
El ‘docu’ de 
Martínez 
Soria, a punt 
Rodat en part a Gràcia, s’estrenarà 
al festival de Tarazona a l’agost P10

L’Escola Ofi cial 
d’Idiomes de Gràcia 
elimina tot el grau 
superior d’alemany
La direcció recol·loca els 
afectats en altres centres 
per calmar la protesta P4

L’Esperança planteja 
adequar la planta 
tancada per a 
situacions extremes 
de crisi sanitària
L’hospital assumirà a la tardor 
la pediatria del CAP Larrard P5

La Festa Major 
del Bicentenari 
es reconcilia 
amb la història

La Fundació Festa Major, al Saló de Cent aquest dijous rebent la Medalla d’Honor Foto: Fundació FM 

El concurs de carrers guarnits augmenta 
a 22 participants, amb Maspons i Jesús

El carrer Gran incorpora una entrada i 
sortida de guarnit a càrrec de l’Istituto 
Europeo di Design i l’Escola Massana

Pepe Ribas, possible pregoner de les 
festes alternatives de Lennon, mentre 
Roger de Gràcia i Agnès Busquets 
ultimen el ‘bipregó’ ofi cial

El toc d’inici s’avança al 21 de juliol 
amb un passacarrers i el multitudinari 
sopar de vigílies es trasllada el 28 
de juliol a plaça de la Vila

L’Envelat engega la tercera gran exposició, 
sobre l’art de guarnir, i les dues primeres es 
veuran a Manresa i al Palau de la Virreina

La campanya solidària es dedicarà 
a ACNUR a favor dels refugiats

Per primera vegada la Festa Major no tindrà 
gots de plàstic; només seran reutilitzables

Les Dones del 36 rebran un homenatge a la 
seva plaça on es reposarà la placa explicativa

Setmanari gratuït
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ERC demana més 
implicació de 
l’Ajuntament en 
l’àmbit esportiu
ERC va denunciar dilluns 
“la poca implicació de 
l’administració municipal 
en l’àmbit esportiu” en 
un acte a la Virreina on hi 
van participar Meritxell 
Solé, gerent del Club 
Tennis La Salut, i Víctor 
Martínez, president del 
Club Esportiu Europa, 
a més d’Alfred Bosch, 
president del grup d’ERC 
a l’Ajuntament. Bosch 
va proposar pressionar 
l’administració municipal 
perquè acabi amb la 
política de cessió de la 
gestió esportiva a entitats 
privades, i elaborar 
un cens exhaustiu 
d’instal·lacions esportives 
d’àmbit municipal.

El 26-J, data de 
desallotjament 
de la Sucursal del 
Banc Expropiat

La Sucursal del Banc 
Expropiat, el local okupat 
en el número 173 de 
Travessera de Gràcia que 
ha donat continuïtat a 
l’okupació mare, ja té 
data de desallotjament: 
el pròxim 26 de juliol. 
L’assemblea de l’espai, 
amb suport de moviments 
socials, ha convocat un 
esmorzar de protesta des 
de les 9 del matí i fi ns a les 
3 de la tarda.

Albert Balanzà

Per cinquè any consecutiu i 
sempre en clau d’assaig de 
les multitudinàries diades 
de l’11 de setembre, l’ANC 
de Gràcia aprofitarà en-

guany també les places i carrers 
de la Festa Major per fer arribar 
el missatge polític independentis-
ta amb una acció massiva de coor-
dinació humana. Si el 2013 va ser 
la cadena humana unint 14 places, 
el 2014 la V local entre Escorial i 
Pi i Margall, el 2015 la macroona-
da a Pi i Margall emulant la Via 
Meridiana i el 2016 un debat polí-
tic a plaça del Nord, l’ANC aposta 
aquest 2017 pel retorn a l’eix de 
sempre per plantejar un gran mo-
saic de colors a favor del Sí en el 
referèndum de l’1 d’octubre.

L’entitat, que ha diversifi cat ac-
cions en els últims mesos parti-
cipant en la Taula d’Entitats pel 
Referèndum o impulsant el Rebost 
Solidari, no vol deixar de banda les 
grans accions que a Gràcia sempre 
han obtingut resposta i planteja 
una concentració el 16 d’agost a les 
18.30 hores que ompli Pi i Margall 
amb 2.000 persones un espai de 
140 metres entre la plaça Joanic i 
el carrer Hipòlit Lázaro.

En el dossier explicatiu que ja 
ha presentat al Districte, l’ANC 
situa un escenari a l’inici de la 
mobilització, a tocar del triangle 
verd que hi ha davant de la sorti-
da principal del metro de Joanic i 
una gran columna amb deu fi leres 
de colors diversos. L’any 2015 l’ANC 
de Gràcia va optar per deu blocs 

L’ANC prepara un mosaic 
de colors pel Sí a Pi i 
Margall per Festa Major
El tradicional assaig de l’11-S preveu omplir amb 2.000 
persones l’espai entre plaça Joanic i el carrer Hipòlit Lázaro

amb prioritats de l’estat indepen-
dent com l’educació, la cultura o 
la solidaritat.

La Taula pel Referèndum, el 17
Després del Mosaic de Colors pel 
Sí -així es diu l’acció-, l’ANC orga-
nitza un debat a la plaça Joanic 
amb Jordi Turull (PDeCAT), 
Sergi Sabrià (ERC), Titon Laïlla 
(Demòcrates) i Gabriela Serra 
(CUP). Després del debat hi hau-
rà un espectacle amb Senyor 
Bohigues. L’endemà 17 d’agost, a 
l’Espai Musons, la Taula d’Entitats 
pel Referèndum farà un acte a l’Es-
pai Musons, on s’espera la presèn-
cia de BCN EN Comú.•

Suma de visions per la cultura. 
Isona Passola, Isabel-Clara Simó, Joan-
Lluís Bozzo i David Fernàndez van 
accelerar dimecres els debats de la 
Taula pel Referèndum. En discursos 
complementaris, els quatre van fer una 
llista de desitjos en un possible estat 
independent: seguir fent les coses bé 
(Passola), una cultura per al públic i 
per al poble (Bozzo), no a les exclusions 
(Fernàndez) i sang nova i barreja (Simó). 

La taula rodona sobre Democràcia i Cultura, aquest dimecres a la plaça del Nord. Foto: A. V.
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Nous guarnits amb 
verkami i 20.000 ampolles

Alumnes de l’escola Jujol, elaborant a l’Envelat els dibuixos dels penons del carrer Gran Foto: A. B.

A. B.

La Festa Major de Gràcia ha 
començat ofi cialment ja fa 
dos mesos llargs, amb la in-
auguració de l’Envelat i la 
convocatòria d’un grapat 

d’actes vinculats (dues grans ex-
posicions, les catifes de Corpus, el 
taller d’enramades i l’agenda inin-
terrompuda de xerrades a l’espai 
dels Jardinets), però òbviament el 
gruix mediàtic arriba ara, sobretot 
entre el 15 i el 21 d’agost. I aques-
ta setmana que la Fundació Festa 
Major ha rebut la Medalla d’Ho-
nor de la ciutat, la presidenta Carla 
Carbonell ha aprofi tat la comissió 
de cultura per avançar la majoria 
de detalls previstos d’una edició 
extraordinària, la del Bicentenari.

La comissió de festes de Sant Pere 
Màrtir i Jesús és una de les noves en el 
patronat de la Fundació Festa Major i, 
com a tal, ha innovat enguany fi ns i tot 
alhora de fi nançar el guarnit. El 29 de 
juny la comissió va culminar amb èxit 
un verkami de 1.900 euros per a eines, 
taller i material sota el lema genèric 
Que enguany la festa convidi els veïns a 
no marxar. Els 56 micromecenes que 
hi han participat -i que s’han endut de 
premi dinars, consumicions i samarretes- 

sortiran al programa del carrer, si així ho 
desitgen.
Per la seva banda, el carrer Maspons ha 
estat l’últim a entrar en el recompte fi nal 
de comissions de carrers que participen 
en el concurs de guarnits, però ja han 
celebrat aquest 2 de juliol una paella 
veïnal i estan en procés de recollir 20.000 
ampolles de plàstic per confegir el primer 
guarnit, que amplia i diversifi ca els seus 
precedents d’aquests anys anteriors a la 
balconada de la Violeta.

 
La celebració dels 200 anys de 

la Festa Major de Gràcia serà ex-
cepcional en molts sentits: en pri-
mer lloc pel pregó ja conegut de 
Roger de Gràcia i Agnès Busquets 
(“Bicentenari, bipregó”, va dir 
Carbonell dimarts); en segon lloc, 
per l’augment de carrers guar-
nits oficials fins a 22 -una xifra 
mai vista des dels anys 90-, amb 

El Bicentenari mira al passat 
i al futur per refer la història
La Festa Major suma l’IED, l’Escola Massana i ACNUR, homenatja les 
Dones del 36, recupera el repic de campanes i elimina els gots de plàstic 

Maspons i Jesús (vegeu requadre 
inferior) però també amb el carrer 
Gran amb 700 dibuixos en penons, 
Francisco Giner enramat com als 
orígens i la façana del Districte 
amb el mural de Reskate Studio; i 
en tercer lloc perquè hi ha una vo-
luntat explícita de recuperar ele-
ments que s’havien perdut o rove-
llat durant dos segles.

És en aquest últim punt on des-
taca el realçament d’actes fi ns ara 
menors com la presentació de la 
samarreta, que anys enrere dona-
va el toc d’inici i que el 21 de juliol 
es completarà amb un passacar-
rers per tots els espais que ultimen 
el guarnit. També el sopar de vigí-
lies, que l’any passat va posar a re-
bentar la placeta Manuel Torrente 
es trasllada el 28 de juliol a la plaça 
de la Vila. 

Les dues mostres 
que s’han vist a 
l’Envelat viatgen a 
Manresa i al Palau 
de la Virreina

La Festa Major 2017, en fl aixos
• El concurs de carrers guarnits augmenta a 22 

participants, amb Maspons i Jesús.
• El carrer Gran incorpora una entrada i sortida 

de guarnit a càrrec de l’Istituto Europeo di 
Design i l’Escola Massana.

• Pepe Ribas possible pregoner de les festes 
alternatives de Lennon, i Roger de Gràcia i 
Agnès Busquets ultimen el ‘bipregó’ ofi cial.

• El toc d’inici s’avança al 21 de juliol amb un 
passacarrers i el multitudinari sopar de 
vigílies es trasllada el 28 de juliol a plaça de la 
Vila.

• L’Envelat engega la tercera gran exposició, 
sobre l’art de guarnir, i les dues primeres es 
veuran a Manresa i al Palau de la Virreina.

• La campanya solidària es dedicarà a ACNUR 
pels refugiats.

• Per primera vegada la Festa Major no tindrà 
gots de plàstic; només seran reutilitzables.

• Les Dones del 36 rebran un homenatge a la 
seva plaça on es reposarà la placa explicativa.

Més detalls: tots els carrers on 
històricament hi ha hagut o hi ha 
festa tindran un espai QR amb 
imatges antigues i actuals, la ge-
ganta Llibertat portarà els tres lli-
ris al pit i els gegantons Torradet 
i Gresca es reestrenaran amb un 
lífting, es recuperarà el repic de 
campanes a tota la Vila en sortir de 
missa, la campanya solidària amb 
la tradicional polsera en venda als 
carrers es dedicarà a ACNUR pels 
refugiats, les Dones del 36 rebran 
un homenatge amb la reinstal·lació 
de la placa explicativa a la plaça i 
hi haurà un photocall contra la vi-
olència masclista.

A diferència de la Festa Major 
de Grassot, els gots reutilitzables 
no lluiran un missatge contra les 
agressions masclistes “per falta de 

temps”, segons Carbonell, però en 
una prova pilot de la legislació eu-
ropea prevista per al 2019 la Festa 
Major no utilitzarà gots de plàstic.

L’Envelat, en tot cas, serà la nova 
gran plaça, amb la tercera gran ex-
posició a partir del 20 de juliol L’art 
de guarnir el carrer, comissariada 
per Josep Maria Contel. Les seves 
precedents, l’Envelat, es podrà veu-
re a Manresa al setembre, i Guarnir 
el món, al Palau de la Virreina a 
l’agost i fi ns a la Mercè. Però tam-
bé hi haurà dues mostres més: una 
sobre marxandatge de la festa al 
llarg dels anys i una altra sobre el 
món casteller. Els Castellers de la 
Vila de Gràcia faran la seva diada 
de nou en dissabte a la tarda, amb 
els Xiquets de Reus i els Castellers 
de Vilafranca.•
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L’Escola Ofi cial d’Idiomes es troba límit de la frontera amb Gràcia. Foto: A. B.

Una de les imatges virtuals del carrer Montornès Imatge: Ajuntament de BCN

A. B.

L ’operació fallida de permuta per a la construc-
ció de l’hotel de la Torre Deutsche, on fi nalment 
hi aniran apartaments de gran luxe, ha tingut 

aquesta setmana la seva part diferida en els immo-
bles implicats col·lateralment: Lluïsos ha començat a 
adequar el local que té al carrer Verntallat 44 per do-
nar espai als grups de teatre, corals i tallers i l’Ajun-
tament ha aprovat una proposició d’ERC en la comis-
sió de drets socials per estudiar la compra per fer-hi 
un equipament cultural. El grup inversor KKH s’ha-
via ofert a comprar els dos immobles per cedir-los a 
l’Ajuntament a canvi de fer l’hotel. •

Lluisos comença obres 
a Verntallat i BCN vol 
comprar Masriera
Els immobles estaven implicats en 
la fallida operació de Torre Deutsche

Falcó ha tornat a sacsejar el debat 
veïnal vivint i culminant en aquest 
nou mandat una proposta de canvi 
viari a l’eix Montornès-Capellades 
que es caracteritzarà sobretot per 
l’eliminació de l’accés d’entrada al 
barri des de l’avinguda Vallcarca.

El Districte ja té el projecte exe-
cutiu de la reforma que converteix 
en sentit únic aquest tram del bar-
ri en forma de trèbol i que enllaça 
com a principals referències l’avin-
guda Vallcarca, la plaça Olèrdola i 
el carrer Cardedeu i des d’allà a 
passeig de la Mare de Déu del Coll. 
S’entrarà per Montornès des de 
Cardedeu i se sortirà per Capellades 
fi ns a l’avinguda Vallcarca. 

Amb nou mesos d’obres els tèc-
nics municipals confien en una 
conversió que ampliarà les vore-
res actuals de menys d’un metre 
fi ns a 1,80. El carrer només tindrà 
un carril, amb aparcaments i ser-
veis previstos entre arbres, cadires 
i nous passos de vianants, i es vi-
sualitzarà en semiplataforma. “Es 
renova l’enllumenat amb LED, es 
fa un nou clavegueram, es renova 
l’arbrat i se soterren tots els ser-
veis que avui es troben en línies aè-
ries”, han explicat fonts municipals. 
El debat tècnic i veïnal, no obstant 
això, no ha trobat solució al passat-
ge Montornès, on els cotxes encara 
aparquen sobre la vorera. •

Mas Falcó: sentit únic a Montornès i Capellades
La reforma viària elimina l’entrada des de l’avinguda Vallcarca, un dels principals 
accessos, i el barri guanyarà ample de vorera en semiplataforma 

A. B.

Després de la ja llunyana guer-
ra dels carrers Palou i Gomis, 
on l’any 2009 els veïns van 

frenar a mitges una reforma que 
tallava la majoria d’arbres, Mas 

Breus

Badia: les multes a Sol pugen un 
33% “però no arreglen el soroll”
El regidor de Gràcia, Eloi Badia, ha apuntat 
aquest dimecres a la comissió de Presidència 
que les multes a la plaça del Sol han 
augmentat un 33% respecte de l’any passat, 
però “no vol dir que això solucioni el soroll”. 
Badia ha respost així en un punt de la sessió 
on també ha explicat que l’equip de gestió 
de confl ictes ha assumit també enguany les 
places Lennon i Poble Romaní.
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L’Escola d’Idiomes 
de Gràcia i Guinardó 
elimina els cursos 
superiors d’alemany
El Consorci d’Educació manté les primeres opcions 
dels alumnes i els recol·loca en altres centres

Silvia Manzanera

L’Escola Oficial d’Idiomes 
Guinardó, que també dóna 
servei a Gràcia, no oferirà 
el curs 2017-18 els dos cur-
sos superiors d’alemany i, 

per tant, els alumnes no podran 
completar els cinc anys d’estu-
di d’aquesta llengua. El Consorci 
d’Educació va prendre la mesura 
el passat mes d’abril i l’explica-
ció ha estat la caiguda progressi-
va d’alumnes registrada des de fa 
dos cursos. De fet, aquest descens 
de les matrícules també ha afectat 
als grups de francès.

Les queixes dels afectats es van 
fer sentir immediatament amb 
una instància dirigida al Consorci 
on argumentaven que el 93,7 per 
cent dels alumnes, d’un total de 
174 enquestats per la direcció de 
l’escola, tenia intenció de seguir 
amb els seus estudis en el cen-
tre. Els afectats també han de-
mostrat, amb dades aportades al 
Consorci, que la sol·licitud de pla-
ces no canvia significativament 
en els darrers tres anys i que, in-
dependentment del comporta-
ment global de Barcelona, l’escola 
compta amb un volum de deman-
da sufi cient per mantenir la ma-
teixa oferta educativa. En canvi, i 
segons aquest document, es va re-
gistrar un increment de l’absentis-
me en alguns grups provocat per 
problemes amb una professora del 
centre. Els alumnes van manifes-

nes segons les seves peticions i res-
pectant la primera opció. Aquesta 
solució, segons fonts dels alumnes 
del centre, s’ha rebut de forma sa-
tisfactòria per part dels afectats, 
que pensaven que es quedarien 
sense cap plaça. 

L’EOI Guinardó va obrir ara fa 
sis anys. Tot i la projecció de futur 
que se li ha atorgat des del princi-
pi, alguns alumnes han manifes-
tat que les activitats complemen-
tàries han anat a la baixa fins a 
desaparèixer, fet que fan de l’esco-
la menys atractiva respecte l’ofer-
ta formativa d’altres centres. “No 
veiem lògic que l’Institut Joan 
Brossa vulgui fer una extraesco-
lar d’alemany en col·laboració amb 
l’EOI i diguin que no”, assegura un 
dels afectats.•

tar el seu descontent però la major 
part volia seguir amb els seus estu-
dis superiors el curs vinent. 

Davant de les queixes reiterades 
de l’alumnat, que veia que el pe-
ríode de matriculació començava 
sense tenir clar on podien seguir 
estudiant, el Consorci els van con-
vocar aquest dilluns a una reunió 
on han decidit recol·locar els alum-

Dilluns el Consorci 
va resoldre 
acceptar la 
primera opció 
dels afectats 
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L’entrada de l’hospital. Foto: Arxiu.

A.B.

L es bones notícies que ja 
impliquen l’obertura de 
tots els serveis durant l’es-
tiu per primer cop en qua-
tre anys a l’Hospital de 

l’Esperança, tal com va explicar 
aquest setmanari ara fa 15 dies, 
s’estan completant aquest juliol 
amb nous projectes a curt ter-
mini que donen visió de futur al 
centre. L’Ajuntament treballa en 
aquest sentit amb una proposta 
de reobertura de la planta tan-
cada de l’Esperança per a situa-
cions extremes de crisi sanitària, 
sigui del tipus d’emergència que 
sigui. “És bo que hi hagi llits de 
reserva”, han explicat fonts muni-
cipals. La iniciativa no té encara 
dates d’execució però ja ha estat 
anunciada informalment a res-
ponsables de l’Esperança i també 
dels treballadors.

L’Esperança planteja adequar la 
planta tancada per a situacions 
extremes de crisi sanitària
L’hospital preveu acollir a la tardor el servei de Pediatria que ara s’ubica al CAP Larrard 
perquè el centre de Travessera de Dalt assumeixi a curt termini el CUAP obert 24 hores

ra ininterrompuda del CUAP, que 
s’ubicaria defi nitivament al cen-
tre de Travessera de Dalt.

Mentrestant, la concreció de 
serveis a l’Esperança per a l’estiu 
s’ha acabat de definir amb dos 
quiròfans oberts al matí en l’àm-
bit quirúrgic; 10 llits de geriatria 
i 15 de rehabilitació en l’àmbit 
d’hospitalització; la rehabilitació 
ambulatòria oberta al matí i re-
ducció de tarda a partir del 16 de 
juliol; les consultes externes tan-
cades del 31 de juliol al 30 d’agost; 
l’oftalmologia oberta; les admissi-
ons només restringides a la tarda; 
i la resta de serveis oberts, a ex-
cepció de documentació i suport 
radiològic. •

Breus

Aquest moviment de futur se-
gueix la línia de recuperació que 
el centre està experimentant des 

que l’1 de desembre de 2015 va 
obrir el servei de Centre d’Urgèn-
cies d’Atenció Primària (CUAP) de 
8 a 24 hores. Per fer el pas defi ni-
tiu d’aquest servei, però, aques-
ta tardor l’hospital assumirà el 
servei de Pediatria que ara hi 
ha al CAP Larrard -“a quatre mi-
nuts”, tranquil·litzen fonts mu-
nicipals- i la contrapartida serà 
que Reumatologia de l’Esperan-
ça baixarà a la Vila Olímpica. “Tot 
és de PANEM i no comportarà cap 
cost”, indiquen fonts sindicals. El 
trasllat del servei de Pediatria a 
l’Esperança es vincula a les obres 
d’adequació que ha de fer Larrard 
a la seva primera planta per as-
sumir durant l’any 2018 l’obertu-

Hi haurà aquest estiu 2 quiròfans oberts 
al matí i llits per a geriatria i rehabilitació

Dimecres es va celebrar 
a la plaça de la Vila la 
rebuda institucional 
als deu nens i nenes 
sahrauís que aquest estiu 
participen en el programa 
Vacances en pau. L’acte va 
comptar amb la presència 
del regidor del Districte, 
Eloi Badia, la consellera de 
cooperació internacional, 
Clara Furriols, i el 
president de Gràcia amb el 
Sàhara, Albert Giralt. A la 
festa de benvinguda també 
hi va haver actuacions 
de Bollywood, tallers 
de castells i tallers de 
percussió amb els Malsons 
de la Vella Gràcia. L’acte 
també es va acompanyar 
amb la presentació de 
l’exposició de fotografi es 
Una Finestra al Món.

Gràcia rep 
10 infants 
sahrauís a la 
plaça de la Vila
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De Bode culpa 
els tècnics de 
l’Ajuntament per 
la pèrdua de l’Àliga

L’expresident de l’Europa, 
Guillaume De Bode, ha 
trencat el silenci aquesta 
setmana a l’InfoGràcia 
Esports de Ràdio Gràcia, 
on no ha estalviat 
crítiques a l’Ajuntament i 
a l’actual junta directiva. 
“La pèrdua de la gestió de 
l’Àliga va ser culpa de la 
interpretació dels tècnics 
municipals”, va apuntar 
argumentant amb 
documents la proposta 
presentada. De Bode, que 
va desvincular aquest fet 
de la seva decisió fi nal 
de no presentar-se a les 
eleccions, va acusar la 
nova directiva de “fer 
d’oposició” encara i va 
criticar que enguany no 
s’hagi fet el sopar del soci.

L’Hoquei 
Claret convoca 
eleccions a la 
Junta Directiva
L’actual Junta Directiva de 
l’Hoquei Claret ha acabat 
els 6 anys de mandat que 
marquen els estatuts i ha 
convocat eleccions. L’inici 
del procés de recepció de 
candidatures serà l’1 de 
setembre, un procés que 
s’allargarà fi ns el dia 21. 
El 28 de setembre serà 
la data de l’Assamblea 
General Ordinària d’on 
sortirà la nova junta pels 
propers 6 anys.

Arnau Rueda: “Creuar 
l’Estret ha estat alhora 
espectacular i solidari”
El nedador reivindica amb l’acció els drets dels refugiats 
al costat de Daniel Llambrich, el primer albí a assolir-ho

Albert Vilardaga

El nedador gracienc Arnau 
Rue da, acompanyat de tres 
amics, va creuar el passat 14 
de juny l’estret de Gibraltar 
i ho va fer amb un rerefons 

solidari, ajudar les persones refu-
giades. La idea feia molt temps que 
voltava al cap de l’Arnau, i durant 
el sopar de fi nal de temporada de 
Fasttriatlon del 2016, ho va fer pú-
blic, i el Daniel Llambrich, l’Iván 
Hidalgo i el Pol Bremón no van dub-
tar a afegir-se al repte.

“Va ser una experiència espec-
tacular, ens va anar tot de cara, el 
mar estava molt tranquil i les cor-
rents ens eren favorables”, destaca 
l’Arnau, i tan bé va anar tot plegat, 
que tenien previst completar la 
travessia amb un temps d’entre 4 i 
6 hores, i ho van acabar fent amb 3 
hores i 43 minuts, només 4 minuts 
més lents del que ho va fer el triple 
campió del món de natació de llar-
ga distància, David Meca. “Va anar 
tot tant bé, que en l’arribar fi ns i 
tot vam comprar un dècim de lo-
teria, però amb això no vam tenir 
tanta sort”, explica Rueda.

Quan els quatre components 
van començar a explicar al seu en-
torn el que portaven entre mans, 
els hi van proposar la idea de bus-
car un vessant solidari, i no van 
dubtar en reivindicar els drets de 
les persones refugiades, però en 
aquest apartat van pecar d’inex-
perts: “Ens vam despertar tard, 
hauríem pogut recaptar més di-
ners, és una llàstima, però no sa-
bíem molt com fer-ho, ens vam 

deixar ajudar, vam elaborar una 
nota de premsa pels mitjans i va 
anar molt bé. A més a més, el con-
seller Raül Romeva ens va donar 
un cop de mà”. 

El repte tenia una dificultat 
afegida, ja que un dels compo-
nents del grup, Daniel Llambrich, 
és un esportista paralímpic, amb 
una discapacitat visual del 90% i 
que va aconseguir la medalla de 
bronze en els Jocs Paralímpics 
de Barcelona 92. A més a més, 
Llambrich és albí, i amb la conse-
cució del repte es va convertir en 
la primera persona albina a acon-
seguir-ho. •

Arnau Rueda (el segon per l’esquerra), i la resta de l’expedició que va creuar l’estret de Gibraltar. Foto: Cedida.

El proper gran objectiu és fer la 
Triple Corona. El proper gran repte 
que prepara l’Arnau Rueda és fer el que 
l’Associació Mundial d’Aigües Obertes 
anomena Triple Corona, que es tracta 
de creuar el Canal de la Mànega, el 
Canal de Catalina (entre Califòrnia 
i l’illa de Catalina), i voltar l’illa de 
Manhattan. És un repte que l’Arnau 
es planteja fer en els propers 5 anys.

Acord entre les parts:
• El Pedagògium serà l’usuari preferent de la pista.
• Acord en l’horari, tant durant el curs com en 

els Campus de Nadal, Setmana Santa i Estiu.
• El Districte donarà suport econòmic al club 

per tal d’assolir la sostenibilitat econòmica
• L’ús de l’equipament està regit per uns preus 

públics aprovats des de 2015
• El Pedagògium treballarà per tal d’homologar 

la seva activitat per a totes les famílies.

un tema fàcil, l’acord que hi ha ac-
tualment sobre la taula consta de 5 
punts però les dues parts no es po-
sen d’acord amb el segon, on es par-
la dels Campus de Nadal, Setmana 
Santa i Estiu, ja que el club conside-
ren que és indispensable per la seva 
viabilitat econòmica i Marcet consi-
dera que ja cedeix sufi cient amb la 
resta de l’acord. 

Des del club expliquen que en la 
reunió amb el Districte, els hi van 
donar suport i van apostar perquè 
segueixin encarregant-se dels cam-
pus com fi ns ara, però caldrà veure 
com s’interpreta això en un acord i 
de quina forma es pot convèncer a 
Marcet, perquè a més de cedir les 
hores de pista durant la temporada, 
ho facin també al Nadal, Setmana 
Santa i Estiu, i en comptes d’orga-
nitzar les seves pròpies activitats ho 
faci el club, quan al cap i a la fi  són 

Pedagogium i Marcet treballen per 
fi rmar un acord abans de l’estiu 
Aquesta setmana el club gracienc s’ha reunit per separat amb 
el Districte i la Fundació per intentar desbloquejar la situació 

A. V.

E l Pedagogium està intentant 
fer bo el refrany que diu que 
parlant la gent s’entén, i aques-

ta setmana diversos directius del 
club s’han reunit primer amb el 
Districte i després amb la Fundació 
Marcet, per intentar desbloquejar 
la situació i arribar a un acord sa-
tisfactori abans de l’estiu. No serà 

l’empresa adjudicatària del concurs 
per la gestió de la pista.

Fins aquesta setmana la comu-
nicació entre Pedagogium i Marcet 
era inexistent, i el 15 de juliol estava 
marcada com la data límit per arri-
bar a un acord. El club gracienc ha 
manifestat la seva satisfacció pel fet 
d’haver reprès la comunicació en-
tre les parts, però no tenen clar que 
es pugui signar res abans de la data 
marcada i menys si no hi ha una tro-
bada a tres bandes. De totes mane-
res, hi seguiran treballant perquè 
també els hi interessa, tancar-ho 
tot abans de vacances per acabar 
amb les incerteses. D’altra banda, 
la Fundació Marcet ha demanat dis-
culpes al Districte per la manca de 
comunicació de les últimes setma-
nes, i un mes després de l’incident, 
Marcet encara no ha arreglat la cis-
tella trencada.•
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Vallcarca tindrà al setembre 

un mercat agroecològic

editorial

Agroecologia i 
participació

Al llarg d’aquesta estació l’equipament s’ha omplert de vida: 
han fet una formació sobre horts en vertical per aprofi tar 
els limitats espais urbans dels que disposem per al cultiu de 
llegums, fl ors i plantes depuradores. Per tal de viure la natura 
a través de tots els sentits celebren les nits d’astronomia. Als 

volts de Sant Joan, han realitzat una sessió de reconeixement 
de plantes de l’entorn i elaboració de preparats naturals per 
fabricar-nos una farmaciola natural i augmentar el coneixe-
ment i estima per la natura, i també han dut a terme una 
sessió d’introducció al dibuix naturalista. 

La Societat Catalana d’Educació Ambiental és la impulsora de la jornada
Vallcarca és font inesgotable de 
notícies i esdeveniments de caires 
diferents, com s’ha pogut comprovar 
els darrers anys i com bé ha recollit 
aquest setmanari.  És un barri viu 
culturalment i des del punt de vista 
veïnal. Aquesta setmana ens ha regalat 
una bona notícia: la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental, entitat que 
gestiona l’Aula del Bosc Turull, amb 
la col·laboració d’altres entitats del 
barri, ha creat Fem mercat, el primer 
mercat agroecològic del barri, una 
iniciativa que tindrà lloc el proper 16 
de setembre i que pretén tenir molt 
més recorregut. Els objectius són 
clars i altres mercats demostren el 
seu gran valor pel que fa a la promo-
ció de productes locals i de la cultura 
que els ha mantingut viu fi ns a dia 
d’avui. Un mercat com el que volen 
fer a Vallcarca és una oportunitat de 
divulgar la importància d’una alimen-
tació de qualitat per millorar la salut, 
a més de ser un espai de trobada 
veïnal fonamental. La portaveu de la 
SCEA ho diu ben clar en l’entrevista 
d’aquest mes: és clau el foment del 
consum ecològic i de proximitat així 
com la participació dels veïns i de 
la recuperació de l’espai públic. Els 
barris del Nord del districte són in-
cansables: són nombroses les entitats 
que proposen alternatives de consum 
i treballen per aconseguir un entorn 
més just i sostenible. La Primavera 
Verda, no ens cansarem de repetir-ho, 
focalitza part d’aquest esforç. Espe-
rem que el Fem Mercat contribueixi 
a expandir aquest model i enforteixi 
els projectes sostenibles i socialment 
justos tan necessaris allà i arreu.

Bosc Turull

Esclat primaveral a l’Aula Turull
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Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

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

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

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

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]
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El Pla Clima arrenca a la Fontana el 
procés de coproducció del projecte
Barcelona ha començat 

a elaborar el Pla Clima, 

un document que es 

farà amb les propos-

tes de la ciutadania i 

entitats, i que establirà 

les línies estratègiques 

que cal seguir. L’Es-

pai Jove la Fontana ha 

acollit aquest dijous la 

primera de les jornades 

de debat que s’han or-

ganitzat des d’ara i fi ns 

a fi nals d’any.

S.M./Redacció

Les ciutats són entorns vulnera-
bles als efectes del canvi climà-
tic, ja que concentren gran part 
de la població, i alhora generen 
una gran quantitat de gasos amb 
efecte d’hivernacle. Per això, 
moltes ciutats d’arreu d’Europa, 
Barcelona entre elles, ja s’han 
posat en marxa per mitigar 
aquests efectes i adaptar-se. El 
Pacte dels Alcaldes i Alcaldes-
ses pel Clima i l’Energia és un 
primer pas que involucra les 
autoritats locals i la ciutadania 
a lluitar contra el canvi climà-
tic. L’Ajuntament de Barcelona 
pretén reduir les emissions 
així com la pobresa energètica, 
“aplicant mesures per millorar 
la resiliència de la ciutat enfront 
al canvi climàtic” El novembre 
del 2015, el conjunt de la xarxa 

Aquest dijous 13 de juliol 
s’ha posat en marxa el pro-
cés de coproducció del Pla 
Clima amb la col·laboració 
d’entitats i persones in-
teressades en aportar les 
seves idees i propostes per 
lluitar contra els efectes del 
canvi climàtic. En aquesta 
jornada s’ha fet el passi del 
vídeo Barcelona fa front al 
canvi climàtic, i s’ha fet un 
debat en grups per recollir 
les proposes. El Compromís 
Ciutadà per la Sosteni-
bilitat contempla aqueta 
estratègia en l’objectiu 10. 
Resiliència i responsabilitat 
planetària: de la resposta 
puntual a l’acció global.

Fer front 
al canvi 
climàtic

Barcelona+Sostenible va adop-
tar el Compromís de Barcelona 
pel Clima, amb dos objectius 
ambiciosos per al 2030: reduir 
els nivells d’emissió de CO2 
per càpita un 40% respecte als 

valors del 2005, i incrementar el 
verd urbà en 1,6 Km2, és a dir, 1 
m2 per cada habitant actual. Per 
fer-los possible, ajuntament i 
entitats es van donar un primer 
full de ruta de dos anys.

Arxiu

Les temperatures a la ciutat són cada vegada més altes, amb efectes diferents segons els barris 

Ara, l’Ajuntament pretén fer 
un pas més i per això ha iniciat 
l’elaboració del Pla Clima, un 
instrument que pretén agluti-
nar totes les accions (en curs i 
previstes) relacionades amb el 
canvi climàtic i que s’estructura 
en quatre grans eixos estratè-
gics: mitigació, adaptació i resi-
liència, justícia climàtica i impuls 
a l’acció ciutadana.
L’Ajuntament vol implicar les 
organitzacions de la xarxa 
Barcelona+Sostenible en l’ela-
boració del Pla Clima. Per 
aquest motiu, de juliol a desem-
bre d’enguany es posa en marxa 
un procés de coproducció per 

recollir les aportacions de les 
persones i entitats que vulguin
contribuir-hi. L’exposició al ca-
lor té importants efectes sobre 
la salut, ja que agreuja malalties 
cròniques, especialment les 

cardiovasculars i respiratòries. 
Si a escala mundial continuen 
augmentant les emissions, a 
Barcelona podria pujar la tem-

L’aigua es fa imprescindible per suportar les onades de calor que pateix la ciutat

El Pla pretén aglutinar 
totes les accions 

relacionades amb el 
canvi climàtic

En els darrers 34 anys, 
la ciutat ha patit vuit 

onades de calor, i 
podrien quadriplicar-se

peratura entre 2 i 3 ºC (entre 
mitjan i fi nals de segle). Això 
suposaria l’increment de la fre-
qüència i durada de les onades 
de calor, de les nits tropicals (de 
més de 20 ºC) i de les nits tòr-
rides (de més de 25 ºC) i més 
freqüència de sequeres.
En els darrers 34 anys, Barcelona 
ha patit 8 onades de calor. Les 
dades són alarmants: en un es-
cenari d’accions per lluitar con-
tra el canvi climàtic, les onades 
de calor podrien quadriplicar-se 
a fi nals de segle. 
Els col·lectius més afectats 
inclouen les persones de més 
de 75 anys, nadons, persones 
amb patologies cròniques, gent 
que viu en edificis amb mal 
comportament energètic o amb 
un nivell socioeconòmic baix i 
zones mancades d’espais verds.
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escoles + sosteniblesescoles + sostenibles

Aula Bosc Turull

Taller per descobrir els benefi cis de les plantes de l’entorn

Ara només queda fer 
la ruta matinal per 

descobrir els secrets 
dels turons verds 

escoles + sostenibleseducació + sostenible

 Al llarg d’aquesta estació l’equi-
pament s’ha omplert de vida: 
hem fet una formació sobre 
horts en vertical per aprofi tar 
els limitats espais urbans dels 
que disposem per al cultiu de 
llegums, fl ors i plantes depura-
dores. Per tal de viure la natura 
a través de tots els sentits 
celebrem les nits d’astronomia 
on ens enfi lem a la “Muntanya 
Pelada” per contemplar el cel 
de cada estació. Als volts de Sant 
Joan, hem realitzat una sessió 
de reconeixement de plantes 
del nostre entorn i elaboració 
de preparats naturals per fabri-
car-nos una farmaciola natural 
i augmentar el coneixement i 
estima per la natura, també hem 
dut a terme una sessió per in-
troduir-nos al dibuix naturalista i 

Casals de descoberta de 
la natura al Bosc Turull

rer/es i matinador/es! Tot i això, 
l’activitat durant el mes de juliol 
no s’atura! Estant venint casals 
a fer activitats de descoberta de 
la natura mentre els grups de la 
Casa d’Ofi cis estan fent accions 
de reforestació del bosc i les 
terrasses d’aromàtiques. Paral-
lelament la resta de col·lectius i 
voluntaris/es ens coordinem per 

anar regant la plantació i aconse-
guir que prosperi, tot i la calor 
de l’estiu. A més, s’està enllestint 
la programació de tardor, que 
estarà ben farcida d’activitats per 
gaudir i apropar la natura a tots 
i totes. Durant el mes d’agost 
l’equipament tancarà les seves 
portes, però al setembre torna-
rem amb més i millor! 

Aula Bosc Turull

Activitat a l’hort de l’Aula del Bosc Turull aquesta primavera

retratar l’esclat primaveral. Hem 
presentat dues de les activitats 
autoguiades que s’ofereixen 
perquè les escoles, casals i 
grups puguin venir a realitzar a 
l’Aula, i també hem fet diverses 
sessions per a professorat sobre 
land art en col·laboració amb el 

programa Escoles+Sostenibles. 
Ens hem sumat a la celebració 
del Dia Internacional de la cons-
cienciació sobre el soroll fent 
un enregistrament sincronitzat 
del paisatge sonor, hi ha hagut 
espai per aprendre en família 
els secrets del compostatge i 
per conèixer diverses experi-

ències d’horticultura urbana i 
compostatge comunitari, s’ha 
fet una introducció al Dragon 
Dreaming i hem fet la jornada 
comunitària de manteniment 
del bosc de l’equipament, que 
en aquesta ocasió va servir per 
controlar les espècies invasores.
També hem acollit les activitats 
de nombroses escoles i col-
lectius, a més d’una exposició 
col·laborativa sobre la primavera 
a l’equipament, promoguda per 
l’AFA Montseny. Ha participat 
alumnat de l’Escola Montseny i 
de l’escola Lèxia.
 Ara només queda per fer la ruta 
matinal per descobrir els secrets 
que amaguen els turons verds 
mentre la ciutat encara dorm. 
Serà dissabte 15 de juliol a les 
6.15 del matí, just per veure la 
sortida del sol des de la “Munta-
nya Pelada”, una experiència fan-
tàstica només apta per aventu-

L’aula ha ensenyat a fer una farmaciola amb les plantes

Aula Ambiental Turull
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“Fem Mercat pretén fomentar un consum 
responsable i enfortir les relacions veïnals”

Quina és la fi losofi a que hi ha 
darrera de Fem mercat, aquesta 
jornada de mercat agroecològic 
de Vallcarca?
Més solars i menys comerç. Aquesta 
operació de matemàtica bàsica radio-
grafi a el perfi l actual del barri de Va-
llcarca. Aquesta situació, entre d’altres 
afectacions, provoca que el veïnat hagi 
de desplaçar-se fi ns a altres barris per 
cobrir les necessitats del dia a dia. Per 
aquest motiu i per la inquietud d’apostar 
per un consum ecològic i de proximitat, 
la Societat Catalana d’Educació Ambien-
tal, que gestiona l’Aula Ambiental Bosc 
Turull, i diverses entitats i col.lectius del 
barri s’estan organitzant per dur a terme 
una iniciativa que fomenti un consum 
responsable, ecològic i de proximitat a 
Vallcarca i enforteixi les relacions veïnals 
i l’ús de l’espai públic: Fem mercat!. La 

El proper dissabte 16 de 

setembre Vallcarca celebra-

rà Fem Mercat, el primer 

mercat agroecològic del 

barri, una iniciativa impul-

sada per la Societat Catalana 

d’Educació Ambiental, que 

gestiona l’aula del Bosc Tu-

rull, i diverses entitats i col-

lectius. L’objectiu, com expli-

ca la Gemma Sanahuja, de la 

SCEA, és fomentar el consum 

responsable, ecològic i de 

proximitat i alhora enfortir 

les relacions veïnals i l’ús de 

l’espai públic. La idea és que, 

a partir d’aquí, es puguin 

celebrar més jornades.

Activitat a l’Aula Ambiental Bosc Turull, una de les impulsores de la iniciativa Fem mercat a Vallcarca

primera cita (perquè desitgem i esperem 
que n’hi hagi moltes més) serà el matí 
del dissabte 16 de setembre a la placeta 
de la sortida del metro d’Avinguda de 
Vallcarca.
 
I quins són els seus principals 
objectius?
Amb la celebració del Fem mercat es 
vol promoure una agricultura local i de 
temporada, justa socialment i ambien-
talment, i un consum responsable que 
eviti la despesa en envasos, agroquímics 
i combustibles que comporten els pro-
ductes d’importació. 

Silvia Manzanera

També s’enten que hi ha una 
aposta pels valors comunitaris.
Totalment. Hi ha una aposta clara per 
potenciar els valors comunitaris, di-
vulgar, participar i generar xarxes de 
recolzament veïnal, d’apoderament 
ciutadà que provoquin canvis en valors 
i estils de vida i que permetin avançar 
cap a una ciutat més sostenible, justa i 
cohesionada.
 
Quins són els eixos claus de la 
iniciativa?
La iniciativa pivota sobre tres eixos claus 
pel que fa als productes que s’hi podran 

trobar. En primer lloc, es prioritzaran 
aquelles productores i productors de 
proximitat, ja que d’aquesta manera 
s’aconsegueix minvar la petjada eco-
lògica de la traçabilitat dels aliments 
i productes. En segon lloc, s’apostarà 
perquè no hi hagi intermediaris en la 
venda, sinó que les persones que posin 
la parada siguin les mateixes que con-
reen o elaboren els productes oferts. I 
fi nalment, en tercer lloc, es posa especial 
èmfasi en que tot el que es vengui el dia 
del Fem mercat sigui ecològic, evitant 
l’ús de transgènics i químics.
 
En aquesta jornada també teniu 
previst altres activitats o tallers 
a banda del consum de produc-
tes agroecològics?
De fet la jornada no girarà només en-
torn al consum més convencional, sinó 
que també es fomentaran altres formes 
de consum basades en l’intercanvi, un 
espai viu d’intercanvi de sabors i sabers, 
on es mostrin les potencialitats de 
satisfer col.lectivament les necessitats, 
on s’intercanviïn o es reparin produc-

tes, coneixements i serveis, on es facin 
activitats lúdiques i tallers, on es pugui 
debatre el model comercial que es vol 
per al barri, on es recuperi la plaça com 
espai públic de interrelació veïnal per 
intercanviar aliments i molt més.
 
La participació veïnal en aques-
ta primera jornada serà deter-
minant per celebrar properes 
edicions, doncs?
El dissabte 16 de setembre es posarà el 
primer gra de sorra per tal d’aconseguir 
que Vallcarca tingui un espai de trobada 
veïnal on es potenciï la producció eco-
lògica i de proximitat. Us hi esperem!

Bosc Turull

“Es posarà especial èmfasi 
en que tot el que es vengui 
el dia del Fem mercat sigui 

ecològic, evitant l’ús de 
transgènics i químics”



L’Independent de Gràcia
14 de juliol de 2017

7Opinió

Editorial

Amb el cor i el cap 
a Festa Major

Ho deia David Fernàndez dimecres a la plaça del Nord i ho reblava 
Josep Fornés al Saló de Cent dijous: “la cultura o és popular o no 
és cultura”. Aquesta ha estat sempre la principal raó de ser de la 

Festa Major de Gràcia, vista amb interès mediàtic egoista per part dels 
grans mitjans només en els set dies estrictes de festa de l’agost, però 
viscuda a fl or de pell pels milers de festers que han construït la celebra-
ció durant 200 anys sobre la base de les seves mans. La Festa Major de 
Gràcia mai no ha estat propietat de ningú, per això ha estat plural, ofi -
cial i alternativa, i molt menys ha estat propietat de cap administració. 
No ho poden dir gaires esdeveniments a Catalunya. La Festa Major de 
Gràcia sobreviuria a una even-
tual eliminació d’ajuts públics. 
És el secret del seu èxit.

Lluny encara dels focus, la 
Festa Major ha rebut aques-
ta setmana la Medalla d’Ho-
nor de la ciutat i ara fa 20 anys 
que va ser declarada Festa 
Tradicional d’Interès Nacional, 
però el més important per als 
organitzadors, quan realment 
els brillen els ulls, és quan detallen els centenars d’activitats que cada 
any posen en marxa per fer vibrar el carrer i les places amb els veïns 
i també amb els visitants. Enguany, si ja és així cada any, imaginem 
l’emoció de fer 200 anys. Per això són tant especials tots els detalls que 
en aquesta edició expliquem: són propostes que reconcilien la festa 
amb la història, que recuperen elements que s’havien perdut com el 
guarnit del carrer Gran o el repic de campanes, i que miren al futur 
col·laborant amb punters del disseny com l’Istituto Europeo di Design 
o l’Escola Massana , sumant-se a la campanya d’ACNUR a favor dels 
refugiats o eliminant els gots de plàstic. La Festa Major de Gràcia sem-
pre pensa en gran. La Festa Major de Gràcia és gran.•

L’any passat es va guanyar el titular dels diaris. “L’any que 
ve, per les festes de Gràcia, ja haurem proclamat la inde-
pendència”, va dir Jordi Turull, en un viu debat a la plaça 
del Nord, amb Gerardo Pissarello com a principal contra-

punt. Com que justament aquesta setmana fa 18 mesos del termi-
ni inicial que es va marcar el Govern per fi xar la desconnexió, pot ser 
que Turull vagi per aqui. Però en tot cas ha estat ell explicitament el 
qui ha demanat venir de nou a Gràcia, el 16 d’agost a plaça Joanic, 
després del Mosaic de l’ANC, per donar les explicacions que calguin en 
el seu error (o no) de càlcul. Escoltarem com ho argumenta. 

El
depen-

dent
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de Gràcia

Ull de 
dona

Conxa Garcia

El primer Sindicat de Llogaters s’ha 
posat en marxa per defensar uns 
lloguers justos, estables i assequi-

bles i lluitar contra l’abús immobiliari. A 
Barcelona hi ha més de dues-centes mil 
famílies que viuen de lloguer. Reclamen 
una regulació dels lloguers per evitar el 
desenfrenament que estan experimen-
tant, amb una pujada l’any passat del 9% 
i que es situa en 801 euros al mes, segons 
dades de la Generalitat. A Barcelona hi 
ha nou desnonaments diaris, dels quals 

el 83% són per impagament. S’hauria de 
derogar la Llei d’Arrendaments Urbans, 
que va reduir la durada mínima dels 
contractes de 5 a 3 anys, perquè així 
no es pot aconseguir una estabilitat. 
Sembla que la Generalitat i l’Ajuntament 
ja tenen enllestit un índex de referèn-
cia, tot i que només serà un indicador. 
Els propietaris que el respectin podran 
rebre ajuts per a rehabilitació i bonifi ca-
cions sobre l’IBI. El Sindicat considera 
imprescindible prioritzar l’ús residen-
cial dels habitatges per sobre d’altres, 
com pot ser el turístic. L’actual model de 
lloguer està destruint el teixit local. La 
pujada dels lloguers està expulsant el ve-
ïnat dels barris. L’habitatge és un dret. 
Aquesta és una institució pionera a l’es-
tat que ja funciona des de fa temps en al-
tres països europeus.•

Sindicat de llogaters

A Barcelona hi ha nou 
desnonaments diaris, 
dels quals el 83% són 
per impagament

La Festa Major 
sobreviuria a una 
eventual eliminació 
d’ajuts públics

Què en 
penseu 
de la 
convocatòria 
del 
referèndum 
de l’1 
d’octubre?

Jordi Martínez 
lampista

La veritat és que a mi em preocu-
pen altres coses; considero una ab-
soluta prioritat solventar les man-
cances laborals i econòmiques de 
moltes persones, encara que ja no 
es parli de la crisi. 

Antonio Morales
psicòleg

L’únic que demano és que ens dei-
xin votar amb normalitat i amb 
totes les garanties i que sigui vin-
culant. Després ja discutirem tot el 
que faci falta però que, si us plau, 
sigui vinculant. No vull un altre 9N.

Montse Gual
geògrafa

Crec que el debat no s’està fent ade-
qüadament. Hauria de ser un de-
bat il·lusionant i em resulta crispat. 
Estaria bé per una vegada que l’es-
tat espanyol no tingués una posició 
tan beligerant.

Mohamed Amachicha
tècnic 

El debat sobre la independència em 
genera molts dubtes sobre què pot 
passar a l’endemà de les votacions. 
Falta més informació sobre que 
passaria amb els immigrants, per 
exemple, o les pensions.

per Silvia Manzanera

Cartes al director

El llautó de Podemos. 
Podemos no pot
És històric que les lleis no refl ecteixen la 
justícia social. És també un fet que sovint 
la pressió social va per davant de les deci-
sions polítiques. I és encara més evident 
que els interessos mouen els fi ls dels par-
tits que diuen representar-nos. Doncs ara 
Podemos ens en mostra un exemple inne-
gable. Aquest partit sempre s’ha caracte-
ritzat pel 15M, per les mobilitzacions so-
cials i per la lògica moral en contra de les 
lleis injustes. Desgraciadament davant 
el referèndum català s’ha postulat a fa-
vor de la Constitución del 31 d’octubre de 
1978, tot i que aquesta llei no la van votar 
ni la majoria de demòcrates actuals, ni 
els membres de Podemos. Per a Podemos 
no és vinculant el referèndum perquè no 
s’ajusta a la Constitución. Per tant cal es-
perar un canvi de llei abans que el poble 
expressi què vol a través de les urnes. En 
fi , què fou abans, o la Constitución o el 
dret a votar? Convindrem que poder vo-
tar va primer que la Constitución de 1978. 
En altre cas no van poder existir ni la 
República francesa, ni la revolució boliva-
riana. Queda clar doncs que Podemos es fa 
afí al discurs a favor de la Constitución que 
defensen PP, Cd’s, PSOE, PSC i ara també 
Podemos. Tots plegats semblen diferents 
gossos amb el mateix bordar. Bup!

David Rabadà i Vives 
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Opinió convidada
El 

bloc

El Rif

Silvia Manzanera

Estaven il·lusionats perquè tenien el 
focus mediàtic apuntant-los direc-
tament. Durant uns dies les revoltes 

del Rif van ocupar els titulars dels princi-
pals diaris generalistes competint dura-
ment amb Venezuela, que no és poc. Fins 
i tot recordo la portada de El País amb 
la foto de Nawal Ben Aisa, la dona que 
s’ha rebel·lat i posa orgullosa i valenta en 
una manifestació a Alhucemas a princi-
pis de juny. Avui no he trobat cap titular 
similar. Venezuela lidera el top però els 
amics amazigs han tornat al lloc fosc on 
s’han mantingut les darreres dècades. 

Silenciats per Europa i matxacats per una 
monarquia i un islamisme retrògrad que 
res té a veure amb la cultura àrab que 
més admiro. I el Moha m’ho diu clar. No 
interessem a ningú. Anem al parlament 
europeu a dir la nostra però ningú ens 
escolta. Ja no tenim més titulars però sí 
les mateixes demandes que sempre. Un 
sistema democràtic i just que reculli les 
demandes dels ciutadans, pregunto amb 
ignorància europea carregada de supe-
rioritat (fi ctícia, és clar). No, volem hos-
pitals i universitats. Evident. Primer és 
l’estómac i després tota la resta. Primer 
és atendre la gent que està malalta de 
càncer i investigar com es pot curar una 
malaltia que està estesa en una regió 
que va patir una guerra química. Encara 
esperen que algú assumeixi alguna res-
ponsabilitat. La líder diu que les dones 
tenen càncer i a sobre no es poden pagar 
una prova que aquí no ens costaria res. 
I Nasser Zafzafi  segueix a la presó. I el 
Moha em parla dels drets d’autodetermi-
nació dels catalans i té a mà, i amb orgull 
disciplinari, la bandera amaziga, que re-
corda a Espanya i a Europa que ni té me-
mòria ni vergonya.•

Opinió convidada
Llorenç Prats, advocat

El dret a l’autodeterminació

E l preàmbul de l’esborrany de la llei del referèndum 
d’autodeterminació (disponible a garanties.cat) és 
meridià sobre la justifi cació de la convocatòria que 
es realitzarà pel proper dia 1 d’octubre de 2017: en 
base al dret internacional públic, l’exercici del dret 

d’autodeterminació és legal i per tant és factible el seu de-
senvolupament. Tanmateix, també és cert que l’Estat espa-
nyol, incloent la pròpia Generalitat, com garants de la le-
galitat i de l’estat de dret, no tenen prou voluntat política o 
capacitat administrativa, respectivament, per proposar al 
poble català una consulta vinculant sobre el seu futur polític. 
Per això, el mecanisme plantejat, fi ns al moment del tot im-
maculat i transparent, ha estat vehicular aquesta iniciativa a 
través del Parlament de Catalunya, i dels seus grups polítics 
majoritaris, a fi  de que cursin el debat i, si escau, aprovació 
d’un llei específi ca que permeti desencallar aquesta necessi-
tat col·lectiva, aturada des de ja fa forces anys, l’esborrany de 
la qual ha estat feta pública, de manera oberta i confi ada.

Aquesta proposta legislativa condiciona, estrictament en 
allò relatiu a la preparació, convocatòria i celebració del re-
ferèndum d’autodeterminació, tot l’ordenament jurídic es-
panyol i català, i també l’europeu, a fi  de fer possible, atès 
que no hi ha hagut forma política i humana de fer-ho de for-
ma compartida, entre els diferents ordres governamentals, 
en joc, des de Catalunya, fi ns a Espanya i Europa, o fi ns i tot, 
de l’ONU, o les Nacions Unides. Per tant, aquest exercici del 
Parlament català genera dos dubtes, els quals segurament 
seran satisfactòriament resolts en el tràmit d’esmenes perti-
nent: d’una banda, la delimitació pràctica de què s’entén “per 
no contravenir” l’ordenament vigent per permetre l’efecti-
vitat del referèndum d’autodeterminació i també, en segon 
terme, i sense ànim d’exhaustivitat, si els contratemps o de-
savinences respecte el “deure de col·laborar” de totes les au-

toritats públiques amb la Sindicatura Electoral de Catalunya 
poden ésser resoltes efímerament per la pròpia sindicatura, 
llevat que algun tribunal, administratiu o jurisdiccional, col-
legiat o personal, el volgués assumir, per a sorpresa general, 
en un delimitació imaginàriament molt àgil.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea s’ha pronunci-
at repetidament, pel que fa a la ciutadania europea, que els 
col·lectius afectats per determinacions discriminatòries, en 
aquest cas una possible obstrucció per part de l’Estat espa-
nyol en l’exercici del dret d’autodeterminació del poble ca-
talà, no sols inculquen l’ordenament bàsic comunitari si no 
que també tenen la càrrega de la prova a l’hora de justifi car 
perquè han impedit l’exercici d’aquest dret quan la part afec-
tada ha interposat la demanda per discriminació. En aquest 
sentit, l’acció de reconeixement de noves realitats nacionals 
arreu d’Europa ha estat molt limitada per part dels Regne 
d’Espanya, a fi  de que la clàusula de no discriminació que 
l’obliga dins de la Unió Europea es pogués dissimular, fet que 
no és possible, atesos els antecedents de Kosovo, de forma 
indirecta. Per això, resulta convincent que els actes prepara-
toris i necessaris per convocar i celebrar el referèndum d’au-
todeterminació de Catalunya tenen cabuda en el marc pun-
tual de l’1-O, com activitat emparada pel dret internacional. 

I així és un despropòsit no sols anticipar el resultat del re-
ferèndum atesa la seva naturalesa vinculant, si no planifi car 
o treballar, des d’instàncies governamentals o legislatives ca-
talanes, en iniciatives conegudes com del dia després o tam-
bé d’estructures d’estat, contradictòries amb l’ordenament 
vigent, i contra les quals, no obstant això, s’objecten lentes 
cauteles administratives i judicials, veient-ho com un eufe-
misme del que s’entén com l’expansió de l’autogovern, tot 
plegat amb l’atenuant d’ un cert sentit de responsabilitat 
del tot justifi cat per la majoria social que es manifesta.•

Volen hospitals i 
universitats; primer 
l’estómac i després 
tota la resta

Es crea l’antecedent més remot dels cinemes Verdi
El 10 de juliol de 1888 queda legalitzada l’entitat Fomento para la Protección de Gracia, amb seu al carrer 
Encarnació, número 20 i que, ben aviat, ha d’expandir-se i comprar uns terrenys propietat del que havia estat alcal-
de de Gràcia Modest Casals, situats al número 32 del carrer Ample, actualment Verdi. L’any 1893, en el saló d’espec-
tacles construït en la nova entitat s’hi començaren a fer representacions teatrals. Es tracta de l’antecendent més 
remot dels avui cinemes Verdi.

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

Notícies de la Gràcia independent
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Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Exposicions
Fins al 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 14 de juliol
Bicentenari de la Festa Major de Gràcia: 
Presentació del llibre “El viatger estàtic” , 
de Carme Melchor.
Jardinets de Salvador Espriu, a les 19.30 h

Concert: Gaiteros de San Jacinto & su 
Dub Cumbiero en Guayabera Groove 
Sessions.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 22.00 h

Concert: Bdarakas + Mad Cartridge + 
VOID.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 22 h

Teatre: Svaboda. Bernardo Cappa.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a les 21 h

Música als parcs: Anouhom. Actuació mu-
sical a la fresca.
Parc de la Creuta del Coll, a les 21 h

Concert: Templo Negro.
Cara B (Torrent de les Flors, 38), a les 
21.30 h

Concert: Mane Ferret & Carlitos Lage.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 22 h

Nit de swing.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22 h

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

Concert: Anna Arbiol & Pep Casadó.
Jazzpetiti (Provença, 181), a les 23 h

Dissabte 15 de juliol
Bicentenari de la Festa Major de Gràcia: 
Festa popular El desfi le de silleteros 
a Medellín. Amb motiu de l’exposició 
Guarnir el món de festa. Espai urbà, espai 
humà.
Jardinets de Salvador Espriu, a les 19 h

Concerts: Berta i Joan, Indústries Orsini i 
DJ Capità Enciam.
Volta Arquitectes (Mare de Déu del Coll, 
96), a les 19 h

Espectacle: Only Love Can Hurt Like This. 
Creat per la companyia Affl  ictus.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 20 h

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

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

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

Concert: Speaker Cabinets.
Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 22 h

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

Concert: Andrea & The Nerds.
Jazzpetit (Provença, 181), a les 23 h

Diumenge 16 de juliol
Nit de trovadors.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 20 h

Teatre: Svaboda. Bernardo Cappa, teatre.
Sala Porta 4 (Església, 4-10), a les 20 h

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

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

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

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

Dilluns 17 de juliol
Cor Vivace.
Teatre del Cercle (Santa Magdalena, 59), 
a les 20 h

Dimarts 18 de juliol
Concert: Sweet Gipsy Swing Nights.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30 h

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

Dimecres 19 de juliol
Concert: Loqueterroting Jam Session.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21 h

Entitats

Amb el suport de

Concert Bicentenari Cor Vivace: We are the World 
El Cor Vivace, que forma part juntament amb la coral infantil Els Picarosl, 
Cantabile cor de noies i el Cor A Tempo, del grup coral del Cercle, actuarà 
el proper dilluns amb motiu dels actes de celebració del Bicentenari de 
la Festa Major. El cor vol donar cabuda a gent interessada en treballar 
en una coral sense limitacions musicals i el repertori que desenvolupa, 
principalment, és el de la música pop i moderna, estils que no estan gaire 
aprofundits en el món coral. El seu director fundador és Tomàs Rosado.
Dilluns 17 de juliol a les 20 h al Cercle (Santa Magdalena, 12)

Recomanem

Divendres 14 de juliol
Xerrada i documental: Samudaripen. 
Antigitanisme i repressió al poble gita-
no a Europa en l’actualitat. A càrrec de 
Ricard Valentí, president de l’Associació 
Joves Gitanos de Gràcia. 
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a 
les 20 h

Diumenge 16 de juliol
La Coral Cantiga de Lluïsos de Gràcia ac-
tuarà a Sant Cugat en el cicle de “Nits de 
Música del Claustre”.
Claustre del Monestir (Pl. Octavià, Sant 
Cugat Del Vallès), a les 21 h

Dilluns 17 de juliol
Descobreix el Sàhara Occidental, una 
formació sobre el confl icte sahrauí ober-
ta a tots els públics
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192), a les 16 h

Dimecres 19 de juliol

Cinema a la fresca: Un cadáver a los pos-
tres.
Pati del Centre (Ros de Olano, 9), a les 
21 h

Dijous 20 de juliol
Jam Session. Sessió oberta de poesia 
organitzada per l’Associació Cultural 
Pharos
Ateneu Roig (Ciudad Real, 25), a les 20.45 h

Cicle de Cinema a la fresca. Transformar 
educant explora el paper de l’esplai com 
a eina de transformació social vinculada 
al barri, a les famílies, a la comunitat.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192), a les 21 h
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Presència gracienca al festival. El 
principal propòsit de El precio de la 
risa, el documental sobre Paco Martínez 
Soria, és explicar com va ser la seva 
vida personal i el seu profund amor 
a la professió d’actor. La productora 
Temple Audiovisuales va iniciar ara 
fa dos anys aquest fi lm i va comptar 
amb el suport i material del Taller 
d’Història de Gràcia; Josep Maria 
Contel anirà a l’estrena de Tarazona.

Javier Lafuente, autor de la biografi a de Martínez Soria i un dels protagonistes del documental. Foto: Arxiu / SM

Silvia Manzanera

El projecte documental so-
bre la vida de l’actor Paco 
Martínez Soria arriba a 
la seva fi, després de dos 
anys de treball, amb l’es-

trena de El precio de la risa el pro-
per 12 d’agost al Festival de cine de 
comèdia Tarazona i el Moncayo, a 
la localitat on va néixer qui molts 
consideren un gracienc “il·lustre”. 

Com ja va explicar l’Indepen-
dent el novembre de 2013, l’actor 
es va criar i va forjar la seva car-
rera artística a Gràcia, on va ater-
rar amb cinc anys quan van des-
tinar el seu pare, que era policia, 
a Barcelona. La seva família es va 
instal·lar al carrer Joan Blanques 
el 1908. El seu vincle amb la Vila 
s’ha recollit també en la biogra-
fia escrita pel periodista Javier 
Lafuente, qui descobreix la vida, 
les afi cions i el caràcter d’un actor 
que no es reconeixia en els papers 
que el van convertir en un dels cò-
mics espanyols més populars dels 
últims temps. A fi nals de l’any 2014 
el llibre es va presentar al Centre 
Artesà Tradicionàrius, on precisa-
ment l’aragonés va iniciar les pri-
meres passes en el món del teatre. 
I els principals escenaris d’aquest 
treball biogràfi c, així com diver-
sos testimonis de la Vila, aparei-
xen en el documental signat per 
la productora aragonesa Temple 
Audiovisuales, dirigit per Gabriel 
Lechón i amb guió de Pablo Ureña. 

El precio de la risa obrià el fes-
tival de Tarazona i, malgrat l’en-
derrariment de l’estrena, els seus 

El documental sobre 
Paco Martínez Sòria 
obrirà el festival de 
Tarazona a l’agost
L’equip, que va rodar a Gràcia, negocia la projecció a l’Artesà

responsables esperen que “faci 
justícia” a la figura de Martínez 
Soria. “Hem necessitat més temps 
del previst i tot i l’expectativa que 
va generar l’any passat quan vam 
ensenyar les primeres imatges, no 
hem pogut acabar-lo abans”, ex-
plica Gabriel Lechón. “El resultat 
compensa l’espera”, afegeix el di-
rector”. Ara, els responsables del 
documental negocien la possible 
estrena del fi lm a Gràcia, on hi va 
viure més de 40 anys. “Quan vam 
venir a fi lmar aquí i vam entrevis-
tar Jordi Fàbregas, ja vam comen-
tar la idea de fer un passi a l’Artesà, 
crec que és el lloc idoni”, conclou 
el director.•

Ebri Knight, 
Ballaveu o 
Derrumband, a 
la plaça del Folk

Les bandes que actuaran 
aquest any a la Plaça 
del Folk, la proposta 
musical del CAT a la Festa 
Major, es van descobrint 
i completant els caps 
de cartell, que enguany 
tenen un vincle directe 
amb el Bicentenari. Però 
a més de Quico Pi de la 
Serra i el Grup Coses & 
Cobla SAnt Jordi Ciutat 
de Barcelona, a la plaça 
del Sol actuaran Ballaveu, 
Dijazzònic Quartet, Kolpez 
Txalaparta, Ebri Knight, 
Alcuscus, Derrumband, 
Orquestrina Trama, El 
Pont d’Arcalís, Cobla 
Orquestra Lluïsos de 
Taradell, Tarasca Folk, 
Balkan Paradise Orchestra, 
PD Dr. Batonga i Kabum.

Breus

La cantant nord-americana, gairebé un clàssic de la Festa Major Foto: Cedida

Fins a fi nals de mes la 
galeria untitledBCN, que 
ha anunciat recentment 
el seu tancament, acollirà 
l’exposició dels últims 
quatre residents vinguts 
d’arreu; Alastair Knowles-
Lenoir des del Regne Unit, 
Maria Bobillier i Catalina 
Torres des de Xile i Dona 
Morgan des dels Estats 
Units. Untitled insisteix 
en la continuïtat de la 
ruta Hop Hop i dels tallers 
Oberts, encara que ells ja 
no hi siguin.

La mostra de 
residències, 
l’última exposició 
d’UntitledBCN

Tori Sparks, 
l’‘star’ que 
vol omplir 
plaça Rovira 
La banda de rock Buhos actua a la 
plaça de la Vila dijous 17 d’agost

S. M.

No només de festivals viu la 
programació Rovira. Encara 
que el Blackcelona sigui un 

dels espais més consolidats del 
cartell musical del carrer i enguany 
l’Error Fest guanyi un dia, sempre 
es reserven un nom: i aquest any 
es tracta de Tori Sparks, la cantant 
nord-americana que ha passat per 
diversos carrers de la Festa Major 
però que tindrà l’oportunitat, se-
gons la comissió de Rovira, de lluir-
se en un espai més gran. Per la seva 
part, els Castellers porten a la plaça 
de la Vila la banda de rock Buhos, 
que toquen dijous 17 d’agost.•
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Art al carrer: el concurs 
de pintura al Passeig de 
Sant Joan es fa gran 
La dissetena edició consolida la 
col·laboració amb Belles Arts de l’UB

Ramón Casalé 

Una vegada més, i ja van 
disset edicions de l’Expo-
sició-Concurs de Pintura 
al Passeig de Sant Joan. 
Les obres es mostren 

al mig del passeig, entre els car-
rers Còrsega i Sant Antoni Maria 
Claret. Aquest any s’han presen-
tat gairebé una setantena d’artis-
tes, que poden portar un màxim 
de quatre obres, però només una 
d’elles entra dins de les que poden 
ser premiades. 

El jurat, format per Josep 
Bracons José Corredor-Matheos, 
Augusto Roig i qui escriu aques-
tes línies, va atorgar el primer pre-
mi dins de la categoria General a 
Francisco Salas, per l’obra La ma-
nyana, per la manera de repre-
sentar una escena quotidiana on 
el principal protagonista és el gat, 
mentre l’home que apareix mos-
tra la seva indiferència davant 
aquesta situació. El segon premi 
va ser per a Medusa de l’alemanya 
Victoria Hertel, perquè la imatge 
aconseguida mitjançant un inten-
cionat i encertat ús dels recursos i 
materials pictòrics recollits” resul-
ta “suggerent”. I el tercer premi li 
va correspondre a l’alacantí Josep 
Juan Grimalt amb la peça El som-
ni, per “la construcció geomètrica 
que evita tota possible fredor per 
la calidesa d’uns colors suaus fosos 
en el conjunt. Pintura que dóna la 
sensació que els diferents factors 
estan plenament i harmònicament 

sentades per l’autor aporta un joc 
de trames i textures no exempt de 
sorpreses a causa d’uns fi ls delibe-
radament entremaliats. El segon 
premi ha estat per 5 barques, de 
Jordi Galbán, perquè en aquesta 
obra l’artista mostra unes barques 
que apareixen amarrades esperant 
el moment de navegar, mentre la 
mar està en calma.

Finalment, el jurat va acordar 
donar el Premi Facultat de Belles 
Arts de la UB als seus alumnes o 
ex-alumnes Victoria Hertel, Joan 
Lalucat, Elena Llorens, Candela 
Lozano i Francisco Salas. El pre-
mi consisteix en realitzar una ex-
posició conjunta a la sala d’expo-
sicions de la mateixa facultat. •

Joan Millaret

L lega de noche’, la segona pel·lícula de Trey 
Edward Shults després de Krisha (2015), aconse-
gueix aportar personalitat i distinció a un regis-

tre com és el gènere supervivencialista i post-apo-
calíptic assentat sobre el motiu angoixant del virus 
mortal que s’escampa arreu. La pel·lícula s’obre amb 
l’ajusticiament i enterrament d’un membre infectat 
d’una família, atrinxerada en una casa de fusta en la 
profunditat del bosc. En aquest grup reduït, el lide-
ratge va a càrrec de Paul (Joel Edgerton), que es des-
viu per protegir la seva dona, Sarah (Carmen Ejogo), 
i el fi ll adolescent, Travis (Kelvin Harrison Jr).

Un fi lm que explota molt bé la vessant claustrofò-
bica, pràcticament tota rodada en interiors, encoma-
nat una atmosfera 
desassossegadora en 
focalitzar l’atenció 
en l’arribada d’uns 
visitants, una nova 
família, que arriben 
empesos per la de-
sesperació que com-
porta la urgència 
dels aliments. Això 
confronta a la fa-
mília protagonista 
receptora al dilema 
de l’acolliment, permetre l’entrada solidària dels nou-
vinguts, possibles portadors del virus letal que infecta 
les persones. 

Aquests recels, dubtes i desconfi ança aporten uns 
bons ingredients de thriller psicològic, amb la intriga 
sobre la identitat dels personatges que provenen de 
l’exterior, sobre la seva perillositat o innocència, que 
plana per la superfície del fi lm en tot moment. En el 
fi lm hi juga també un paper cabdal l’actitud de Travis, 
confi nat a una vida solitària, atrapat en aquest aïlla-
ment, encuriosit pels estranys, i que es veu aclaparat 
per visions, una espècie de somnis premonitoris.

Un fi lm que es col·loca lluny de les cintes d’adoles-
cents, de l’efectisme primari, amb una situació pertor-
badora subratllada també simbòlicament a través de 
la presència d’un quadre penjat en la casa, El triomf 
de la mort de Peter Bruegel el Vell, perfecta metàfo-
ra del clima extrem del fi lm. Un genuí fi lm de terror 
fet amb baix pressupost, en un format de cinema in-
dependent, i amb un plantejament conceptual de mí-
nims elements. Una pel·lícula d’austeritat formal es-
partana en què tot gira sobre una idea, tan insistent 
com angoixant, la por al contagi, associat al risc del 
foraster enmig del difícil camí de la subsistència en 
precarietat absoluta.•

Recels envers els forans

Crítica de 
cinema

co certats”. Els accèssits han estat 
per Candela Lozano, Elena Llorens 
i Joan Lalucat.

Pel que fa al primer premi de 
la categoria d’Afi cionats, ha estat 
Francisco Guijarro el guanyador 
per l’obra Canyís de fi ls, que “jun-
tament amb les altres obres pre-

Es tracta d’un 
fi lm d’austeritat 
espartana on tot 
gira entorn la idea 
de la por al contagi

La convocatòria, 
feta en el marc de 
la Festa Major d’en 
Grassot, ha rebut 
setanta obres

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• La guerra del planeta de los si-

mios. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
16, 19, 22.

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

• Su mejor historia. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16.10, 19.10, 
22.10.

• París puede esperar. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 15.55.

• Baby driver. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 17.50, 20.10, 22.30.

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

• Cars 3. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 15.50, 18.15, 19.45, 22.05.

• Señor dame paciencia. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 15.55, 17.50, 
20.35, 22.30.

• El hombre del corazón de 
hierro. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16.15, 19.10, 22.05.

• Gru: mi villano favorito 3. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.05, 
20.10, 22.15.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Pulp Fiction. Dj, 22.
• Estiu 1993. Dv, 16, 20, 22. Ds, 

16, 18, 20, 22. Dg, dl, dm, dc, dj, 
16, 18, 20.

• Tom de Finlàndia. Ds, dg, dc, 
dj, 22.

• Brava. Ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
16. Dc, 22.

• Estados Unidos del amor. Dv, 
18, 22. Ds, dg, dl, dm, dc, 18, 20. 
Dj, 18.

• Casa Asia: Scrum (Festival 
Fire). Dv, 20.

• LATcinema: Festival Lebu. Dv, 
20.

• Un minuto de gloria. Dv, 16, 
20, 22. Ds, dg, dc, dj, 16, 18, 20, 
22. Dl, dm, 16, 18, 20.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. 
[VOS català. 933487748 www.ci-
nemestexas.cat]
• Sala 1: Samsara. Ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 16, 18, 20. Dv, 16, 18. 
Victoria. 22.

• Sala 2: Jackie. 16, 18, 20. El 
club. 22.

• Sala 3: Incerta Glòria. 15.50, 
18, 20.10. Hannah. 22.15.

• Sala 4: David Lynch the art 
of life. 18. Eraserhead. 20. 
Mulholland Drive. 22.

 TEXAS NANOS. En català i 3€.
• Sala 4: La vida d’en carbassó. 

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

Verdi. Verdi, 32. 
• La guerra del Planeta de los 
Simios. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
16.30, 19.15, 22.
• Baby Driver. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 22.30.
• En la Via Láctea. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16, 18.15, 22.20.

• Los últimos años del artista: 
Afterimage. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 20.30.
• Su mejor historia. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.
• Michelangelo. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16.05.
• Maudie. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 18, 22.20.
• Un italiano en Noruega. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, 20.15.
• Las vacaciones del señor 
Hulot. Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Testigo. Dv, dl, dm, dc, dj, 

19.45.
• Z, La Ciudad Perdida. Ds, dg, 

21.45.
• Déjame salir. Dv, dl, dm, dc, 

dj, 22.
• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 16.10, 18.15, 20.20, 22.30.
• Un don excepcional. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, dj, 18.30.

• Júlia Ist. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
20.20.

• Día de patriotas. Dv, dl, dm, 
dc, dj, 22.

• La Wedding Planner. Ds, dg, 
22.20.

• Gru, mi villano favorito 3. Ds, 
dg, 19.45. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 17.45.

• Cars 3. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 16.30, 18.10, 20.20, 22.30.

• Medidas extremas. Dm, 20.15.

Una de les obres que han format part del concurs Foto: Lluís Castañeda 
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La torratxa

En venda
Carles Camps

A ls anys 30 del segle passat, els nord-
americans van comprar obres ro-
màniques i gòtiques europees, les 

van desmuntar pedra per pedra i les van 
dur a Nova York per formar el conjunt 
The Cloisters. Allà hi ha el claustre del 
Monestir de Cuixà. Ho porto a col·lació 
com una possibilitat d’eliminar el turisme 
a Barcelona. Proposo que les institucions 
posin en venda per emportar-se’ls on si-
gui els edifi cis que han fet de la ciutat un 
parc temàtic. La qüestió és que perdi tot 
atractiu. 

El primer, la Sagrada Família. Com a 
peça major, al comprador se li podria re-
galar el Park Güell. Després vindrien el 
Palau de la Música, la Pedrera, la casa 
Batlló, la casa Ametller, la Casa de les 
Punxes i l’Hospital de Sant Pau, que segur 
que trobarien comprador com a elements 
de qualsevol parc temàtic dels que hi ha 
pel món. Finalment es podrien vendre les 
cases amb elements modernistes. 

També es liquidaria el romànic i el gò-
tic fals del barri vell, començant per la 
façana de la catedral. I s’hauria de “des-
construir” la “façana litoral” per deixar-
la plena de vies de tren i barraques, això 
sí, sense necessitat que hi visqués ningú. 
¡Un altre cop Barcelona d’esquena al mar! 
També es podria oferir el lot sencer al go-
vern espanyol perquè instal·li un Casino-
Ciudad Modernista als Monegros a canvi 
de la independència. 

A Barcelona, hi podríem viure els ciu-
tadans de sempre i els que n’han hagut de 
marxar per culpa del mercat, que gràcies 
a la competència s’autoregula: sempre a 
l’alça. ¡Quina felicitat tornar a ser una ciu-
tat que no surt al mapa del món! Mai més 
japonesos fent cua, ni anglosaxons prepo-
tents, ni mediterranis que fan aquí el que 
no fan a casa, ni mafi osos de l’Est al pas-
seig de Gràcia, ni xeics àrabs blanquejant 
els negres diners del petroli. 

¿I els pobres hotelers que tant han fet 
per la ciutat fi ns al punt de fer-nos-en 
fora? Doncs se’ls concedirien ajudes per 
reconvertir els seus negocis en tallers que 
donessin feina als d’aquí i als immigrants 
que vinguessin a fer de Barcelona una ciu-
tat industriosa, viva. ¿I als solars buits? 
Horts urbans i jardins.•

“M’agrada moure’m per reptes”

Ivan Labanda
actor

Amb dotze anys el van agafar per 
l’espectacle Nou Memory. Fascinat, 
va decidir que volia dedicar-s’hi 
de gran. Al seu web us sorprendrà 
la gran quantitat de feines que 
ha realitzat amb 30 anys (www.
ivanlabanda.com i @ivanlabanda). 
El podem veure al Polònia fent 
d’Iceta o al Crackòvia, de Luís 
Enrique. Al setembre estrena 
Cabaret al Victòria, pel 50 aniversari 
de l’obra. No us ho perdeu.

Clara Darder

Com és la feina d’actor?
Doncs m’ho curro molt a tots els nivells, i dormo poc per 
poder realitzar-la bé. Sóc bastant obsessiu amb la perfec-
ció i si decideixo agafar una feina, és per fer-la com cal. La 
meva fi ta és intentar ser dels millors fent allò que faci. 

Quin secret ens guardes? 
Vaig començar com actor per poder ser director. Sóc bas-
tant intuïtiu i sé que arribarà el moment en que deixaré de 
fer d’actor i començaré a dirigir. 

La fama t’ha agafat per sorpresa? 
No, porto treballant des dels 18 anys. Passo bastant de 

la fama. Vull és fer la meva feina com cal i anar a casa 
tranquil·lament. Ara amb les màscares del Crackòvia o el 
Polònia em separen del públic i no se’m reconeix gaire pel 
carrer, vaig més tranquil.

T’agrada imitar?
Molt! És un disciplina que encara no havia treballat i trobo 
que és fascinant. Una eina actoral amb un ventall de possi-
bilitats aplicable a altres gèneres.

Com és treballar en aquests programes?
Minoria Absoluta és un bon lloc on treballar, m’han deixat 
explotar les meves múltiples facetes i en molts aspectes, 
carta blanca. M’agrada moure’m per reptes i ens ho passem 
bé. Tot i així, hi ha molta pressió, has de ser àgil memorit-
zant textos... és com una mili, per a un actor. Com pujar a 
un tren d’alta velocitat en marxa.

Com portes les crítiques? 
És un terreny complex. Les llegeixes però intentes que no 
t’afectin. Un ha de fer la seva feina com creu i sota les direc-
trius que et marquen. Per tant arriba un moment que fi ltres 
molt les crítiques per que és impossible agradar a tothom.

Com treballes les emocions?
Documentant-me molt i també de manera intuïtiva, tirant 
de referents. Sóc molt seriòfi l, molt cinèfi l. En el fons, inter-
pretar és jugar, oi? Ja ho diu el verb en anglès: to play. 

Què has après dels grans?
Quan he treballat amb alguns d’ells, com per exemple l’An-
na Lizaran, cada funció era una lliçó. Teníem molt bona re-
lació. Afortunadament he treballat amb gent gran (i no en 
el sentit literal) que estan de tornada de tantes coses. Si ve-
uen que t’ho curres i tens talent, com va ser el cas, és molt 
probable que et comprin.

Què et sembla la nova fornada de polítics que hi ha?
Són diferents al que ens tenien acostumats i, per exemple, 
entenen les xarxes a la perfecció. Generen moments virals 
i saben fer que la gent els escolti. En Rufi án, per exemple, 
sap fer discursos que després estan penjats arreu.

Què ens expliques del nou espectacle?
El musical Cabaret cel.lebra 50 anys. L’espectacle ve de 
Madrid amb gran èxit i la productora, evidentment, vol que 
aquí ho sigui també. Iniciem funcions el 15 de setembre i 
l’estrena ofi cial és el 4 d’octubre.

Un desig per Gràcia? 
Que proliferin els teatres i que la part de Gràcia Nova la 
cuidin una mica més. Hi ha cagades massives d’ocells ra-
dioactius a Torrent de les Flors que fan molt fàstic. També 
que acabin d’una vegada les obres de Plaça Rovira i de 
Providència. Que es noti que paguem impostos.•

Ivan Labanda al terrat de casa seva. Foto: Txell Masana


