
Gràcia i Vallcarca 
tindran 15 espais de 
vot l’1-O però sense La 
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informe de situació econòmica P4
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Secretari 
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denominar-se Pau Alsina?’ serà 
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Albert Balanzà

Amb el repic de cassoles 
ben viu cada nit a par-
tir de les deu (al carrer 
Gran poden arribar a du-
rar mitja hora) i amb tota 

mena d’actes cada dia (mítings, 
encartellades, caminades, reuni-
ons de continuïtat), els comitès de 
defensa del referèndum de Gràcia 
i Vallcarca ja preparen la recta fi nal 
de l’1-O amb la consciència que diu-
menge s’haurà de matinar molt per 
assegurar l’obertura amb normali-

Els comitès de defensa 
de Gràcia i Vallcarca 
actuaran fi ns a l’1-O
L’Europa trasllada tots els partits a dissabte per fomentar el vot

tat dels col·legis electorals. Encara 
amb la incògnita de saber si es vo-
tarà com sempre, el que és segur 
és que no es votarà on sempre: hi 
haurà 15 col·legis electorals en tot el 
districte (vegeu llista). També a di-
ferència d’altres jornades electorals 
al vespre sí que hi haurà seguiment 
del post-referèndum en una mena 
de nit electoral, i es farà a La Torna.

La mobilització organitzada, en 
qualsevol cas, es preveu alta, i no 
només per la resposta d’entitats i 
col·lectius a l’atac contra els drets 
individuals i col·lectius que va es-
clatar sobretot dimecres passat 

Tancament de campanya del Grup d’Acció per l’Autodeterminació de Gràcia, a plaça Lesseps dimecres al vespre . Foto: A. V.

Generalitat i 
Ajuntament 
agruparan els 
electors en 15 
col·legis electorals

amb la detenció d’alts càrrecs de la 
Generalitat. En les últimes hores, 
el govern local de BCN En Comú 
ha fet crides a través dels seus re-
presentants a votar en el marc de 

la campanya més global #hacerco-
sas. Com a moviments més signifi -
catius de l’entorn social de Gràcia,  
el Club Esportiu Europa ha traslla-
dat tots els partits de totes les ca-
tegories que s’havien de jugar al 
Nou Sardenya a dissabte perquè 
diumenge “tothom estigui lliure i 
sense compromisos per fer el que 
consideri”. Fins i tot el primer equip 
jugarà en dissabte.

Només en els últims dies han 
passat per Gràcia en diferents ac-
tes Albano Dante Fachín, Eulàlia 
Reguant, Isabel Vallet, David 
Companyon i Teresa Forcades.•

tre, Joan Such. Aquest setmanari 
ha comprovat que veïns de plaça 
Rovira o del carrer Sant Salvador 
que el 9-N van votar a la Salle, ara 
ho faran a l’escola Vedruna del car-
rer Gran. “La Colau ens farà cami-
nar”, han apuntat alguns dels afec-
tats de manera irònica.

Such, no obstant, aclareix que 
l’absència de la Salle de la xarxa 
d’espais de votació de l’1-O preci-
sament es pot argumentar en el 
fet que sigui la Generalitat i no 

l’Ajuntament qui hagi assumit la 
distribució de col·legis electorals. 
“En altres eleccions municipals sí 
que havíem estat inclosos”, acla-
reix Such, que va més enllà per 
aclarir qualsevol dubte sobre la 
voluntat de l’escola en relació 
amb el referèndum: “Ens dol no 
participar-hi”. La Salle de Gràcia 
va ser el 9-N un dels principals 
espais de votació amb set meses 
electorals, però va ser les cues 
que es van generar a l’interior 

La Salle no serà col·legi electoral perquè 
la Generalitat no li ho ha requerit
“Ens dol no participar-hi”, apunta el director del centre

A. B.

La Generalitat no ha comptat 
aquesta vegada amb La Salle 
de Gràcia com a espai de vota-

ció, a diferència del que va fer en 
la consulta del 9-N en una imat-
ge caracteritzada pel pati blau 
de l’escola que va donar la volta 
al món. “No hem estat requerits 
per ser col·legi electoral”, explica 
a l’Independent el director del cen-

Cues a La Salle durant el 9-N  Foto: A. B.

del centre, gràcies a la seva àm-
plia pista de bàsquet (i la possi-
bilitat de fotografi ar-les des d’un 
punt elevat) el que li va donar res-
sò internacional.•

Breus

El ple del 4-O 
s’ajorna fi ns 
a l’11 per la 
situació política

La junta de portaveus 
d’aquest dimarts ha 
decidit ajornar set dies 
el ple municipal que 
estava previst per a 
dimecres que ve; per 
tant, del 4 a l’11 d’octubre. 
Tal com va passar amb 
l’audiència pública i a 
petició de l’oposició, els 
grups municipals han 
acordat per majoria 
el canvi de dates com 
a conseqüència de la 
situació política centrada 
en les últimes setmanes 
en el referèndum de l’1 
d’octubre. 

Gràcia Solidària 
proposa nou local 
un cop okupat 
el CAP Quevedo

El PDeCAT dóna 
suport a BCN 
En Comú per les 
mesures a Sol

La plataforma d’entitats 
Gràcia Solidària ha desistit 
ofi cialment aquesta 
setmana de seguir insistint 
en la demanda del CAP 
Quevedo com a espai 
d’aixopluc de les seves 
associacions i ha plantejat 
un nou espai al nucli 
històric que el Districte 
hauria d’assumir a través 
d’un lloguer tou. El 
moviment arriba després 
que s’hagi consolidat 
l’okupació del CAP per 
part del Banc Expropiat, 
que el dia 30 hi farà una 
assemblea oberta.

La portaveu del grup 
municipal del PDeCAT, 
Berta Clemente, ha 
aplaudit les noves 
iniciatives del govern de 
BCN En Comú a Gràcia 
per minimitzar el soroll a 
la plaça del Sol, amb unes 
jardineres que redueixen 
els espais d’estada. “Molt 
bé, Eloi Badia, iniciatives 
diverses per solucionar 
problemes soroll plaça 
treballades amb diversos 
agents”, ha dit en un tuit.

· Escola Sagarra
· Escola Pare Poveda
· Alberg Montserrat 
· CEIP Farigola 
· CEIP Turó del Cargol
· CAP Sanllehy
· Escola Pau Casals
· IES Secretari Coloma
· IES La Sedeta
· Escola L’Univers
· Casal Siracusa
· Escola Jujol
· Espai Jove La Fontana
· Escola Reina Violant
· Escola Vedruna

Els col·legis 
electorals
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Albert Balanzà

L’Ajuntament de Barcelona 
ha donat via lliure aquesta 
setmana a una esmena dels 
grups del PDeCAT i ERC en 
les normes de participació 

ciutadana que autoritza fi nalment 
les consultes de barri i aquest di-
mecres mateix el grup de treball 
de nomenclàtor de Gràcia -l’únic 
a escala de districte que hi ha a 
la ciutat- s’ha posat a treballar en 
l’organització de la primera con-
sulta, que proposarà el canvi del 
nom del carrer Secretari Coloma 
per Pau Alsina.

Sis mesos després d’aprovar 
en el ple local una proposició 
que preveia “eliminar” el nom de 
Secretari Coloma del nomenclà-
tor de la ciutat, el grup de treball 
ha activat les normes reguladores 
de la consulta popular de barri i 
ha perfi lat el contingut de la car-
ta que els veïns del carrer rebran 
aquest octubre mateix. La votació 
es farà al novembre.

Les normes reguladores, a les 
quals ha tingut accés aquest set-
manari, consten de cinc articles i 
aclareixen que l’objecte de la con-
sulta és “conèixer l’opinió dels ve-
ïns de Secretari Coloma sobre la 
denominació del seu carrer” en 
base a la pregunta Vol que el seu 
carrer torni a denominar-se Pau 
Alsina? El Districte enviarà per 
correu ordinari la papereta de vo-
tació i una carta amb l’explicació 
del procés, on hi consten les bio-
grafi es de Secretari Coloma i de 

experts designats pel mateix grup 
de treball. En aquesta reunió tam-
bé s’ha debatut l’encaix entre el 
que va aprovar el ple (“eliminar” 
el nom de Secretari Coloma) i una 
eventual negativa veïnal a la pro-
posta de Pau Alsina amb la idea 
general que s’hauria de buscar un 
altre nom alternatiu.

Aquesta serà la tercera consulta 
veïnal, ara ja totalment reglamen-
tada a nivell de ciutat, que cele-
bren els veïns del districte: el 2005 
Hospital Militar va canviar a avin-
guda de Vallcarca i el 2010 la plaça 
Rius i Taulet va canviar a plaça de 
la Vila.•

Pau Alsina amb un fort contrast. 
“Juan de Coloma va ser secreta-
ri de la Inquisició i va signar l’or-
dre d’expulsió dels jueus el 1492”, 
diu del primer. “Pau Alsina va ser 
el primer diputat pertanyent a la 
classe treballadora”, diu de l’altre.

L’article 4 de les normes tam-
bé explica que el correu  que re-
bran els veïns contindrà un sobre 
amb franquieg pagat, que podrà 
ser dipositat en una bústia de cor-
reus o bé es podrà portar presen-
cialment al Districte en el termini 
d’un mes des de la data de rebuda. 
El sobre tindrà imprès un número 
per evitar duplicitats.

Secretari Coloma 
votarà al novembre 
si accepta Pau Alsina
Els veïns rebran una carta a l’octubre amb la papereta amb la 
pregunta ‘Vol que el seu carrer torni a denominar-se Pau Alsina’?

La reunió del grup de treball de 
nomenclàtor ha designat una co-
missió de garanties, prevista en 
l’article 5 de les normes, en la qual 
hi haurà cinc representants, en-
tre tècnics municipals i polítics i 

La consulta durarà 
un mes i Secretari 
Coloma quedarà 
eliminat guanyi el 
sí o guanyi el no

Els veïns podran decidir el canvi de nom del carrer Secretari Coloma. Foto: A.V.

Breus

‘El violador del 
cúter’ reconeix 
l’agressió que va 
fer a Vallcarca

Diego Rodríguez, conegut 
com El violador del cúter, 
ha admès aquest dimarts 
en l’inici del seu judici 
l’agressió sexual que va 
cometre a Vallcarca a una 
noia de 27 anys, a més 
d’una altra a les Corts, 
d’un total de quatre casos. 
Rodríguez, que va ser 
detingut sobretot arran 
de la imatge d’una càmera 
que el va captar mentre 
passejava pel carrer 
Cardedeu, ha apuntat 
que anava drogat. La 
noia agredida a Vallcarca 
rep encara tractament 
psicològic.

El CJB critica el 
Districte pel mal 
estat de la placeta 
de l’Espai Jove
El Consell de la Joventut 
de Barcelona ha criticat el 
Districte en un comunicat 
pel mal estat de la placeta 
interior de l’Espai Jove i la 
desatenció a les protestes 
formulades arran de 
l’augment de pintades, 
consum i compra-venda 
de drogues i situacions 
de violència que s’han 
registrat en els últims 
temps en aquest espai. La 
situació s’ha agreujat des 
de principi de juliol, quan 
es va trencar la porta, que 
encara es manté oberta i 
sense reparar. 
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rebre el traspàs ofi cial per posar-
se a treballar en el que consideren 
la prioritat del mercat en aquests 
moments: l’inici de les obres de 
la carpa al passeig de Sant Joan 
i que els ha d’acollir durant els 
anys que duri la construcció del 
nou edifi ci. De moment, però, no 
hi ha concessió d’obres, amb el 
possible enderrariment que això 
comportaria en el calendari pre-
vist. L’Institut de Mercats havia 
anunciat que en el mes d’octu-
bre començarien els treballs de 

construcció de la carpa per po-
der fer el trasllat el mes de febrer. 
Precisament aquest enderrari-
ment agreuja la precària situació 
dels paradistes, segons el fi ns ara 
president de la junta del mercat, 
Jeroni Magrans. Juntament amb 
d’altres membres de la junta an-
terior, Magrans estudia la pos-
sibilitat de crear una platafor-
ma alternativa que pressioni pel 
“cumpliment dels terminis i “en 
defensa dels concessionaris i dels 
usuaris del mercat”.•

L’Abaceria renova junta amb llista única 
El mercat ja té nou equip de representants dels paradistes sense necessitat de fer eleccions 
i alguns membres de l’antiga junta estudien crear una plataforma alternativa 

Silvia Manzanera

El mercat de l’Abaceria ja té  
junta renovada des d’aquest 
mateix dimecres -data ofi ci-

al de les eleccions- sense necessi-
tat de votar per presentar-se una 
única candidatura. El canvi s’ha 
produït tal i com estava previst, 
ja que l’anterior equip va decidir 
no presentar-s’hi (veieu l’Inde-
pendent 681). Així, la junta nova, 
formada per set paradistes, ha de 

La plataforma, en vies de 
constituïr-se, pretén convertir-
se en una eina de pressió perquè 
es compleixin els terminis dels 
treballs de construcció de la carpa 
provisional al Passeig de Sant Joan, 
que havien de començar a l’octubre

El Districte treballa en una 
aportació extraordinària a 
Fundació Festa Major per 
eixugar les pèrdues pel 17-A
 
L’entitat convocarà les comissions de carrers en deu dies perquè 
presentin un informe econòmic de cada situació   

A.B.

La Fundació Festa Major ha 
tornat a la feina aquesta 
setmana, després de l’habi-
tual aturada posterior al 21 
d’agost, però enguany amb 

la patata calenta de solucionar les 
fortes pèrdues econòmiques que 
va significar l’aturada pràctica-
ment total de les activitats durant 
el cap de setmana de festes a cau-
sa dels atemptats de la Rambla de 
Barcelona i de Cambrils.

L’arrencada, però, ha anat pre-
cedida en els últims quinze dies 
de contactes informals entre el 
Districte i la Fundació per abor-
dar aquesta situació excepcional i 
la manera d’afrontar-la amb el su-
port institucional. “S’han interessat 
per la situació per parlar sobre què 
es pot fer”, ha explicat la presiden-
ta de la Fundació Festa Major, Carla 
Carbonell. El Districte, segons han 
apuntat fonts municipals, està valo-
rant fer una aportació extraordinà-
ria a la Fundació amb l’objectiu que 
es pugui desenvolupar el que queda 
de Bicentenari tal com estava pre-
vist, fi ns al maig de 2018. “Volem 
prioritzar que es puguin garantir 
totes les activitats i actes progra-
mats, fi ns al fi nal”, han apuntat. En 
el calendari previst, per exemple, 
hi ha un cicle de conferències amb 
l’Institut Ramon Muntaner, la pre-
sentació del llibre del Bicentenari 
de Josep Fornés i Josep Maria 
Contel o una teatralització de la 
novel·la La Plaça del Diamant.

El procés de negociació, en tot 
cas, tindrà una prèvia necessària 

entre la Fundació i les comissions 
de festes dels 22 carrers que en-
guany participaven en el concurs 
de guarnits. “La nostra idea és con-
vocar els carrers cap al 10 d’octu-
bre i demanar-los que presentin els 
seus números”, apunta Carbonell. 
Serà a partir de l’anàlisi de cada 
situació que la Fundació extreurà 
una diagnosi amb la qual presen-
tar una proposta al Districte.  

La Fundació Festa Major ja ha-
via fet un redoblament d’esforços 
enguany a nivell pressupostari am-
pliant a dos anys el contracte d’es-
ponsorització amb Sanmiguel fi ns 
al 2021 i demanant un avançament 
de subvenció a Coop57 per valor de 
180.000 euros.•

Guarnit del carrer Fraternitat de Dalt inspirat en la novel·la La història interminable. Foto: J.M. Contel.

Llibertat engega el curs amb una 
mostra audiovisual. La comissió de 
festes del carrer Llibertat han estat 
els primers a reactivar els festers 
amb la inauguració dimarts que ve 
d’una mostra audiovisual a Cliclab, 
amb imatges de totes les èpoques. 
Sota el títol Emocions en llibertat, la 
proposta es podrà veure fi ns al 14 
d’octubre al local que aquest centre de 
formació té al número 11 del carrer. 

Seleccionades 
les sis bandes 
del Desconnecta 
2017 a Lluïsos

Kids from the 90’s, Roger 
Perelló, Selectro, Mi 
primer yo, Capromoscow 
i Impuls són les sis 
bandes seleccionades per 
participar aquesta tardor 
en la segona edició del 
concurs Desconnecta que 
organitza Lluïsos. Les 
semifi nals es faran el 20 
i 21 d’octubre al pati de 
l’entitat, i l’últim dia, amb 
el guanyador, hi haurà 
un concert de cloenda 
a càrrec dels Nueva 
Vulcano. L’any passat va 
guanyar Wood.

El festival Gràcia 
Riu farà un 
homenatge als 
invents del TBO
El festival Gràcia Riu 
inclourà enguany una 
exposició dels famosos 
invents del TBO que van 
il·lustrar la reconeguda 
revista d’historietes que 
enguany ha fet 100 anys. 
La mostra es farà al Centre 
Cívic del Coll i s’inaugurarà 
el 20 d’octubre amb una 
taula rodona, amb  Josep 
Maria Delhom i Jordi 
Artigas. Divendres 27 es 
presentarà al centre cívic 
el llibre 100, que recull 
personatges i autors, amb 
l’autor del llibre Jordi 
Manzanares.

Breus
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El futur punt verd, encara utilitzat per un concessionari. Foto: A. V.

A.B.

Vallcarca entra aques-
ta setmana que ve en la 
fase de procés participa-
tiu que ha de culminar al 
fi nal dels fi nals en la mo-

difi cació del polèmic Pla General 
Metropolità vigent des del 2002 i 
que ja ha quedat superat de fac-
to per la proposta guanyado-
ra sorgida del concurs d’idees, 
feta públic el juny passat (vegeu 
L’Independent 673). Entre octu-
bre i novembre, un parell de di-
jous a la tarda, els veïns han de re-
viure el procés de debat que ja van 
protagonitzar ara fa tres anys, el 
novembre de 2014, i a partir del 
qual es van sentar les bases del 
nou barri, però ara tenen una pro-
posta guanyadora que sintetitza 
en bona part aquell primer pro-
cés i que s’ha de concretar enca-
ra més en quatre eixos: identitat, 
llocs, el carrer i la casa.

Aquesta és la feina immediata 
dels veïns mentre s’ajorna indefi -

Vallcarca obrirà un punt verd 
en l’espai afectat per la rambleta 
Els veïns engeguen el procés participatiu que culminarà en la modifi cació 
del PGM a partir de la proposta guanyadora del concurs d’idees

Breus

nidament encara el debat més po-
lèmic, el de defi nició de la prevista 
rambleta que ha de substituir en 
part o en la seva totalitat el nucli 
d’habitatges i comerços que en-
cara queden entre l’avinguda de 
Vallcarca i el carrer Bolívar.

El concurs de fotografi a 
Petjades del Turisme de 
l’Espai Jove ha premiat 
una imatge idíl·lica de les 
Dolomites, amb el subtítol 
Finestra a Dolomites. 
Furgohotel de 5000 estrelles, 
i signada per Ferran i 
Natàlia. La proposta, 
seguint la base del concurs 
de valorar experiències 
que enriqueixen o 
l’impacte erosionador 
del turisme, s’ha endut 
com a premi una càmera 
instantània i ja es pot 
veure des d’aquest dijous 
a l’Espai Jove amb la 
quarentena de fotografi es 
que els concursants han 
enviat enguany.

Premi Petjades 
de l’Espai Jove 
per a una visió 
de les Dolomites  

El Districte ha intentat gua-
nyar temps argumentant que és 
clau per al futur d’aquest espai la 
necessitat o no de la instal·lació 
d’un col·lector. Fonts municipals 
han apuntat que el tema encara 
va per llarg. Tot i així, aquest im-

pàs no ha impedit que l’Ajunta-
ment hagi aprovat la instal·lació 
en aquest espai afectat d’un punt 
verd provisional, concretament 
en el número 71 de l’avinguda i en 
una fi nca on ara hi ha el pàrquing 
de clients d’un concessionari de 
cotxes que hi ha al número 77. “És 
una construcció provisional supe-
ditada a la decisió de l’emplaça-
ment defi nitiu del punt verd”, diu 
la memòria del projecte.

Distribuït en tres fases, el pro-
jecte del punt verd provisional pre-
veu en primer lloc l’enderroc de 
l’estructura actual i la construcció 
d’un mur de contenció; en segon 
lloc l’aixecament d’una estructura 
prefabricada; i fi nalment la urba-
nització de la parcel·la, que per la 
banda del carrer Bolivar no és més 
que un mur gris amb una porta.

La memòria del projecte també 
detalla com a fet important que 
no hi haurà una zona de càrrega 
i descàrrega a l’exterior, perquè es 
preveu espai interior per a petits 
camions. El pressupost total s’ele-
va a 187.204 euros.•
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L’Europa intentarà 
capgirar la mala 
dinàmica a Figueres
El partit estava previst pel diumenge, però els dos equips 
han acordat que es disputi dissabte a les 20.30 hores

Una assemblea caòtica. 
L’assemblea general va durar 4 h i 
33 min, va començar el dijous i va 
acabar el divendres. Molts retrets 
entre l’antiga junta i l’actual, però 
poques solucions. El tema del 
preu de les entrades, Eskapulats 
i diversos socis van protestar 
i la Junta es va comprometre 
a convocar una reunió per 
solucionar-ho. El pressupost 
d’aquesta temporada es va aprovar.

Albert Vilardaga

R ecuperar les sensacions 
de principis del mes de 
setembre. Amb aquest 
objectiu afronta l’Europa 
la vuitena jornada de lli-

ga contra el Figueres, amb la in-
tenció de trencar la mala dinàmi-
ca que ha portat els graciencs a 
perdre els tres últims partits i a 
més a més en els dos últims ni tan 
sols ha estat capaç d’aconseguir 
un sol gol.

Malgrat els últims resultats, els 
escapulats són optimistes, en les 
derrotes contra el Prat i el Reus B, 
l’equip va reaccionar després dels 
gols encaixats, va treure el caràc-
ter competitiu i va buscar capgi-
rar el marcador encara que no va 
aconseguir el premi fi nal d’acon-
seguir arrencar algun punt. A par-
tir d’ara caldrà que l’equip que en-
trena Joan Esteva, un equip molt 
jove i encara amb marge de crei-
xement, mostrin aquesta millor 
versió des del primer minut de 
partit per aconseguir revertir la 
dinàmica negativa.

La primera oportunitat passa 
per Vilatenim, l’estadi de la UE 
Figueres, un dels més grans de la 
categoria, la qual cosa pot compli-
car alguna situació del joc i on cal 
minimitzar les pèrdues de pilota 
per no concedir ocasions clares de 
l’equip contrari. Els empordane-
sos han començat millor la tem-
porada, sumen 4 punts més que 
l’Europa, i vénen de derrotar de 
forma clara el Gavà per 0 a 4.

Originàriament, el partit esta-

va previst que es disputés el diu-
menge a la tarda, però les dues 
parts s’han posat d’acord per 
canviar el partit, disputar-lo el 
dissabte a 2/4 de 9 del vespre, i 
permetre que els integrants dels 
dos equips i les seves afi cions pu-
guin gaudir tranquil·lament de la 
jornada del referèndum d’autode-
terminació de Catalunya.

D’altra banda, el Femení A va 
patir de valent per aconseguir 
els tres punts a l’estadi del Nou 
Sardenya. Les escapulades van 
derrotar l’equip del Collerense 
per 2 a 1, Zaira va avançar l’equip 
de Cristian Aleza amb un fort xut 
des del segon pal que Cata no va 
poder aturar, a l’inici de la segona 
meitat, la veterana, Pili Espadas 
va fer el gol de l’empat, i no va ser 
fi ns el minut 85 que les gracien-
ques van poder fer el gol de la vic-
tòria, obra de Eybis, després d’un 
gran retall, va enviar un xut a l’es-
caire de la porteria que defensa-
va Cata. Amb aquest triomf el 
Femení suma 6 punts en 3 jorna-
des, i buscarà seguir sumant de 3 
en 3 el diumenge a 2/4 d’1 del mig-
dia contra el Club Peña Ferranca, 
que fi ns ara compta els seus par-
tits per derrotes.•

Imatge del partit contra el Figueres de la temporada passada. Foto: À. Garreta

Breus

El Gràcia GC 
comença la 
temporada amb 
331 gimnastes

El Gràcia Gimnàstic 
Club va començar la 
temporada amb més 
gimnastes i més grups
d’entrenament que mai. 
En total, 331 esportistes, 
dels quals hi ha 241 nenes 
i 90 nens, a partir de 4 
anys integren el planter 
del club. El cos tècnic està 
format per 20 entrenadors 
i entrenadores. En total hi 
ha 21 grups d’entrenament 
femenins i 8 masculins, 
distribuïts des dels 
nivells d’Edat Escolar 
fi ns a Via Olímpica.

El Centre i El 
Cercle, campions 
del torneig de 
tennis taula
El Centre i El Cercle es 
van proclamar campions 
de la categoria A i B 
respectivament del 
Torneig Vila de Gràcia de 
Tennis Taula que es va 
disputar al pavelló Josep 
Comellas. L’equip de El 
Centre, format pel Marc 
Lluveras, Àlex Stievenart, 
Alejandro Chacón, 
Xavi Lluveras i el Juan 
Exposito va derrotar per 
6-0 a Ariel a les semifi nals 
i pel mateix resultat als 
Lluïsos a la fi nal. En la 
categoria B, el campió va 
ser El Cercle, després de 
vèncer per 4-2 a El Centre 
a la fi nal.

L’equip encadena 
3 derrotes i en 
els dos últims 
partits no ha 
aconseguit marcar
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El Vedruna vol donar guerra a Copa Catalunya. Foto: Albert Vilardaga.

A.V.

T ot a punt per l’inici de 
temporada de la màxima 
categoria del bàsquet ca-
talà, que arrenca aquesta 
setmana amb la presèn-

cia destacada del Vedruna Gràcia 
per primera vegada. L’equip que 
entrena Sunyol Costa debutarà a 
casa, a Penitents, el dissabte a 2/4 
de 8 del vespre, contra la UE Sant 
Cugat, un rival d’alçada que l’any 
passat es va classifi car per dispu-
tar la fase fi nal, que ha mantingut 
el bloc de la temporada anterior i 
s’ha reforçat amb tres jugadors de 
la Lliga EBA.

Els graciencs afronten el par-
tit amb la màxima il•lusió, amb 
la renovació de la gran part de la 
plantilla de l’ascens i amb l’incor-
poració a última hora del Dídac 
Cala, provinent del Collblanc de 
Copa Catalunya i format a les ca-
tegories inferiors del Sant Josep 
de Badalona. La resta de cares no-
ves de l’equip són el Luís González, 

El Vedruna Gràcia, preparat per 
a l’estrena a la Copa Catalunya
El Safa Claror i els Lluïsos lideren la Primera Catalana, el Claret està patint l’adaptació 
a la nova categoria, el CB Coll va començar amb victòria i el Pedagogium amb derrota

Breus

el Francesc Pascal i el Diego 
Rodríguez, tots tres provinents 
de l’UBSA de la Lliga EBA. “Estem 
a punt, estem preparats mental-
ment, sóm ambiciosos, buscarem 
mantenir les virtuds que ens van 
portar a aconseguir l’ascens i fer-
nos forts a casa. Si alguna cosa sap 
fer aquesta plantilla és guanyar 

L’àrbitre gracienc Alberto 
Lázaro (esquerra) va ser 
un dels àrbitres de la fi nal 
de la Lliga Catalana de 
la Lliga Femenina que es 
va disputar el passat cap 
de setmana a Reus, entre 
l’Spar Citylift Girona i 
el Cadí La Seu, els dos 
representants catalans 
a la màxima divisió 
espanyola, juntament 
amb el Femení Sant Adrià. 
El partit, que es va poder 
seguir per Esport 3, va 
acabar amb victòria per 
les gironines per 63 a 71. 
Lázaro arbitrarà aquesta 
temporada més partits 
de la Lliga Femenina i de 
la lliga LEB Or, la segona 
màxima categoria del 
bàsquet espanyol.

Alberto Lázaro, 
àrbitre a la 
fi nal de la Lliga 
Catalana

partits”, declara Sunyol Costa po-
ques hores abans del debut. 

Pel que fa la resta d’equips de 
Gràcia, els Lluïsos i el Safa Claror 
han començat amb força la tempo-
rada i lideren la Primera Catalana. 
El Claret està patint més l’adapta-
ció a la nova categoria i buscarà la 
primera victòria aquesta setmana 

contra el Collblanc. A Tercera, el 
CB Coll va estrenar el caseller de 
les victòries aquesta setmana des-
prés de derrotar el Llefi à, i en can-
vi, el Pedagogium buscarà estre-
nar-se a la pista del Cabrera.

Els equips femenins, a Primera 
Catalana, males notícies pel Safa 
Claror i els Lluïsos de Gràcia, que 
van perdre el seu partit de la sego-
na jornada. El Vedruna Gràcia, a 
Segona, va debutar amb bon peu 
amb una victòria contundent con-
tra el Pallejà, i a Tercera Catalana, 
el Claret i el Pedagogium debuten 
aquesta setmana i ho fan a casa 
contra el Tecla Sala i el Roser res-
pectivament.•

Els femenins, 
derrotes de Safa i 
Lluïsos a Primera, 
i triomf del 
Vedruna a Segona
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de Gràcia

Editorial

Votar fi ns a rebentar

La portada d’aquesta setmana té un sentit gairebé poètic però en re-
alitat és un cop de realitat als morros dels nostres dirigents, aquells 
que s’han passat anys i panys parlant de participació i legalitat en un 

referèndum nacional però que han estat incapaços a Barcelona des del 
2009 de pactar unes normes reguladores dels districtes que incloguessin 
les consultes de barri. A l’Ajuntament de Barcelona només s’havia arri-
bat aquesta primavera, a empentes i rodolons, a garantir les consultes de 
districte, i no ha estat fi ns aquesta setmana –potser animats per la situa-
ció d’emergència arreu del territori- que han admès quin és el signe dels 
nous temps a tots els nivells. Als ciutadans ens agrada votar, constant-
ment, no cada quatre anys. Als ciutadans ens agrada que ens preguntin i 
ens agrada respondre. No som 
imbècils. Fins i tot si es tracta 
del nom del carrer on vivim.

Aquest octubre els veïns del 
carrer Secretari Coloma tin-
dran l’oportunitat de decidir el 
nou nom del seu carrer: si vo-
len recuperar el nom històric, 
Pau Alsina, o si els agradaria 
més aviat un altre. És un debat 
antic entre els veïns més mobi-
litzats, a favor d’Alsina, el primer diputat procedent de la classe treballa-
dora, o en tot cas en contra del tal Coloma, un senyor inquisidor. El debat 
i votació ara s’amplia als veïns directament implicats, que faran bé d’in-
formar-se sobre els pros i contres del canvi i que encara faran millor de 
retornar plena la papereta que rebran del Districte aquest octubre. 

A Gràcia serem els primers a fer una consulta de barri, segons les 
noves normes reguladores dels districtes, però cal recordar que en els 
últims dotze anys ja ho hem fet dues vegades més, en el cas de l’avingu-
da Hospital Militar i en el cas de la plaça Rius i Taulet. Molta gent deu 
desconèixer que els noms d’avinguda de Vallcarca o de plaça de la Vila 
daten del 2005 i del 2009. Menys reeixits han estat els processos partici-
patius dels pressupostos de 2016. Ningú no és perfecte. Però ningú ens 
traurà el dret de votar, per qualsevol cosa, a cada moment.•

Els Castel lers de la Vila de Gràcia estan inquiets. Sempre ho 
estan, però aquests dies, més. Primer van anunciar que ce-
dirien el seu local d’assaig a l’Espai Musons com a col·legi 
electoral. És un espai municipal i aquell era un moment en 

què els ‘comuns’ encara no tenien clar què farien en el referèndum de 
l’1-O. Algun marrameu es va sentir des del govern. Ara els Castellers hi 
tornen: per un cap de setmana els blaus deixaran l’Espai Musons per 
tornar a assajar a l’escola Reina Violant. Serà divendres, i a vegades els 
assajos s’allarguen...

Serem els primers a 
fer una consulta de 
barri; als ciutadans 
ens agrada votar

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Subscric el comunicat de l’agència de 
notícies La Independent: “Davant 
l’atac greu i frontal a la llibertat d’ex-

pressió i d’informació” que es produeix 
actualment a Catalunya per part l’Estat 
arran de la intenció de realització del re-
ferèndum per la independència el pro-
per 1 d’octubre, la Xarxa Internacional 
de Dones Periodistes i Comunicadores 
de Catalunya - Xarxa Internacional de 
Periodistes amb Visió de Gènere s’ad-
hereix a la declaració i campanya 

#FreePressCatalonia per la llibertat de 
premsa, promoguda per nou importants 
organitzacions periodístiques, i que  ha 
estat subscrita per més de 200 mitjans de 
comunicació, organitzacions de premsa 
i centenars de periodistes i professionals 
de la comunicació. Davant el tancament 
de webs, el registre d’impremtes, la deten-
ció de gent per posar cartells, la suspen-
sió de debats, col•loquis i actes diversos, 
així com l’entrada i avisos a diversos mit-
jans, són moltes les veus de les periodistes 
que ho estan denunciant”. El Col•legi de 
Periodistes recorda que “el dret a la infor-
mació de la ciutadania és un pilar bàsic 
per a la democràcia i per aquest motiu la 
feina de la periodista és un servei essenci-
al”. Exigeix respectar al Codi Deontològic 
“perquè defensa uns mitjans de comuni-
cació lliures, plurals i democràtics”. •

Llibertat d’expressió

“Són moltes les 
periodistes que estan 
denunciant l’atac a la 
llibertat d’informació”

Cartes al director

La jubilació d’en 
Faustí Estruch, un 
comerciant gracienc
Passo bastant l’edat ofi cial de la jubilació 
i després de pensar-ho diverses vegades, 
he decidit que ja em toca deixar el relleu 
a un altre. Vaig nèixer a Gràcia, com el 
meus avis, pares i fi lls. Vinc d’una familia 
de comerciants. L’any 1945 el meu pare va 
fundar la MATALASSERIA ESTRUCH, boti-
ga dedicada al assessorament en matèria 
de descans. 
Hi he treballat tota la meva vida i tan 
jo com la meva esposa hi hem disfrutat 
molt. Ens agrada proporcionar el millor 
descans i així ho hem intentat fer sempre. 
Per això, volem agraïr a tots els nostres 
clients, veïns i amics que han confi at en 
nosaltres tans anys i donar-lis les gràcies.
No tanquem la botiga, tindrà continui-
tat amb una nova gent molt professio-
nal. Venen amb moltes ganes. Provenen 
també de familia de matalassers. Per això 
espero que els hi tingueu la mateixa con-
fi ança que ens heu donat a nosaltres.
Per acabar, a part de repetir moltes grà-
cies, dir-vos que de ben segur ens conti-
nuarem veient pel barri, pel carrer, per les 
botigues… però ara com un veï de Gràcia.
Fins aviat. 
Faustí Estruch i Fina
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Opinió convidada

On és el PSC? El PSC és 
on sempre ha estat

En una carta al director al darrer Independent en 
David Rabadà i Vives llançava la pregunta d’on era 
el PSC i crec que la resposta ràpida seria que els i les 

Socialistes de Catalunya no som on ell ens posiciona en el 
seu escrit però tampoc on intueixo que en David ens vol-
dria veure. El Procés, en la seva voràgine, ha dibuixat un 
escenari on sembla que només tenim dret a estar a favor 
o en contra, quan la societat que ens envolta i la proble-
màtica que tenim entre mans és molt més complexa.

Molt possiblement, amb el David, i amb molts més 
graciencs i gracienques, compartim en gran part l’anàli-
si de la situació i l’origen de tot plegat. Començant per la 
reforma de l’Estatut impulsada pel president socialista 
Pasqual Maragall però tancada d’esquenes als partits ca-
talans per Mas a la Moncloa. Seguint per la irresponsable 
campanya del PP contra l’Estatut i acabant per la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional del 2010. Durant aquest 
temps, des dels dos cantons del nacionalisme hem vist 
fer us del confl icte per treure rèdits electorals i evitar 
buscar solucions.

També amb el David, i amb molts més graciencs i gra-
cienques, compartirem que la solució passa perquè els 
catalans i les catalanes votin. La nostra proposta, consen-
suada amb els i les socialistes espanyols, està plasmada 
en la Declaració de Granada i en la posterior Declaració 
de Barcelona on el PSC i el PSOE aposten per una re-
forma constitucional i de l’Estat en clau federal. Això 
és el que els i les socialistes proposem: votar una refor-
ma constitucional i un nou Estatut per aconseguir una 
Catalunya millor en una Espanya diferent.

A dia d’avui som els únics que hem proposat una via de 
sortida consensuada a aquest atzucac.

El PSC està on sempre ha estat. Som a la lluita pels 
drets, les llibertats i l’autogovern dels catalans i les cata-
lanes. No ens trobaran mai al costat de qui vulgui erosi-
onar les llibertats individuals i col·lectives ni al costat de 
qui posa en perill les nostres institucions d’autogovern 

violentant les normes que ens hem donat tots plegats i si-
tuant-les fora de la llei.

Durant llarg temps des del PSC hem advertit que la de-
riva del Procés cap a una via unilateral acabaria en un 
xoc que pot ser molt perjudicial per la nostra societat. 
Reiteradament hem avisat que el que calia era una respos-
ta política i no judicial per trobar solucions i que alhora 
vulnerar la llei podia portar terribles conseqüències.

Ara més que mai els i les socialistes de Catalunya volem 
ser a la solució i per això no ens trobareu l’ 1-0. Perquè la 
solució passa per la política. Pel Diàleg, l’Acord i el Canvi. I 
fi nalment votar amb totes les garanties.•

Iceta i Sánchez a la Festa de la Rosa de l’any passat Foto: PSC

Opinió
La 

setmana

El win-win

Lluís Bou

L ’encert del procés sobiranista ha es-
tat treballar per primer cop tenint 
en compte el patró històric de com-

portament d’Espanya, el seu ADN polí-
tic tradicional. L’altre dia parlava amb 
un company de feina anglès i explicava 
que Anglaterra no és que sigui més de-
mocràtica en permetre un referèndum a 
Escòcia, “sinó que és pragmàtica”, El pa-
tró històric d’Anglaterra és el pragmatis-
me, i així mantenen la Commonwealth.

El patró històric espanyol és el sen-
tit de l’honor, que té com a contrapar-
tida la difi cultat per arribar a pactes, ja 
que es veuen com una concessió vergo-
nyant. És l’arrel de les dues Espanyes de 
les quals parlava Machado. Espanya no va 
concedir l’autonomia a Cuba fi ns mesos 
abans que fos independent el 1898, i que 
Catalunya va aconseguir avenços en l’au-
togovern quan el sistema polític espanyol 
entrava en crisi, i que posteriorment l’Es-
tat recuperava posicions. 

El referèndum de diumenge és la cul-
minació de l’intent de fer una clau de 
judo a aquest patró espanyol, i té possi-
bilitats de prosperar. Se sabia que l’Es-
tat no pactaria, i que ho basaria tot en la 
mobilització de la Fiscalia, la Judicatura 
i la Policia. Que hi entraria de cap. Però 
des de la part catalana se sabia també 
que ja no poden bombardejar Barcelona 
o Gràcia des de Montjuïc, i ni tan sols uti-
litzar els antiavalots. Només els podrien 
justifi car si es produïssin brots de violèn-
cia, que ningú no vol. Hem arribat al fi nal 
del carrer. El referèndum ja és en si ma-
teix la independència. Si el govern espa-
nyol, que ha mobilitzat tots els aparells 
de l’Estat per frenar el referèndum, no 
ho aconsegueix, perd la partida, perquè 
un Estat ho deixa de ser quan no contro-
la un territori o bé el reprimeix, i aquest 
cop ha fet una aposta suïcida.•

Jesús Jiménez, primer secretari del PSC de Gràcia

“Volem ser a la solució i per aixo 
no ens trobareu l’1-O; perquè la 
solució passa per la política”
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Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Exposicions
Fins al 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 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 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 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

Fins a l’1 de novembre
Exposició Aprendre a Mirar. Trencant 
murs invisibles. Una exposició fotogràfi ca 
que narra la vida de 5 immigrants a través 
dels ulls d’un grup de joves. La mostra és 
fruit d’un projecte de la fundació Proide 
i Invisibles.cat d’Aprenentatge Servei 
de 26 alumnes de 4 escoles de La Salle 
Catalunya, i que que té per objectiu prin-
cipal eradicar els estereotips que sovint 
envolten a les persones nouvingudes que 
viuen molt a prop nostre. Aquesta expo-
sició s’emmarca dins la celebració del Dia 
mundial de la pau (21 de setembre).
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Actes
Divendres 29 de setembre 
Micro obert de rap.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18 h 

Orquestra de fl autes dolces: Musicus.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
21 h

Teatre: Marcas. Leneas Compañía de 
Teatro.
Sala Porta4 (Església, 4-10), a les 21 h

Cinema Refugi: J’ai marché jusqu’à vous. 
Récits d’una jeunesse exiliée. R. Oujdi, 
França, 2016.
Plaça de la Virreina, a les 21.30 h

Concert: Mabel i Jofré. 
Café Tenderete (Martínez de la Rosa, 14), 
a les 21.30 h

Concert: Santinos.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 22 h

Nit de blues: Tom Savage Gumbo Combo.
Barcelona Pipa Club (Santa Eugènia, 21), 
a les 23 h

Dissabte 30 de setembre 
Concert al porxo: Scaramouche.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h

Teatre: Más aca de “el más allá”. Grup 
Rialles de Les Corts.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Microactuacions: MicroACT.
L’espai Milà (Josep Torrs, 28), a les 18 h

Concert: Habla de mí en presente.
El Pumarejo (Gomis, 42), a les 21 h

Teatre: Marcas. Leneas Compañía de 
Teatro.
Sala Porta4 (Església, 4-10), a les 21 h

Concert: Solo Piano. Luís de Arquer, obres 
clàssiques.
El teatre més petit del món (Encarnació, 
25), a les 21.30 h

Concert: Clara Luna & Andreu Zaragoza & 
Vicenç Solsona.
Nota79 (Vallirana, 79), a les 22 h

Balkan jam session: Basarab.
Barcelona Pipa Club (Santa Eugènia, 21), 
a les 23 h

Diumenge  1 d’0ctubre  
Manouche jam session: Shine.
Barcelona Pipa Club (Santa Eulàlia, 21), a 
les 22.30 h

Dilluns 2 d’octubre
L’aventura de conèixer: Exposició ‘Poesia 
salvatge: projecte global Poetry of the 
wild, a càrrec d’Ana Flores. 
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 16 h

Lletra Petita - El racó dels pares. Primeres 
passes: Espectacle ‘La capseta de música’, 
a càrrec de Marta Catalan. De 6 mesos a 
3 anys.
Bibl. M. Antonieta Cot i Miralpeix (Pg Vall 
d’Hebron, 65-69), a les 17.30 h

Dimarts 3 d’octubre
Xerrada: Teotihuacán, la ciutat on els ho-
mes esdevenen déus.
Bibl. M. Antonieta cot i Miralpeix (Pg. Vall 
d’Hebron, 65-69), a les 19 h

Dimecres 4 d’octubre
Lletra petita: Contes amb bon humor. 
Amb Anna Casals. Edat: 2-4 anys.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 18 h

LEM Festival: Truna y sus monstruos.
GTS (Igualada, 10), a les 20 h

Loqueterroting Jam session.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21 h

Concert: Le Tangó.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 21 h

Dijous 5 d’octubre
Xerrada Photogenic: Campanyes fotogrà-
fi ques del Sónar.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-22), a 
les 18.30 h

Xerrada sobre el llibre: Atardecer en 
Waterloo, un recorregut per la història 
del grup The Kinks.

Bibl. M. Antonieta Cot i Miralpeix (Pg. 
Vall d’Hebron, 65-69), a les 19 h

Xerrada: La ciència de la cuina: física i qu-
ímica quotidianes.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a les 19 h

LEM: Iyari + Marta Sanz & Antonia 
Funes.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21 h 

Micro obert: Open Mic Night.
Alfa (Gran de Gràcia, 36), a les 22 h

Blues jam session: Chico & The Big Bet.
Barcelona Pipa Club (Santa Eugènia, 21), 
a les 22.30 h

Entitats

Amb el suport de

Divendres 29 d’octubre
Teatre: Sentència de Sant. D’Albert Capel. 
Vada Retro Teatre.
Centre Cívic Guinardó (Ronda Guinardó, 
113), a les 20 h 

Diumenge 1 d’octubre
Festa inaugural de la programació dels 
15 anys de titelles amb una festa amb 
animació per part del Professor Karoli, 
l’Home Roda, l’espectacle Pipa, el titella 
meravella, de la Puntual i xocolatada po-
pular,
Lluïsos de Gràcia (Plaça del Nord), a les 
18 h 

Dimarts 3 d’octubre  
Centenari Havilland i Douglas! Projecció 
comentada a càrrec de Raül Contel, guio-
nista i director.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Dimecres 4 d’octubre
Taller: Autocura per a dones que volen 

millorar les seves relacions: es treballa-
ran les emocions i la comunicació en lli-
bertat des d’una perspectiva de gènere 
i intercultural. Taller gratuït. Organitza 
PIAD Gràcia. 
CC El Coll la Bruguera (Aldea, 15), a les 
16 h

Dijous 5 d’octubre
Cicle de conferències. Refl exió i diàleg, 
organitzat per l’Associació de Veïns i 
Amics del Passeig de Sant Joan: És Don 
Quijote un boig? A càrrec del professor 
Ángel Claramonte.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

El rellotger de Gràcia, el musical  
Basada en la novel·la de Joan Lafarga, l’obra compta amb més de 100 
actors i cantants, sota la direcció escènica d’Enric Sunyol, la versió musical 
de Lluís Velasco i la direcció musical de Juan Diego Fidalgo. Explica la 
història de l’Oriol Farguell, durant l’època de la construcció de la torre 
i del seu rellotge a Gràcia, i la seva relació amb el rellotger suïs Albert 
Billeter afi ncat a la vila i que va construir el rellotge de la torre.
Divendres 29 i dissabte 30 de setembre i diumenge 1 d’octubre a la 
Sala Montseny (Montseny, 31-39), a les 21 i a les 17.30 (dg)

Recomanem
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Silvia Manzanera

L a Taverna del CAT arren-
carà el proper dimecres 4 
d’octubre un nou cicle de 
duets amb l’actuació de 
BonJouR, format per la vi-

olinista Joana Gumí i la cellista 
Maria Rosa Pons. La Taverna del 
CAT -cada dimecres a les 21.30 h 
al bar de l’Artesà fi ns al 20 de de-
sembre- és una de les cites consoli-
dades de la programació de tardor 
del Tradicionàrius, com també ho 
són el Circuit Folc, l’Euskal Herria 
Sona o el Gràcia Riu. La novetat 
d’enguany és el Barcelona Ukefest, 
un festival dissenyat a semblança 
dels festivals de l’Europa del Nord 
dedicat a l’ukelele. 

El cap de setmana del 14 i 15 d’oc-
tubre hi hauran concerts de grups 
locals fets a l’entorn de l’ukelele o 
que forma part del seu ventall so-
nor i també de grups vinguts de les 
Illes Britàniques on l’instrument és 
poc menys que un culte. Hi haurà 
espais de micro obert, jams multi-
tudinàries i tallers per a infants i 
adults, i per a tots els nivells de co-
neixement de l’instrument.

Una altre de les cites d’aquest 
darrer trimestre de l’any serà la de 
Gràcia Riu. El festival, que té lloc 
a diversos equipaments del dis-
tricte, fa parada al CAT diumen-
ge 22 d’octubre a les 21.30 h amb 
l’actuació de l’humorista britànic 

Marcus Brigstocke, un dels còmics 
més reconeguts de l’escena angle-
sa, que presentarà l’espectacle Why 
the Long Face? 2017 basat en temes 
d’actualitat política com el Brexit o 
Donald Trump, entre d’altres.

I el 19 d’octubre Hora de Joglar 
presentaran en exclusiva al Circuit 
Folc 2017 el nou espectacle Cos a 
cos, un concert on trenquen la dis-
tància física entre grup i públic. Es 
tracta d’un a proposta immersiva 
en la que els músics baixen de l’es-
cenari, conviden a la gent a fer un 
pas endavant, agafar un rol prota-
gonista i convertir-se en un compo-
nent més de la banda.•

Cinema soviètic a 
l’Ateneu Roig pels 
100 anys de la 
Revolució Russa

La Sala del Roig dedica la 
programació d’octubre a la 
Revolució Russa en el seu cen-
tenari, amb els passis de tres 
dels fi lms més signifi catius de 
l’època i una masterclass im-
partida per Raúl Ruiz. El fi n 
de San Petersburgo, dirigi-
da per Vsevolod Pudovkin el 
1927, obre el cartell divendres 
6. “Aquesta pel·lícula mostra la 
presa de consciència de l’obrer, 
un tema que es repeteix sovint 
en el cinema mud rus dels anys 
20”, explica l’organitzador del 
cicle. El següent divendres serà 
el torn de Lenin en Octubre 
(1937), dels directors Mikhail 
Romm i Dmitri Vasilyev, i per-
tany a l’època estalinista, un 
període on “el cinema baixa 
una mica de qualitat però tot i 
així et trobes pelis molt bones”, 
puntualitza Ruiz. De fet, segons 
el responsable de cinema del 
Roig, poca gent és “conscient” 
de que van ser els russos els 
primers en considerar el cine-
ma “com el més important de 
les arts”. “El seu nivell artístic 
i tècnic és excelent però és un 
gran desconegut, a l’igual que 
el cinema de Polònia, de l’anti-
ga Txecoslovàquia i Iogoslàvia 
o Hongria”, assegura Ruiz.
El tercer fi lm del cicle és El 
Undécimo Año, de Dziga Vertov 
(1928), i el punt fi nal el posarà 
la panoràmica que ha prepa-
rat el Raúl pel cinema soviètic i 
tota la cinematrografi a que va 
sorgir després de la revolució. 
“És molt complicat resumir en 
dues hores una època tan àm-
plia”, afegeix Ruiz, “però serà 
sufi cient per trencar tòpics i 
prejudicis sobre aquest cine-
ma, que en defi nitiva aquest és 
l’objectiu de la Sala del Roig”. 

La banda basca Korrontzi actuarà al CAT per l’EH Sona Foto: Cedida

Txalaparta, guitarra i 
mandolina. Korrontzi, creat l’any 
2004, dóna als sons ancestrals 
i tradicionals de la música folk 
basca un aspecte contemporani 
però sempre en el marc de la 
música basada en la trikitiza, la 
txalaparta o l’alboka. Tot això 
amb el suport de tècniques i 
instruments més moders.

S.M.

El primer festival 
d’ukeleles, l’Hora de 
Joglar i Korrontzi, 
cites de la Tardor Folk
La banda liderada pel trikitilari Agus Barandiarán actua en 
el marc del 20è Euskal Herria Sona el proper 26 d’octubre

Sedeta, l’Almo2bar, o la mateixa seu 
del Gràcia Territori Sonor acolliran 
aquest “dispositiu d’acció”, perquè 
no volen catalogar-ho com a festi-
val, que dóna veus als llenguatges 
musicals més minoritaris, com la 
música experimental, però també 
el jazz i el rock que viuen al mar-
ge de la indústria musical. El cer-
tamen comptarà amb l’actuació de 
70 artistes de 9 països diferents. A 
la presentació hi han assistit Víctor 

Nubla i Víctor Bonet, de Gràcia 
Territori Sonor, que han destacat la 
implicació en el territori que té el 
LEM, com a motiu d’orgull pels or-
ganitzadors. També han participat 
del torn de paraula Marta Duñach, 
consellera de Cultura del Districte, 
Esteve Carmés, responsable de 
direcció de Sectors Culturals de 
l’Institut de Cultura de Barcelona, 
i Albert Bardolet, director de l’Àrea 
de Música de l’Institut Català de les 

El LEM’17 arrenca la 22a edició amb 
70 artistes de 9 països diferents
El certamen ha renovat la distinció europea que reconeix 
la seva qualitat i la implicació en el territori

Albert Vilardaga

El LEM 2017 va donar el tret 
de sortida el dijous al matí 
als Cinemes Texas amb 
l’actuació del percussionis-
ta mexicà Aldo Aranda, i 

s’allargarà fi ns al 28 d’octubre. Un 
total de 27 activitats en 13 espais 
diferents del districte, entre ells La 
Sonora de Gràcia, el Centre Cívic La 

Víctor Nubla i Víctor Bonet (dreta), a la presentació del LEM als Texas. Foto: A.V.

Empreses Culturals. Tots ells han 
aprofi tat per desitjar sort i èxit als 
organitzadors.

Un any més, el LEM ha renovat 
la distinció EFFE, un segell de quali-
tat que atorga la Comissió Europea 
a certàmens dels diferents països 
amb el propòsit de crear una xar-

xa europea de festivals innovadors.  
En les 21 edicions anteriors, més de 
189.000 espectadors han gaudit del 
LEM, on hi ha actuat 2.760 artistes 
diferents, dels quals 1.141 són cata-
lans, 839 de l’estat espanyol, i 762 
provinents de diversos països es-
trangers.•
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David Castillo i la 
llibreria Animal 
Sospechoso impulsen un 
cicle de poesia mensual 
Es llegiran textos actuals i traduccions

Lucía Franco de Paz 

Aquest dimarts 26 de se-
tembre va començar un 
cicle de poesia catalana i 
traduccions, que tindrà 
lloc a la llibreria Animal 

Sospechoso el segon dimarts de 
cada mes a les 19.30 h i que cons-
tarà de recitals i presentacions de 
llibres. Es tracta d’una iniciativa 
que no només donarà veu a poe-
tes catalans, sinó que també en-
globarà poetes d’arreu del món 
traduïts al català. 

El cicle, titulat Dimarts poètics 
va arrencar amb el poeta graci-
enc David Castillo que, juntament 
amb el propietari de la llibreria, 
Juan Pablo Roa, n’és l’organitza-
dor. El programa està en cons-
trucció, però la idea és que la po-
esia més actual es barregi amb 
traduccions del segle XX. La pro-
posta inclou autors com Joseph 
Brodsky, poeta rus del segle XX, 
Konstandinos Kadafi s, poeta grec 
de la mateixa època i Toni Gol 
Roca, que vindrà amb el seu dar-
rer poemari Pop Fiction.

La llibreria, que va obrir  fa 
menys de dos anys al número 9 
del carrer Ventalló, només ven 
llibres d’editorials independents 
i un espai d’intercanvi cultural: 
s’hi fan exposicions, xerrades i 
recitals. Un divendres al mes hi 
ha recitals de poesia en castellà 
i amb l’inici del nou curs han de-
cidit obrir-se a nous poetes i a un 
públic catalanoparlant.•

L’escriptor i poeta de Vallcarca, David Castillo, impulsor del cicle Foto: S.M.

Lucía Franco de Paz

Entren a l’escenari deu siluetes, en mig de la fos-
cor s’encenen els llums de colors, com si d’una 
discoteca es tractés, i, a poc a poc, descobrim 

un ball a ritme de blues que indica que això no és un 
Shakespeare a l’ús.

Això és Nit de reis (o el que vulguis), una obra diri-
gida per Pau Carrió que reformula, una vegada més, el 
dramaturg anglès. Una trama embolicada, de camins 
creuats i amors idealitzats, on ningú se salva de l’ena-
morament passional; un amor sense cap perquè i que 
no té a veure amb allò que els personatges s’han dit, 
sinó amb allò que no s’han dit. Malgrat el frenesí de 
l’argument, el fi nal de la història és conservador i, en 
paraules del director, “es restableix l’ordre de tot allò 
que podria haver estat una disrupció de l’ordre”.

No és la millor obra de Shakesperare, però Carrió 
l’omple de força gràcies a unes escenes plenes de co-
micitat i uns personatges explosius que es guanyen la 
complicitat del públic des del minut u. D’una banda, 
Quim Àvila, en el paper de Feste, un bufó tatuat, que 
canta les cançons de blues i que dota de sentit un text 
difícil, ple de missatge i escrit en vers. D’altra ban-
da, la vis més còmica de l’espectacle la posen Joan 
Amargós amb el paper de Malvolio, un arrogant ma-
jordom, i Enric Auquer com a Sr. Andrew, un covard 
pretendent que es passa el dia festejant. Cal mencio-
nar l’escenografi a -buida, negra, amb només cadi-
res-, que juntament amb la música d’Arnau Vallvé, 
transporten un clàssic a l’actualitat i demostren que 
Shakespeare no té data de caducitat.

Aquesta obra confi rma el gran potencial de la 
Kompanyia Lliure, formada per uns joves actors i ac-
trius, versàtils, energètics i multidisciplinaris -que ac-
tuen, canten i ballen- i que de ben segur que veurem 
cada vegada més en l’escena catalana.•

Nit de reis (o l’explosió de 
la Kompanyia Lliure)

Crítica de 
teatre

Escena de l’obra ‘Nit de reis’, al Lliure de Gràcia. Foto: Ros Ribas

La vida d’un llibre, amb Llucia Ramis. 
L’escriptora Llucia Ramis farà dissabte 7 
d’octubre, en el marc de Gràcia Llegeix, 
un taller on explicaran tot el procés de 
creació d’un llibre, amb la participació 
d’una agent literària, un editor i un 
llibreter (16.30 h). Després, l’Associació 
Discapacitat Visual Catalunya parlarà 
de la lectura i la literatura més enllà 
del sentit de la vista. I clourà la jornada 
l’entrevista homenatge a Alexis Ravelo, 
premi Dashiell Hammett de novel·la. 

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Kingsman: El círculo de oro. 

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

• La Bohème. Dm, 20.15.
• Alibi.com, agencia de engaños. 

Dv, dl, dc, 16.05, 18. Ds, dg, 18. 
Dm, dj, 16.05.

• Gru: mi villano favorito 3. Ds, 
dg, 16.05.

• Jaques. Dv, ds, dg, dl, dc, 20.
• Verónica. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

22.25.
• Madre! 16.10, 19.10, 22.10.
• Churchill. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

16, 18.10, 20.20. Dj, 16.
• La llamada. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 15.50, 18.05, 20.20, 22.30. 
• La niebla y la doncella. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, dj, 22.30.
• La LEGO Ninjago Película. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 15.55, 18.
• La amante doble. 22.20.
• Dunkerque. 20.05.
• Abracadabra. Dv, dl, dm, dc, 

dj, 16.
• Tadeo Jones 2. El secreto del 

rey Midas. Ds, dg, 16, 18. Dv, dl, 
dm, dc, dj, 18.

• Barry Seal: El trafi cante. 20.00, 
22.25.

• La Reina Victoria y Abdul. 
16.10, 19.15, 22.20.

• IT. 16, 19, 22.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Gats. Ds, dg, 16.
• Operación Concha. Dv, ds, dc, 

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

• Bye, bye Germany. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16, 18. Ds, dc, dj, 
22. Dg, dc, 20.

• Judwaa2. Dv, ds, 22.30. Dg, 
16.30. Dl, 19.

• La religión salvaje. Dv, 16. Ds, 
dm, 18. Dl, 17. Dc, dj, 18, 22.

• Estiu 1993. Dg, 20. Dm, dc, dj, 
16.

• Converso. Dv, 18. Ds, dl, dc, dj, 
20.

• The wailing. Ds, 20.
• Galapagos affair: Satan came to 

Edén. Dv, 20.
• Ulu. Dv, dj, 20.
• La Bohéme. Dm, 20.15.
• Art i rebel•lia, Carles Fontseré, 

a contracorrent. Dm, 20.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748 www.cinemes-
texas.cat]
• Sala 1: El viatjant. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 18, 20.10. Nader i 
Simin. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
15.45, 22.15.

• Sala 2: Venus. 16, 22.15. Ds, dg, 
22.15. Paula. 20.10.

• Sala 3: Brava. 16, 20.15. El lado 
oscuro del corazón. 18, 22.

• SALA 4: Loving. 18, 22.15. 
Moonlight. 15.50, 20.15.

  TEXAS NANOS. En català i 3€.

• Robby i Toby, el viatge fantàs-
tic. 16.                                  

Verdi. Verdi, 32. 
• La cordillera. 11.30, 16, 18.10, 

20.20, 22.30.
• Detroit. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 16, 

18, 22.10. Dm, 16, 22.10.
• Estiu 1993. Dv, ds, dg, dl, dc, 

dj, 18.30, 20.20, 22.30. Dm, 16, 
18.30, 20.20.

• Ceyzanne y yo. Dv, ds, dg, dl, dc, 
dj, 16.

• Churchill. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
20.35.

• La Reina Victoria y Abdul. Dv, 
dl, dc, dj, 11.30, 16, 18.05, 20.10, 
22.20. Ds, dg, 16, 18.05, 20.10, 
22.20. Dm, 11.30, 16, 18.05, 20.25, 
22.30.

• Dunkerque. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
16, 20.20. Dm, 16.

• IT. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 17.55, 
22.15. Dm, 18, 22.15.

• Camina conmigo. 11.30.
• Madre! 11.30.

• Gatos, un viaje de vuelta a casa. 
Ds, dg, 11.30.

• Tadeo Jones 2: El secreto del 
Rey Midas. Ds, dg, 11.30.

• Vincent Van Gogh: una nueva 
mirada. Dm, 17.45, 20.

• ¡Bruja, más que bruja! Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Camina conmigo. Dv, dl, dm, 

dc, dj, 16, 18.25, 20.15, 22.30. Ds, 
dg, 18.25, 20.15, 22.30.

• Converso. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 17.40, 21.

• A war. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
16, 18.50, 22.15.

• Kingsman: El círculo de oro. 
Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 15.55, 20.10, 
22. Dm, 15.55, 22.

• Madre!. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 18.10, 20.20, 22.30.

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

• Gatos, un viaje de vuelta a casa. 
Ds, dg, 16.

• C’est la vie. Dm, 20.15.
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