als amants de la llibertat i la democràcia, ja que 
altera la correlació necessària entre les polítiques públi-
ques i les aspiracions ciutadanes d’aquest territori euro-
peu que es diu Catalunya.

Des del moment en que s’apunta al dia 2 d’octubre com 
la medicina per resoldre l’efervescència per organitzar i 
celebrar el referèndum d’autodeterminació del dia 1 d’oc-

tubre de 2017, tot dissenyant, ja ara, el seu resultat nega-
tiu, no sols s’afebleixen les possibles sortides pactades a la 
vocació de llibertat del poble català si no que assumeixen 
una manipulació, ex ante, del que en democràcia seria to-
talment abominable, o fi ns i tot, considerat criminal, atès 
que adultera l’essència de la representativitat popular i de 
les facultats de participació de la ciutadania. Tot i que segu-
rament, ambdues coses, no els hi importin el més mínim, 
dissortadament, pel que suposa, de fons, de justifi cació de 
la corrupció política i econòmica, al extingir-se la vigència 
dels ideals i dels valors.

El que es dirà el 2 d’octubre és que s’haurà perdut. El 
primer titular serà la clau de tot un procés històric, del 
qual no hi ha dubtes de la seva transcendència, sigui pels 
catalans, però també pels espanyols i europeus, en gene-
ral. I es dirà que s’ha perdut perquè no es podrà donar, 
segons ells, la victòria del SI per més del 50% dels vots 
emesos, ja que comptabilitzaran els vots nuls i els vots en 
blanc, com van fer el 27S2015. Efectivament, en un plebis-
cit o referèndum només es poden comptabilitzar els SI o 
els NO, tots els altres no es poden tenir en compte. I per 
tant, i ho saben, el 27S2015 es va guanyar sobradament: 
SI 47,74% versus NO 39,17%, que passat a valors absoluts, 
per conformar el titular decisiu seria: SI 1.957.348 vots 
versus NO 1.605.563 vots, és dir, el SI obté l’aval del 55% de 
la població, en sentit referendari. Amb el 55% de suports 
es va guanyar el plebiscit per la independència, i per això 
els 72 diputats del Parlament que defensen aquesta opció 
tenen tota la legitimitat popular per impulsar i fer possi-
ble el que sigui més convenient per posar Catalunya en el 
concert de les nacions.•

Hem vist el canvi d’un 
barri on es tirava tot 
allò lleig que brutejava 
la imatge de la gran city 

Incendi a una casa del carrer Gran
Un petit incendi es declara, la nit del dijous 25 de juny de 1874, en una casa de l’aleshores calle 
Mayor. L’incendi que es produeix degut a què s’havien deixat una llum encesa en el capçal d’un 
llit, podria haver provocat conseqüències molt greus, però fi nalment queda només en un bon 
ensurt. L’actuació del sereno del barri i altres veïns fa que el foc no es propagui. En donar la 
notícia, La Linterna de Gracia diu textualment: Fue casual el que ningún municipal se hallara en 
disposición de prestar sus auxilios.

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

Notícies de la Gràcia independent
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Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Exposicions
Fins al 28 de 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 cristia ns.
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 12 de juliol
Exposició fotogràfi ca i mostra dels grafi ts 
realitzats a la Festa Jove del Camp d’en 
Grassot 2016. Una mostra de les interven-
cions realitzades pels l’any passat. Es pot 
visitar de 8 a 22 h. 
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)

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 23 de juny
II Concurs de Coques l’Estrella.
Mercat de l’Estrella (Pi i Margall, 73), a 
les 12 h 

Repartiment de coca i cava.
Mercat de Lesseps, a les 13 h

Espectacle: Extrema y Dura, a càrrec de 
Toni Cruz.
Teatreneu (Terol, 26), a les 21 h 

Concert: Extracti.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 22 h

Revetlla de Sant Joan amb djmamayé.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 23 h

Rumba catalana i versions: Rumbakana.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 23 h

Sopar de Revetlla i Ball de Revetlla a càr-
rec el grup Lets Quo. 
Carrer Grassot (Indústria/Còrsega), a les 
22 i a les 23.30 h

Dissabte 24 de juny
FM Camp d’en Grassot: Gran vermut de 
Festa Major i Gran paellada d’arròs.
Carrer Grassot (Indústric /Còrsega), a les 
13 h i a les 14.30 h

Humor: Charko Tatro.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21 h

Concert: Steph & Alex.
Cara B (Torrent de les Flors, 36), a les 22 h

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

IX Concurs gastronòmic de postres
Participació: tothom que ho vulgui.
Lliurament: abans del Gran Sopar.
Carrer Grassot (Indústria /Còrsega), a les 
22 h

Gran Ball Festa Major 2017 amb música
en viu amb el grup The Milkers.
Carrer Grassot (Indústria /Còrsega), a les 
23.30 h

Diumenge 25 de juny
Pregó de Festa Major Camp d’en Grassot. 
A càrrec d’Antònia Sanjuan, presidenta 
de l’Associació de Jubilitats i Pensionistes 
de la Sedeta. Servei amb interpretació de 
llengua de signes.
Carrer Grassot (Indústria / Còrsega), a les
11.30 h

Diada castellera Camp d’en Grassot. 
Amb els Castellers de la Vila de Gràcia, 
Minyons de Terrassa i Bordegassos de 
Vilanova.
Al carrer Indústria (Roger de Flor - 
Nàpols), a les 12 h

Teatre: Il·luminats.
Sala Porta 4 (Església 4-10), a les 18 h

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

Sessió fl amenca: Gandom Garoussi + 
Vladimir Satana & Yuma Project.
Gràcia Latina (De l’Or, 19), a les 21.30 h i a 
les 23 h
 
Dimarts 27 de juny
Conferència a càrrec d’Anna Fausto-
Sterling: Vaig néixer nadó, el desenvo-
lupament dinàmic de la variabilitat de 
gènere.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a 
les 18.30 h 

Dimecres 28 de juny
Revetlla de Sant Pere a Club Editor. Mercè 
Folch i Nii Ayikwei Parkes.
Club Editor (Coves d’en Cimany, 2), a les 
20 h
 
Dijous 29 de juny 
Concert: Frans Cuspinera presenta el disc 
Garoina.
CAT (Pl. Anna Frank s/n), a les 20.30 h

Cicle de Cinema a la fresca sobre mobilit-
zacions civils: Pride.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21h

Entitats

Amb el suport de

Flama del Canigó, foguera i concert a Sol 
La cloenda del 30è Tradicionàrius aprofi ta la celebració de Sant Joan per 
fer un comiat especial organitzat conjuntament amb la Violeta. A les 20 h 
tindrà lloc la Recollida de la Flama del Canigó als Jardinets de Gràcia, a les 
20.30, l’arribada de la Flama i lluiment de les colles de foc a la plaça 
de la Vila, a les 21 h encesa de la Foguera a la plaça del Sol i a les 22.00 
h, concert amb Mesclat + La Cobla Catalana dels Sons Essencials.

Divendres 23 de juny a la plaça del Sol a partir de les 21 h

Recomanem

Divendres 23 de juny
Teatre: Vespre de juny, el musical. 
Direcció, Daniel Mejías. Espectacle amb 
veus en directe.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h

Dilluns 26 de juny
Mostra de tallers de ball. Organitza: 
Associació de Pensionistes i Jubilats
La Sedeta i Centre cívic La Sedeta.
Plaça La Sedeta, a les 19 h

Dimecres 28 de juny
Cinefòrum: Nacido en Siria. Organitza 
Col·lectiu VIO i EJLF.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19 h

Dijous 29 de juny
Ball amb la música en directe.
Organitza: Associació de Pensionistes i 
Jubilats
Plaça La Sedeta, a les 19 h

Docufòrum: In Transition 2.0. Una histò-
ria de resiliència i esperança.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19 h

Hot Jam Session: Jazz Coda. Jam session 
per acomiadar aquesta temporada. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20 h

Fins al 30 de juny
Exposició La nit de Sant Joan, una pro-
ducció del Museu Etnològic de Barcelona 
que mostra diferents aspectes tradicio-
nals sobre el solstici d’estiu. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. Nord, 10)
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Tres joves artistes, 
a la Fundació 
Felícia Fuster
La Fundació Felícia Fuster 
presenta l’obra de les tres 
artistes guanyadores dels 
Ajuts a la creació en arts 
visuals d’enguany: Clàudia 
Regueiro en gravat, 
Tura Sanz, en escultura 
i Alexandra Garcia 
en multidisciplinari. 
L’exposició, anomenada 
Gestualitats, s’inaugurarà 
dimarts 4 de juliol. 

Combat literari i 
torneig de poesia 
a la Fontana
El Literary Combat, 
programat a la Fontana 
el proper 30 de juny, 
es presenta com un 
espectacle dinàmic, que 
reuneix a vuit combatents 
involucrats en el món de 
l’escriptura, de la poesia 
o de la performance 
entre altres, per crear 
un torneig de poesia oral 
improvisada.

Breus

Boogalizer tanca 
el segon cicle 
del BlackStage
Boogalizer, combo creat 
pels fundadors del mític 
grup Los Fulanos, actuarà 
el proper 30 de juny a 
l’Almodobar BlackStage, 
com a festa fi nal del segon 
cicle d’aquest espai dedicat 
a la música negra. El 
boogaloo és la fusió de la 
salsa i la música soul que 
va nèixer a la Nova York 
dels anys 70. 

Homenatge als somiatruites. “Hi ha 
una bogeria que no només s’encomana, 
sinó que es produeix simultàniament 
i repetidament al llarg del temps i dels 
cinc continents, i en aquest cas, a tots 
dos costats de l’Atlàntic; és la bogeria 
d’aquells a qui a Catalunya anomenen 
els somiatruites”, ha assenyalat el 
director de Gataro, Víctor Álvaro.

necessitat nou anys per escriure 
una llibre que narra la història de 
cinc generacions d’una família de 
Puigcerdà. Han estat moltes hores 
de converses, de transcripcions i 
rectifi cacions “perquè la memò-
ria sovint et traeix”. Per situar el 
lector, la novel·la -que es publicarà 
al setembre amb el segell d’Edici-
ons 62- inclourà un arbre genea-
lògic. Tal i com explica Vallbona, 
tot el relat és de no-fi cció, encara 
que hi ha alguna part de realitat 
construïda. 

“Quan et presentes a un pre-
mi com aquest procures estar 
molt segur de la història que has 
escrit, per després poder tenir 
temps i viure i escriure de nou 
amb el mateix nivell”. Dit i fet. El 
guardó permetrà que Vallbona 
faci el viatge que porta planejant 
fa temps, la ruta 61, que arrenca a 
Nova Orleans. Un viatge vital i lite-
rari de sis mesos. “Crec que ara és 
el moment. És el millor moment 
de viure i escriure, escriure i viu-
re”, afegeix Vallbona.•

Rafael Vallbona guanya el premi Sant Joan
‘La casa de la frontera’ narra la història de cinc generacions d’una família de Puigcerdà

S.M.

El premi és per comprar temps, 
temps per escriure”. Rafael 
Vallbona és el darrer guanya-

dor del 37è premi Sant Joan de 
novel·la, dotat amb 35.000 euros, 
amb la novel·la La casa de la fron-
tera. “És un llibre que no hagués 
pogut escriure als 30 anys, calia 
assolir certa estabilitat i madu-
resa literària”, explica a l’Inde-
pendent l’escriptor. Vallbona ha 

“Quan et presentes a un guardó 
així procures estar molt segur 
de la història, per després poder 
tenir temps i viure i escriure de 
nou amb el mateix nivell. Aquest 
premi és per comprar temps”, 
explica el periodista i escriptor. 

Escena de l’obra que l’Almeria ha programat pels mesos de juliol i agost. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

L ’Almeria Teatre no orga-
nitzarà enguany el festival 
Barcino, considerat l’Off del 
Grec i que l’any passat ja va 
reduir el número d’especta-

cles, i programarà a partir de l’11 
de juliol la producció quebeco-ca-
talana Les véritables aventures de 
Don Quichotte de la Mancha. 

Gataro, impulsora de l’Almeria 
Teatre, juntament amb les compa-
nyies quebequeses Théâtre Sortie 
de Secours i Théâtre Pupulus 
Mordicus, presenten -dins del 
festival GREC 2017- una nova cre-
ació imaginària al voltant de les 
aventures del llegendari cavaller 
errant Don Quijote de La Mancha 
de Miguel de Cervantes. L’obra es 
va representar amb molt èxit en 
el teatre Périscope de Quebec el 
passat mes de febrer, assolint un 
100% de l’ocupació en les 19 fun-
cions i recollint comentaris elo-
giosos per part de la crítica local 
(“Humor, fantasia i intel·ligència” 
– Le Journal de Québec). 

Els actors Victor Alvaro i Savina 
Figueras, ànimes de Gataro, són 
els intèrprets catalans d’aques-
ta coproducció internacional. 
Completen el repartiment els ac-
tors quebequesos Pierre Robitaille, 
reputat marionetista i director 
artístic de Pupulus Mordicus, i 
Nicola-Frank Vachon. Aquesta tro-
bada catalano-quebequesa propi-
cia un espectacle parlat en fran-

L’Almeria suprimeix 
el festival Barcino i 
entra a la programació 
ofi cial del Grec 
Al juliol estrenen ‘Les véritables aventures de Don Quichotte’

cès, català i castellà. L’espectacle, 
que abans de la sala gracienca 
es podrà veure també al Festival 
Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro del 4 al 10 de juliol, és una 
recreació d’El Quijote que explora 
una possible segona part de les se-
ves aventures, en la que el famós 
cavaller intentarà evitar que s’im-
primeixi la falsa segona part que 
va escriure Avellaneda. 

D’acord amb els creadors, la in-
teracció d’actors, titelles i audiovi-
sual, pretén fer una refl exió sobre 
la relació entre la realitat i la fi cció 
als nostres dies.•
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El 3oè Tradicionàrius 
supera els 16.000 
espectadors i s’acomiada 
a Sol la nit de Sant Joan
Amb el concert de Mesclat i La Cobla dels Sons Essencials

La banda RIU va inaugurar el passat gener el 30è Tradicionàrius. Foto: S.M. 

Silvia Manzanera 

Després de sis mesos d’in-
tensa activitat per cele-
brar les 30 edicions, el 
festival internacional de 
folk Tradicionàrius clou 

una edició especial amb una xifra 
que supera els 16.000 espectadors. 
I amb un concert també molt espe-
cial: el proper 23 de juny, el ‘Tradi’ 
tancarà les seves portes amb l’actu-
ació de Mesclat + La Cobla Catalana 
dels Sons Essencials en el marc de 
la revetlla de Sant Joan a la plaça 
del Sol organitzada conjuntament 
amb el La Violeta. La festa comen-
çarà a les vuit del vespre amb l’en-
cesa de la foguera i l’arribada de 
la Flama del Canigó de la mà de 
la Vella de Gràcia i la Diabòlica 
de Gràcia. El concert, a les deu de 

la nit a plaça del Sol, anirà a càr-
rec de dues de les bandes més im-
portants de l’escena musical cata-
lana: La Cobla Catalana dels Sons 
Essencials i Mesclat, que en aques-
ta ocasió s’han unit per oferir una 
combinació màgica de dues bandes 

referents en l’àmbit musical català. 
Dues formacions, segons els orga-
nitzadors, “contundents i úniques a 
dalt de l’escenari, amb un missatge 
clar, una sonoritat única i una con-
tundència irrepetible”.

Pel que fa als números, l’edi-
ció 30 signa més de 100 activi-
tats: 12 sessions de ball folk i Ball 
al Bar, 68 concerts d’artistes d’ar-
reu de Catalunya, la Península, 
Europa i el món; 5 exposicions 
b, 2 gravacions del programa a 
RNE4, 3 presentacions de llibres, 
7 ‘Tradis’ al territori, 6 sessions de 
Folk als mercats, 3 concerts a l’Au-
ditori, concerts en col·laboració 
amb el Cicle Hamaques, amb el 
BarnaSants, el Connexions i amb 
Cose di Amilcare; i 20 sessions de 
Les Vespres dels dimecres i de La 
Taverna del C.A.T. Una edició tam-
bé amb grans noms: Rosa Zaragoza, 
Maria del Mar Bonet, Eliseo Parra, 
els Quicos, Martin Carthy o Ruper 
Ordorika.•

El disc dels 30 anys. Per 
commemorar aquesta edició, 
el Tradicionàrius i Discmedi 
han editat un disc recopilatori, 
Tradicionàrius. 30 anys (Discmedi, 
2017), una antologia de 41 temes 
seleccionats pel periodista 
Josep Vicent Frechina d’entre 
els grups signifi catius que han 
actuat des del 1988 al 2017.

Ramón Casalé

La galeria H20 (Verdi, 152) acostuma a mostrar ar-
tistes relacionats amb el món de la fotografi a, en-
cara que en aquesta ocasió ho fa des d’un altre 

àmbit, concretament amb el de l’arquitectura, gràci-
es al recent treball de l’arquitecte gironí Gerard Puig 
(1973), format a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitec-
tura de Barcelona, i que actualment desenvolupa la 
seva tasca creativa al seu propi despatx professional, 
a més d’exercir la 
docència a l’escola 
d’art i disseny EDRA 
de Rubí.

Gerard Puig ha 
participat en diver-
sos concursos relaci-
onats amb l’arqui-
tectura, obtenint 
alguns premis, en-
tre ells el de la IV 
Mostra d’Arquitec-
tes Terres de l’Ebre 
2007/2013 i la VI 
Biennal d’Arquitec-
tura Catalana del 
Vallès, 2012, entre 
altres. Tot això in-
dica el seu interès 
en voler ensenyar al 
públic les seves cre-
acions que, d’algu-
na manera, l’apropa 
a com es produeix 
aquest procés cons-
tructiu.

En la sèrie Topo-
grafi es veiem, a tra-
vés d’una trentena 
de dibuixos amb tin-
ta xina, alguns d’ells acolorits, com es produeix la cons-
trucció d’“el temps, la temperatura, l’aigua, el suport, 
els accidents-sorpreses, les incerteses, etc...”, gràcies a 
la combinació de tots ells, confi gurant una obra plena-
ment dinàmica i activa. Per això, la topografi a com a 
descripció de l’estudi de la forma i de les característi-
ques de la Terra, així com de la representació dels ma-
pes, l’aparició d’aquest “joc de plecs”, on l’aigua com 
a element canalitzador i conductor del color -la tinta- 
recorre el paper a través dels plecs, origina una obra 
quasi bé tridimensional, degut a la rugositat i al propi 
relleu que provoca l’aigua en secar-se, i deixant que la 
tinta impregni el paper. En conseqüència, la topografi a 
serveix per descriure l’espai en un lloc concret. •

Gerard Puig: Topografi es, una 
nova manera d’entendre l’espai

crítica 
d’art

La trentena 
de dibuixos 
confi gua una 
obra plenament 
dinàmica i activa

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Wonder woman. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 16, 19, 22.
• Otello. Dc, 20.15.
• Selfi e. Dv, ds, dg, dk, dm, dc, dj, 

16.05, 18.10, 20.15, 22.20.
• Piratas del Caribe: La vengan-

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

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

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

• Déjame salir. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 22.15.

• París puede esperar. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dj, 16, 18.05, 22.10, 22.15. 
Dc, 16, 18.05, 20.10.

• La momia. Dv, ds, dg, dl, dm, dj, 
15.50, 18.05, 22.20, 22.35. Dc, 16, 
20.10, 22.25.

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

• Norman, el hombre que lo con-
seguía todo. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 20.05.

• Hermanos del viento. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 22.25.

• El círculo. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16.

• Hermanos del viento. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 18.15, 20.20.

• Alien: Covenant. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 22.25.

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

Cinemes Girona. Girona, 177
• París puede esperar. Ds, dg, 20. 

Dv, dg, dm, dc, dj, 16, 18. Ds, 16, 
18, 22. Dl, 18.

• El sueño de Gabrielle. Dv, ds, dg, 
dc, 16, 18.10. Dl, 18.10. Dm, 19. 
Ds, dg, dl, dm, dc, 20.20.

• Animal de compañía. Ds, 22.30. 
Dc, dj, 22.

• Patria. Dv, dm, dc, dj, 19. Ds, dg, 
18.

• Cosecha amarga. Ds, 22. Dg, 20, 
Dm, dc, dj, 21.15.

• Los colores de la montaña. Dl, 
19.

• Robby i Tobby, el viatge fantàs-
tic. Dv, dl, dm, dc, dj, 17. Ds, dg, 
16.

• Club de reyes. Dv, 20.
• Casa Asia: Court Executor. Ds, 

20.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748 www.cinemes-
texas.cat]
• Sala 1: Boges d’alegria. 15.50, 18, 

20.10. El capità humà. 22.20.
• Sala 2: Lion. 18, 20.10. Paterson. 

22.20.
• Sala 3: La fórmula de la felicitat. 

16, 22.20. Un guardián invisible. 
18, 20.20.

• Sala 4: Un amor d’estiu. 16, 20. 
Ds, dg, 18, 20. La noia descone-
guda. 18, 22.

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

dl, dm, dc, dj, 16.
                   
Verdi. Verdi, 32. 
• Maudie. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
16, 18.10, 20.20, 22.30.
• Michelangelo. Ds, dg, 16.15.
• Dancer. Dv, dl, dm, dc, dj, 16.15.
• Déjame salir. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dj, 18.10, 20.20, 22.30. Dc, 20.20, 
22.30.
• Testigo. Dv, ds, dg, dl, dm, dj, 16, 
20.20. Dc, 16.
• Norman, el hombre que lo con-
seguía todo. Dv, ds, dg, dl, dm, dj, 
18, 22.30. Dc, 18.
• París puede esperar. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16.30, 18.30, 20.30, 
22.30.
• Marie Curie. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 18.10.
• El sueño de Gabrielle. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16, 20.05.
• Personal shopper. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 22.20.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Mientras ellas duermen. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, dj, 16.05.
• Maravillosa familia de Tokio. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18.05.
• Un italiano en Noruega. Dv, ds, 

dg, dl, dc, dj, 20.15, 22.30. Dm, 
22.30.

• La casa de la esperanza. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18, 20.05, 
22.15.

• Júlia Ist. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16.10, 18.20, 20.30, 22.30.

• I am not a Serial Killer. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 20.

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

• Su mejor historia. Dm, 20.15.
• Capitán Calzoncillos: su primer 

peliculón. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 18.
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