
Acord Gràcia 
Llegeix i món 
llibreter 
El festival, del 6 al 8 d’octubre, 
culminarà amb la fi ra de tardor P14

La campanya del 
referèndum viurà a 
Gràcia cinc actes en 
només dotze dies
ANC, Òmnium, PDeCAT, ERC, 
CUP, MPG i la Taula d’Entitats, a 
pel vot jove, de dona i indecís P2

Vallcarca fa aterrar 
el carril bici i 
elimina l’últim 
aparcament lliure
Mobilitat avisa que el bus turístic 
tampoc es quedarà a Escorial P4

Plaça del Sol ja atenua el soroll 
i traurà espai amb jardineres 
Els sonòmetres del projecte Making Sense certifi quen una reducció de 
decibels a partir de mitjanit que els veïns troben positiva però insufi cient 

Visitants i passavolants, a la zona de les escales de la plaça del Sol, on s’hi posaran dilluns jardineres Foto: Albert Vilardaga

Albert Balanzà

Cau la tarda a la plaça del Sol a mitjan setembre i 
encara es compten per desenes els visitants i al-
guns veïns que s’asseuen al terra per xerrar i beu-
re, com a tradició dels mesos en què fa bon temps. 
L’estiu ha passat, amb la lògica punta d’activitat 

de la Festa Major, i el balanç del projecte europeu Making 
Sense, que va desplegar a l’abril 25 sonòmetres, ha donat 
dades positives de reducció del soroll, sobretot entre la 
mitjanit i les tres de la matinada. Hi han ajudat mesures 
pactades entre veïns i Districte com l’avançament de l’ho-
rari de neteja, la recollida a mà de llaunes o l’augment de 
la presència i suport policial, i aquesta setmana, entre di-
lluns i dimecres, s’activaran nous canvis que tenen a veu-
re amb la redistribució de l’espai. El Districte començarà 
a col·locar jardineres a les escales de la plaça de la banda 
mar, on hi ha la concentració més forta de visitants, fi ns al 
punt que només deixarà petits espais de pas per garantir 
l’accés en els recorreguts transversals dels passavolants. 
No serà aquesta l’única mesura: també es desmuntarà el 
petit pont que hi ha sobre l’aparcament per evitar molès-
ties de soroll als veïns més propers. Pàgina 3
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El Districte farà 
audiència pública 
dimecres i ple 
el 4 d’octubre
L’activitat política 
municipal oberta al 
public recomença 
dimecres que ve a les 19 
hores amb la primera 
audiència pública del nou 
curs. Com és habitual, 
el Districte recull 
preguntes i qüestions 
de manera anticipada 
al correu electrònic 
participagracia@bcn.
cat aquest cop fi ns 
al dia 17. L’audiència 
s’anticiparà quinze 
dies al ple municipal 
que està programat el 
dimecres 4 d’octubre i 
que la setmana que ve ja 
debatrà l’ordre del dia en 
el marc de les comissions 
consultives.

Sospites del Banc 
Expropiat pel 
desallotjament 
de la Sucursal 
El Banc Expropiat ha 
difós aquests dies els 
moviments al voltant 
de la Sucursal d’agents 
policials prenent notes 
i d’operaris agafant 
mides de la porta com 
a principals sospites 
i evidències que el 
desallotjament ajornat 
abans de l’estiu “is 
coming”. La Sucursal, 
ubicada només a quatre 
portes d’on hi havia 
hagut el Banc Expropiat, 
manté en tot cas amb les 
activitats programades 
com la botiga gratis, la 
xarxa d’aliments o el 
taller de costura.

Albert Balanzà

Després de l’obertura del 
curs polític amb l’acte 
que les entitats culturals 
del G6 fan la vigilia de la 
Diada, els partits i pla-

taformes sobiranistes ja tenen a 
punt una tupida graella d’actes i 
mobilitzacions que han intentat 
coordinar per no trepitjar-se -però 
que no ho han acabat d’aconse-
guir del tot- amb la resta de par-
ticipants en la campanya com la 
Taula d’Entitats pel Referèndum.

A Gràcia, en qualsevol cas, i si 
alguna autoritat o el temps no 
ho evita, es viurà una de les cam-
panyes més intenses dels últims 
anys amb quatre actes pel sí i un 
cinquè més obert només en els 
propers 12 dies. Diumenge passat 
els partits i plataformes sobira-
nistes, en una reunió just abans 
de la Diada a Lluïsos, es va pactar 
un cert calendari. 

El PDeCAT serà qui arrenca-
rà aquest dissabte 16 a les 12.30 
hores la campanya del sí amb un 
vermut a la plaça de la Revolució 
amb l’exdirigent d’Unió i encau-
sada com a exvicepresidenta del 
govern Joana Ortega i el portaveu 
del grup municipal a Barcelona 
Jaume Ciurana.

Dimarts 19 serà l’únic dia que 
coincidiran dos actes, el d’ERC 
a la plaça del Diamant i el de la 

ANC, Òmnium, PDeCAT, 
ERC, CUP i MPG llancen 
una forta campanya pel 
sí amb 4 actes en 12 dies
La Taula d’Entitats pel Referèndum buscarà el vot 
indecís amb una xerrada amb la monja Teresa Forcades 

Taula d’Entitats pel Referèndum 
en un espai encara per determi-
nar. ERC portarà el diputat Joan 
Tardà i la consellera Dolors Bassa 
com a caps de cartell. La Taula 
d’Entitats, que agrupa des d’en-
titats pròximes a BCN En Comú 
com Barri Obert fins a la Unió 
Excursionista, buscarà el vot 
dels indecisos amb un acte amb 
la monja Teresa Forcades.

L’ANC es reserva la segona fase 
de la campanya per al seu acte 
central a Gràcia, dimarts 26, en un 
acte que no té lloc decidit però sí 
missatge. “És un acte per mobilit-
zar vot jove i de les dones”, apun-
ten fonts de l’entitat, que també 
estarà present cada dia al carrer 
amb parades als grans eixos com 
Lesseps, Gal·la Placídia, Passeig 
de Sant Joan, Gran de Gràcia o 
Travessera de Gràcia.

La CUP i el Moviment Popular de 
Gràcia, promotors de les cassola-
des que ja s’han sentit aquesta set-
mana a la Vila, agafaran el relleu de 
l’ANC just l’endemà, dimecres 27, 
en un acte que encara no té ni lloc 
ni convidats confi rmats. Tot i així, 
el portaveu del grup municipal cu-
paire, Quim Serra, no s’ha tallat 
aquesta setmana per anar prepa-
rant possibles escenaris l’1 d’octu-
bre. “L’u d’octubre cadascú davant 
del seu col·legi tantes hores com 
materialment pugui. La democrà-
cia real és del poble, defensem-la”, 
ha piulat. •

“Contestem la crispació amb 
clavells”. La periodista Elisenda Roca 
va protagonitzar la Diada a Gràcia 
diumenge passat als Lluïsos, que enguany 
va tenir una temàtica centrada a defensar 
el paper de les entitats històriques, 
amb un missatge a favor de l’anomenat 
#Vallsstyle: clavells contra la crispació. 

La taula rodona sobre Democràcia i Cultura, aquest dimecres. Foto: A. V.
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Imatges virtuals del projecte d’instal·lació de jardineres a les escales de la plaça del Sol, a banda mar Imatge: Districte Gràcia

Albert Balanzà

La plaça del Sol, com a centre 
ofi ciós de la Gràcia més tu-
rística, comença a canviar 
poc a poc l’aspecte de terri-
tori comanxe que els veïns 

han hagut de suportar almenys 
des de fa 20 anys i que havia anat a 
més. La solució, després d’anys de 
plans infructuosos de pacifi cació, 
l’han aportat sobretot els veïns i 
l’aliança que aquests han traçat 
amb el projecte europeu Making 
Sense per monitoritzar de què es-
taven parlant quan es queixaven.

Des de finals de març, ar-
mats amb 25 sonòmetres (vegeu 
L’Independent núm. 670), aquests 
veïns organitzats van certificar 
puntes de soroll de 90-100 deci-

bels als balcons i de 75 a l’interi-
or de les cases fi ns a les tres de la 
matinada.

Ara, segons admet Making 
Sense, la situació ha canviat. “Els 
nivells baixen considerablement a 
partir de mitjanit, quan abans es 
mantenien fi ns a les tres de la ma-
tinada”, apunta Mara Balestrini, 
portaveu de l ’organització, 
que manté projectes similars a 
Amsterdam i a Kosovo. No és una 
situació ideal, segons Balestrini, 
perquè encara s’assoleixen pun-
tes de 75 decibels a mitjanit i els 
veïns estan “molestos” i demanen 
més accions, però “cal reconèixer 
que hi ha hagut canvis”.

Aquest canvi sobretot entre la 
mitjanit i les tres de la matinada 
té com a principal raó l’avança-
ment de l’horari de neteja, amb 

Plaça del Sol ja frena el soroll 
amb màximes de 75 decibels
“Ara els nivells baixen considerablement a partir de mitjanit, quan abans 
es mantenien fi ns a les tres”, apunten els responsables de Making Sense

El Districte aspira 
amb les jardineres 
a “desincentivar” 
que els visitants 
ocupin les escales

el suport de la Guàrdia Urbana, 
i la recollida de llaunes a mà, fet 
que s’inclou com a mesura del 
pla de xoc per a la minimització 
del soroll de l’oci nocturn que el 
Districte va activar el maig passat. 

Si els veïns demanen més acci-
ons, sobretot les que es van noti-
fi car en la segona taula ciutadana 
celebrada abans de l’estiu, aques-
tes arribaran aquest dilluns ja en 
forma de redistribució de l’espai 
a la plaça. Aquest dilluns, en tant 
que prova pilot, el Districte des-
plegarà quatre panys de jardine-
res a les escales de la banda mar, 
el principal lloc on s’acumulen els 
visitants que no trien el centre 
de la plaça. Fonts municipals han 
explicat a aquest setmanari que 
amb aquestes jardineres es busca 
“desincentivar que la gent s’hi as-
segui” i que en tot cas es garantirà 
un espai de pas des d’on es podrà 
accedir a la plaça. L’operació de 
les jardineres es farà durant tres 
dies des de dilluns. 

Però aquesta no serà l’única 
mesura física a la plaça: també 
dilluns comença la supressió del 
pont de sobre del pàrquing so-
terrani que serveix d’enllaç en-
tre la plaça i la façana oest, on hi 
ha l’hotel. “És una mesura tam-
bé pensada per evitar molèsties 
de soroll als veïns més propers”, 
apunten les mateixes fonts muni-
cipals consultades.•

La pàgina web smartcitizen.
me, la plataforma que subminis-
tra els sonòmetres als veïns de 
la plaça del Sol, també ha allot-
jat dos sonòmetres municipals 
de la xarxa Sentilo, de manera 
que qualsevol persona a temps 
real pot contrastar dades ofi ci-
als i veïnals. La xarxa veïnal ubica 
tots els aparells als balcons i a l’interior de les cases de la plaça, i 
la xarxa municipal, encara que més petita, té un sonòmetre a la 
plaça i un altre més llunyà al carrer Muntaner. En tot cas, els res-
ponsables de Making Sense troben positiu aquest contrast. “Ens 
serveix per comparar que les dades ciutadanes no es desvien sig-
nifi cativament i que compten tant amb dades ofi cials com ciuta-
danes”, apunta Balestrini. 

Sonòmetres 
privats i públics
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Concentració de busos turístics al carrer Escorial. Foto: Albert V. Mir

Vallcarca fa aterrar el 
carril bici en 4 trams 
i elimina els últims 
aparcaments lliures
Mobilitat assegura que el bus turístic tampoc es quedarà a 
Escorial després de les noves queixes veïnals aquest estiu

A.B.

Una de les tradicions de 
cap de setmana més 
nostrades per als resis-
tents que encara no te-
nen pàrquing a Gràcia, 

buscar aparcament a l’avinguda 
Vallcarca i als carrers adjacents, 
està a punt de passar a millor vida. 
Així ho ha confi rmat aquest dime-
cres el director de Mobilitat, Adrià 
Gomila, en una sessió informati-
va sobre les noves xarxes de carril 
bici i bus al Districte. El nou carril 
bici de l’avinguda Vallcarca, dividit 
en tres trams d’execució diferent, 
signifi carà l’adéu de l’últim apar-
cament lliure al tram nord, des 
de la Teknon a la Vall d’Hebron. 
“Én aquesta actuació de l’avingu-
da Vallcarca i Esteve Terrades hi 
ha 430 places d’aparcament i se 
n’afectaran 69; és un nivell d’im-
pacte factible”, ha dit Gomila.

El nou carril bici de Vallcarca, 
molt reivindicat pels moviments 
socials, pujarà des de Lesseps per 
l’esquerra de l’avinguda, tocant a 
la zona de jocs infantils, entrarà 
en un carril central de doble di-
recció a l’alçada de l’espai d’esta-
da de la Casita Blanca, i es bifurca-
rà de dues maneres: cap a Esteve 
Terrades serà bidireccional per 
l’esquerra, tocant a la mitjana i 
fent perdre un carril de trànsit, i 
cap a avinguda Vallcarca pujarà 
per l’actual espai d’aparcament i 
protegit per un cordó de serveis. 

En la sessió informativa, 
Mobilitat va detallar també els 
altres tres carrils bici dels trams 
Sardenya-Camèlies, Lesseps-
Sanllehy i Pi i Margall. A Sardenya, 
en tant que rèplica de baixada a 
l’opció de pujada que dóna Marina, 
s’eliminaran un dels dos cordons 
d’aparcament. Al de Lesseps, que 
passa per Sant Salvador i Bellver-
Martí, s’hi reforçaran les indicaci-
ons verticals perquè va per calça-
da. A Pi i Margall les tres opcions 
presentades aquesta primavera als 
veïns (vegeu número 672) conte-
nen carril bici, i les entitats ciclis-
tes ja han apostat per la B, que ubi-
ca el carril bici en un espai central 
protegit, a l’estil del que funciona 
al sud del passeig de Sant Joan i 
que ara s’activarà a Vallcarca.•

Tot i que no era objecte de la re-
unió, Mobilitat ha contestat els 
dubtes veïnals sobre la reubicació 
del bus turístic, després que la re-
forma de Travessera de Dalt obli-
gués a una ubicació provisional a 
Escorial que ha emprenyat aquest 
estiu els veïns. “Estem treballant 
perquè no es quesi on l’hem posat 
ara”, ha apuntat Gomila.

Els col·lectius 
ciclistes aposten 
per l’opció B en 
la reforma de 
Pi i Margall 

personatge inventat, l ’Oriol 
Farguell, amb quatre personat-
ges, des del 1850 amb la indepen-
dència de Gràcia fi ns al 1898 amb 
la de Cuba.

Però com lliga una cançó actual 
amb el 1850?
E.S.: Què fa una criatura del 1850 
quan surt de casa per anar a l’esco-
la? Cantar Bon dia! Les lletres han 
quadrat gairebé a la perfecció.

Quines músiques heu triat? 
L.V.: Hi ha Els Pets, Dylan amb Els 
temps estan canviant, Llach amb La 
Gallineta o País petit.

No hi falta, de nou, ‘El cant de la 
senyera’.
E.S.: Ja surt al llibre de Lafarga i 
el representem a la part penúlti-
ma. L’última és Viatge a Itaca, de 
Llach, perquè és un resum que ens 
va molt bé per tancar l’obra i per 
lligar-ho amb l’actualitat.

De fet, els últims compassos de 
l’obra coincidiran gairebé amb les 
hores fi nals del referèndum.
E.S.: Coincidència. A l’abril ja vam 
explicar les dates a l’Independent.
L.V.: No ens va ni bé ni malament. 
E.S.: Canviar la data de 100 perso-
nes que hi actuen era impossible.

‘El Rellotger de Gràcia’: “Les cançons 
actuals quadren amb el temps històric”
Entrevista amb Enric Sunyol i Lluís Velasco, nucli dur de la 
versió musical del llibre de Joan Lafarga, teatralitzat el 2015 

A. B.

Dos anys després d’una gran em-
presa organitzativa i de partici-
pació com va ser ‘El Rellotger de 
Gràcia’, ara una versió musical, 
que s’estrena el 29 de setembre.
Lluís Velasco: Ens vam trobar 
amb Enric Sunyol i Joan Lafarga. 
Teníem clar que la part Musons ja 
formava part d’una altra història. 
I vam buscar cançons. I les vam 
trobar entre els autors catalans.

Ara té un to més històric.
Enric Sunyol: És el procés d’un 

Velasco i Sunyol, adaptador musical i director escènic del ‘Rellotger’ Foto: A. B.

La sort del ‘Rellotger’ és l’impacte 
de tanta gent i la dissort donar-li 
continuïtat?
L.V.: Ho hauria d’agafar un produc-
tor professional.
E.S.: La vam fer, es va patir molt, 
ara fem un musical, i no és que si-
gui difícil seguir fent-la, però es 

necessiten més diners.

Per què dius que es va patir?
E.S.: Era una producció d’una en-
titat que es va veure incapaç de ti-
rar-ho endavant. Ens en vam sortir. 
Ara és diferent: a partir de l’Helena 
Teatre i Amics de la Sarsuela. •

A. B.

E l Drac de Gràcia és la peça més antiga del bestia-
ri popular i enguany celebra el 35è aniversari de 
la seva creació. Per celebrar-ho, l’associació ha 

organitzat una exposició a La Violeta que porta per 
nom 35 anys gaudint del Drac, on es podrà rememorar 
anècdotes, fotografi es antigues i vestuari que ha vestit 
al llarg de tots aquests anys. L’exposició serà gratuï-
ta i es podrà visitar a partir del 26 de setembre i fi ns 
el 18 d’octubre. La inauguració es farà a 2/4 de 9 del 

vespre i mitja hora abans se 
celebrarà una cercavila que 
començarà a la plaça de la 
Vila i comptarà amb la par-
ticipació del grup de per-
cussió Kabum.

Aquest no serà l’únic 
acte que farà l’associació, el 
4 de novembre tenen pre-
parada la primera diada, 35 
dracs passejaran pels car-
rers de Gràcia en una cele-
bració sense foc i per a tots 
els públics que començarà 
amb una plantada de bès-

ties a 2/4 de 2 del migdia, perquè tots els curiosos pu-
guin veure els dracs tranquil·lament, i arrencarà a 2/4 
de 6 pel carrer Gran de Gràcia fi ns a la plaça Nicolás 
Salmerón. A l’inici del trajecte, al fi nal i a l’alçada de la 
Travessera de Gràcia, les 35 bèsties s’aturaran i faran 
diferents balls de lluïment.•

El Drac de Gràcia 
celebra el 35 anys 
amb una exposició 
a La Violeta
El 4 de novembre organitzaran 
una passejada amb 35 dracs

L’exposició 
s’inaugurarà 
el 26 de 
setembre amb 
un cercavila 
previ
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Obres a Maignon amb Verdi. Foto: A.B.

A.B.

L a Travessera de Dalt està 
acabada però el seu prin-
c i p a l  a n n e x  d ’o b r e s , 
l’eix Maignon-jardins de 
Menéndez y Pelayo, ha ha-

gut d’esperar a aquest estiu-tardor 
per a l’execució d’una reforma que 
implica no només l’espai verd que 
culminarà l’obra del nou pàrquing 
subterrani sinó també la reforma 
del carrer Maignon i la reconver-
sió de les plantes 2 i 3 del mercat 
de Lesseps en gimnàs.

El primer que s’ha posat en 
marxa és la conversió en plata-
forma única de Maignon, amb 
una certa pugna amb els paradis-
tes del mercat, que no veuen amb 
bons ulls la conversió del carrer 
en plataforma única i l’eliminació 
de la zona de càrrega i descàrrega. 
El Districte, que té ja en projecte 
l’eliminació de l’aparcament del 

L’eix Maignon activa a l’octubre 
la connexió entre els nous 
jardins i el gimnàs del mercat
L’aprovació inicial del nou espai esportiu preveu assumir tota la nova mobilitat en els 
dos pàrquings de la zona mentre el Districte elimina també la càrrega i descàrrega

augmentar l’activitat comercial 
del mercat”.

L’estudi de mobilitat reque-
rit per iniciatives d’aquest tipus 
apunta que no hi haurà més de 29 
desplaçaments d’entrada i sorti-
da al gimnàs per hora, però tot i 
així l’estudi proposa que totes les 
tasques d’aparcament es facin en 
els aparcaments del mercat o dels 
jardins Menéndez y Pelayo. I con-
creta: 19 places de turisme, 17 de 
bici i 7 de moto.

L’última peça del puzle, els jar-
dins Menéndez y Pelayo, podrien 
arrencar la urbanització també a 
l’octubre, però els veïns segueixen 
queixosos per la nul·la informació 
que els dóna el Districte. •

Breus

tram de Maignon que ve d’avingu-
da Vallcarca, vol pacifi car aquest 
eix paral·lel a Travessera.

També en aquest sentit de re-
ducció del trànsit s’interpreta 
l’aprovació inicial del nou gim-
nàs que gestionarà la cadena 
low cost McFit. El projecte, que 
des del 2014 tenia un ús previst 
de residència d’estudiants, s’ha 
reconduït de nou cap a l’equi-
pament esportiu que havia es-
tat, amb la renúncia expressa de 
Melon Diesel i Istituto Europeo di 
Design. El nou gimnàs, que pre-
veu iniciar els tràmits per dema-
nar la llicència d’obres aquest oc-
tubre, ha aclarit en la memòria de 
presentació que “l’activitat es de-
senvoluparà exclusivament a l’in-
terior de l’edifi ci, mai a la planta 
de coberta” i assegura que “farà 

Els jardins de Menéndez y Pelayo també 
apunten a iniciar obres en setmanes

Els propers quatre anys, 
l’envelat de la Festa Major 
estarà instal·lat a la zona 
del Polvorí de Sant Pere 
de Torelló. Es preveu 
que es pugui inaugurar a 
fi nals de setembre amb un 
concert del cor Cantabile. 
L’envelat va ser una 
iniciativa de la Fundació 
Festa Major de Gràcia 
per reproduir un element 
històric de les festes i va 
servir per acollir més de 
200 activitats a càrrec 
de més de 30 entitats 
diferents. L’Ajuntament de 
Sant Pere de Torelló, amb 
l’ajuda de la Diputació de 
Barcelona, han assumit 
els 28.000 euros de cost 
del trasllat i muntatge de 
la instal·lació.

L’Envelat de Festa 
Major ja llueix 
acabat a Sant 
Pere de Torelló
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Breus

Presentada la 
38a edició de 
la Matagalls-
Montserrat
El dimecres es va 
presentar al Cosmocaixa 
la 38a edició de la Travessa 
Matagalls-Montserrat 
que tindrà lloc el 16 de 
setembre des de El Brull, 
al Montseny. La Matagalls-
Montserrat és una 
caminada de resistència 
individual i no competitiva 
per la muntanya que té 
per objectiu efectuar-la en 
menys de 24 hores i es fa 
en memòria de Mossèn 
Jaume Oliveras, que la va 
fer per primera vegada 
el 45 d’agost de 1904. La 
travessa l’organitza el Club 
Excursionista de Gràcia, 
sense afany de lucre, i el 
nombre de participants es 
limita a 3.000.

El ‘Cata’ cau als 
quarts de fi nal de 
la Copa Catalunya 
contra el campió
L’equip del Tato Garcia no 
va tenir cap opció contra 
l’Atlètic Barceloneta i 
va caure eliminat als 
quarts de fi nal de la Copa 
Catalunya per 23 a 6. A la 
ronda prèvia els graciencs 
havien guanyat al CN 
Molins per un contundent 
17 a 3. El vencedor de 
la competició va ser 
l’Atlètic Barceloneta que 
va superar per 8 a 7 al 
Mediterrani a la fi nal. 

Arrenca la temporada 
de bàsquet dels equips 
sèniors de Gràcia
Safa Claror, Lluïsos de Gràcia, UE Claret, Pedagogium i CB 
Coll donen el tret de sortida; el Vedruna haurà d’esperar 

Albert Vilardaga

A quest cap de setma-
na comença la compe-
tició oficial per la ma-
joria d’equips sèniors 
de Gràcia. En catego-

ria masculina, el Safa Claror, els 
Lluïsos de Gràcia i el UE Claret ju-
garan a Primera Catalana, els dos 
primer compartiran grup, mentre 
que els llops ho faran a un altre 
grup. El CB Coll i el Pedagogium 
competiran a Tercera Catalana, 
en grups diferents. Menció apart 
es mereix aquest any el Vedruna 
Gràcia, que jugarà per primera ve-
gada la màxima categoria del bàs-
quet català, la Copa Catalunya, 
però aquesta competició no co-
mença fi ns l’últim cap de setma-
na de setembre. La primera jor-
nada el Safa i Lluïsos parteixen 
com a favorits en els seus enfron-
taments, pel fet de jugar a casa i 
contra rivals teòricament inferi-
ors, mentre que el Claret s’estre-
na a la difícil pista del Viladecans, 
un equip recent descendit de Copa 
Catalunya. El Coll començarà la lli-
ga a la pista del ABB de Badalona, 
mentre que el Pedagogium ho farà 
al camp del Jesuïtes de Casp. Tots 
els partits es disputaran durant la 
tarda del dissabte.

seus rivals, mentre que el CB Coll 
tindrà la màxima representació en 
la categoria de Sots 25, i debuta-
rà a principis d’octubre contra el 
Basket Coras. La Salle Gràcia tam-
bé té una petita representació en el 
bàsquet gracienc amb un sol equip 
federat de categoria junior masculí 
i encara no coneix el calendari de la 
competició.•

Luis González, una de les incorporacions del Vedruna, durant un partit de pretemporada. Foto: Albert Vilardaga.

visitants van marcar el segon, pas-
sada entre línies de Carlos Cano cap 
al seu germà, Jordi, que va batre el 
porter, Arnau, davant les airades 
protestes de la defensa escapulada 
que va demanar fora de joc del da-
vanter pratenc. El 0-2 posava el par-
tit costa amunt, i encara es va com-
plicar més quan abans del descans 
Carlos Cano va fer pujar el tercer 

L’Europa ensopega contra el Prat en 
un partit bipolar al Nou Sardenya 
Els escapulats perdien per 0 a 3, David Jiménez i Àlex Cano van 
escurçar diferències, però al tram fi nal, el Prat va sentenciar 

A. V.

D imecres va ser una nit boja al 
Nou Sardenya, el partit va co-
mençar amb 45 minuts de re-

tard ja que dos dels tres àrbitres, 
es van veure atrapats a l’autopista 
en un control policial. Aquest fet no 
pot servir d’excusa per justifi car la 
horrible primera meitat de l’equip 
de Joan Esteva, que malgrat crear 
perill en dues aproximacions en 
el primer quart d’hora es va veu-
re dominat i golejat pel Prat. El 
primer gol va ser obra de l’exesca-
pulat, Poves, que de cap va enviar 
al fons de la xarxa una falta dub-
tosa picada per Jordi Cano. Sense 
temps per la reacció gracienca, els 

gol al marcador després d’un pas-
sada de Padilla.

La nit no pintava gens bé al Nou 
Sardenya, però a la segona meitat 
l’Europa es va treure la son de les 
orelles, i va tirar d’orgull per mos-
trar la seva millor versió. David 
Jiménez va començar creant pe-
rill amb un xut massa creuat i a 25 
minuts pel fi nal, l’extrem escapulat 
feia entrar l’Europa dins del partit 
amb un llençament de falta des de 
la frontal que va entrar per l’escaire 
de la porteria de Sergio. Quan no-
més faltaven 10 minuts, Àlex Cano 
va disposar d’un penal per mans 
d’Aitor Lario, però el porter pra-
tenc va endevinar la intenció del 
capità escapulat. Lluny d’enfonsar-
se, el ‘Capicano’ va demostrar tenir 

Els germans Cano es van convertir en els protagonistes del partit. Foto: A. G.

un caràcter únic, i dos minuts més 
tard va començar una jugada indi-
vidual que va acabar amb una cen-
trada d’Àngel De la Torre, rematada 
per Javi Navarro al pal, i el rebot el 
va enviar Cano al fons de la xarxa 
per fer el segon gol gracienc i res-
cabalar-se de l’error en el penal. El 
Nou Sardenya tenia esperança d’ar-
rencar com a mínim un punt, però 
uns minuts més tard, gerra d’aigua 
freda, i una altra vegada a pilota pa-

rada, el Prat sentenciava el partit 
amb un gol a la sortida de còrner 
que va rematar Lario per fer el 2-4 
defi nitiu.

El marcador no es va tornar a 
moure i l’Europa va sumar la pri-
mera derrota de la temporada en 
un partit bipolar i que va servir per 
registrar una dada curiosa, on els 
tres germans Cano (Àlex, Jordi i 
Carlos) van jugar el mateix partit 
i van marcar tots tres.•

Primera derrota 
en un partit on van 
marcar els tres 
germans Cano

En categoria femenina, el mà-
xims representants del bàsquet 
gracienc seran el Safa Claror i els 
Lluïsos de Gràcia, que competiran 
a Primera Catalana. En aquest cas 
els dos debuten lluny de la seva pis-
ta, les taronges ho faran a Vilanova 
i la Geltrú, i les blaves a Valls, en els 
dos casos el diumenge a la tarda. A 
Segona Catalana trobem el Vedruna 

Gràcia, que malgrat havia de co-
mençar la competició aquest cap 
de setmana a Castellbisbal, l’equip 
local va demanar aplaçar el partit 
i les gracienques han accedit, així 
que el seu debut es farà esperar fi ns 
a la setmana vinent. El Claret i el 
Pedagogium competiran a Tercera 
Catalana, però la lliga comença mes 
endavant i encara no coneixen els 
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La Festa Major premia de 

nou Verdi per la reutilització

editorial

Una festa 
sostenible

La primera cita del Fem mercat, una iniciativa per fomentar el 
consum responsable, ecològic i de proximitat a Vallcarca serà 
aquest dissabte 16 de setembre a la placeta de la sortida del 
metro de l’Avinguda Vallcarca. Hi ha vuit parades de diver-
ses procedències i s’han organitzat tallers i diversos espais. 

Vallarca arrenca el curs, doncs, amb la mirada posada en el 
consum responsable i la participació veïnal. També aquest mes 
comença la 2a edició del Cicle Arrelarts amb el lema “L’art 
de (con)viure la ciutat”, organitzat per la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental (SCEA) i l’Aula Turull.

El carrer torna a guanyar aquest guardó pel decorat Atmos(feres)
Ningú no dubta dels esforços que la 
Fundació Festa Major i l’Ajuntament 
han fet els darrers anys per millorar 
la sostenibilitat de la festa en diferents 
àmbits. Els carrers, per la seva part, 
poden presumir de ser un exemple 
d’esforç col.lectiu, participació, cons-
tància, cooperació i creativitat. De 
forma més conscient i militant, alguns 
carrers que participen en el concurs 
de guarnits fan una feina impressio-
nant pel que fa a la reutilització de ma-
terials per crear el seu decorat parti-
cular, una opció que a més té premi, 
amb el guardó que atorga la Fundació. 
Com explica el president del carrer 
Verdi, Sergi Font, guanyadors d’aquest 
reconeixement en la darrera edició 
de la festa, fer un guarnit pràcticament 
de material reutilitzat representa un 
esforç extra de feina i de creativitat. 
És destacable que una gran part dels 
guarnits es creen amb materials de 
reciclatge, i un cop fi nalitzada la festa 
es recupera una part dels materials. 
Potser no representa un gran estalvi 
de diners però sí demostra sensi-
bilitat ambiental i compromís. Com 
també ho és el fet d’apostar pels gots 
reutilitzable, en comptes de lliurar 
gots de plàstic, una iniciativa a la qual 
s’han afegit, a més dels carrers i espais 
de Festa Major, alguns bars i establi-
ments. Però encara no és sufi cient. 
Sempre s’ha d’ampliar, incidir i afi nar 
les mesures que pretenen una festa 
més sostenible. Un model que s’ha 
d’estendre a totes les festes majors 
i trobades veïnals i ciutadanes. I sí, és 
cert, s’han fet importants passes en 
aquest sentit però encara n’hem de 
fer de més grans.

Bosc Turull

Fem Mercat i l’Arrelarts 2017, a punt
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del Vallès), del Molí del Castell 
(Calders), Tres Quarteres (Ca-
brera); pa del forn cooperatiu 
La Grenyada (Sant Miquel de 
Balenyà); cervesa de la Cervese-
ra ecològica i sostenible catalana, 

del Poblenou; cosmètica natural
de La Fárfara, també del Poble-
nou; mel d’Entre Flors (Mont-
ferri); i formatges del Pujol-Orra 
(Les Lloses). També hi haurà un 
espai per als més petits amb 

així com per poder resoldre tots 
els dubtes relacionats amb el 
compostatge i saber com es pot 
participar del programa.
Amb els voluntaris del col.lectiu 
Restarters Barcelona, es podrà 
aprendre a reparar petits elec-
trodomèstics i aparells elèctric i 
electrònics. I els col.lectius Bici-
osxs i Baikarka oferiran un taller 
d’autoreparació de bicicletes 
centrat en frens, canvis i pun-
xades. Disposaran d’una parada 
amb material relacionat amb la 
mobilitat i l’autoaprenentatge. 
Per la seva part, Montserrat 
Enrich, de Natura comestible, 
oferirà un taller de cuina amb 

[el tema del mes]

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

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

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

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

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

Serveis d’interès

més sostenible
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Tot a punt per al Fem Mercat, espai 
veïnal i agroecològic a Vallcarca
La primera cita del Fem 

mercat, una iniciativa 

per fomentar el con-

sum responsable, eco-

lògic i de proximitat a 

Vallcarca serà aquest 

dissabte 16 de setem-

bre a la placeta de la 

sortida del metro de 

l’Avinguda Vallcarca. 

Hi haurà vuit parades 

amb productes ecolò-

gics, tallers i diversos 

espais de participació. 

S.M./Redacció

Amb la celebració del Fem 
mercat es vol promoure una 
agricultura local i de temporada, 
justa socialment i ambiental-
ment, i un consum responsable 
que eviti la despesa en envasos, 
agroquímics i combustibles 
que comporten els productes 
d’importació. Així mateix, també 
s’aposta per potenciar els valors 
comunitaris, divulgar, 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..
Tots els productes del mercat 
seran ecològics i de proximitat, 
amb un total de 8 parades de 
diverses procedències: verdu-
res de l’Hort Gira-sol (Parets 

Els tallers i activitats pro-
gramades per a la jornada 
del dissabte arrenquen a les 
11 del matí i amb alguns cal 
inscripció, que es pot fer a la 
web del Bosc Turull: 
11h - 14h Restart Party. Per 
aprendre a reparar els apa-
rells elèctrics i electrònics. 
Places limitades. 
11h - 14h Taller: Aprèn a 
arreglar la teva bicicleta.
11h -13h Taller de cuina Gas-
tronomia salvatge, a càrrec 
de Montserrat Enrich, de 
NaturaComestible. Places 
limitades.
10h - 14h Botiga gratuïta/es-
pai lliure d’intercanvi: Es pot 
portar roba que ja no es faci 
servir i trobar’ne de nova.
Els espais són els següents:
Mercat: Productes ecològics, 
de proximitat i temporada.
Zona Infantil amb els jocs de 
QuiSapQue de la Sequoia 
Coop.
Participació veïnal: Quin 
model de comerç i consum 
volem per al barri?
Punt informatiu Compostat-
ge comunitari.
Exposició crítica sobre la 
indústria de la moda. És pos-
sible una manera de vestir 
sostenible? (+ taulell d’alter-
natives). 
La barra del mercat: begudes 
i menjar ecològic

Tallers i 
botiga 

gratuïta 
Cedida

Imatge del vídeo promocional del Fem Mercat

una zona infantil i jocs de Qui-
SapQue, de la cooperativa la 
Sequoia. Pel que fa a la partici-
pació veïnal, hi haurà un espai on 
poder deixar l’opinió sobre el 
model de barri i de comerç; es 
podrà veure una petita mostra 
a través de fotografi es antigues 
dels canvis que hi ha hagut al 
barri. L’espai estarà dinamitzat 
per l’Observatori de Vallcarca. 
Aprofi tant el programa de com-
postatge comunitari de l’Aula 
Ambiental Bosc Turull, al Fem 
Mercat hi haurà un punt infor-
matiu on poder conèixer com 
funciona un vermicompostador 
(n’hi haurà un al mateix mercat), 

La cita de dissabte pretén ser l’inici d’un mercat amb continuïtat al barri

L’Observatori dinamitza 
un espai participatiu 

sobre el model de barri 
i de comerç

l’objectiu de descobrir nous 
sabors i conèixer noves plantes 
comestibles i les seves possibli-
tats culinàries. 
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escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sostenibles

Aula Bosc Turull

Màscares decorades amb paper maché en una de les activitats de l’Arrelart passat

escoles + sostenibleseducació + sostenible

Enguany se celebra la 2a edició 
del Cicle Arrelarts amb el lema 
“L’art de (con)viure la ciutat”, 
organitzat per la Societat Catala-
na d’Educació Ambiental (SCEA) 
i l’Aula Ambiental Bosc Turull de 
Vallcarca. El barri de Vallcarca 
serà l’entorn escollit per reivin-
dicar el dret a un espai públic 
que posi la natura i les persones 
al centre. A partir d’experiències 
i tallers vivencials i participatius 
de descoberta i d’aproximació a 
l’ecosistema natural de la ciutat, 
s’aprofundirà individualment i 
col.lectivament en les diverses 
formes de construir un espai 
urbà més habitable i saludable: 
una ciutat més sostenible. Totes 
les activitats són gratuïtes (amb 
inscripció prèvia). 
La segona edició del Cicle Arre-
larts té com a protagonista l’art 
des de la seva dimensió més 
comunitària. A través de diversos 

‘L’art de (con)viure la 
ciutat’, lema de l’Arrelarts 

creativitat les persones que as-
sisteixin s’aproparan a l’essència 
i la passió d’aquestes iniciatives i 
descobriran on s’amaga la biodi-
versitat a la ciutat de Barcelona, 
com es pot afavorir o gaudir 
a través de la permacultura o 
l’agricultura urbana o, també, 
la manera com la natura pot 
inspirar l’art i viceversa.
La Galeria comptarà amb les 
següents experiències: 
· Recuperació de fl ora i fauna a 
la ciutat de Barcelona, a càrrec 
de Galanthus, entitat dedicada a 
l’estudi i a la divulgació del medi 
ambient que aborda qüestions 
relacionades amb natura i bio-
diversitat urbana, gestió d’espais, 
ratpenats, biologia aquàtica i 
educació. 
· Tallers de jardineria i horti-
cultura sostenible a les nostres 
llars. A càrrec de responsables 
del Programa Sembra natura 
promogut pel Departament 
d’Educació ambiental de l’Ajun-
tament de Barcelona.
· Racons de natura a la ciutat. On 
ens podem escapar i connectar 
amb la natura de la ciutat? A càr-

rec de Josep Melero, naturalista i 
educador de la Casa de l’Aigua, 
equipament de ciutat de referèn-
cia com a centre d’interpretació 
de l’aigua i d’educació ambiental.
·Idees per promoure una bio-
diversitat local des de la per-
macultura. A càrrec d’Alfred 
Decker, fundador i director de 
12P Permaculture Design
·Tàctiques de diversos movi-
ments mundials per a comunicar 
la necessitat i importància de la 
biodiversitat. A càrrec de Kevin 
Buckland, artivista internacional 
que combina l’art i la comuni-
cació creativa per lluitar contra 
el canvi climàtic i donar suport 
a nombroses organitzacions 
centrades en la defensa del medi 
ambient.
 Experiències artístiques sobre 
Art i Natura. A càrrec de Roser 
Oduber, del Centre d’Art Con-
temporani i Forn de Calç, Cacis, 
entitat dedicada a la creació, 
difusió i estudi dels nous llen-
guatges de l’art contemporani, la 
natura i la sostenibilitat a nivell 
nacional i internacional amb 
intervencions sobre el paisatge.

Aula Bosc Turull

Obra ‘Quina tela’, amb Xucrut Teatre i Campanya Roba Neta a l’Aula Turull al primer cicle d’Arrelarts

llenguatges artístics, les persones 
assistents participaran d’accions 
creatives i col.lectives de refl e-
xió, denúncia i sensibilització en 
l’entorn urbà del seu dia a dia.
Les diverses activitats d’aquesta 
nova edició s’estructuren en dos 
eixos: la mobilitat sostenible i la 

biodiversitat urbana, totes dues 
amb la mirada posada també a 
l’art comunitari.
Dissabte 23 de setembre de 
18h a 21h, en el marc de la set-
mana de la mobilitat sostenible, 
s’obre la porta a participar a 
un “Itinerari sensorial i artístic 
d’investigació + Acció artística 
col·lectiva”, autoguiat i dinamit-
zat per la cooperativa d’urba-
nisme Raons Públiques. Durant 

el trajecte s’aniran descobrint 
quins són els espais que habitem, 
com els ocupem en el nostre 
dia a dia i com ens hi movem. El 
barri de Vallcarca i els voltants 
de l’Aula Ambiental Bosc Turull 
serviran d’espai per refl exionar 
i investigar els reptes de la mo-
bilitat sostenible. Quan fi nalitzi 
el recorregut s’exposaran els 
resultats de l’experiència viscuda 
amb la tècnica del teatre-imatge. 
D’aquesta manera es pretén rei-
vindicar el dret a un espai públic 
més habitable i saludable.
Dimecres 4 d’octubre a partir de 
les 19h, com si es tractés d’una 
galeria d’art, l’Arrelarts convida 
a entrar a la Galeria d’expe-
riències: La Vida a la ciutat”, a 
l’Aula Ambiental Bosc Turull. 
Una oportunitat per conèixer 
diverses iniciatives que estu-
dien, fomenten i reivindiquen 
la importància de repensar les 
ciutats com espais més verds 
i sostenibles que posin la vida 
al centre. A través de l’art i la 

Aula Ambiental Turull

El cicle inclou una 
Galeria d’experiències: 
La vida a la ciutat, a 

l’aula Turull



[4] [per darrere][4]

“La festa no pot ser del tot sostenible 
amb la quantitat de gent que hi ha”

Amb quins materials heu tre-
ballat? 
Caixes de cartró que vam buscar a bo-
tigues, fustes d’armaris que vam recollir 
pel carrer, roba, ampolles i garrafes de 
plàstic que ens va donar la gent i ferros 
i fustes que reutilitzem d’un any a l’altre. 
Els veïns sempre col·laboren molt apor-
tant material. Aquest any tot era reciclat, 
l’únic que vam comprar comprem és 
pintura i coses de ferreteria que no 
podíem reutilitzar.

El carrer Verdi ha guanyat el 

premi de la Festa Major a la 

reutilització amb el guarnit 

Atmos(feres), el 100% dels 

materials eren reciclats i com 

explica el Sergi Font, presi-

dent de l’associació, estan 

contents perquè el premi 

demostra que darrere hi ha 

una feina important. 

Els veïns de Verdi treballant a tota màquina per tenir el guarnit a punt 

Reutilitzar materials suposa un 
gran estalvi de diners? 
Sí, però justament l’any que hem reuti-
litzat més la Festa Major ha anat com ha 
anat a causa de l’atemptat i això ens ha 
perjudicat bastant. D’altra banda, reci-
clar requereix més esforç: hi ha tota la 
feina de recol·lecció i cerca del material 
i quan el tens l’has de treballar i sanejar. 
És molt més fàcil trucar a una empresa 
i demanar el que necessites.

Lucía Franco de Paz

Per què utilitzar tants materials 
reciclats? 
La gent a vegades no hi pensa però són 
materials dels quals se’n pot treure molt 
profi t. Reciclar sempre ha estat un dels 
nostres objectius i volíem estalviar de 
cara al 2018, on celebrem els 40 anys i 
volem fer un millor guarnit. Ara la ten-
dència a la reutilització va en augment i 
aquest premi fa que els carrers tinguin 
més inventiva i treballin més els guarnits.

Guarnits com el vostre ajuden a 
augmentar la sensibilització al 
voltant de la importància de la 
reducció de residus? 
Per conscienciar has de donar un mis-
satge i nosaltres ho hem intentat i ens 
hem esforçat perquè la gent veiés que 
hem utilitzat materials reciclats.

Com valoreu l’ús de gots reuti-
litzables a la festa? 
És difícil fer entendre a la gent que ha de 
comprar el got i que l’ha de portar cada 
dia. Hi ha molta gent que només ve una 
estona i no vol comprar-lo i acaba anant 
a un bar on el got no és reutilitzable i 
els surt millor de preu, cosa que va en 
detriment de les barres dels carrers. La 
sensació és que estem treballant per una 
empresa que fa gots de plàstic

La Festa Major és sostenible 
mediambientalment? 
La festa no pot ser del tot sostenible 
amb la quantitat de gent que hi ha i a 
sobre tenint en compte que algunes 
persones passen de tot. També caldria 
veure què passa amb els guarnits quan 
acaba la festa. Vénen uns camions que ho 
recullen tot d’una manera genèrica i tinc 
dubtes de si s’intenta reciclar.

Lucía Franco de Paz
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Editorial

Una mica d’aire fresc 
a la plaça del Sol

Sis mesos després de l’última gran protesta pel confl icte enquistat de 
la plaça del Sol, símbol de la Gràcia de borratxera que va decidir pa-
trocinar l’Ajuntament als anys 90, el transatlàntic sembla que ha co-

mençat a girar. Ho ha fet en el marc d’un estiu estrany, colpit a tots els 
nivells pels atemptats de la Rambla de Barcelona i de Cambrils i amb la 
ment dels graciencs posada en la possibilitat que allò hagués passat aquí; 
de fet, ja pot passar arreu. La plaça del Sol ha tornat a veure néixer una 
generació de veïns que volen viure millor en un entorn castigat i que per 
això 191 dels quals van impulsar un manifest que va situar en una posició 
incòmode l’actual govern, que almenys va ser conscient amb certa rapi-
desa que tenia un problema gros 
entre mans. Així es va encarar 
l’estiu, no només amb el mani-
fest sinó amb les terrasses dels 
bars enceses per la nova reorde-
nació i amb els veïns encabro-
nats que van deixar de volta i 
mitja el regidor en una audièn-
cia pública memorable a l’Enve-
lat de Festa Major.

Ningú hi donava un duro però 
les dades i l’opinió dels experts són el millor barem i la millor arma con-
tra la possible demagògia que pot actuar com a ombra allargada de la de-
sinformació. I aquesta setmana la gent de Making Sense, que van decidir 
combatre l’Ajuntament amb 25 sonòmetres, ha assegurat a aquest set-
manari, amb gràfi cs i xifres, que la plaça del Sol està començant a frenar 
el soroll. És cert que les puntes de 75 decibels a les 12 de la nit són encara 
insufi cients per als veïns, però Making Sense admet que cau considera-
blement el soroll que abans hi havia entre 12 i 3 de la matinada. La prova 
d’avançar la neteja amb el suport de la Guàrdia Urbana ha sortit bé. Més 
sort haurà de tenir, a partir d’aquest dilluns, el desplegament de jardine-
res a les escales de la plaça, una prova pilot que sona més aviat a l’intent 
de posar portes al camp. Però més val això que res.•

Dimarts la junta directiva de l’Associació Cultural l’Indepen-
dent de Gràcia va decidir inserir un bàner de publicitat ins-
titucional del referèndum de l’1 d’octubre al portal d’inter-
net independent.cat. La inserció és gratuïta i voluntària, atès 

que la Generalitat no ha pogut fer la contractació habitual en aquests 
casos, per les difi cultats amb què topa per organitzar el referèndum. La 
inserció ha acabat dijous a les 00.00 hores, moment en què s’ha tancat la 
campanya institucional i ha començat la campanya electoral. Per aquest 
mateix motiu, el setmanari imprès no inclou publicitat institucional.

El
depen-

dent
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de Gràcia

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Per què volem anar en un cotxe o 
un tren sense que cap persona el 
condueixi? Per què dedicar diners 

i investigadores a aconseguir aques-
ta fi ta? Si parlem de trens, ja hi ha me-
tros que funcionen sense conductor i 
no sé si he pujat en algun d’ells, sen-
se saber-ho, però estic segura que cal 
que hi hagi, sempre, una persona pre-
parada per controlar la situació si fa-
lla alguna cosa, parlar, tranquil·litzar i 
atendre ràpidament el passatge, poder 

obrir les portes si cal, etc... En el saló 
Automobile, les solucions més “inno-
vadores” només es relacionaven amb 
el fet d’estar connectats Això és futu-
rista? Per què les empreses automo-
bilístiques investiguen en això i no en 
fer cotxes que funcionin amb energies 
no contaminants? Per què no avancen 
en tecnologies netes que permetin a 
les persones viure sense contaminació 
i una millor salut? Per què no fan que 
aquests automòbils elèctrics o amb un 
combustible nou i net, puguin recar-
regar-se fàcilment i siguin igual o més 
barats que els de benzina o gasoil? Si 
fem una mica de ciència fi cció potser 
aquests cotxes que aniran sols i con-
nectats, arribarà un dia que només hi 
transportaran cadàvers. I no, no vull 
anar en cotxe i fer el mateix que faig a 
casa o a la feina!•

Sense conductora

Per què no avancen 
en tecnologies netes 
que permetin una 
millor salut?

Avançar la neteja a 
Sol ha sortit bé; posar 
jardineres sona a 
posar portes al camp

Cartes al director

Incoherència 
administrativa
Quan l’Ajuntament ens va explicar els nous 
protocols de sol•licitud d’ocupació de via 
pública per activitats, ens van justifi car 
que tota aquesta parafernàlia burocràtica 
tindria la utilitat, d’entre d’altres, d’evitar 
que es solapessin activitats al carrer.
El món associatiu sempre ha estat en con-
tra de tots aquest protocols considerant-
los un autèntic llast i ho ha expressat di-
versos cops. No obstant, com que som 
gent d’ordre, complim escrupolosament 
amb tot el sistema de sol•licitud de permi-
sos, que per cert encara té molt a millorar 
a nivell informàtic.
Dit això, la indignació apareix quan veus 
que malgrat fer les sol•licituds de per-
misos corresponents, van apareixent de 
tant en tant moments de solapament 
d’activitats a la via publica.
Un dels darrers exemples va ser l’acte de 
presentació de la samarreta de la Festa 
Major de Gràcia que va coincidir amb les 
entrades i sortides dels casaments que fa 
el Districte de Gràcia; provocant un con-
seqüent retràs en l’activitat de la Festa 
Major i generant dantesques imatges de 
celebrants de bodes entrant a Districte 
mentre els trabucaires anaven fent galeja-
des en honor als carrers de la Festa Major.
Però tranquils!, que en tenim més!, en 
la passada processó del Corpus dels nos-
tres veïns de Barcelona, l’arribada de la 
Custòdia i la missa que es va fer davant 
de la Seu de Barcelona es va veure afec-
tada per una fi ra d’antiquaris que havia 
estat programada a la mateixa Avinguda 
Catedral. Tenint present que el Corpus es 
porta fent des de 1320 a Barcelona i que va 
absolutament defi nit pel calendari lunar, 
fa una mica de gràcia tot plegat.
Per el que he pogut saber, aquests fets te-
nen el seu origen en la falta de coordinació 
de la pròpia administració que dona per-
misos sense creuar les dades.
Senyors i senyores de l’administració, no-
saltres complim amb tota la burrocràcia, 
perquè no feu vosaltres el mateix i evitem 
aquestes lamentables situacions?

Guillem Roma, activista cultural

Què en 
penseu 
de 
l’eliminació 
de més de 
400 llocs 
d’aparcament? Laia Febrero 

estudiant

Em sembla molt malament perquè 
hi ha molt trànsit i estan intentant 
eliminar quasi tots els vehicles, a 
sobre el transport públic és carís-
sim. Per les bicicletes milloraria la 
situació, però hi ha molta gent que 
va a treballar amb cotxe i ho tindrà 
difícil, hi haurà embussaments.

Lorena Mateos
auxiliar d’infermeria

Està molt bé que posin un carril 
bici, ja que hi ha molts ciclistes i 
és perillós que es moguin entre els 
cotxes. A Gràcia hi ha molta gent 
que es mou a peu i és positiu que 
circulin menys cotxes. Haurien de 
fer pàrquings públics subterranis a 
un preu més baix. 

Araceli Fernández
comerciant

Pot ser positiu per passejar perquè 
ara la vorera és molt estreta. Tot i 
així, el gran problema és que hi ha 
un excés d’arbres, no pots passar i 
molesta els edifi cis. La persona de 
que pensa això hauria de fer una 
volta pel seu barri, veure com està 
la situació i preguntar als veïns. 

Jesús Castel
jubilat 

Ara mateix el carrer i les voreres es-
tan desastroses. Les persones sen-
se pàrquing en sortiran perjudica-
des, però a mi em va bé: em moc a 
peu i necessitem una vorera més 
ampla i arreglada. Les coses mai 
van bé per tothom. És necessari 
que ho facin aviat.per Lucía Franco de Paz
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Opinió convidada
El 

bloc

Lletraferits

Silvia Manzanera

Defi nit com “amants de conrear les 
lletres”. Paraula preciosa que no 
faig servir sovint però que avui ve al 

cas. O ens ho fem venir, que no es lo mis-
mo pero es igual. Perquè lletraferits són 
les persones que tiren endavant inicia-
tives com les de Gràcia Llegeix, ho és el 
professor que a sisè em feia llegir Lorca 
o García Márquez, o la llibretera que no 
és venedora de llibres sinó la seva màxi-
ma defensora. Precisament d’educació 
i lectura, en parla força la segona edició 
d’aquesta iniciativa meravellosa que es fa 
en un districte que vessa de llibres però 

potser no es llegeix tant. O potser és que 
llegir tant no és sufi cient. Això m’expli-
ca el Sebastià Bennasar, segons un estudi 
que ha fet un altre lletraferit que par-
ticiparà en el festival, que revela que el 
professorat de primària llegeix menys 
del que ens pensem. O, sovint, dirigei-
xen massa què llegir i què no, fan servir 
masses etiquetes i excessives restricci-
ons. Aquests nens miren masses còmics, 
han de llegir més llibres normals, em 
deia una mestra. Crec que no val la pena 
la rèplica, només cal tenir còmics a casa 
a disposició de qualsevol curiós. O poe-
sia. O contes. O el catàleg de l’IKEA. Les 
escoles, l’espai més accessible perquè 
tots els infants descobreixen una de les 
eines claus per a la vida, tenen molt a 
dir. Per això, professors d’alguns centres 
escolars de secundària i de primària del 
districte refl exionaran sobre literatura 
i adolescència, i tots els temes que se’n 
deriven d’aquesta combinació de termes, 
que no són pocs; aquí tenim la vessant 
social del festival, una vessant que repre-
senta un autèntic tret diferencial. Una 
oportunitat per gaudir, aprendre i emoci-
onar-nos. Llegim, llegim, llegim.•

Opinió convidada
Llorenç Prats, advocat

Els antecedents del dret a 
l’autodeterminació català

LL’exposició de motius de la vigent llei 19/2017 sobre el 
referèndum d’autodeterminació de Catalunya, arren-
ca, en la proximitat, del 13 de setembre de 2009, quan 
a Arenys de Munt es va optar per aquesta via natural 
del pobles a l’hora de manifestar les seves opcions po-

lítiques. En aquell moment, ja fa vuit anys, es van anomenar 
consultes referendàries populars, i ara, un cop més així es 
recorda en la convocatòria de debat proposada per la matei-
xa data a les 20:00 a Arenys de Munt igualment.
L’esforç continuat de la coordinadora nacional de consul-
tes populars per dinamitzar la capacitat, intangible però po-
derosa, del ciutadans per medi del seu vot de manifestar-se 
amb efectes vinculants, va culminar el passat 6 de setembre 
de 2017 amb l’aprovació de la llei esmentada 19/2017, sobre el 
referèndum d’autodeterminació de Catalunya.
L’aportació concreta d’un grup de gent, altament preparada, 
ho va fer possible amb el resultat que ara tots compartim. 
Entre d’altres, però principalment, van ésser Anna Arqué, 
Uriel Bertran, David Vinyals, Josep Maria Ximenis, Josep 
Lozano, Marta Torrecilla, Joan Vives,... tot fent possible, de 
manera directa i concreta fi ns a 544 votacions en diferents 
municipis, sobre el futur polític de Catalunya, amb un estil 
democràtic i garantista encomiable.
Efectivament, a Arenys de Munt, el 13 de setembre de 2009 
va començar tot el que ara vivim amb un certa normalitat, 
no absenta de preocupació: la necessitat d’articular una sor-
tida democràtica, pacífi ca i cívica al futur polític del poble 
català. I per això, es va gestar per a Catalunya el que en el 

dret internacional ja era una previsió en tota regla: un re-
ferèndum d’autodeterminació, com el legítim exercici d’un 
dret fonamental de caràcter polític i col·lectiu, previst com a 
tal, en els tractats internacionals i en les declaracions mun-
dials, moltes d’elles subscrites expressament pel Regne d’Es-
panya, seguint els procediments de ratifi cació expressament 
establerts en aquests casos.
Per tot això, escau plantejar, una vegada més, el sentit i la va-
lidesa de la proposta aprovada pel Parlament de Catalunya, 
segons la qual per medi d’una convocatòria del Govern, el 
poble de Catalunya té el dret a ésser consultat, per a que 
d’una manera conjunta, es posi de manifest quina proposta 
de futur es vol assumir col·lectivament. Però per fer això, tal 
com diu l’articulat d’aquesta llei, primer Catalunya s’ha de 
constituir en subjecte de dret, per a que tot exercint la seva 
sobirania, encara que inicialment limitada, fi ns a conèixer el 
resultat del referèndum d’autodeterminació, pugui posar al 
servei del seu poble una pregunta clara i un mecanisme, el 
més transparent i garantista possible, de consulta.
Ara que la pregunta és clara i diàfana, totalment fi xada per 
llei, només queda esperar que el mateix esperit d’Arenys, de 
confi ança en la gent i en les nostres possibilitats, facin una 
realitat irrefutable la convocatòria del referèndum d’auto-
determinació del proper 1 d’octubre. Per a aquest nou repte 
l’esperit de servei generós i entregat que van fer possible 544 
consultes serà igualment present, ja que pertanyen al mateix 
poble que les va fer possible i sobre les quals sempre quedarà 
una part de deute pel gran pas conquerit: la llei 19/2017.•

Un estudi revela que 
el professorat de 
primària llegeix menys 
del que ens pensem

Neixen els “Lluïsos de Gràcia”
El 12 de setembre de 1855 el capellà Jaume Alsina i Pi funda la Corte Angélica de San Luis Gonzaga de Gracia. De fet, 
però, els orígens més remots de la històrica entitat cal cercar-los en el convent de les Germanes Clarisses de la Divina 
Providència que hi havia –des de l’11 de març de 1849–, a la confl uència entre els carrers Verdi, Biada i Topazi. Fou en 
aquest convent en el qual Mossèn Alsina hi excercia de capellà, en que el 24 de juny de 1851 hi va crear la Pia Unión de 
Jóvenes Devotos de San Luis i mesos més tard hi organitzà el Gimnasio de los Luises. De la fussió d’aquests dos grups 
en nasqueren els actuals Lluïsos de Gràcia el setembre de 1855.

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

Notícies de la Gràcia independent



L’Independent de Gràcia
15 de setembre de 2017

9

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Exposicions
Fins al 19 de setembre
Exposició Cançons de pandero, amb la 
col·laboració del Museu Etnològic de 
Barcelona i en el marc de la programació 
de la 7a mostra internacional de Cinema 
Etnogràfi c.
La Violeta (Maspons, 6) 

Fins al 29 de setembre
Exposició Breaking Out, de Mertxe 
Hernández Herrán. La mostra recull un 
conjunt d’obres que se situen entre la 
pintura i l’escultura. “Les peces que pre-
sento, són una refl exió sobre el desenvo-
lupament procedimental de la pintura, 
redefi nir les seves formes tradicionals des 
de la mateixa crítica als models i compor-
taments prefi xats de la percepció estètica, 
tenint en compte la seva materialitat i uti-
litzant una gamma cromàtica restringi-
da”, explica la mateixa artista.
Galeria H2O (Verdi, 152) 

Fins a l’1 d’octubre
Exposició: El ritme dels mercats. Recull 
de fotografi es de mercats fruit de diversos 
viatges fets al llarg de trenta anys des de 
l’estiu de 1982 per Manel Prieto i Mayra 
Pahisa.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-
22)

Fins al 30 de setembre
Exposició dels guanyadors del XVII 
Concurs de Pintura al Passeig de Sant 
Joan, secció afi cionats. L’exposició in-
clou obres dels artistes Francesc Guijarro 
Martínez (1r premi) i Jordi Galbán 
Rodríguez (2n premi), guanyadors aquest 
any del concurs organitzat per l’Associa-
ció de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan 
en el marc de la Festa Major del Camp 
d’en Grassot.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)

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 15 de setembre
Mostra Cine Brasil: Martirio. Vincent 
Carelli, Ernesto de Carvalho y Tita. 2016.
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 20 h

Festa d’inici de curs de swing. Organitza 
SwingCats.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a partir de les 20 h 

Improvisació: Planeta Impro. Especial 25 
anys del centre cívic.
CC Coll- La Bruguera (Aldea, 15), a les 21 h

Concert: La nueva Carne: Autoescuela + 
Betacam.
Continental (Providència, 30), a les 21 h

Concert: Conrad Freeman.
Café Tenderete (Martínez de la Rosa, 14), 
a les 21 h

Tarantination: Versions de fi lms de 
Tarantino.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 22.30 h 

Nit de jazz: Elisenda Julià & Toni Mora 
Duo.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

Concert: Golden Bug.
Casa Gràcia (Pg. Gràcia, 119), a les 23 h

Dissabte 16 de setembre
Lychee Film Festival: Blind Massage (Lou 
Ye, Xina, França, 2014) + Mañana sigue 
así (Fan Jian, Xina, 2016).
Cinemes Texas (Bailén, 205), a les 18 h i a 
les 20 h

Mostra de cinema Brasil: Para ter onde ir 
(Jorane Castro, 2016).
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 20 h 

Concert: solo Piano. Lluís Arquer, obres 
clàssiques.
El teatre més petit del món (Encarnació, 
25), a les 21 h

Concert: Carola & Karim.
Café Tenderete (Martínez de la Rosa, 14), 
a les 21.30 h

Concert: España Circo Este.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h

Concert: Hey Bulldogs! 
Nota79 (Vallirana, 79), a les 22 h

Acoustic Soul Session.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 23 h

Diumenge 17 de setembre
Mostra Cine Brasil: Joan e o circo sem 
lona (P. Gomes, 2015).
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 12 h

Festival l’Hora del Jazz: Lluís gómez 
Dotze Contes Quartet + Rai Ferrer 5.
Plaça Vila de Gràcia a les 12 i a les 13 h

Lychee Film Festival: Chongqing Hot Pot 
(Yang Qing, Xina, 2016). 
Cinemes Texas (Bailén, 205), a les 18 h

Mostra Cinema Brasil: Animal político 
(Tiao, Brasil, 2016).
Cinemes Girona (Girona, 175), a les 18 h

Concert: Ebra.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 19.30 h

Lychee Film Festival: Tharlo (Pema 
Tseden, Xina, 2016).
cinemes Texas (Bailén, 205), a les 20 h

D’Dom. Jam session de música brasilera.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21 h

Manouche jam session: Shine.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22.30 h

Dilluns 18 de setembre
Lychee Film Festival: El Arquero (Xu 
Haofeng, Xina, 2016).
Cinemes Texas (Bailén, 205), a les 20 h

Dimarts 19 de setembre
Lychee Film Festival: Los Van Gogh de 
China (Yu Haibo, Xina, 2016).
Cinemes Texas (Bailén, 205), a les 18 h

Concert: Cosmonauts + VLIVM.
Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 20 h

Dimecres 23 de setembre
Nit de música celta amb Drónán. 
Cervesera Artesana (Sant Agustí, 4), a les 
21 h

Dijous 21 de setembre
Lychee Film Festival: Kaili Blues (Gan Bi, 
Xina, França 2016).
Cinemes Texas (Bailén, 205), a les 20 h

Cinema: Todas las mañanas del mundo 
(Alain Corneau, França, 1991).
Cinemes Verdi (Verdi, 32), a les 20.15 

Concert: The Gories + Kings Of The Beach.
Almo2Bar (Bruniquer, 59), a les 21 h 

Concert: Johnny Bigstone & The Blues 
Workers.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22.30 h

Divendres 22 de setembre
Setmana de la mobilitat sostenible i segu-
ra: Dia sense cotxes Gran de Gràcia. 
Gran de Gràcia (Entre Diagonal i Lesseps), 
tallat al trànsit de les 11 a les 20 h

Entitats

Amb el suport de

25 anys de Centre Cívic El Coll - La Bruguera
L’espai sociocultural del Coll celebra 25 anys. Del 15 al 29 de setembre s’han progra-
mat tot un seguit d’activitats per commemorar la trajectòria de l’equipament. El 
cartell s’inaugura amb l’exposició 25 anys, 25 retrats, una mostra de retrats de per-
sones que han participat al llarg d’aquest anys al centre. I dissabte tindrà lloc una 
festa que començarà al matí i s’allargarà durant tota la jornada amb tallers i especta-
cle d’animació de La Cremallera Teatre, tabalada amb la Malèfi ca del Coll, i concert 
amb Los Chaborillos.
Dissabte 16 de setembre a la plaça Laguna Lanao, a partir de les 11 h

Recomanem

Divendres 15 de setembre
Inauguració de l’exposició 25 anys, 25 re-
trats. Mostra de retrats de persones que 
han participat al llarg dels 25 anys del 
centre cívic. 
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 19h

Teatre Impro-Show: Per riure, participar 
i compartir amb el públic assistent una 
nit teatral especial. A càrrec de la compa-
nyia Planeta Impro.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 21h

Dissabte 16 de setembre
Portes obertes a l’associació 
Experimentem amb l’Art. Amb tallers i 
activitats per a famílies i infants a càr-
rec dels artistes residents.
EART (Torrijos, 68), d’11 a 14 h 

1r Fem Mercat a Vallcarca. Consum res-
ponsable, ecològic i de proximitat. 
Placeta metro Vallcarca (Av. Vallcarca, 
100), de 10 a 14 h

Dimarts 19 de setembre
7ena Mostra de cinema etnogràfi c 2017: 
Sota els ulls del Campanar, La Revolta de 
les Quintes de Chiara Palladino i Teodoro 
J. Cesar. (2015)
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h

Divendres 22 de setembre.
Ball de gent gran especial 25 anys del 
centre amb música en viu + La nit més 
curta: mostra de curtmetratges fets per 
grups i col·lectius de cinema del Coll i 
barris del nord.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 17h 
i a les 21 h
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Sabor de Gràcia 
a la Mercè amb 
‘Rumberos pugin 
a l’escenari’ 

El grup de rumba catalana 
Sabor de Gràcia actuarà 
el 24 de setembre a la 1 de 
la matinada a la Platja del 
Bogatell amb l’espectacle 
Rumberos pugin a l’escenari 
que retrà homenatge a 
la rumba del 1992. No 
va poder ser a causa de 
la pluja durant l’última 
edició del Festival Grec 
però, ara sí, dins de les 
festes de la Mercè es 
podrà gaudir del grup 
gracienc dirigit per Sicus 
Carbonell, acompanyat 
d’alguns dels grans talents 
de la rumba d’avui, com 
Rumba 3, Manel Joseph o 
La Pegatina. 

Breus

Porta4 organitza aquest 
divendres i dissabte la 
primera Mostra de Teatre 
Breu amb les peces 
Adentro, de ProjectA 
Teatre Social i Perdónate, 
de Hugo Bassiner, obres 
amb una posada en 
escena senzilla que dona 
protagonisme a l’actor i la 
seva interpretació. Amb 
aquesta trobada es pretén 
promoure la refl exió sobre 
els diferents col·lectius 
i grups que queden al 
marge del sistema social. 

L’exclusió social, 
a la I Mostra 
de teatre breu 
de Porta4 

Silvia Manzanera

Ja ho van assegurar tot just 
cloure la primera edició: 
Gràcia Llegeix naixia amb la 
intenció de quedar-se i con-
vertir-se en un referent de la 

vida literària al districte. I han com-
plert la promesa. El cap de setmana 
del 6 al 8 d’octubre la Vila viurà un 
altre festival amb els llibres com a 
protagonistes i amb col·laboracions 
que enforteixen la proposta: l’As-
sociació de Llibreters de Gràcia no 
sortirà sola a la plaça de la Vila diu-
menge 9 d’octubre, durant la fi ra 

Víctor Del Árbol, Víctor Amela Bonilla, Joan Lafarga, Teresa Muñoz i Carla Gràcia, a la primera edició. Foto: Gràcia Llelgeix

de tardor, sinó que comptarà amb 
el suport de Gràcia Llegeix. “Va ser 
una proposta que va sortir d’ells”, 
explica Sebastià Bennasar, un dels 
impulsors de la iniciativa, “i ens va 
semblar molt addient”. L’escript0r 
afegeix que ja tenen les activitats 
que tindran lloc aquell dia: lectu-
ra-espectacle infantil a les 11 del 
matí, espai de poesia a partir de 
les 12 h, i lectura popular de Joan 
Perucho de les 12.30 a les 13.30 h. 
Serà la cloenda de tres dies de pro-
gramació on s’han tingut en comp-
te l’experiència de la primera edi-
ció. “Hem decidit objectivar els 
esforços, concentrar més les ac-
tivitats i no solapar-les”, assegura 
Bennasar. L’objectiu, aconseguir 
arribar a més públic. 

El tret de sortida del segon 
Gràcia Llegeix, la programació de-
fi nitiva del qual es podrà consultar 
a partir de la setmana vinent, el do-
narà el mateix Sebastià Bennasar 
amb una conferència a la bibliote-
ca Vila de Gràcia sobre el vincle de 
Gràcia i la literatura contemporà-
nia. Un altre de les activitats des-
tacades és la taula rodona que tin-
drà lloc dissabte 7 sobre literatura 
i adolescència en la qual participa-
rà professorat de primària i secun-
dària de diversos centres educatius 
del districte. 

Encara que s’hagin reduït espais, 
el cartell es reparteix en diferents 
equipaments: la Jaume Fuster aco-
llirà dissabte a la tarda la conferèn-
cia de Sergio Vera, impulsor del 
club de lectura més potent d’Espa-
nya, segons Bennasar, i que explica-
rà la seva experiència com a lector 
invident.•

Conversa amb Ravelo i concert 
amb Petit. Dos dels actes més 
destacats del festival són la 
conversa amb l’escriptor canari 
Alexis Ravelo, i el concert amb 
el cantautor Petit a l’Espai Jove 
la Fontana i que comptarà, 
a més, amb un recital poètic 
a càrrec de David Caño.

Gràcia Llegeix s’alia 
amb els llibreters en la 
fi ra al carrer de tardor
Sergio Vera, David Caño i Alexis Ravelo, primers noms 
del festival literari que es farà entre el 6 i el 8 d’octubre
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El Photogenic Festival 
amplia a quaranta el 
número d’exposicions 
El certamen també aterra a Ciutat Vella i inclou conferències 
d’Ouka Leele, Maria Espeus o Biel Capllonch

Ramón Casalé

Durant la celebració de la fi ra Arte Madrid d’aquest 
any, vaig tenir l’ocasió de veure el treball de la fotò-
grafa i video-artista madrilenya Irene Cruz (1987), 

que actualment viu i resideix a Berlín. La seva forma-
ció se centra en la publicitat i les relacions públiques, 
estudiant a la Universitat Complutense de Madrid on 
es va llicenciar. Més tard va fer un màster internacio-
nal de fotografi a conceptual i creació artística. Malgrat 
la seva joventut ha fet més d’un centenar d’exposicions 
arreu del món. El passat mes d’abril va ser l’artista con-
vidada i imatge de la fi ra La Quatrième Image de París. 
Ha obtingut diversos premis, tant de fotografi a com de 
videoart. 

Irene Cruz exposa regularment a la galeria Fifty Dots 
(Milà i Fontanals, 59) on ara presenta la sèrie The mu-
ses, en què la fi gura femenina és la protagonista. La 
seva obra està plena de misteri i enigmes, així com per 
la singular atmosfera que transmeten les seves imatges, 
on la llum es dirigeix als cossos nus femenins que apa-
reixen, respecte la natura que els envolta. La soledat, el 
silenci, l’intimisme i la calma s’expressen nítidament 
en cadascuna de les composicions. El fet que aquestes 
dones joves que representen a les muses –divinitats 
inspiradores de l’art i de la música i també nimfes ins-
piradores de les fonts- sorgeixen caminant pel bosc o 
descansat damunt d’una roca, ofereix a l’espectador un 
cert alè poètic i fi losòfi c. Per a l’artista “allò inesperat 
resulta igual d’interessant que allò premeditat”.•

Las musas d’Irene Cruz

crítica de 
cinema

S.M.

D el 28 de setembre al 8 
d’octubre tindrà lloc el 
Photogenic Festival, una 
proposta impulsada fa 
tres anys per l’associació 

Sobreàtic i que va comptar amb 
noms destacats de la fotogra-
fia, com ara Ouka Leele i Maria 
Espeus, que repeteixen enguany 
amb una conferència, juntament 
amb d’altres professionals. La ter-
cera edició ve carregada de nove-
tats, grans col·laboracions i acti-
vitats per tot tipus de públic sota 
la imatge de cartell del guardonat 
Chema Madoz. El número d’expo-
sicions ha passat de 30 a 40 i esta-
ran distribuides entre els distric-
tes de Gràcia i Ciutat Vella, on es 
podran gaudir de projectes de dife-
rents temàtiques. A més, es manté 
l’exposició col·lectiva d’escoles de 
fotografi a amb les quals el festival 
col·labora.

La programació es complemen-
ta amb quatre conferències gratuï-
tes de la mà de grans professionals 
del com Biel Capllonch, fotògraf 
oficial del Sónar, una projecció 
gratuïta del documental Magnum 
Cinema dins les sessions Movistar 
+, així com diversos workshops re-
alitzat en col·laboració amb les es-
coles de Elisava, IEFC i Grisart. A 
totes elles es premiarà la partici-
pació i l’assistència amb sorteigs 
patrocinats per Vueling. Lluïsos de 
Gràcia acollirà alguns dels tallers, 
com el de tècniques d’il·luminació 
de retrat. En aquest workshop de 
tres hores, programat el 30 de se-

tembre, es treballaran les dife-
rents tècniques d’il·luminació per 
extreure el màxim rendiment als 
retrats per cada tipus d’aplicació. 
Durant la pràctica es treballarà 
amb un model i s’ensenyaran ei-

nes per dinamitzar una sesió i mi-
llorar la comunicació directa amb 
el model. Photogenic aposta tant 
pels grans noms de la fotografi a i 
les arts com per nous talents i fo-
tògrafs emergents.•

Imatge del taller de tècniques d’il·luminació que impartirà Elisava. Foto: Photogenic

Taller de fotografi a amb el mòbil 
a Lluïsos. Un dels espais que torna 
a participar en el festival és Lluísos, 
que acull el 30 de setembre un 
workshop de quatre hores on es 
treballarà des del control manual de 
la captura de les imatges a l’edició 
posterior, El taller consta d’una 
part teòrica i d’una part pràctica 
pels llocs adherits al Photogenic. 

15 anys de teatre familiar a Lluïsos. Lluïsos 
Teatre presentarà la nova temporada 
d’espectacles familiars l’1 d’octubre. Enguany 
celebren 15 anys programant titelles i 
prometen novetats i sorpreses. L’acte gratuït 
comptarà amb l’espectacle Pipa el titella 
meravella, a càrrec de La Puntual, i xocolatada.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• IT. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 

19, 22. 
• La fl auta màgica. Dc, 20.15.
• Abracadabra. Dv, dk, dm, dc, dj, 

16, 18.10. Ds, dg, 18.10.
• Los casos de Victoria. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 20.15.
• Emoji: La película. Ds, dg, 16.
• Verónica. 22.25.
• Barry Seal: El trafi cante. 16.10, 

19.10, 22.20. 
• El amante doble. 16.10, 19.15, 

22.20.
• Gru: mi villano favorito 3. 16.
• La niebla y la doncella. 18.
• Dunkerque. 20.05.
• Rey Arturo. 22.10.
• Alibi.com, agencia de engaños. 

16, 18.05, 20.10, 22.15.
• Tadeo Jones 2. El secreto del 

rey Midas. Dv, dl, dm, dc, dj, 20, 
22.15. Ds, dg, 22.15.

• La seducción. Dv, dl, dm, dc, dj, 
20, 22.15. Ds, dg, 22.15.

• Jacques. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16.05, 19.05, 22.05.

• Churchill. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 18.10, 20.20, 22.25.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Iqbal i la fórmula secreta. Ds, 16. 

Dg, 12, 16.
• El amante doble. Dv, ds, 16, 18, 

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

• The Limehouse Golem. Dv, dm, 
dc, dj, 16, 18. Ds, dg, dl, 18. Dv, 
dg, dl, dm, 20. Ds, dc, 22. Dj, 20, 
22.

• Estiu 1993. Dv, dg, dc, dj, 16,20. 
Ds, 20.20. Dl, dm, 20.

• Los Casos de Victoria. Dv, dl, 
dm, dc, dj, 18. Dv, ds, dc, dj, 22. 
Dm, 16.

• A quiet dream. Dv, 20.
• Martirio. Dv, 20.

• Para Ter Onde Ir. Ds, 20.
• Jonas e o circo sem lona. Dg, 12.
• Animal politico. Dg, 18.
• La fl auta màgica. Dc, 20.15.
• Next Generation. Ds, 16, 18.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748 www.cinemes-
texas.cat]
• Les confessions (Especial Toni 

Servillo). Dv, 16, 18, 20. Ds, dg, 
dc, 16. Dl, dm, 16, 20. Dj, 16, 18.

• La gran bellesa. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 22.

• Lychee Film Festival. De ds a dj, 
18 i20. 

• Moonlight. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 15.50, 20.15.

• El gran Lebowski. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 18, 22.15. 

• Jove i bonica. Dv, dl, dm, dc, dj, 
16, 20.15. Ds, dg, 20.15.

• El lado oscuro del corazón. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18, 20.15, 22.

• Frantz. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
15.50, 18.

• Pieles. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
22.30.

 TEXAS NANOS. En català i 3€.
• Dos col·legues al rescat. 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Detroit. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
11.30, 16.45, 19.30, 22.10.
• Camina contigo. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 11.30, 16, 20.20.
• Los casos de Victoria. Dv, ds, dg, 
dl, dc, dj, 18.10, 22.30. Dm, 22.30.
• El amante doble. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 16, 18.10, 22.30.
• Cezanne y yo. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 20.20.
• IT. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 
20.10, 22.30.
• La seducción. Dv, dl, dm, dc, dj, 
18.25.
• Jacques. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 16, 
18.10, 20.20, 22.30. Dm, 16, 18.10, 
22.30.
• El fascinante mundo de El 
Bosco. Dm, 17.45, 20.
• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

dj, 11.30.
• Churchill. Dv, dl, dm, dc, dj, 
11.30.
• Emoji: La pelicula. Ds, dg, 11.30.
• Tadeo Jones 2: El secreto del rey 
midas. Ds, dg, 11.30, 18.25.
• Todas las mañanas del mundo. 
Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Dunkerque. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 16, 20.30.
• La decisión del Rey. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 18.
• Barry Seal: El trafi cante. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, dj, 16, 20, 22.30.
• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

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

dj, 16.05, 22.30. Dv, ds, dg, dl, dc, 
dj, 18.10, 20,20. Dm, 18.10, 22.30.

• La seducción. Ds, dg, 18.10, 
22.30. Dv, dl, dm, dc, dj, 22.30.

• Su mejor historia. Dv, dl, dm, dc, 
dj, 18.05.

• A War. Dm, 20.15. 
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