
La reforma de carrers a 
Gràcia elimina més de 400 
aparcaments de cotxe i moto 
Només el nou pàrquing de Travessera de Dalt i el carril de serveis de Príncep 
d’Astúries atenuen una dinàmica general que ara es confi rmarà a Camèlies

El carrer Camèlies, en una de les imatges virtuals del projecte Imatge: Ajuntament de Barcelona

Albert Balanzà

Ho havia explicitat per pri-
mera vegada fa uns me-
sos el regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, però la quan-
tificació de la dinàmica 

d’eliminació sistemàtica d’aparca-
ments de superfície encara no tenia 
dades recopilades. Aquest dimecres 
l’equip de govern de BCN En Comú, 
a través del seu portaveu, Robert 
Soro, i arran d’una pregunta del 
Partit Popular, les ha fet públiques 
en el ple municipal. La pregunta va 
ser resposta seguint la màxima que 
el paper ho aguanta tot, i així el re-
sultat, segons el Districte, era posi-

tiu perquè sumava les places crea-
des al nou pàrquing de Travessera 
de Dalt/Jardins de Menéndez y 
Pelayo. Però la desaparició de pla-
ces sense aquesta compensació 
sui generis, i la que ha permès su-
mar estacionaments de motocicle-
ta a Príncep d’Astúries en un carril 
de serveis, ha suposat o suposarà 
la desaparició de més de 400 pla-
ces de cotxe i moto. La reforma de 
Camèlies (imatge) i Pi i Margall ani-
rà en aquesta línia. “L’espai públic 
és limitat i hem de triar entre do-
nar espai a vianants, bicis i trans-
port públic o donar-lo als cotxes”, va 
apuntar Soro en la recta fi nal d’un 
ple de quatre hores i mitja.
Segueix a pàgina 3
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lloguer dels locals, sempre i quan 
hi hagi els acords econòmics amb 
el suport de l’Ajuntament. 

La resta de grups, excepte la 
CUP, també van recolzar la idea. 
El Partit Popular, per exemple, va 
apuntar que la característica espe-
cial del carrer pot anar acompa-
nyada d’una reforma urbanística 
especial, i Ciutadans va defensar 
que el projecte es pot fer extensiu 
a altres carrers de Gràcia.•

La Taula pel 
Referèndum 
inicia ‘Dimecres 
per la democràcia’

La vintena d’entitats de Gràcia 
que formen la Taula d’Enti-
tats pel Referèndum ha arren-
cat aquesta setmana el cicle 
Dimecres per la Democràcia a 
la plaça del Nord amb la pri-
mera xerrada sobre religió 
amb el Pare Manel i el teòleg 
Jaume Botey encapçalant la 
taula. La segona sessió, de-
dicada a la cultura, es farà 
dimecres 12 a les 19 hores i 
els convidats seran el perio-
dista i activista social David 
Fernàndez, la presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema cata-
là Isona Passola, el director 
de Dagoll Dagom, Joan Lluís 
Bozzo i l’escriptora Isabel-
Clara Simó.  

Redacció

Política

Sense sanció a la 
Festa Major de 
Primavera dels 
moviments socials 

La reforma de 
l’excomissaria 
costarà uns 
90.000 euros 

L’equop de govern va 
argumentar que la Festa 
Major de Primavera, que 
es va fer el cap de setmana 
del 27 de maig, no va 
comportar cap sanció 
per als organitzadors, 
tot i que no tenia permís 
ofi cial, perquè no es va 
poder identifi car ningú. 
“La Guàrdia Urbana ho 
va intentar i no va ser 
possible”, va respondre 
el govern a preguntes del 
Partit Popular.

La cessió d’ús de 
l’excomissaria de Nil 
Fabra per a l’Associació 
Joves de Gràcia, marca 
del Casal Tres Lliris, 
signifi carà una inversió 
de prop de 90.000 
euros que assumirà 
el Districte, segons va 
respondre l’executiu local 
a preguntes del grup de 
Ciutadans.

Breus
del ple Badia fa balanç amb 

un 44% executat com a 
“bona xifra de treball” 
El Districte posarà infraestructura per a l’1 d’octubre però 
l’equip de govern BEC-PSC i el grup Demòcrata voten dividits 

Milà i Fontanals 
no és l’única opció; 
el 2015 hi havia 
els Torrents de les 
Flors i d’en Vidalet

A.B. 

El  ple de juliol, com si no 
hi hagués l’endemà, es va 
allargar prop de cinc hores 
però va servir per fer ba-
lanç dels dos primers anys 

de mandat de BCN En Comú, amb 
un 44% de propostes executades, 
“una molt bona xifra de treball”, 
segons el regidor, Eloi Badia.   “Un 
percentatge elevat si es té en comp-
te que hi ha projectes iniciats, en 
procés i fi nalitzats”, apuntava el do-
cument de suport al plenari. Sis pà-
gines més en un altre suport escrit 
també en cantaven les excel·lències. 

Badia va estructurar la valoració 
en cinc eixos destacats, començant 
per l’educació i els serveis socials, 
amb la subrogació de les educado-
res de l’Enxaneta i el Caspolino i la 
inauguració del CAP Vila de Gràcia 
com a trumfos. En aquest punt, el 
regidor va donar la xifra de 360 
persones que han demanat aten-
ció en el marc del pla de xoc contra 
la pobresa. En urbanisme, l’adeu a 
les reixes de Dones del 36 i la pla-
ça del Cinc d’Oros van afegir càr-
rega de simbolisme, i en cultura el 
Bicentenari de Festa Major. 

Però on es va entretenir més 
Badia va ser en noves dades so-
bre el registre de pisos buits, 478 
expedients fi ns avui, i 500 expedi-
ents oberts més en pisos turístics 
il·legals, i els 36 minuts d’exposició 
es van acabar posant èmfasi en les 
mesures de pacificació de la pla-
ça del Sol. “Hem avançat la neteja 
a la una, hem posat dos agents de 

Guàrdia Urbana més, hem duplicat 
els promotors perque els locals no 
facin soroll i augmenten els mesos 
dels equips de mediació”, va dir.  

Amb la divisió al govern i al 
grup Demòcrata, sigui com sigui, 
la CUP va veure com tirava enda-
vant la seva proposició perquè el 
Districte aporti infraestructura 
al referèndum de l’1 d’octubre. 
Els vuit vots favorables van sor-
tir del PDeCAT, ERC i CUP i hi va 
haver sis abstencions (comptant 
BEC i l’independent dins del grup 
Demòcrata) i tres vots en contra 
(PP, el PSC i Ciutadans, que inici-
alment havia vot a favor per qui-
vocació). •

L’equip de govern de BCN En Comú i PSC, dimecres en un moment del ple. Foto: A. B.

La consulta de Secretari Coloma, a 
la tardor. Després de l’embranzida 
pel canvi de nom del carrer en el 
grup de treball de Nomenclàtor, 
el Districte ha aclarit a preguntes 
d’ERC que la votació veïnal es farà a 
la tardor, de manera que es porti a 
ratifi cació del ple de Gràcia i s’elevi 
a la ponència específi ca de ciutat.

A. B.

Lúltim projecte de Maite Fandos 
com a regidora, la Social 
Street, explicat al mes de juny 

quan Raimundo Viejo ja exercia 
de regidor en el seu curt man-
dat, ha entrat en l’agenda políti-
ca del Districte, després del pacte 
al qual han arribat BCN En Comú 
i el PDeCAT aquesta setmana i que 
s’ha materialitzat al ple. Sense po-
sar-s’hi forts en la ubicació pre-
vista a Milà i Fontanals (també 
Torrent d’en Vidalet i Torrent de 
les Flors van arribar a la fi nal), 
el grup municipal Demòcrata va 
transaccionar un acord segons el 
qual BCN En Comú i PSC es com-
prometen a tirar endavant la idea 
d’un carrer per a entitats d’econo-
mia social amb ajuts per pagar el 

BCN En Comú 
i el PDeCAT 
pacten la ‘social 
street’ de Fandos
L’equip de govern accepta el projecte, 
encara que vinculat a acords de ciutat
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Camèlies, en una de les imatges virtuals Imatge: Ajuntament de Barcelona

Bicicletes mal aparcades al carrer Verdi Foto: Albert Vilardaga

(ve de la portada)

El carrer és de tots. Sota 
aquesta màxima, apunta-
da de manera textual pels 
responsables tècnics del 
Districte en conversa infor-

mal amb aquest setmanari, Gràcia 
canvia. Ha passat a Alegre de Dalt, 
Travessera de Dalt, Neptú, Lluís 
Antúnez, Travessera de Gràcia 
(Nàpols/Sardenya), Legalitat i pas-
sarà, si es compleixen els projectes 
presentats, a Pi i Margall, Maignon 
i Camèlies. Adéu massiu als apar-
caments de superfície en bene-
fici de voreres més amples, ser-
veis endreçats en calçada i carrils 
bici. Menys carrils de circulació i 
menys aparcaments. De moment, 
la càrrega i descàrrega no es toca.

La reforma llargament reivin-
dicada del carrer Camèlies, entre 
Escorial i Ronda del Guinardó, se-
gueix aquesta línia: el que encara 
és una via de mitjana capacitat que 
connecta la Vila de Gràcia amb el 
Baix Guinardó passarà de tenir tres 
carrils de circulació (un de bus) en 
sentit únic i dues fi leres d’aparca-
ment a tenir un carril bici bidirec-
cional a banda muntanya, un car-
ril per a trànsit privat i un carril 
bus; l’aparcament compartirà es-
pai amb els serveis a banda mar i 
les voreres passaran de 2,90 metres 
a 4,50 metres. Les 56 places d’apar-
cament en àrea verda actuals es re-

duïran a 16+11 i les motos de 13 a 8. 
També es perdran 16 places d’àrea 
blava a la cantonada amb Secretari 
Coloma. A Escorial i a Secretari 
Coloma, justament, s’habilitarà un 
espai de 25 metres per desencotxar 
els autocars de la Fundació Nexe i 
del Club Esportiu Europa.

L’Europa, veí destacat d’aquest 
tram de Camèlies, tindrà un pa-
per destacat en la reforma: desa-
pareix l’estacionament davant del 
Nou Sardenya i la vorera per en-
trar a l’estadi s’engrandeix a gai-
rebé 9 metres, donant espai a la 
instal·lació d’una doble fi lera d’ar-
bres i fi ns a 14 bancs i 14 cadires.

No hi haurà homenatge a 
Rodoreda en el carrer que va donar 
nom a una de les seves grans novel-
les -l’escriptora aporta el seu nom a 
la biblioteca que hi ha ja en territo-
ri d’Horta-Guinardó- però el carrer 
tindrà un símbol de distinció: una 
gran camèlia plantada en un esco-
cell singular, elevat, amb seients al 
voltant, s’elevarà a la cantonada de 
Secretari Coloma.•

BreusCamèlies perd la meitat 
de l’aparcament i carrils 
en favor del vianant 
L’Europa serà el gran benefi ciat de la reforma, amb un espai 
per desencotxar autocars i una gran vorera frontal amb bancs

Una camèlia a la 
cantonada amb 
Secretari Coloma 
dóna singularitat 
al projecte

ces. Respectivament, però, el per-
centatge d’ocupació en aquests 
dos àmbits és del 63% i del 52%. 
També el pla alerta de les males 
pràctiques encara existents en-
tre els usuaris de bicicleta a l’hora 
d’aparcar: hi ha 641 casos de mal 
aparcament habitual.

La mesura de govern determina 
que els nous estacionaments que 
es faran en els dos pròxims anys 
se situaran principalment en les 
proximitats dels centres escolars 
i en les connexions amb el trans-
port públic. Abans que s’acabi el 
2017 es farà un altre estudi d’apar-
caments per a les propostes d’ac-

tuació, que també anirà a càrrec 
de VAIC, i la comissió de mobili-
tat local tindrà l’última paraula. 
A partir d’aquí, en aquest primer 
any del pla, 2017, s’executaran els 
primers 25 emplaçaments per a un 
total de 250 places, i el segon any, 
2018, s’executaran els 50 emplaça-
ments restants per a les 500 pla-
ces fi nals.

D’altra banda, en una altra me-
sura de govern, Gràcia, districte 
educatiu, el Districte es compro-
met a iniciar el 100% dels camins 
escolars de tots els centres públics 
i el 50% dels centres concertats en 
aquest mandat.•

Es projecten 75o places de bici en 75 nous llocs
Gràcia superarà els 3.000 espais d’estacionament per a vehicles de dues rodes no 
motoritzats, però encara recompta més de 600 casos de mal aparcament habitual

A. B.

E l Districte ha aprovat aques-
ta setmana una mesura de go-
vern per a la millora de l’ofer-

ta d’aparcaments de bicicletes que 
planteja la defi nició de 750 places 
noves en 75 nous espais per als 
propers dos anys, 2017 i 2018, i amb 
un pressupost de 60.000 euros.

La iniciativa parteix d’una diag-
nosi elaborada per VAIC Mobility 
que quantifi ca una realitat actu-
al on hi ha 183 aparcaments amb 
2.095 places en superfície i 8 apar-
caments soterrats amb 204 pla-

Places d’aparcament

CARRER COTXES MOTOS

Alegre de Dalt - -91

Travessera de Dalt -78 -25

Neptú -11 -7

Lluís Antúnez -15 -

Legalitat -28 -31

Pi i Maragall -58 -

Maignon -17 -18

Camèlies -28 -5

La Fundació 
Festa Major rep 
la Medalla d’Or 
al mèrit cívic
El 13 de juliol a les 6 de la 
tarda la Fundació Festa 
Major rebrà la Medalla 
d’Or al mèrit cívic al Saló 
de Cent de l’Ajuntament 
de Barcelona en un acte 
que estarà presidit per 
l’alcaldessa, Ada Colau, 
que rebrà abans la 
presidenta i membres 
del Comitè de Direcció 
de la Fundació Festa 
Major de Gràcia perquè 
signin el Llibre d’Honor. 
L’acte el conduirà la 
periodista Rut Martínez, 
i participaran el regidor, 
Eloi Badia, i Pep Fornés, 
director del Museu 
Etnològic de Barcelona 
i Josep M. Contel, 
president del Taller 
d’Història de Gràcia.

Reoberta la 
piscina del Parc 
de la Creueta 
del Coll
El 3 de juliol, el Parc de 
la Creueta del Coll va 
reobrir la piscina després 
d’estar tancada al públic 
durant una setmana per 
fer tasques de neteja del 
fons ja que es va detectar 
la presència de vidres 
trencats que va provocar 
sis ferits. Les instal·lacions 
estan obertes de 10 del 
matí a 9 de la nit.
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Les obres al Park Güell duraran 
fi ns al maig i Providència acabarà 
els 10 mesos previstos el 28 de juliol
La pavimentació de la rambleta de Via Augusta, el carril bici d’Esteve Terrades i el 
clavegueram de Travessera, entre Gal·la Placídia i Gran, protagonitzen l’estiu als carrers 

A.B.

El carrer Providència es va 
tallar al trànsit ara fa nou 
mesos i mig, a mitjans de 
setembre, amb el desvi-
ament del bus 39 com a 

principal afectació, i aquests dies 
ja s’hi veu quin serà el nou resul-
tat: un carrer amb menys apar-
caments i més vorera en alguns 
trams, i per sota una nova xarxa 
de clavegueram i l’adéu defi nitiu a 
les vies del tramvia que encara hi 
havia enterrades. Les obres, ara 
empalmades amb la connexió al 
clavegueram de Torrent de l’Olla, 
encara duraran fi ns al 28 de juliol. 

Però si Providència ha prota-
gonitzat aquest 2017, la plaça de 
la Natura del Park Güell té tots 
els números per emportar-se la 

La reforma de Providència, engegada al setembre, ja és a la recta fi nal Foto: A. V.

palma del 2018. Tal com va avan-
çar l’Independent (vegeu número 
671), l’Ajuntament preveu tancar 
l’espai on s’ubiquen els bancs del 
Trencadís en dues fases. Tenint 
en compte la durada de l’actua-
ció, fi ns al 19 de maig, el més pro-
bable és que aquest estiu només 
una de les meitats de la plaça que-
darà inutilitzada. L’afectació més 
gran serà l’entrada de camions pel 
transport de terres per l’entrada 
de carretera del Carmel i el carrer 
Sant Josep del Cottolengo, però 
l’Ajuntament almenys s’ha com-
promès a limitar els treballs entre 
les 8 i les 10 hores. En la propos-
ta d’actuacions 2015-2018 del Park 
Güell i rodalies també s’inclou el 
soterrament de línies elèctriques a 
la Baixada de la Glòria, que es farà 
en dues fases entre el 19 de juny i 
el 25 d’agost.

La resta d’obres d’estiu en-
guany se centraran en el clave-
gueram de Travessera de Gràcia, 
entre Gal·la Placídia i carrer Gran, 
on des d’aquesta setmana i fi ns a 
l’11 d’agost hi haurà talls de 8h 
a 15h. També a la mateixa zona, 
en aquest cas a la perjudicada 
rambleta de Via Augusta, entre 
Travessera de Gràcia i avinguda 
Diagonal, hi haurà almenys tre-
balls de pavimentació i pintada 
del carril bus. A Lluís Antúnez, 
per la seva banda, ja s’han acabat 
les obres de reforma del carrer.•

L’Ajuntament es 
compromet a 
limitar els treballs 
al Park Güell de 
8 a 10 hores

L’obra amb menys impacte però 
molt simbòlica a nivell de barri 
es farà a Vallcarca, ja que el carril 
bici arribarà ofi cialment amb 
la pintada de la senyalització 
corresponent al carrer Esteve 
Terrades, entre l’avinguda de 
Vallcarca i la plaça Alfons Comín. 
També en aquesta plaça s’hi faran 
treballs per a la instal·lació de punts 
de recàrrega elèctrica de vehicles.

Tanca l’històric 
restaurant xinès 
Ós Panda del 
carrer Verdi

L’històric restaurant xinès Ós 
Panda del carrer Verdi 56 
tanca després de més de 30 

anys. Els seus propietaris van 
arribar a un acord per vendre 
la llicència de l’establiment el 
mes passat. El que va ser el pri-
mer restaurant xinès de Gràcia 
va obrir per últim cop el 30 de 
juny, dia que s’hi va celebrar un 
sopar de comiat. Un cop tancat, 
es va despenjar el cartell que do-
nava la benvinguda en català i 
mandarí, que conservaran com 
a record els fi ns ara propietaris 
de l’Ós Panda. “El cartell és el 
mateix que el primer dia”, expli-
ca la família.  

Els ja antics propietaris de 
l’Ós Panda l’han traspassat a un 
altre restaurador, que té previst 
obrir-hi un altre lloc per menjar, 
després de rebre diverses ofer-
tes. La decisió de tancar el mí-
tic restaurant xinés gracienc és 
conseqüència de la jubilació del 
seu amo i de que cap dels seus 
dos fi lls han volgut continuar 
amb el negoci de l’hostaleria. 
L’amo de l’Ós Panda, nascut a la 
Xina, va obrir-lo fa més de tres 
dècades després de treballar en 
altres restaurants de la ciutat.

Aquest petit restaurant de ra-
cions abundants i de preu més 
que just -fi ns fa poc encara s’hi 
podia fer un menú per menys 
de 5 euros- ha vist com gaire-
bé tots els seus veïns més pro-
pers han anat desapareixent. 
Així doncs, Gràcia perd un dels 
seus restaurants més singulars 
i  històrics. Un local que forma-
va part de la cultura popular del 
barri. Pels nostàlgics, queda la 
cançó Tú, Garfunkel, de The New 
Raemon, en la que l’Ós Panda 
protagonitza una estrofa dins 
d’una història d’amor i desamor 
a Gràcia. •

Ignasi Fortuny
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Vallcarca s’inclina per 
salvar el Triangle de 
Cambrils per fer-hi 
pisos socials reformats
El jardí dels Arabescos s’enllesteix amb un encariment 
pròxim al 10% pels retocs en l’obra a petició dels veïns

Albert Balanzà

E l nou barri de Vallcarca, un 
cop determinat el guanya-
dor del concurs internaci-
onal d’idees, paeix aquests 
dies quines de les propos-

tes de l’estudi Carles Enrich tenen 
més possibilitats de traduir-se en 
la realitat fi nal, i una de les grans 
sorpreses dels vencedors ha estat 
la idea de conservació i rehabili-
tació de l’anomenat Triangle de 
Cambrils (1). La peça de propietat 
pública AA4, que envolten els car-
rers Farigola, avinguda Vallcarca i 
Cambrils, i que havia d’anar a terra 
la primera si seguien els enderrocs, 
pot salvar-se.

Els comerços que encara hi ha 
als baixos de l’avinguda, com la bo-
tiga de suvenirs i el mecànic, ja han 
rebut una part de la indemnització 
per expropiació forçosa, i aquest 
últim ja està fent el trasllat al nú-
mero 54. “Però ja els he dit a l’Ajun-
tament que si no enderroquen vull 
tenir l’opció de tornar”, assegura.

Fonts municipals no desmentei-
xen aquesta possibilitat de mante-
niment del triangle i admeten que 
la proposta guanyadora del concurs 
ha plantejat la rehabilitació en un 

Ruderal, l’associació per a la pro-
moció de l’habitatge cooperatiu a 
a Vallcarca. Es dóna la circumstàn-
cia que la comissió d’habitatge de 
l’Assemblea de Vallcarca ha empa-
rat en els últims mesos un bloc de 
reallotjats al carrer Cambrils 5. El 
president de l’Associació Veïnal de 
Vallcarca, Iru Moner, ha conside-
rat “bo” el fet que pugui no ender-
rocar-se el Triangle de Cambrils, 
però també s’ha mostrat cautelós 
a l’espera del pla defi nitiu. 

A l’altra banda de l’avinguda, 
aquesta setmana s’inaugura fi nal-
ment, i per un cost de 806.000 eu-
ros, el nou jardí dels Arabescos (2), 
que conservarà una part de les res-
tes de la casa que hi havia fi ns que 
la piqueta va entrar en acció ara fa 
dos anys en aquest sector. El sobre-
cost, provocat pels retocs que s’han 
hagut de fer en el projecte a petició 
dels veïns per una mala execució, 
segons fonts municipals, no haurà 
superat fi nalment el 10%.•

El jardí dels Arabescos, a tocar del Pont de Vallcarca Foto: A. B.

espai d’habitatge públic. “És una 
idea”, subratllen aquestes fonts. 

El model d’habitatge públic 
que s’acabi determinant, segons 
el Districte, no està tancat i s’obre 
en aquest sentit a la pluralitat de 
propostes que s’han obert en els 
últims anys, com les cooperatives 
d’habitatges en cessió d’ús. A la ciu-
tat ja hi ha en marxa a Can Batlló 
la primera cooperativa d’habi-
tatges d’aquest tipus, La Borda, 
i Vallcarca ja ha mantingut con-
tactes amb el Districte per avan-
çar en aquesta línia a través de 

A. B.

Les promocions immobiliàries dels petits carrers 
al voltant de Casa Vicens s’estan animant fi ns a 
nivells propis del carrer Gran, com ho demostra 
l’anunci la setmana passada de la nova promoció 
d’Èlix a Aulèstia i Pijoan 17, lloc on es van desallot-

jar un a un els antics llogaters. La nova promoció es pre-
senta amb tres habitatges rehabilitats “per conservar la 
seva personalitat modernista”. Al mapa s’hi destacat la 
proximitat amb la primera casa de Gaudí. Els preus gi-
ren al voltant dels 600.000 euros, fet que contrasta amb 
els 90.000 que es pagaven al mateix carrer el 1994. •

Casa Vicens ja atrau 
promocions de pisos 
de 600.000 euros
Aulèstia i Pijoan ha multiplicat per 
sis els preus de compra en 25 anys

Una de les imatges de l’oferta Foto: Elix.

L’AV Vallcarca 
troba “bo” que  no 
s’enderroqui però 
mostra cautela 
fi ns al pla defi nitiu

Av. República Argentina

c. Gom
is

c. Gustavo 

Béquer

c. Farigola

AV. Vallcarca

2

1

El 4 de juliol es va constituir la Comissió per la cele-
bració del 150è aniversari del Centre que se cele-
brarà de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019. A 

partir del mes de setembre es començarà a treballar per 
organitzar la celebració i per aquest motiu El Centre 
ha obert “el cistell de les idees” on tothom podrà fer-hi 
aportacions i dir-hi la seva per fer una festa participati-
va i al gust de tothom. Les aportacions es podran fer a la 
secretaria del Centre o per correu electrònic. •

El Centre comença 
la preparació del 
150è aniversari
La celebració durarà tot el 2019 
i han obert el cistell de les idees
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Breus

Final de 
temporada al Tres 
Peons amb les 
ràpides de cloenda

Amb la disputa de l’obert 
de ràpides de cloenda 
s’ha arribat al fi nal de 
temporada al Tres Peons. 
54 jugadors van participar 
de l’esdeveniment que 
es va acabar emportant 
l’escaquista del club, Xavi 
Martínez, mentre que 
Antoni Picañol i Marc 
González van ser segon 
i tercer. El jugador del 
club, Joan Segura, que 
el proper mes complirà 
89 anys, va quedar en 
cinquena posició amb 6,5 
punts i va donar un gran 
exemple de capacitat 
i il·lusió pels escacs. 

El CN Catalunya 
presenta 9 cares 
noves per a la 
temporada 17/18
El ‘Cata’ tornarà a 
disputar un any més la 
màxima categoria del 
waterpolo espanyol i 
ho farà amb 9 novetats 
respecte la temporada 
passada. Tomy Alfonso, 
Diego Malnero, Gerard 
Montero, Vicens Zurita, 
Roger Nogué, Luis Alberto 
López, Rai Santiveri, 
Alejandro Idarraga i Max 
Vernet són les cares noves 
d’un equip que tornarà 
a estar dirigit pel Tato 
Garcia, que es mostra 
“content i il·lusionat” amb 
aquesta nova plantilla.

capulat, ja que en l’únic precedent 
d’eliminatòria de Copa Catalunya 
contra l’equip tarragoní, va ser la 
temporada 14/15, l’Europa va aca-
bar superant l’eliminatòria des-
prés de superar l’Ascó a la tanda de 
penals i aquella Copa Catalunya va 
acabar amb el capità, Àlex Cano ai-
xecant el títol de campions, a casa, 
contra el Girona.

Si els escapulats superen la 
ronda, el següent rival sortirà del 

guanyador de l’eliminatòria en-
tre L’Hospitalet i el Vilafranca, i 
la tercera del vencedor dels en-
creuaments entre Terrassa-Prat i 
Santboià-Barça B. Els partits seri-
en sempre al Nou Sardenya. 

Si l’Europa supera les dues pri-
meres rondes de la Copa, a ban-
da d’haver de canviar alguna data 
si també segueix endavant en els 
Històrics, pot suposar un proble-
ma per la disputa del Trofeu Vila 

L’Ascó serà el primer rival de 
l’Europa a la Copa Catalunya 
La disputa del Torneig dels Històrics, la Copa Catalunya i l’inici 
de lliga, posa en perill la celebració del Trofeu Vila de Gràcia

A. V.

Aquesta setmana s’han sor-
tejat els encreuaments de 
les primeres rondes de la 

Copa Catalunya, i el primer rival 
de l’Europa serà l’Ascó en una eli-
minatòria que es jugarà al Nou 
Sardenya el 29 o 30 de juliol en un 
horari encara per determinar. Un 
rival de bon record pel conjunt es-

Àlex Cano serà una temporada més el capità de l’Europa. Foto: CE Europa.

de Gràcia i la poca disponibilitat 
de dates, ja que la lliga comença 
el 19 d’agost.

L’equip de Joan Esteva tornarà 
a la feina el dilluns 17 de juliol a 
la tarda.•

L’acord entre Marcet 
i Pedagogium està 
aturat i sense solució
La gestió de les setmanes del mes de juliol, Nadal i 
Setmana Santa són el principal problema entre les parts

15 de juliol, data límit per 
signar l’acord. El proper dilluns 
el Pedagogium i el Districte es 
reuniran per mirar de desencallar 
el problema, però en cas de no 
trobar una solució, la Fundació 
Marcet ja ha informat que la 
data límit per signar l’acord és 
el 15 de juliol i que si aleshores 
no s’ha fet es procedirà a 
buscar altres solucions.

Albert Vilardaga

Qu a n  s e m b l ava  q u e 
totes les parts,  CB 
Pedagogium, Fundació 
Marcet i el Districte, ha-
vien arribat a un acord 

satisfactori per tothom, la situació 
ha donat un gir de 180 graus i ara 
mateix està enrocada i sense solu-
ció a la vista. El principal problema 
és que en l’acord no està inclòs que 
el club gracienc pugui gestionar 
l’última setmana de juny, el mes 
de juliol, les setmanes de vacances 
escolars de Nadal i les de Setmana 
Santa, èpoques molt marcades pel 
club per oferir el seu casal de bàs-
quet que serveix per treballar en la 
captació de jugadors i jugadores, 
i són les èpoques de l’any on es fa 
més coixí econòmic que serveix 
per fi nançar gran part de la tempo-
rada següent. La Fundació Marcet 
no considera que aquestes èpo-
ques de l’any hagin d’estar inclo-
ses a l’acord, cap de les dues parts 
vol cedir i ara el Districte haurà de 
tornar a fer de mediador.

Aquest no és l’únic confl icte en-
tre el Pedagogium i la Fundació 
Marcet, que estan demostrant no 
tenir una comunicació gens fl ui-
da. Un dels últims problemes ha 
estat que s’ha trencat una peça 
d’una cistella i ha quedat inutilit-
zada. Aquesta peça és la que per-
met pujar l’alçada de la cistella 
i que hi puguin jugar tant petits 
com grans, i ara la cistella s’ha que-
dat encallada de tal forma que no-
més hi poden jugar els més petits, 
i els grans no la poden fer servir. 

D’aquest fet fa 3 setmanes, i ningú 
s’ha fet responsable d’arreglar-ho. 
Des del Pedagogium expliquen que 
després de dies i dies perseguint 
als responsables de la Fundació 
Marcet i que aquests ni agafessin 
el telèfon ni responguessin correus 
electrònics van venir a mirar-s’ho i 
van dir que trigarien una setmana 
més a arreglar-ho perquè la peça 
cal fer-la nova, i no volen ni imagi-
nar-se què passaria si això hagués 
passat amb la competició de lliga 
en marxa.

Pedagogium i Marcet no porten 
ni un mes intentant conviure ple-
gats, i el problema de la cistella no 
ha estat l’únic que han tingut, tam-
bé hi ha hagut mals entesos amb 
el servei de neteja de l’instal·lació 
i amb la subrrogació del contracte 
de la persona contractada.

Amb el principi d’acord, in-
cloent-hi les setmanes per fer els 
campus, el Pedagogium confi ava 
en què el nombre d’equips no es 
veiés afectat, i tenien previst pujar 
les quotes dels jugadors i jugadores 
entre 4 i 6 euros al mes, en funció 
de les categories, per intentar aug-
mentar els ingressos del club, però 
en aquest nou escenari, el futur del 
club és una incògnita.•

Una de les cistelles porta tres setmanes trencada. Foto: Albert Vilardaga

Una cistella es 
va trencar fa 3 
setmanes i està 
inutilitzable
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Racons del Coll-Vallcarca
Segona edició actualitzada i ampliada del llibre que el Centre d’Estudis el Coll-Vallcarca va publicar fa 
dos anys com a document gràfi c del patrimoni arquitectònic i cultural del Nord de Gràcia, “que també 
existeix”, lema de les samarretes del grup. Els dibuixos, fets per Josep Callejón, representen cases, torres, 
esglésies, col·legis, masies i castells del Coll-Vallcarca. Algunes construccions ja no existeixen, d’altres 
encara s’aguanten i també hi ha que estan ben conservades o en camí d ela seva rehabilitació. Gairebé tots 
aquests dibuixos han estat fets prenen com a model fotografi es antigues de l’arxiu fotogràfi c de l’entitat. 

Carrer dels Santuaris. Via urbana que condueix als santuaris de la Mare de Déu del Coll i del Carmel. També 
va estar anomenat com: Santuario, Santuarios (un tram), Cristià (un altre tram), Joan Bellmunt, Camino de 
Nuestra Señora del Coll, Camino Antiguo del Coll i Camí Vell del Coll.

Masia de Can Mora. Amb aquest indret sorgeixen una mena de 
polèmiques frontereres, de que hi ha qui diu que aquesta masia 
pertany al Carmel, per tant el districte d’Horta-Guinardó i una 
altres asseguren que com els conreus i els carrers urbanitzats 
eren tots en el Coll - Vallcarca, doncs que la masia pertany al 
districte de Gràcia.

Can Carol. Aquest edifi ci de 1860 es troba situat a la part més 
fonda de Vallcarca, a prop de la confl uència entre la riera de 
Vallcarca i el torrent de la Farigola, en el carrer Cambrils, 26.

Can Pelegrí. No tenim gaire més informació sobre aquest edifi -
ci enclavat al passeig de la Mare de Déu del Coll, conegut infor-
malment com a ‘Casa Blanca’. El que sí que podem dir és que en 
els baixos d’aquesta edifi cació va haver la botiga de queviures 
del senyor Remígio, posteriorment va ser del senyor Juan Pablo 
Capilla i també del senyor Gaspar.

Can Cargol. Casa de tipus pairal o petita 
masia ubicada dins del Park Güell al costat 
de la Font de Sant Salvador d’Horta, entra-
da pel carrer del Torrent del Remei, on ara 
hi ha el col·legi Montseny.

Can turull. Aquesta masia no apareix prà-
citcament enlloc. Té una breu menció en el 
catàleg de la Generalitat.

Font de Sant Salvador d’Horta. Es troba dintre del recinte del 
Park Güell al lloc anomenat ‘Can Cargol’, entrant pel carrer 
Torrent del Remei. Lloc que gaudia d’un encant especial, tant per 
la vegetació com pels bancs de trencadís de ceràmica blava sobre 
pedra i el mosaic ceràmic de la mateixa font.

Col·legi de La Farigola. És una escola pública d’educació infantil i 
primària d’una sola línia amb aproximadament 225 alumnes i un 
equip de 15 mestres.
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Editorial

Badia. AnyII

Gràcia ha superat l’equador de mandat ofi cialment aquesta setma-
na amb el balanç que l’equip de govern i els grups han fet en el ple 
municipal que serveix per tancar el curs local. Com era d’esperar, a 

l’eufòria continguda de BCN En Comú per un resum de dos anys en què 
han aconseguit aplicar en minoria la seva manera de veure la ciutat s’hi 
ha afegit els esgarips de l’oposició, on sobretot el PDeCAT veu que costa 
treure rèdit polític de la crítica justifi cada o injustifi cada. Les maneres 
a l’equip de govern no sempre han estat les millors, i fi ns i tot el regidor 
Badia, sobresaturat d’agenda, però a les fi les que no toquen pressupost 
habitualment hi fa fred.

No ha estat una primera 
part del mandat fàcil a Gràcia, 
però més que a Barcelona. 
Malgrat la brega superfi cial, 
hi ha hagut un Pla d’Actuació 
que no es va aprovar però en 
el qual hi van acabar fi cant cu-
llerada el mateix PDeCAT, ERC 
i la CUP, i en aquest mateix ple 
escombra de fi nal de segon any s’ha recuperat per sorpresa el projec-
te de ‘social street’ que la innombrable Maite Fandos (per a alguns ‘co-
muns’) va deixar enllestida a fi nal del mandat anterior.

L’abstenció no és una opció. Així acaben dues refl exions de parau-
la i per escrit sentides i llegides aquesta setmana: una l’ha pronun-
ciada una consellera del PDeCAT en referència a l’abstenció dels ‘co-
muns’ en la seva implicació local en el referèndum; l’altra la publica a 
les pàgines de tribuna d’aquest número el portaveu del govern tenint 
en compte les accions que cal fer en política d’habitatge a la Vila. Les 
mateixes paraules per a situacions diferents posen de manifest que el 
que queda de mandat pot ser molt avorrit si govern i oposició es con-
formen amb aquest 44% d’iniciatives executades i entren en precam-
panya. Serà inevitable, però serà una pena. La política, vella o nova, ha 
de ser alguna cosa més.•

La nova i la vella política a vegades s’assemblen d’allò més. 
Ningú està disposat a cedir quota de minutatge i així vam 
arribar al ple municipal d’aquesta setmana, amb dues ho-
res de previsió en el tractament del punt específi c del ba-

lanç dels dos anys de mandat. Es van complir. A les 21.30, tres hores 
després d’iniciar-se el ple, es va tancar el tercer punt de l’ordre del 
dia (d’una trentena). El que havia començat com una sessió amb una 
cinquantena de veïns es va traduir amb la sala buida, amb tres veïns 
a les 21.30, amb dos a les 23.00 i amb un al fi nal. No compten tècnics i 
mitjans. I ells, a su rollo, amb els seus mítings i les seves txapes. 

Malgrat la brega, hi 
ha hagut un PAD amb 
aportacions i ara es 
pacta la ‘social street’

El
depen-

dent
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de Gràcia

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Llegia al Triangle que els Sindicats 
van denunciar el mes de maig les re-
tallades del govern central al servei 

de Correus. La retallada és d’un terç del 
seu fi nançament públic. Això empitjo-
raria el servei postal públic en qualitat, 
regularitat i extensió. No es rebrà el cor-
reu cada dia i s’haurà d’anar a cercar la 
correspondència a saber on, ja que es 
tancaran un munt d’ofi cines. Es reta-
llaran la plantilla, uns dos mil treballa-
dors a Catalunya, i els drets. Això tindrà 

un gran impacte a les àrees rurals. S’ha 
de tenir en compte que Correus és una 
empresa que contribueix a la vertebra-
ció territorial, social i econòmica, ja que 
arriba a 948 municipis catalans. De fet 
aquesta retallada vol donar ales a les 
privatitzacions (ja es va fer amb la pa-
queteria) tot liquidant un servei que una 
part de la ciutadania considera com un 
dret. La part menys rendible, però més 
necessària, és el repartiment als terri-
toris rurals. S’ha de tenir un servei pos-
tal públic universal, més enllà de classe 
social, edat, lloc de residència o nivell 
de coneixements..., assequible, efi caç, 
democràtic. No en funció de la seva ren-
dibilitat econòmica sinó del seu valor 
social. La bretxa digital, la defi cient co-
bertura i l’aïllament a les zones rurals fa 
necessari aquest del servei.•

Correus

La part menys rendible, 
però més necessària, 
és el repartiment als 
territoris rurals 

Cartes al director

L’incivisme d’alguns 
propietaris de gossos 
de Vallcarca
Els pares i mares del barri de Vallcarca hem 
de conviure diàriament amb veïns incívics 
que, saltant-se la normativa i les nostres 
peticions, embruten el parc de la Maria 
Baldó on juguen ens nostres fi lls. Els amos 
dels gossos entren amb els animals, sense 
lligar, i aquests fan les seves necessitats en 
el sorral on juguen nens, inclús bebès, que 
han de suportar aquesta brutícia. Tot i que 
quan ho veiem els hi demanem, ens conti-
nuem trobant DIÀRIAMENT amb que no hi 
ha cap tipus de vigilància en aquest sentit 
i els veïns incívics continuen actuant sense 
cap mena de problema.
Ens estimem molt als animals, però tam-
bé ens estimem als nostres fi lls i demanem 
actuació immediata en aquest sentit. Més 
quan estem en un barri rodejat de bosc on 
anar a córrer amb els canins.

Eva Garcia

Casa Vicens
Comencem a saber més detalls del projec-
te de Casa Vicencs, que aviat serà un nou 
punt de reclam turístic de Gràcia, que va 
força sobrada en aquest aspecte. Com tot, 
algunes persones veuran una oportunitat 
(econòmica) i per altres només portarà 
perjudici i molèsties, sobretot als veïns. 
El que sí és ben cert és que aquest turis-
me, el massiu, el que envaeix les places 
i no respecta el descans dels veïns no és 
benefi ciós per a ningú. Com tampoc ho 
és el que ve amb les butxaques plenes de 
diners i els llestos de torn se n’aprofi ten. 
Moltes incerteses. I mentrestant, els ve-
ïns són qui més patim. 

Sandra R.
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Opinió convidada

Evolució de la vida a 
Gràcia després del 39

Les tradicions, els costums, les festes, la cultura i el dia 
a dia de la vida de Gràcia ha experimentat un canvi ab-
solut fi ns avui. D’aquest fet en som més conscients la 

gent gran. Només una pinzellada per començar, i de la que 
no en saben res la joventut, un costum era el dol de mesos, 
i fi ns i tot anys, quan moria un familiar. Es podia anar de 
negre durant molt de temps, coincidint amb diferents de-
funcions familiars. La majoria de les fotografi es d’aquell 
temps eren de persones vestides de negre i, un altre aspec-
te rellevant, és que no estava permès riure quan les feien.

També hem experimentat un canvi radical en la demos-
tració pública d’afectes envers la parella. Era criticat i penat 
les abraçades i els petons. Avui en dia és normal les demos-
tracions públiques sense cap pudor. Pel que fa al vestuari, 
no cal ni parlar-ne; tothom es vesteix com vol. Hi havia el 
terme què diran i què pensaran, i ara això no existeix. Hem 
passat d’una estretor total a una llibertat desordenada.

La conseqüència de la guerra va fer canviar els costums 
dels graciencs. S’han fet innombrables escrits sobre aquest 
tema. Sobre els que hi van perdre la vida, dels que van ser 
obligats a marxar i de les dones valentes que, soles, van en-
frontar-se amb la necessitat d’alimentar com fos els seus 
fi lls. I aleshores Gràcia va experimentar un fenomen de sub-
sistència. La gent del veïnat s’unia per ajudar-se els uns als 
altres. També hi havia els que miraven a una altra banda.

Començaren de nous les festes majors, les dones treien 
al carrer les cadires per parlar i les associacions de nou es 
posaren en marxa. Els Lluïsos, el Centre Moral, el Cercle 
Catòlic, etc. I sobretot, els clubs excursionistes. La Unió 
Excursionista de Catalunya, el Club Excursionista de Gràcia 
i altres. Això permeté que aquells estudiosos d’abans del 36 
tornaren a veure’s entre si i continuaren amb la seva dedica-
ció a la cultura. Són molts els noms que sonen d’aquella àpo-
ca, com Baptista i Roca, Buch, Brasó, De Sucre, etc. Els clubs 
eren el seu espai i allò on podien parlar i reunir-se, sempre 
sota la vigilància de les autoritats.

D’aquesta manerea i, a poc a poc, es va poder intentar 
sortir d’una postguerra duríssima. Però Gràcia aguanta-

va malgrat el problema amb l’educació dels seus fi lls: una 
educació retallada, escapçada i encongida. A les escoles es 
parlava el castellà, però al carrer es lluitava perquè el català 
sobrevisqués. I com diuen els anglesos, al fi nal tot és un mi-
racle. El català és viu i cada dia li anem donant una empenta 
a fi  que cada vegada ho sigui més. Després del 75 va comen-
çar a Gràcia un interès per la nostra història, i van sorgir els 
escriptors en català. Es va començar a escriure amb ganes i 
la cultura va tocar a les portes. Devem molt a graciencs, al-
guns ja desapareguts, que amb els seus relats han explicat la 
història viva de Catalunya pel jovent que despertava. la mú-
sica, les cançons, les activitats lúdiques, les exposicions, les 
festes de barri, tot ens porta fi ns al dia d’avui. En un movi-
ment continu i com un despertar necessari.

Pot ser que hi ha un punt que se’ns escapa a Gràcia, 
aquell punt que ens diu que l’èxit no ens ofegui. Gràcia és 
coneguda arreu del món. L’estranger que ha vingut a passar-
hi uns dies ho magnifi ca al retornar al seu país, i aleshores 
en vénen més. Tots amb curiositat per plasmar aquell es-
trany territori del que tothom en parla. No opino res.•

Turistes en segway, a la plaça de la Vila Foto:Ernest Cauhé

Opinió
La 

setmana

Les vacances
i la improvisació

Valentina Baratti

Encara no saps com passareu les va-
cances? Si esperes més, no troba-
ràs res enlloc. Quantes vegades he 

sentit això en les últimes setmanes! 
Perquè no, encara no sé què faré aquest 
estiu, i no vull que aquesta falta de de-
terminació es torni contra mi, sinó al 
revés, és justament en la falta de deci-
sió que vull veure la millor part de les 
desitjades vacances: improvisar! Si ja 
anem de pressa durant tot l’any, amb 
les agendes repletes de compromisos, 
com a mínim que els dies de llibertat 
ho siguin realment, de veritat.

En el fons, què és el que importa quan 
arriba l’estiu? Si deixem d’un costat les 
fotos que tothom puja a les xarxes so-
cials dels seus peus fi cats a l’aigua per 
fer dentetes als que no han pogut mar-
xar, el que realment hauríem de tenir en 
compte és l’apropiació del nostre temps. 
El temps que podem dedicar a les nos-
tres famílies, escoltant els nostres éssers 
estimats, mirant-los en els ulls després 
d’un intens any de treball i de ruti-
na. Les vacances haurien de ser aquell 
temps buit, el qual ens omplim de totes 
aquelles coses que ens fan sentir bé amb 
nosaltres mateixos. Recuperar les for-
ces, alimentar el nostre ésser de la pau 
que ens mereixem. 

Si no teniu ningú amb qui compartir 
les vacances, no us preocupeu, el viatge 
en solitari pot ser el més preciós que us 
pugui passar, i si sou dels qui no poden 
sortir de la ciutat, no hi ha cap proble-
ma! Un bon llibre, un bon vi, i un venti-
lador és el que ens falta. Res més. Quan 
us comenceu a avorrir, no desespereu. 
Les festes de Gràcia arriben aviat!•

Dolors Lázaro, arqueòloga
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Opinió convidada
El 

bloc

‘No vull perdó, 
vull justícia’

Carina Bellver

Ja era hora”. És el primer que li surt 
després que el Parlament hagi decla-
rat nuls els consells de guerra fran-

quistes, entre ells, el seu. La notícia “me-
morable” la va viure en primera persona 
a l’hemicicle, a la bancada dels convidats. 
Als seus 97 anys, la Maria Salvo considera 
que aquesta decisió, presa per unanimi-
tat, arriba tard perquè “són molts els que 
s’han quedat pel camí”. Aquesta graci-
enca és una dels prop de 64.000 catalans 
que van ser condemnades injustament 
per la dictadura de Franco. Militant de les 
Joventuts Socialistes Unifi cades, després 

de patir tortures de la policia franquista 
i passar per la presó de Les Corts un cop 
va ser obligada a retornar a Espanya dels 
camps de concentració francesos, un tri-
bunal militar franquista la va condemnar 
a 30 anys de presó per conspirar contra 
la seguretat de l’Estat en un consell de 
guerra amparat per la llei per a la repres-
sió de la masoveria i el comunisme. La 
sentència va suposar la seva diàspora per 
diverses presons franquistes: Saragossa, 
Ventas, Segovia… I un cop va saldar tres 
quartes parts de la seva condemna, des-
prés de 16 anys de presó en les més dures 
de les condicions humanes, li van donar 
la llibertat condicional amb la premisa de 
no poder tornar a Catalunya. 72 anys més 
tard, la Maria recupera la innocència. 
Han calgut 40 anys de democràcia per 
aconseguir-ho. Diu que res canviarà tot 
allò que va patir però que està contenta, 
que calia aquest reconeixement malgrat 
que l’Estat continuï callat. “No vull que 
em demanin perdó, és una paraula que 
per a mí és buida. Vull justícia”.•

Opinió convidada
Robert Soro, conseller portaveu i d’habitatge de Barcelona en Comú

Regular el lloguer o ser expulsats

Quanta gent coneixeu que ha hagut que canviar de 
d’habitatge davant l’augment de preu inassolible 
al fi nalitzar el contracte de lloguer? Quanta gent 
coneixeu que ha hagut que marxar del barri? A 
Barcelona més del 31% dels habitatges són de llo-

guer, aproximadament mig milió de persones, que dediquen 
un percentatge molt alt de la seva renda a l’habitatge. La pu-
jada indiscriminada en els preus dels lloguers oscil·la entre 
8% i un 18% segons fem servir fonts ofi cials o dels portals 
immobiliaris. Aquests augments en el fons són legals, segons 
el marc de lliure mercat. Si la demanda no ha canviat dràs-
ticament, la oferta sí que s’ha reduït per diverses raons: des 
de l’ús preferent que li estan donant certs propietaris per a 
pisos turístics (legals o il•legals), l’augment del valor de ven-
da dels pisos per la compra de capital estranger, fi ns a una 
pràctica, esdevinguda habitual, com és la compra de fi nques 
senceres per part d’inversors amb ànims especulatius per fer 
habitatges de luxe. I només ens queda afegir la manca histò-
rica de promoció d’habitatge públic. Gentrifi cació, elitització 
o directament expulsió són termes que s’utilitzen per ano-
menar els efectes que provoca aquest context.

A la Vila de Gràcia ja fa temps que ho patim, que ho pa-
teixen moltes famílies, però és un fenomen que no és únic 
d’aquí, ni de Barcelona sinó que afecta a la regió metropo-
litana tal i com ens confi rmen els ajuntaments de Sabadell, 
Terrassa, Sta Coloma, entre d’altres. En aquests dos anys de 
govern a la ciutat i al Districte de Gràcia, hem creat serveis 
específi cs per a la lluita contra la exclusió residencial i la me-
diació davant de les sentències de llançament, també s’està 

fent un cens d’habitatges buits per a impulsar el parc privat 
cap a l’habitatge assequible a la borsa de lloguer.

Vam aprovar el PEUAT, per posar fre a la proliferació 
d’allotjaments turístics i garantir el dret a l’habitatge. Tenim 
un Pla pel Dret a l’Habitatge que preveu construir més de 
8.000 habitatges públics abans del 2025, amb més recursos 
destinats a la inversió, rehabilitació i ajuts a lloguer. Malgrat 
els esforços que es fan des de l’àmbit local, constatem que les 
competències municipals són molt limitades. És insufi cient.

Cal canviar el context, és necessari protegir a les famíli-
es davant del mercat, són imprescindibles normes regulado-
res del mercat de lloguer. La durada dels contractes de llo-
guer ha d’ampliar-se a un mínim de 5 anys, i s’ha de limitar 
els increments de preu a la renovació de contracte d’acord a 
l’índex de preus de referència de la zona, a les condicions de 
l’habitatge i millores. És imprescindible incloure els ingres-
sos com a indicador a les polítiques públiques d’habitatge 
encaminades a regular els preus del lloguer. S’han d’eliminar 
els privilegis fi scals que tenen els fons d’inversió immobilia-
ris que especulen amb els nostres barris.

No només necessitem més regulació, cal també una re-
gulació que protegeixi als llogaters. Per garantir el dret a 
l’habitatge a Barcelona cal la implicació de totes les admi-
nistracions responsables, la local però també del govern de 
Catalunya i de l’Estat espanyol. Reformant la Llei d’Arrenda-
ments Urbans de l’Estat i també a la futura Llei d’Arrenda-
ments Urbans catalana del Govern. L’habitatge ha de ser un 
tema central de l’agenda política, a Barcelona, però també a 
Catalunya i a l’estat. L’abstenir-se no és una opció.•

Gràcia assoleix la independència municipal
El 6 de juliol de 1850, l’alcalde constitucional de Barcelona, Valentí Esparó fa públic un Ban en el 
qual comunica a tots els ciutadans i ciutadanes, la bona nova que, per Reial Ordre del 28 de juny, 
s’havia decidit segregar “del distrito municipal de Barcelona, el barrio de Ntra. Sra. de Gracia, 
permitiéndole formar ayuntamiento propio e independiente”. Abans, Gràcia ja havia estat territori 
independent en el curt període de 1821 a 1823, la mateixa brevetat temporal de l’anomenat 
‘Trienni Lliberal’. La segona independència de Gràcia, però, es perllongaria molt més, 47 anys, fi ns 
a la seva defi nitiva agregació a Barcelona l’any 1897.

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

Notícies de la Gràcia independent

La declaració del 
Parlament que 
anul·la els consells de 
guerra arriba tard
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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 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 23 de juliol
Exposició 25 anys Jocs Olímpics de 
Barcelona. El grup d’estudis del Coll-
Vallcarca i el centre cívic La Bruguera han 
organitzat un seguit d’activitats per com-
memorar aquell moment històric de la 
ciutat de Barcelona i conèixer de primera 
mà el testimoni d’alguns dels seus prota-
gonistes.
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15)

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)

Fins al 2 d’agost 
Exposició de Jorge Cavelier, Las formas 
del tiempo, bosques del trópico andino. 
Nascut a Colòmbia i format a Nova York, 
Florència i Bogotà, els seus paisatges tras-
lladen l’espectador a l’univers interior de 
l’autor, en escenes on la natura forma es-
tats d’ànim. Una particular geografi a de 
l’esperit que és un suggerent viatge a tra-
vés de valls difuses, boscos eteris i llacs 
perduts entre boira i núvols, en el límit de 

la realitat i la irrealitat, portant a l’espec-
tador a la certesa que allò visible està ani-
mat per la percepció d’allò invisible.
Verdi_Verd (Verdi, 102)

Fins al 6 d’octubre
Gestiualitats: Clàudia Regueiro presen-
ta 3.458, una obra en gravat, Alexandra 
García, una vídeo instal·lació que nomena 
La violència bona, i Tura Sanz que mostra 
el seu treball en escultura. L’exposició es 
pot visitar de dimarts a divendres de cinc 
a dos quarts de vuit del vespre fi ns el 6 
d’octubre (agost tancat).
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés , 
3- 11 , baixos 3a)

Actes
Divendres 7 de juliol
Concert: Nueva Vulcano + Mujeres + 
Wind Atlas + Escorpio + Eric Fuentes.
Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 20 h

Concert: Wax Boogie feat. Drew Davies.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22 h

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

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

Concert: Eugeni Crispin.
Jazzpetit (Provença, 181), a les 23 h

Concert: El Sobrino del Diablo presenta 
Carcajadas de terror.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 22 h

Teatre: Objetos inanimados. Cia La oveja 
rebelde.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a les 22 h

Dissabte 8 de juliol
Teatre: Les Fúries + Aventura.
Sala Porta4 (Església, 4-10), a les 20 h

Concert: Blood Quartet.
El Pumarejo (Gomis, 42), a les 21 h

Concert: Vamp.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22 h

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

Concert: 12cuerdas.
Jazzpetit (Provença, 181), a les 23 h

Diumenge 9 de juliol
Jam session manouche: Shine.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22 h

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

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

Jam session de jazz i swing.
Jazzpetit (Provença, 181), a les 20 h

Barcelona Bluegrass Jam.

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

Teatre: Les Fúries + Aventura.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a les 19 h

Dimarts 11 de juliol
Micro obert de rap a la plaça.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 
18 h

Xerrada: Cooperació i turisme responsa-
ble a l’Àfrica subsahariana.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19 h

Concert: The Gloomy Sundays.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 21 h

Dijous 13 de juliol
Driana en concert presenta el disc 
Projecte (R)obert.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 19 h

Cinema: Maria en tierra de nadie.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21 h

Concert: Chino & The Big Bet.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22 h

Divendres 14 de juliol
Dins del cicle Música als Parcs, actuació 
musical a la fresca.
Parc de la Creuta del Coll, a les 21 h

Entitats

Amb el suport de

Escena contemporània al 9è nunOff 
El proper dilluns arrenca el novè festival nunOff, impulsat per l’espai d’art 
gracienc nunArt. El programa ofereix  16 espectacles de diverses disciplines 
artístiques relacionades amb l’escena; sis nits a l’aire lliure amb doble o triple 
programació de dansa, música, teatre, circ, gastronomia. Dimecres actuarà 
el duet catalanomexicà Clementina amb el seu espectacle Darrere del vent.
Des de dilluns 10 al dissabte 15 de juliol al Claustre de l’Oratori de Sant Felip Neri

Recomanem

Dissabte 8 de juliol
Taller: Dones amb fe. Una perspectiva 
jove, diversa i de gènere sobre la religió. 
Les noies del grup Diversitat religiosa del 
projecte Constructors de Ponts de l’Asso-
ciació Unesco per al Diàleg Interreligiós.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17 h

Divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9 de 
juliol
Teatre: Mentiders dirigida per Mercè 
Pardo i Montse Giralt de Sotacabina.
Lluïsos de Gràcia (pl. Nord), a les 21 h i 
dg a les 18 h 
 
Diumenge 9 de juliol
Fideuà per a la Festa Major al carrer 
Ciudad Real. Organitza l’AVV.
Carrer Ciudad Real, a les 14.30 h

Dimarts 11 de juliol i dilluns 18 de juliol
Formació oberta sobre el confl icte sah-
rauí. Amb Carlos Bajo, col·laborador 

amb el Centre d’Estudis Africans.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), de 16 a 19 h

Dimecres 12 de juliol
Presentació del llibre Democracia 
(Directa), ciencia y desobediencia civil, 
amb el seu autor Fernando Cardoso.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a 
les 19.30 h 

Dijous 13 de juliol
Reunió informativa. Portes Obertes del 
grup de criança Petit Forn.
Antic Forn de Vallcarca - Associació 
ECOS (Cambrils, 10)
Reunió informativa. Portes Obertes.
Antic Forn de Vallcarca - Associació 
ECOS
 Cambrils, 10
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Festa Major: inici i fi nal. untitledBCN 
va pujar la persiana de la galeria el 15 
d’agost de 2008. En un gest simbòlic, 
els seus impulsors donaran per 
acabada la seva trajectòria a la Vila 
el proper 15 d’agost, inici de la Festa 
Major de Gràcia, i fi nal a nou anys de 
vida i a nombrosos projectes culturals 
i artístics. El comiat serà una festa 
d’agraïment per a amics i col·laboradors.

La Jess i el Xavi presentant la seva darrera proposta cultural a la Vila: la ruta de les galeries. Foto: X.T.

Silvia Manzanera

Amb vocació internacio-
nal i amb connexió direc-
te amb Anglaterra, untit-
ledBCN va començar a 
caminar al centre de la 

Vila el 2008 amb l’objectiu de cre-
ar una plataforma per a artistes 
joves i multidisciplinars. Des de la 
seva seu al carrer Topazi, Xavier 
Kaye i Jessica Casey han aconse-
guit durant nou anys oferir un es-
pai que no només acull artistes lo-
cals i d’arreu, sinó han apostat per 
la creació i promoció de festivals, 
tallers oberts, rutes culturals i ex-
positives o cursos diversos. En el 
seu text de comiat, resumeixen les 
principals activitats de la seva tra-
jectòria com a galeria: “Hem esta-
blert projectes que creen vincles 
entre artistes de tot el món, hem 
donat oportunitats a nous artis-
tes a exposar per primera vegada, 
hem acollit residències, hem or-
ganitzat festivals i hem esdevin-
gut en una organització potent al 
cor de Gràcia”. “Encara no sabem 
què farem a partir d’ara”, explica 
Jessica, però volíem anunciar el 
tancament de la galeria en posi-
tiu, amb aquella expressió de to-
tes les coses bones arriben a la fi ”.

Els impulsos d’untitledBCN as-
seguren sentir-se “orgullos” d’ha-
ver treballat i haver creat oportu-
nitats per a centenars d’artistes; 
“tenim l’orgull d’haver-nos con-
vertit en un punt de trobada per 

La galeria untitledBCN 
tanca després de 
nou anys a la Vila          
L’organització cultural encapçalada per Xavier Kaye i Jessica 
Casey s’acomiadarà de Gràcia durant la Festa Major, tot i que 
els tallers oberts i la ruta de les galeries seguiran funcionant 

amics i amants de l’art i estem or-
gullosos d’haver apropat art de 
qualitat al públic barceloní”, afe-
geixen. L’última proposta d’aquest 
viatge ha el circuit de galeries ano-
menat Hop Hop, llançada el passat 
mes de març amb el suport de tret-
ze espais més de la Vila. Inspirada 
en el First thursdays de Londres, la 
ruta funciona cada primer dijous 
de mes, i fi ns les deu de la nit, les 
galeries de Gràcia obren les seves 
portes per donar a conèixer nous 
projectes i exposicions.

En aquest mes i mig que falta 
pel tancament, la galeria seguirà 
amb la seva activitat i “celebrarà” 
fi ns al fi nal la seva trajectòria.•

La Fundació 
Felícia Fuster acull 
l’art de tres joves 
a ‘Gestualitats’

Aquest dimarts s’ha 
inaugurat l’exposi-
ció Gestualitats a la 

Fundació Felícia Fuster, que 
mostra el treball de les tres 
joves artistes que han rebut 
enguany l’ajut de l’entitat cul-
tural per portar a terme el seu 
projecte artístic. L’exposició, 
doncs, ofereix l’oportunitat de 
conèixer el treball de Clàudia 
Regueiro, que presenta 3.458, 
una obra en gravat; Alexandra 
García, amb un vídeo instal-
lació que anomena La violèn-
cia bona; i Tura Sanz que mos-
tra el seu treball en escultura. 
L’exposició es pot visitar de 
dimarts a divendres de cinc a 
dos quarts de vuit del vespre 
fi ns el 6 d’octubre a la seu de 
la fundació, al carrer Camps i 
Fabrés (durant el mes l’agost 
estarà tancat). 

S.M.

Nueva Vulcano, 
cap de cartell 
del DescoNNecta 
d’enguany
La segona edició del 
DescoNNecta comptarà 
amb Nueva Vulcano per 
tancar la fi nal del concurs 
el dia 4 de novembre al 
teatre dels Lluïsos. El 
grup, que està treballant 
ara en el seu quart disc, 
té previst presentar en 
primícia alguna de les 
seves novetats durant el 
concert. 

Breus

car les seves portes temporalment 
el passat 27 de maig alhora que po-
sava en marxa una campanya per 
obtenir el fi nançament necessari 
per obtenir la llicència com a cen-
tre de difusió cultural i tornar a 
programar música en directe. Les 
obres de millora i condicionament 
de l’espai es portarà a terme en-
tre els mesos de juliol i agost i 
està previst que el local reobri a 
mitjans de setembre. Màgia Roja 

construirà una entrada tancada 
amb dos portes acústiques, aïlla-
rà el sostre i farà un estudi de mi-
llora acústica global, entre d’altres 
reformes. 

En total, Màgia Roja ha recap-
tat un total de 15.134 euros de 430 
mecenes, entre els que destaquen 
el cineasta Nacho Vigalondo o els 
artistes musicals Jochen Arbeit, 
de Einstürzende Neubauten, o 
Charles Hayward de This Heat.•

Màgia Roja obté el fi nançament per reobrir 
L’espai d’Alzina, referència de música experimental, ha aconseguit 15.134 €

S.M.

L’associació cultural Màgia Roja 
podrà reobrir al proper mes de 
setembre el seu local de músi-

ca experimental a Gràcia després 
d’aconseguir els més de 15.000 eu-
ros amb una campanya de micro-
mecenatge per poder fer les obres 
d’insonorització. L’espai, ubicat al 
carrer Alzina des del 2015, va tan-

El local necessita condicionar 
l’espai i fer un estudi de millora 
acústica per poder obtenir 
la llicència com a centre de 
difusió cultural i tornar a 
programar música en directe
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Gru: Mi villano favorito 3. Dv, 

ds, dg, dl, dm, 16, 18.05, 20.10, 
22.15.

• Un don excepcional. Dv, ds, dg, 
dl, 16, 22.10. Dm, 15.50.

• París puede esperar. Dv, ds, dg, 
dl, 18.10, 20.10. Dm, 17.55, 19.50.

• Piratas del Caribe: La vengan-
za de Salazar. Dv, ds, dg, dl, dm, 
16.15, 19.10, 22.05.

• Baby Driver. Dv, ds, dg, dl, dm, 
16.15, 19.10, 22.10.

• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dm, 
16.05, 18.10, 20.15, 22.20.

• Norman, El hombre que lo con-
seguía todo. Dv, ds, dg, dl, dm, 
20.

• Testigo. Dv, ds, dg, dl, dm, 
18.05.

• La momia. Dv, ds, dg, dl, dm, 
22.20.

• El hombre del corazón de hier-
ro. Dv, ds, dg, dl, dm, 16.15, 
19.10, 22.05.

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

• Wonder woman. Dv, ds, dg, dl, 
dm, 16, 19, 22.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Pulp Fiction. Dv, dc, 22.
• Estiu 1993. Dv, ds, dm, dc, 16, 

18, 20. Dg, 16, 18, 20, 22. Dl,  16, 
18. Dj, 16, 18, 22.

• Tom de Finlàndia. Dv, dg, dm, 
dc, 16, 20. Ds, dl, dj, 16, 18. Dv, 
ds, dg, dc, dj, 22.

• Colossal. Dv, dg, dm, dc, 18.
• Estados Unidos del amor. Dc, 

dg, dc, 16, 18, 20, 22. Ds, 16, 18, 
22. Dl, dm, 16, 18. Dj, 17, 22.

• Casa Asia: Cold Breath. Ds, 20.
• Sueños de Gloria. Ds, 20.30.
• Carta a una sombra. Dj, 19.

• La muerte del Sr. Lazarescu. 
Dm, 20.

• Las cloacas del estado. Dj, 
20.30.

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

d’alegria. 18, 22.20.
• Sala 2: David Lynch, the art of 

life. 16, 20.20. La pianista. 18, 22.
• Sala 3: Incerta Glòria. 15.50, 18, 

20.10. La joventut. 22.15.
• Sala 4: Eraserhead. 18, 20. 

Mulholland Drive. 22.

  TEXAS NANOS. En català i 3€.
• Sala 2: • Sala 4: El petit príncep. 

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

Verdi. Verdi, 32. 
• Baby Driver. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 22.30.
• La Wedding Planner. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 16.05, 18.10, 22.30.
• Un italiano en Noruega. Dv, ds, 

dg, dl, dc, 20.20.
• Los últimos años del artista: 

Afterimage. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16, 18.10, 20.20.

• La casa de la esperanza. Dv, ds, 
dg, dl, dc, dj, 22.15.

• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.10, 18.15, 20.20, 22.30.

• París puede esperar. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16.05.

• Maudie. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
18.10, 22.15. Dj, 18.10.

• Testigo. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
20.25.

• Quemado por el sol. Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Maravillosa familia de Tokio. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18.
• Déjame salir. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 22.15.
• Personal shopper. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 16.
• Dia de patriotas. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 16, 18, 20.10, 22.
• Júlia Ist. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

20.20.
• Un don excepcional. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 18.20, 22.30.
• Michelangelo. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 16.
• Z, la ciudad perdida. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 21.45.
• Todo sobre el asado. Dm, 20.15.
• Gru, mi villano favorito 3. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 17.45, 
19.35, 20.15.

La Plaça del folk se 
suma al Bicentenari: Pi 
de la Serra i La Trinca
El cartell del CAT a la plaça del Sol 
dedica una nit a la cançó protesta i una 
altra a la revisió del disc Festa Major

Joan Millaret Valls

Colossal es presenta com la primera superproduc-
ció de l’espanyol Nacho Vigalondo, després d’un 
fi lm anterior que ja estava coproduït amb capital 

americà i també en anglès, Open Window (2014), amb 
Elijah Good i Sasha Grey. Colossal s’estrena en sales de 
casa nostra molt després del seu passeig per festivals 
internacionals, com el de Sant Sebastià’2016, i després 
de la seva estrena als EUA l’abril passat.

La idea plantejada al fi lm resulta original d’entrada 
i s’apunta al gènere fantàstic a través d’una habitual 
formulació en què la imaginació està imbricada en la 
mateixa realitat, que la fantasia es nodreix de la prò-
pia realitat. Vigalondo esbossa amb molta gràcia com 
les tentines d’una noia borratxa de matinada, Gloria 
(Anne Hathaway), i en un parc infantil buit, tenen la 
seva increïble correspondència amb l’aparició d’un 
monstre gegant alienígena que destrossa amb les se-
ves passes Seul, ciutat a les antípodes de la noia.

    El fi lm és una caricatura del gènere catastrofi sta 
oriental de gegants invasors, kaiju eiga, però aques-
ta vessant neix d’un registre molt pròxim a la comè-
dia romàntica. I és que Colossal aborda directament 
les relacions afectives i existencials que travessa el seu 
personatge femení principal, des de la seva separació 
de la seva parella urbana, Tim (Dan Stevens), al retro-
bament d’un vell amic, Oscar (Jason Sudeikis). 

No cal insistir en què la combinació del fantàstic 
amb l’atribolada vida de la noia és un dels grans re-
clams del fi lm, que parla des de la gravetat del desgavell 
de Gloria, però ho fa com una broma simpàtica, esbo-
jarrada en força moments, en sintonia amb la fi lmogra-
fi a marciana i extravagant de Vigalondo. Però es detec-
ta que rere l’emmascarament de la fabulació hi batega 
una pel·lícula més adulta que no pas una dèria juvenil. 
Fins i tot es desprèn un cert to sermonejador a favor 
de l’abstèmia en contra dels excessos etílics i les nits de 
borratxera, que sembla entrar en contradicció amb uns 
principis propis basats, fi ns ara, en allò gamberro i més 
iconoclasta.•

‘Colossal’, rèpliques monstruoses 
dels maldecaps interiors

crítica de 
cinema

La Cobla Sant Jordi, en una imatge promocional Foto: Cedida

Silvia Manzanera 

La tretzena edició de la Plaça 
del folk se suma a la cele-
bració dels 200 anys de la 
Festa Major amb dues acti-
vitats especials: una nit de-

dicada als recitals de cançó pro-
testa amb Quico Pi de la Serra, i 
una altra, a la revisió del disc de 
La Trinca Festa Major. Tampoc 
no hi faltaran les Tardes familiars 
folk, les actuacions de Kabum o la 
dels punxa discos folk, així com 
també dues activitats familiars 
al matí. La programació musical 
del Tradicionàrius dins de la Festa 
Major segueix apostant fort per la 
rumba, el folk i les propostes tra-
difolk més emergents. 

Així, dimecres 16 d’agost serà la 
gran nit Recital de cançó protesta,  

en la qual Quico Pi de la Serra pre-
sentarà Dues tasses, el seu darrer 
treball discogràfi c,   que inclou no-
ves cançons, temes instrumentals 
i alguna referència a d’altres au-
tors com ara L’escola de la Ribera 
d’Ovidi Montllor. Al concert, tam-

bé s’hi podran escoltar alguns dels 
temes més emblemàtics: Si els fi lls 
de puta volessin no veuríem mai el 
sol, L’home del carrer o Sóc Francesc 
Pi de la Serra.

La nit inclou l’actuació del grup 
Coses i la Cobla Sant Jordi Ciutat 
de Barcelona, que presentaran 
Així s’encenen al vent. L’històric 
i renovat Grup Coses unirà esfor-
ços amb la Cobla Sant Jordi Ciutat 
de Barcelona per presentar un es-
pectacle amb una lectura actua-
litzada dels temes més emblemà-
tics del seu repertori: Au Jovent! El 
campaner de Taüll, Nova oració del 
Parenostre, entre d’altres.

I el diumenge 20 d’agost, gran 
diada de Festa Major amb la Cobla 
Orquestra Lluïsos de Taradell, que 
enguany celebren 140 anys de tra-
jectòria; una de les millors cobles 
de Catalunya recrearà el disc his-
tòric de La Trinca Festa Major amb 
la col·laboració de les Colles de 
Cultura de Gràcia.•

Projecte (R)obert. El proper 
dijous 13 de juliol el grup vocal 
de cant polifònic empordanès 
Driana presentarà el disc Projecte 
(R)obert, un repertori de cançons 
populars i tradicionals de la 
zona pirinenca mediterrània. Al 
CAT a les 19 h. Entrada lliure.
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La torratxa

Mensaka 
Pere Martí
@peremarticolom

No fa massa anys Barcelona estava 
plena de missatgers. Potser cap a fi -
nals dels 80. Eren joves que anaven 

amb motos de baixa cilindrada, cremades 
de quilòmetres, trucades per tot arreu, 
amb tubarros petant pels descosits. Amb 
la caixa al darrera de la moto repartien 
paquets, cartes i qualsevol objecte que re-
querís transport pels carrers de la ciutat. 
La seva indumentària, amb xupa de cuir 
negre, cabells llargs i arracades a l’orella, 
tirava cap a l’antisistema, amb una barre-
ja de heavys, punks i altres tribus. Es van 
convertir en un col·lectiu organitzat, de 
tendència llibertària, que va aconseguir 
fer una mica de soroll. I com tot, hi va ha-
ver alguna expressió artística que els va 
retratar bé com el dibuixant Azagra, algu-
na novel·la de José Ángel Mañas i fi ns i tot 
alguna pel·lícula més o menys afortunada. 
La crisi postal, el fax i el correu electrònic 
van acabar extingint aquesta espècie ur-
bana. Només van sobreviure els reparti-
dors de pizzes, però ja no és el mateix.

La revolució digital ha tornat a posar 
missatgers als carrers. Però ja no van 
en moto sinó en bicicleta, ja no es diuen 
mensakas sinó riders i fan pinta més avi-
at de hipsters, tots bastant sans, tot i que 
fan una feina molt i molt precària. Com 
que van en bici fan menys soroll, són 
més sostenibles i la seva estètica ja no és 
d’antisistema. Són els fi lls de la revolució 
que ha provocat Internet però pateixen 
la seva versió més esclava. Podem com-
prar tot el que volguem des del mòbil, 
sense moure’ns de casa, però algú ens ho 
ha de portar. I si és menjar, encara han 
d’anar més ràpid. Per això veiem gent 
jove volant en bici pels nostres carrers, 
per la calçada, pujant a la vorera, per zo-
nes peatonals, per tot arreu on calgui 
per arribar a la destinació ben ràpid. Tot 
molt modern, però la feina precària de 
repartidor no ha desaparegut, ha tornat i 
m’atreviria a dir que més mal pagada que 
la dels mensakas. Ens parlen de ciutat 
intel·ligent, i és cert, Barcelona és un pol 
d’atracció d’intel·ligència mundial pel que 
fa a empreses d’internet, però es crea una 
subcontractació precària de riders que 
han d’arribar on la xarxa no arriba, com 
si no haguéssim canviat de segle.•

Albert BenetAlberGràcia Escapulada

SSi l’Oriol Junqueras fos vicepresident de l’Euro-
pa i avui li preguntéssim sobre la 22a edició del 
Trofeu Vila de Gràcia, potser ens respondria això: 
“Es farà com sempre”. Un eufemisme que amaga-
ria les difi cultats reals que l’Europa té per orga-

nitzar un partit de Festa Major amb cara i ulls, cinc dies 
abans de l’inici de la lliga. Sortosament, però, al Sardenya 
parlen més clar que no pas al Palau de la Generalitat i no 
amaguen que el partit es farà com es pugui. Resarem a 
Sant Roc perquè l’equip arribi a la tercera eliminatòria de 
la copa Catalunya i ens toqui el Barça B (fi lial ascendit a 
Segona A) o el Prat (equip de l’exescapulat Pedro Dólera). 
I si el pla A no rutlla, tenim el B, que ens obliga a fer una 
trucada d’emergència per tal que algú ens faci el favor de 
venir a canvi de res. Com sempre!

Aquesta és la realitat d’un trofeu ferit de mort que 
haurà de repensar-se si vol arribar a les noces d’argent. 

Fa molts i molts anys que l’envelat i el futbol ja no 
van de bracet. Abans, malgrat la calor d’agost, Gràcia i 
Barcelona eren plenes de seguidors impacients de retro-
bar-se amb els consocis, veure els fi txatges nous i criticar 
les decisions de la junta. La davallada del club dels anys 
70 i els hàbits nous dels barcelonins durant l’estiu (va-
cances llargues fora de la ciutat) van buidar poc a poc les 
graderies del camp fi ns al punt que els partits de Festa 
Major van esdevenir unes imatges nostàlgiques en blanc 
i negre.

L’agost del 1995, però, la llum i els colors vius van re-
aparèixer al club gràcies a l’estrena del Nou Sardenya i 
la creació del trofeu Vila de Gràcia. Per un moment va 
semblar que l’Europa renaixia. Jordi Pujol, quan encara 
era Honorable i la seva esposa Marta Ferrussola, que ja 

deuria actuar com a mare superiora, van presidir la llot-
ja. Les graderies es van omplir i el Canal 33 va emetre en 
directe el partit. El rival escollit per a aquella nit “histò-
rica” va ser la Unió Esportiva de Lleida, que volia tornar 
a Primera divisió i va acabar desapareixent. Si no m’erro, 
Antoni Palau, mort la setmana passada als 53 anys a cau-
sa d’un infart, va lluir el braçal de capità del conjunt llei-
datà aquell vespre a Gràcia. En canvi, ni Ventura Gómez 
i ni Carles Capella, dos capitans carismàtics de l’Europa 
dels anys 80 i principis dels 90 van trepitjar la fi ns ales-
hores inèdita gespa artifi cial del reconstruït camp gra-
cienc. L’entrenador d’aquella època, Pep Moratalla, va 
prescindir dels dos jugadors més veterans que tenia a la 
plantilla per motius esportius sense tenir en compte la 
part emotiva i simbòlica. Lògicament, cap dels dos futbo-
listes va encaixar bé que els haguessin bandejat en un dia 
tan assenyalat i poc després van fer pública la seva marxa 
del club. Aquell descuit va ser l’única nota dissonant d’un 
trofeu exitós que va acabar marxant cap al Segrià (0-1). 
Toni, Torras, Carvajal, Cámara, Gandoy (Mezquita, 45’), 
Gómez, Pablo, Gálvez, Edel (Lele, 65’), Lluís (Puado, 46’) i 
Francisco van ser els jugadors locals que van jugar aquell 
primer trofeu.

Cap més nit, però, va tornar a ser com aquella pri-
mera. De mica en mica la fl ama del Vila de Gràcia es va 
anar apagant al mateix ritme que els carrers guarnits de 
la Festa Major es van anar omplint de gent que de la nit 
en fa dia i de les places el seu menjador. La festa major 
s’atansa i encara veurem com algun espavilat es dedica a 
revendre entrades del trofeu europeista davant l’estàtua 
d’Antoni Rovira, que farà com el nostre campanar: callar 
i aguantar.•

Campanar mut
El Trofeu Vila de Gràcia espera amb ganes que el Nou Sardenya s’ompli de seguidors malgrat la calor d’agost. Foto: Albert Benet


