
Tornen els 
concerts de 
nit a l’Helio
Més programació estable a la 
Vila amb el cicle Casa Vall P10

La Guàrdia Urbana 
multa tres activistes 
per posar llaços 
grocs al carrer Gran
Els símbols es van penjar entre 
Astúries i Travessera i la sanció 
puja a 300 euros per cap P2

Joan Esteva: “Al 
playoff no ens hi 
havien convidat, però 
intentarem ser-hi”
Entrevista al tècnic de l’Europa, 
resignat per les cinc baixes que 
ha patit a mitja temporada P6

El Park Güell supera els 
tres milions de visitants de 
pagament per primer cop
Quatre anys i mig després d’estrenar l’accés regulat a la zona monumental, 
el recinte ven mig milió de tiquets més amb un augment acumulat del 17%

Albert Balanzà

E l Pla Estratègic del Park Güell, pendent de les 
conclusions del procés participatiu que s’ha fet 
aquesta tardor, preveu un ús social futur del re-
cinte d’un 40%, amb un 40% més per a ús visitant 
turístic i un 20% més indeterminat. Òbviament, a 

la vista de tothom és evident que aquestes xifres no cor-
responen a la realitat actual, però el que sí que augmenta 
són any rere any els visitants de pagament a la zona mo-
numental, fi ns al punt que per primer cop aquest 2017 
s’ha superat la xifra dels tres milions. Aquesta és la prin-
cipal conclusió, des del punt de vista gracienc, de l’infor-
me sobre la conjuntura de l’activitat turística 2017, que 
aquest dilluns s’ha presentat aquesta setmana en comis-
sió a l’Ajuntament de Barcelona.

Segons aquest informe, l’any 2017 es va tancar amb una 
xifra rècord de 3.120.906 visitants de pagament a la zona 

d’accés regulat, fet que representa un increment de més de 
mig milió de visitants i un 17% d’augment acumulat respec-
te del primer any tancat amb accés regulat, l’any 2014, quan 
van visitar la zona monumental de pagament un total de 
2.598.732 visitants. Pàgina 3 La plaça de la Natura està actualment en obres. Foto: A. Vilardaga
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2 Política
Breus

El PP critica 
que el Districte 
impulsi el canvi de 
Príncep d’Astúries
El Partit Popular ha 
denunciat aquest dimarts 
en comissió a l’Ajuntament 
que l’Ajuntament impulsi 
el rebateig de l’avinguda 
Príncep d’Astúries en favor 
del nom històric de Riera 
de Cassoles, atenent a la 
proposta de la Plataforma 
Riera de Cassoles, que 
compta amb el suport de 
14 partits i entitats. El PP 
ha argumentat que l’equip 
de govern “esborra la 
història de la ciutat” en el 
nomenclàtor “en funció de 
la seva afi nitat”. El regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, ha 
negat que el Districte 
impulsi res, si bé “no 
podem aturar que els veïns 
tinguin inquietuds”

Rufi án vincula els
presos amb el fet 
que Rajoy guanyi 
les eleccions

El portaveu adjunt d’ERC 
al Congrés Gabriel Rufi án, 
en la presentació a la 
biblioteca Jaume Fuster 
del llibre d’Igor Meltxor 
Gabriel Rufi án: la voz de 
la calle, ha vinculat el 
fet que Mariano Rajoy 
guanyi eleccions amb el 
manteniment a presó 
dels Jordis, Joaquim Forn 
i Oriol Junqueras. “Són 
a la presó perquè així 
guanya eleccions”, ha dit. 
L’acte també ha comptat 
amb la participació 
d’Alfred Bosch, president 
del grup municipal dels 
republicans a Barcelona.

Albert Balanzà

Tres veïns de Gràcia han es-
tat multats per agents de 
la Guàrdia Urbana per ha-
ver posat llaços grocs de 
plàstic a arbres del carrer 

Gran de Gràcia. Els fets van tenir 
lloc la setmana passada coincidint 
amb una nova distribució de llaços 
grocs en diferents punts visibles 
del nucli històric i quan aquest di-
vendres es compleixen ja quatre 
mesos de l’empresonament dels 
Jordis i més de cent dies de l’em-
presonament d’Oriol Junqueras i 
Joaquim Forn. 

La campanya del llaç groc a 
Gràcia, liderada per col·lectius com 
Òmnium o l’ANC, que cada dilluns 
se segueixen aplegant a la plaça 
de la Vila, on a la balconada del 
Districte hi llueix una gran pan-
carta de suport a la llibertat dels 
presos polítics, no ha deixat de ser 
visible als carrers ni a les façanes 
de les principals entitats com el 
Centre Moral o Lluïsos de Gràcia. 
Però fins ara la Guàrdia Urbana 
no havia actuat contra els activis-
tes, que hauran de pagar una mul-
ta de 300 euros per cadascuna de 
les tres sancions. L’únic episodi 
polèmic havia estat fi ns ara la re-
tirada de símbols de la façana de 
Can Musons durant la campanya 
electoral en tractar-se d’un equi-
pament públic.

La Guàrdia Urbana 
multa tres activistes 
per posar llaços grocs 
al carrer Gran
Els símbols es van penjar en un tram d’arbres entre 
Astúries i la Travessera i la sanció puja a 300 euros per cap

La denúncia, segons expliquen 
fonts dels veïns sancionats, es va 
interposar per haver infringit una 
ordenança del Medi Ambient Urbà 
de Zones Verdes i Parcs que pena-
litza “enganxar cartells en portes, 
suports d’enllumenat públic o a 
qualsevol altre element del mobi-
liari urbà, així com col·locar anun-
cis o rètols, fora dels que estiguin 
degudament autoritzats”. Els lla-
ços grocs es van penjar en un tram 
d’arbres entre el carrer Astúries i 
la Travessera de Gràcia. 

Els multats, dos avis i una senyo-
ra en edat de ser-ho, van estar as-
sessorats telefònicament pels ser-
veis d’advocats del col·lectiu Drets 
en el mateix moment i lloc dels 
fets. L’incident es va fer públic di-
lluns en l’acte de plaça de la Vila en 
record dels quatre presos polítics i 
al qual regularment assisteixen els 
pares de Jordi Sànchez. Sota una 
pluja implacable es va recollir, amb 
escreix, l’import de les multes amb 
la corresponent reducció per paga-
ment avançat. •

‘Operació Urnes’, amb Xavi Tedó, 
a la Torna divendres. L’exredactor 
de l’Independent presenta aquest 
divendres 16 a La Torna (Sant Pere 
Màrtir 37, 19.30h) el relat que ha 
escrit conjuntament amb Laia 
Vicens sobre l’operatiu popular que 
va fer possible el referèndum de l’1 
d’octubre i del qual ja n’han venut 
22.000 exemplars en set edicions. 

El carrer Verdi es va despertar el dijous 8 de febrer tenyit de groc.  Foto: A. V.

L’import s’ha 
recollit en comú 
entre els assistents 
dilluns a l’acte de 
plaça de la Vila
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El Park Güell supera 
els tres milions de 
visitants de pagament 
creixent cada any un 5%
Després de la reducció de 9 milions a 2,6 en el primer any 
d’accés regulat, les xifres han anat remuntant lentament

A.B.

El Park Güell torna a estar en 
ple repensament municipal, 
amb un nou pla estratègic 
que vol retornar l’ús veï-
nal que ja ningú li recor-

da. L’Ajuntament té grans plans, 
sobretot amb una xifra de 25 mili-
ons d’euros d’inversió interna i ex-
terna en 178 actuacions al recinte 
per afavorir les entrades secundà-
ries i esponjar l’accés imparable de 
turistes, i fonts del Museu d’Histò-
ria de Barcelona (MUHBA) adme-
ten que s’està treballant “al màxim” 
en el proper programa d’activi-
tats. Les idees inicials apuntaven 
a fer cicles de cinema a la fresca, 
concerts, ball, recuperar l’Aplec 
de la Sardana, commemorar les 
Jornades Llibertàries del 1977 o fer 
aterrar festivals de ciutat de l’estil 
de Dies de Dansa, Cultura Verda o 
Mercè Arts de Carrer. 

Però el més difícil, ara per ara, 
serà canviar la dinàmica consoli-
dada i en creixement de l’allau tu-
rístic a l’accés regulat de pagament 
a la zona monumental. L’informe 
de conjuntura de l’activitat turísti-
ca 2017, presentat aquesta setma-
na en comissió a l’Ajuntament, ha 
permès comprovar que per prime-
ra vegada s’ha superat la barrera 
dels tres milions de visitants amb 
tiquet (7,5 euros, mig euro més 
des de l’any passat). Un total de 

Les llargues cues són una imatge habitual cada matí al Park Güell. Foto: Albert Vilardaga

El MUHBA treballa 
“al màxim” en el 
proper programa 
d’activitats al parc

poden disposar del passi Gaudir +.
Aquesta xifra superior als tres 

milions s’allunya ja amb un cert 
escreix d’aquells 2.598.732 visi-
tants de pagament de l’any 2014, 
quan es va poder disposar per pri-
mera vegada d’una xifra d’any to-
tal als 333.843 primers visitants 
de pagament l’any 2013 que van 
entrar a la zona monumental res-
tringida des de l’estrena del nou 
sistema un 25 d’octubre.  El més 
significatiu, en tot cas, és el fet 

que l’augment de visitants de pa-
gament no ha parat de créixer any 
rere any a un ritme de mitjana 
d’un 5%. Després de la baixada en 
picat dels 9 milions preregulació 
als gairebé 2,6 del 2014, la quanti-
tat va augmentar a 2.761.439 l’any 
2015 i a 2.958.901 l’any 2016, i l’any 
passat ja van ser aquests 3.120.906. 
El creixement acumulat en quatre 
anys tancats ja és d’un 17%. Entre 
2016 i 2017 l’augment registrat per 
l’Ajuntament va ser d’un 5,5%.•

3.120.906 persones van entrar l’any 
2017 a la zona monumental de pa-
gament, i només un 1% es calcu-
la que són veïns de Barcelona, que 

Breus

El carril bici 
de Vallcarca es 
revisa però sense 
cap compromís

Tècnics del Districte i la 
plataforma de veïns que 
impulsa una protesta 
contra el carril bici 
de la par superior de 
l’avinguda Vallcarca s’han 
reunit aquest dilluns per 
compartir arguments a 
favor i en contra de la 
instal·lació. Fonts dels 
veïns han apuntat que el 
Districte s’ha reafi rmat 
en la seguretat del 
nou vial i que revisarà 
possibles millores, però 
sense cap compromís. Els 
veïns no descarten noves 
accions de protesta.

Les Colles de 
Cultura de Gràcia 
renoven junta 
per la mínima
Les Colles de Cultura de 
Gràcia han superat una 
nova crisi, després que 
la passada tardor dimitís 
el tresorer i la junta es 
veiés obligada a buscar 
un tercer membre per 
no haver de convocar 
eleccions. Per cinc vots 
a favor, tres en contra i 
una abstenció, l’entitat ha 
aprovat la inclusió d’Òscar 
Garcia, expresident de 
Geganters, que serà el nou 
secretari. Es dóna el cas 
que Geganters hi ha votat 
en contra.
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L’espai veïnal de la Henkel es 
destinarà a gent gran i a famílies 
Els serrells de l’acord amb els impulsors de l’hotel permeten augmentar metres del nou 
equipament, que serà de propietat municipal i funcionaria com un annex de la Sedeta

A.B.

La Festa Major de Primavera, 
renascuda l’any passat sense 
permís municipal i amb una 

certa clandestinitat, ja té confi r-
mada la continuació, un cop di-
jous de la setmana passada es va 

celebrar la primera de les reuni-
ons preparatòries “amb l’objec-
tiu de fer créixer la família veïnal 
i que nous projectes se sumin a 
la pinya construïda”, segons han 
apuntat els organitzadors.

Encara sense comissions en 
marxa, aquesta primera reunió 
sí que va servir per fixar les da-

tes de celebració, els dies 25, 26 i 
27 de maig, i amb la pretensió que 
el guarniment s’engegui un dia 
abans, dijous, a la plaça de la Vila.

Un altre dels objectius que ha 
quedat clar en aquest rimer con-
tacte és l’obertura de la Festa 
Major de Primavera a tots els pú-
blics, sobretot per arribar a la gent 

El nou espai veïnal estarà situat al passatge Mariner, tocant amb els jardins de Caterina Albert. Foto: Albert Vilardaga.

La Festa Major de 
Primavera es prepara per 
obrir-se a la gent gran
La comissió de festes confi rma la segona edició entre el 25 i 
el 27 de maig i ampliant el guarnit de dijous a diumenge

dels Jardinets de la qual només 
se’n conserva a Gràcia la Selene 
ubicada ara al solar de les monges 
de l’avinguda Vallcarca. 

La mostra vol posar en valor 
l’obra de Borrell i aprofundir en els 
seus eixos vertebradors: el retrat i 
la fi gura femenina, alhora que cen-

El Museu de Montserrat 
dedica una mostra a l’autor 
de la Selene de Vallcarca
Una taula rodona aborda aquest dissabte 
la Font de l’Aurora, el polèmic conjunt que 
només va durar dos anys als Jardinets

A. B.

El Museu de Montserrat està de-
dicant fi ns al 25 de febrer una 
exposició a la fi gura de l’escul-

tor noucentista Joan Borrell, au-
tor entre altres de la històrica font 

tra el focus en els anys d’eclosió, 
culminació i decadència del nou-
centisme que coincideixen plena-
ment amb els anys de formació i 
maduresa de l’obra de Borrell.

La Selene està situada al solar de les monges de l’avinguda Vallcarca. Foto: Arxiu

Aquest dissabte 17 de febrer, de 
manera complementària a la mos-
tra, se celebra una taula rodona 
entre Francesc Fontbona, Josep 
Lluís Martin Berbois i Bernat 

Puigdollers en la qual es tractarà 
l’anomenada Font de l’Aurora i al-
tres obres de Borrell. La font his-
tòrica, amb quatre columnes i una 
quàdriga que ara és al Turó Park, 
es va inaugurar el 1929 i va ser po-
lèmica entre el veïnat, perquè es va 
col·locar d’esquenes al carrer Gran, 
i per això dos anys després es va 
desmuntar per acabar criant pols 
en un magatzem municipal. 

No va ser fi ns al 2014, i a pro-
posta de l’Associació de Veïns 
ProVallcarca, que almenys una 
part del conjunt, l’altra quàdriga, 
amb Selene, es va recuperar i tor-
nar al districte per realçar la part 
sud del nou espai d’esbarjo que es 
va reaprofi tar darrere de la biblio-
teca Jaume Fuster, l’anomenat so-
lar de les monges, que es va arran-
jar juntament amb el solar de la 
Casita Blanca.•

L’any passat es va fer la 1a edició de la Festa Major de Primavera. Foto: @graciaviva

gran. Ara com ara la Festa Major 
de Primavera segueix liderada pel 
Moviment Popular de Gràcia, però 
en les properes reunions s’acaba-
rà de fi xar la resta d’entitats que hi 
participaran. En el comunicat emès, 

l’MPG, en tot cas, ha fet una crida a 
“totes les persones, grups, associa-
cions i col·lectius a participar-hi, per 
entre totes passar al següent capítol 
d’aquest dia que durarà anys, bra-
ços lliures i boques i mans”.•

Albert Balanzà

E l pacte que l’any 2016 va per-
metre la pau veïnal a canvi 
de la reconversió de l’antiga 
fàbrica Henkel en un hotel 
del grup Meridia Capital, el 

qual obrirà a mitjans de 2018 al nú-
mero 480 del carrer Còrsega, con-
templava un espai veïnal que en els 
serrells de l’acord defi nitiu encara 
guanyarà uns quants metres qua-
drats i ja se sap també a quina ac-
tivitat es destinarà. El local, amb 
entrada pel passatge Mariner i de 
cara als jardins de Caterina Albert, 
ha acabat creixent dels 200 m2 pre-
vistos als 264 m2 fi nals i es dividirà 
en una planta en un espai per a gent 
gran, una de les reivindicacions his-
tòriques al Camp d’en Grassot, i un 
espai d’atenció familiar. Així ho ha 
explicat un dels portaveus veïnals, 
Paco González, en nom dels veïns de 

les fi nques afectades, que s’ha mos-
trat confi at que el local s’acabi en-
llestint, com l’hotel, en aquest 2018. 
La previsió tant de l’hotel com del 
lliurament del local, és ara mateix 
l’agost o el setembre de 2018.

L’acord no canviarà pel que fa a 
la cessió per part de Meridia Capital 
del nou equipament a l’Ajuntament, 
que en serà el nou propietari, si bé 
els veïns encara han d’acabar de 
tancar la possibilitat que l’espai fun-
cioni com a annex del centre cívic 
La Sedeta. Paral·lelament, la comis-
sió de govern de l’Ajuntament tam-
bé ha aprovat el passat 25 de gener 
de manera definitiva el projecte 
executiu del nou ateneu del carrer 
Nàpols 268-270, ja en territori de 
Dreta de l’Eixample, que és una de 
les compensacions als veïns despres 
de la pèrdua del cinema Niza. El lo-
cal, un antic magatzem de venda de 
banyadors a l’engròs, no necessitarà 
de grans arranjaments.•
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6 Esports
Breus

El Vedruna es 
fa fort a casa i 
manté les opcions 
de permanència

Victòria de prestigi del 
Vedruna Gràcia contra el 
CB Alpicat per 107 a 93. 
Els de Sunyol Costa no 
eren favorits davant del 4t 
classifi cat, però la tornada 
a les pistes de Francesc 
Pascal va ser determinant 
perquè els graciencs 
mostressin la seva millor 
imatge. “Ara comencem 
a a recuperar-nos de les 
pèrdues de jugadors i 
les lesions, seguim sense 
regularitat a fora però 
ens hem fet forts a casa”, 
explica el tècnic del 
conjunt gracienc. Pascal 
(33 punts) i Sabartés (29) 
van ser els jugadors més 
destacats del partit.

Esteva: “Al playoff no 
ens hi havien convidat, 
però intentarem ser-hi”
El tècnic viu amb resignació les cinc baixes que ha patit a 
mitja temporada, però elogia l’esperit competitiu de l’equip

Albert Vilardaga. 

El tècnic de l’Europa, Joan 
Esteva, va agafar les regnes 
de l’equip el 7 de novembre 
de 2016, i es va trobar un con-
junt que després de 13 jorna-

des, sumava 11 punts i ocupava la 17a 
posició. Esteva va salvar l’Europa a 
l’última jornada, i ara, després de 25 
jornades, l’equip ocupa la 6a posició 
a un punt dels llocs de playoff.

Satisfet amb el rendiment de l’equip 
aquesta temporada?
La veritat és que sí. És molt lloable 
la trajectòria que està tenint l’equip. 
Hem patit una sèrie de baixes que 
pel moment que està vivint el club, 
per les difi cultats econòmiques, no 
s’han pogut cobrir, però tot i això 
l’equip continua treballant a un ni-
vell molt alt i estem competint molt 
bé els partits i per ara estic satisfet i 
orgullós del treball de l’equip. 

Quin objectiu us havíeu marcat a 
principi de temporada? Jugar el 
playoff ?
No, perquè en comparació a l’any 
passat es fa una plantilla amb un 
pressupost més petit, i amb el que 
disposàvem vam intentar fer un 
equip el més competitiu possible, 
apostant per un grup amb experi-
ència a la categoria i per gent jove 
amb ganes de fer-se un nom a la lli-
ga i de créixer amb el nostre equip. 

I ara? L’objectiu pot no ser un altre 
que el playoff ?
Intentarem classificar-nos pel 

Sant Andreu, que té una plantilla 
amb jugadors de molta qualitat; el 
Terrassa, que és un equip que sem-
pre aspira a estar entre els millors 
i té una proposta de joc molt inte-
ressant; el Vilafranca, que va confec-
cionar una plantilla de gran talent; 
l’Ascó, que és un equip que també ha 
ocupat posicions de playoff. Tots ells 
formen part del grup de favorits per 
entrar al playoff.

Les properes jornades venen partits 
contra equips de la zona mitjana de 
la lliga, com t’imagines els pròxims 
partits?
Cada diumenge costa moltíssim 
aconseguir els tres punts. Hi ha 
una igualtat molt gran, no hi ha 
cap partit fàcil en aquesta catego-
ria i nosaltres ho hem demostrat i 
ho hem patit durant la temporada. 
Hem guanyat al Castelldefels, que 
a casa portava gairebé quatre me-
sos sense perdre, i hem punxat con-
tra el Gavà o el Vilassar a casa. Tots 
els partits tenen la seva difi cultat, 
ara ens enfrontem a fi lials que són 
equips amb una gran qualitat, amb 
jugadors amb molt futur, i la veritat 
és que no m’espero cap partit fàcil 
d’aquí a fi nal de temporada.•

El tècnic, Joan Esteva, en un dels partits d’aquesta temporada Foto: À. Garreta.

“L’estat actual del 
terreny de joc no 
ajuda al nostre 
estil de joc”, 
explica el tècnic

playoff, sempre tocant de peus a 
terra, sempre conscients que és una 
festa a la qual ningú ens convidava 
des del principi i a més a més, ara, 
amb les baixes, poca gent ens espe-
ra. Estem gaudint del bon moment, 
i la il·lusió nostra és poder-ho lluitar 
fi ns al fi nal, però sempre sent cons-
cients de la nostra realitat.

Amb la temporada començada 
s’han produït cinc sortides (Gaixas, 
Torres, Civil, Pujol i Navarro). Costa 
de creure que qualsevol entrenador 
estigui satisfet amb tants canvis.
M’ho prenc amb resignació, amb 
comprensió, perquè és un tema de la 
situació del club. Cinc baixes només 
les hem pogut compensar amb la in-
corporació d’Aimar i de José Gálvez, 
però la realitat és que l’equip ha per-
dut potencial en el dia a dia, en la 
competitivitat i té menys recursos 
durant els partits.

L’Europa ha sumat 16 punts a casa 
i 25 a fora, aquest fet té alguna ex-
plicació?
És un tema que ja he parlat moltes 
vegades i no vull tornar a incidir. 
Crec que l’equip té un estil propi, 
que varia poc en funció de si ju-
guem de local o de visitant, al nos-
tre camp els equips venen amb al-
guna precaució defensiva més, ens 
deixen menys espais, i l’estat del ter-
reny de joc no ens ajuda, i per tant 
els jugadors tenen menys capacitat 
de precisió.

L’Espanyol B i L’Hospi sembla que 
tenen el playoff assegurat, quins 
són la resta de principals rivals per 
l’Europa?
Ara mateix, els tres equips que 
van baixar l’any passat de Segona 
B són els tres primers classifi cats, 
i a principi de temporada ja eren 
tres grans favorits. Després està el 

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 25 
CE Europa 1 - 2 CE L’Hospitalet
1. Espanyol B...................... 63 punts
6. Europa ........................... 41 punts
Jornada 26
18/02 (17h) Reus B - CE Europa

2a Divisió Nacional Femenina
Jornada 17
Europa 1 - 0 Peña Ferranca
1. Seagull ...................................39 p.
6. Europa .................................. 31 p.
Jornada 18
18/02 Europa - Igualada

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G2)
Jornada 15
Vedruna Gràcia 107 - 93 CB Alpicat
1. Bàsquet Molins .......................14-1
12. Vedruna Gràcia.................... 5-10
Jornada 16
18/02 (12:30h) Círcol Cotonifi ci de 
Badalona - Vedruna Gràcia

Primera Catalana Masculina (G1) 
Jornada 17
Safa Claror 91 - 39 CB Tarragona
Lluïsos de Gràcia 71 - 61 UBSA B
1. CB Ripollet ............................. 17-0
2. Lluïsos de Gràcia ................... 14-3
12. Safa Claror .............................8-9
Jornada 18
17/02 (17:45h) UE Sant Cugat - Safa 
Claror
18/02 (17:45h) Sant Gervasi - 
Lluïsos de Gràcia

Primera Catalana Masculina 
(G2)
Jornada 17
Basket Almeda 77-76 UE Claret
1. AESE ....................................... 14-3
8. UE Claret ..................................8-9
Jornada 18
18/02 (12:30h) UE Claret - 
Collblanc B

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 17
SESE A 54 - 53 Lluïsos de Gràcia
1. Joventut Les Corts B ............. 13-4
7. Lluïsos de Gràcia.....................9-8
12. Safa Claror .............................7-9
Jornada 18
17/02 (20:00h) Lluïsos de Gràcia - 
Bàsquet Cervera
17/02 (18:00h) Safa Claror - CB 
Cornellà

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 15
CN Catalunya 5 - 15 CN Barcelona
1. CN Atlètic Barceloneta ........ 45 p.
10. CN Catalunya ........................ 9 p.
Jornada 16
24/02 (18:00h) CN Molins de Rei - 
CN Catalunya

Primera Divisió Femenina
Jornada 11
CN Catalunya 13-8 AE Santa _
1. CN Catalunya ........................30 p.
Jornada 12
24/02 (18:45h) Leioa WLB - CN 
Catalunya

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana
Jornada 14
Gràcia FS 7-2 FS Casserres
1. FS Santpedor ........................ 31 p.
6. Gràcia FS ............................... 23 p.
Jornada 15
17/02 (18:00h) Pont del Gat 
Monistrol FS - Gràcia FS

ESCACS
Nacional - Divisió d’Honor
Ronda 4
CE Tres Peons 3 - 7 Colon Sabadell
1. Colon Sabadell Chessy ...... 28,5 p.
3. CE Tres Peons ...................... 20 p.
Ronda 5
17/02 Foment - CE Tres Peons

3a posició de La 
Salle Gràcia a la 
Lliga Iberdrola 
celebrada a Gijón
Dos equips de gimnàstica 
de La Salle Gràcia van 
participar a la 1a fase de la 
Lliga Iberdrola, celebrada 
a Gijón. L’equip A, format 
per Ona Duart, Ainhoa 
Martínez, Clàudia Buxeda, 
Mar Olivé i Lucia Gómez, 
va competir a 2a Divisó i va 
quedar 3r. L’equip B, format 
per Ariadna Olivé, Maria 
Alcover, Queralt Olivé, 
Queralt Cerro i Marina 
Esteve, va fer una gran 
competició a 3a divisió.
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L’alimentació saludable, 

sector a l’alça en restauració

editorial

Menjar sa 

Incrementar i millorar la superfície de verd a la ciutat, acon-
seguir un canvi a una mobilitat més sostenible i millorar la 
qualitat de l’aire, protegir el clima, posicionar la sostenibilitat 
com un tema important en la quotidianitat, implementar 
l’estratègia residu zero i avançar en en model de producció 

i consum més responsable són els nous reptes que la xarxa 
Barcelona + Sostenible s’ha marcat pels propers cinc anys 
del Compromís per la Sostenibilitat, i després d’una intensa 
jornada de debat i participació que va tenir lloc el passat 28 de 
gener. De cada repte també van sorgir “idees inspiradores”.

Sostenibilitat i ecologia, eixos del restaurant Mala Hierba, al Coll

No és cap novetat l’increment 
que ha tingut lloc els darrers anys 
d’oferta gastronòmica que té en 
compte criteris com l’agricultura 
ecològica, la proximitat o la reducció 
de residus. Les botigues que venen 
productes a granel de tot tipus (vi, 
oli, cereals o productes de neteja i 
cosmètica) s’han estès de manera 
notable per tot el districte, contri-
buint d’una manera activa a difon-
dre els arguments de l’alimentació 
saludable i sostenible. Per això, hem 
dedicat l’entrevista del suplement 
d’aquest mes al restaurant Mala 
Herba, una proposta amb un discurs 
coherent i honest que pot sumar 
molt al projecte de barri verd del 
Coll. Fan falta més persones que 
incorporin al seu projecte laboral i 
professional conceptes que ara ma-
teix són de sentit comú. En aquests 
moments, ja no ens conformem 
amb paraules com “bio” o “eco” en 
etiquetes o missatges publicitaris. La 
massa crítica de consumidors que 
hi ha actualment, i a tot el Districte 
de Gràcia especialment, té prous 
elements per saber que un aliment 
eco no “serveix” de res si no és de 
proximitat. La consciència crítica 
que ens ha fet canviar d’habits i 
tornar a costums que crèiem que 
eren del passat va en augment però, 
i no ens cansarem de repetir-ho, ha 
d’anar acompanyades de polítiques 
encara més valentes i arriscades que 
poden semblar, a priori, poc populars 
però que amb pedagogia i amb les 
facilitats que calguin, s’han d’anar 
implementant. Quan es parla de sa-
lut (la qualitat de l’aire o la qualitat 
dels aliments) és parlar de futur. I 
això mai és un tema menor. 

Escoles + Sostenibles

B+S es marca nous reptes pels propers cinc anys
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amb criteris de sostenibilitat, va 
comptar amb l’espai Com heu 
vingut a través del qual es van 
comptabilitzar les emissions de 
Co2 de les persones assistents a 

l’acte que es compensaran amb 
la iniciativa Clean Co2 al Brasil. 
L’alumnat del programa Escoles 
+ Sostenibles també va tenir la 
seva part de protagonisme a la 
Convenció B+S. Tres represen-
tants de l’Escola Betània Patmos, 
l’Institut Quatre Cantons i l’Ins-

el creixement econòmic sinó 
amb el de les persones”. El fi lòsof 
també va fer referència a la ne-
cessitat d’un canvi de paradigma: 
“totes les guerres comencen a 
la ment de les persones, seguint 
la creença que l’economia porta 
la felicitat. Les persones que 
tenen més ingressos no són més 
felices”.
Pel que fa al debat dels reptes 
dels propers cinc anys, el grup 
de treball tenia sis temàtiques, 
i de totes van sortir propostes 
concretes per treballar en la mi-
llora de la sostenibilitat ambiental 
i social de la ciutat. El document 
resultant es pot consultar a la 
web de B+S.  

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
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Serveis d’interès

B+S celebra 5 anys de compromís 
per la sostenibilitat amb nous reptes
A fi nals de gener es van 

reunir més de 280 per-

sones de la xarxa B+S 

per analitzar els últims 

5 anys del Compromís 

Ciutadà per la Sosteni-

bilitat i plantejar reptes 

pel futur. El grup de 

treball va seleccionar 

14 reptes que després 

es van prioritzar en 6 

reptes recollits en un 

document. Millorar la 

qualitat de l’aire o in-

crementar la superfície 

de verd a la ciutat, en 

són alguns.

Enguany es compleixen cinc anys 
de la publicació del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022, al qual s’han sumat 
moltes entitats del Districte. S’ha 
considerat, doncs, que era un bon 
moment per refl exionar com s’ha 
avançat en aquesta mitja dècada 
i com es vol seguir en la meitat 
que falta. Aquesta necessitat s’ha 
transmès a la Convenció B+S, que 
va reunir el passat 25 de gener al 
Centre Cívic Cotxeres de Sants a 
prop de 300 persones de més de 
150 entitats, empreses, comerços 
i centres educatius de la xarxa 
Barcelona + Sostenible. Presentat 
pel periodista Bruno Sokolowicz, 
la jornada va estar concebuda 

L’Aula Ambiental del Bosc 
Turull organitza dissabte 18 
de febrer un taller pràctic 
per mostrar les diferents 
aplicacions de mòbil que 
permeten gaudir de la na-
tura aprofi tant aquest re-
curs tecnològic. Es podrà 
aprendre i descobrir sobre 
seguretat, orientació, natura, 
geocaching, esport, astrono-
mia, meteorologia, participa-
ció ciutadana...i Després es 
farà una ruta pels voltants 
del Bosc Turull per posar 
aquests coneixements en 
pràctica. A càrrec de Jordi 
Noves, de Naturfonting. 
D’11 a 14 h. Imprescindible 
la inscripció prèvia.
Eines i recursos per desco-
brir la biodiversitat urbana: 
Descobrir l’ecosistema del 
Bosc Turull. Conjuntament 
amb Escoles + Sostenibles, 
ofereixen un cicle de 3 ses-
sions per al professorat i 
educadors que vulguin dur a 
terme activitats a l’aire lliure 
per conèixer millor la biodi-
versitat urbana. Es presenta-
ran les eines i recursos dis-
ponibles, i es mostraran com 
es pot dur a terme algunes 
propostes, com adaptar-les 
als diversos nivells o espais 
dels centres, els materials 
que cal preparar i algunes 
orientacions didàctiques 
per aprofi tar-les al màxim.  
A càrrec de Mireia Abril i 
Anna Grau, Societat Catalana 
d’Educació Ambiental. Dijous 
22 de febrer de 17.30 a 
19.30h. Cal inscripció prèvia.

25 ‘apps’ per 
gaudir de la 

Natura
Escoles + Sostenibles

Alguns dels alumnes de les escoles  participants la convenció Barcelona + Sostenible

titut Escola Costa i Llobera van 
explicar al públic assistent la seva 
experiència dels últims cinc anys 
i els reptes que es proposen. 
Posteriorment, es va projectar un 
vídeo que relatava les accions que 
s’estan duent a terme des de les 
Escoles + Sostenibles vinculades 
als objectius del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat.. 
Un moment destacat de la con-
venció va ser el diàleg entre el 
presentador i Jordi Pigem, fi lòsof 
i escriptor, que es defi neix com a 
postmaterialista.  Durant la con-
versa, Pigem apuntava que “cada 
persona pot escollir desenvolu-
par l’altruisme creatiu o l’egoisme 
destructiu. No cal centrar-se en 

Es van comptabilitzar 

les emissios de Co2 

de les persones assis-

tents a l’acte

escoles + sostenible
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“Som habitants d’una casa que s’ha 
de cuidar; per això el Km0 és clau”

Com va néixer el projecte? 
El Fabio, la meva parella, i jo ens vam 
conèixer fa dos anys i mig i vam decidir 
fer un projecte junts. Ell era cuiner i jo 
venia de la part de l’ecologia terapèutica 
natural. En aquest projecte hi hauria 
l’alta gastronomia i també temes com la 
sostenibilitat, l’alimentació i el producte, 
fer coses saludables i tenir un hort propi. 

Ja fa un temps que molts 

espais han posat de moda la 

bona alimentació i l’interès 

per un tipus de vida més be-

nefi ciós. En aquest context, va 

néixer MalaHierba (al carrer 

Funoses Llussà), un restau-

rant que aposta per l’alimen-

tació ecològica i saludable, 

que extreu els seus productes 

d’un hort propi. Ho explica la 

Roser, l’amfi triona de la casa. 

El popular Casa Fausto ara és el restaurant Mala Hierba, amb la Roser al fons abans de l’entrevista

Creus que és una moda passat-
gera aquest tipus d’alimentació?
Crec que molta gent s’ha conscienciat 
per problemes de salut. Aquest tipus 
d’alimentació està evolucionant molt en 
quant a sabors i a paladar, no fa falta que 
deixis de banda el bon gust o un nivell 
gastronòmic alt per tenir una alimentació 
saludable. No crec que sigui moda només. 

Sobre quins aspectes innoveu?
El que ens diferencia dels altres és el 
caràcter, el lloc és com una persona i hi 
pots tenir més o menys afi nitat. Respec-

Paula Erill Roig

tem molt el cicle de vida de les plagues, 
no anem contranatura. Si una planta està 
malament és perquè està acabant la seva 
època i ja ha tret la llavor que guardem 
i tornem a replantar, o perquè aquesta 
planta està patint en un clima o unes 
condicions que no li són adequades. 

Teniu tres tipus d’horts sobre el 
sostre on la gent està menjant. 
Quines diferència hi ha entre ells? 
Tenim l’urbà, el de terra i el bosc comes-
tible. L’hort urbà el fem en grans caixes 
de fusta, pots fer un cultiu més específi c 

com de fl ors i de reproducció de plantes, 
amb menys contaminació. En el que tenim 
a terra, hi ha dues parcel.les en què hem 
fet el tractament de la terra. Obtenim 
fruits que agafen més minerals i l’energia 
de la terra. La que està en procés és el 
bosc comestible. Estudies un clima, el 
reprodueixes de manera molt fi del i el 
que actua és la cooperació entre plantes: 
unes deixen nitrogen, les altres l’agafen. 
Aporten bona fauna i evites les plagues. 

És important un sistema de km0? 
Molt, perquè som habitants d’una casa 
que s’ha de cuidar. Si cuides la casa també 
et cuides a tu mateix. També tenim un sis-
tema de descalcifi cació que passa per una 
làmpara de raig ultraviolada que mata les 
bactèries i un sistema de fi ltres de carboni 
que la deixa molt bona i més saludable 
perquè no entren en joc contaminants de 
les ampolles de vidre o de plàstic.  

Un motiu pel qual hagi de venir.
Malauradament, la indústria alimentaria no 
prima la qualitat del producte sinó vendre 
molt i tenir el màxim de benefi cis. Invertir 
en alimentació saludable és benefi ciós per 
evitar córrer al metge. Oferim una pro-
posta molt interessat, molt creativa, molt 
saludable, sempre de temporada. 

Paula Erill
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Editorial

La gran batalla
del nostre temps

Ho va dir Owen Jones a ‘Chavs’ ja fa uns quants anys: com els perio-
distes poden explicar i refl ectir la realitat fefaentment si dues terce-
res parts de la professió en actiu pertany a la classe mitjana-alta? A 

l’Independent ho intentem aconseguir cada dia fent-nos ressò implícita-
ment del drama que suposa que a Gràcia hi hagi cada cop més promoci-
ons immobiliàries a preus rècord. Ningú encara ha superat els 2,7 milions 
d’euros que val un àtic a Can Dimoni, el bloc del carrer Torres que els nois 
molt macos de Desokupa es van encarregar de ‘netejar’. Precisió: aquest 
preu se superarà aviat amb els apartaments de la Torre Deutsche...

Com que és ben cert que les notícies posades unes al costat de les altres 
s’entenen millor, també és bo sa-
ber que per aquest preu de l’àtic 
de Can Dimoni, només a Gràcia 
hi ha 31 blocs sencers que es ve-
nen al millor postor, amb bitxo 
o sense, que en diuen, i mentres-
tant segueix a l’alça el fenomen 
de la partició d’habitatges de se-
gona mà, permesa per l’adminis-
tració, amb l’objectiu de vendre 
dos pisos pel doble o el triple del 
que valdria el pis original sol.

En aquest sentit, sonen molts cants de sirena: prohibició de fer hotels, 
les 80 peticions diàries que, segons el regidor Eloi Badia, rep l’Ajuntament 
de gent que no té on dormir i que acaba en pensions pagades pel muni-
cipi, ara els pisos prefabricats... És la guerra. És el mercat, amics, que di-
ria aquell. Sort als defensors del lloguer taxat a Vallcarca o a les entitats 
que amb l’aturada de l’hotel a la Torre Deutsche van parlar de posar dics 
a aquests taurons. Perquè per a la classe treballadora, la que és estranyar 
per a dues terceres parts dels periodistes, les bones notícies en aquesta 
qüestió no es veuen per enlloc.•

Carlos Zanón ha fet a ‘Taxi’ un bon retrat de l’actu-
al Barcelona i es perfi la com el millor dels hereus litera-
ris de les aventures del Pijoaparte de Marsé i de la W del 
Watusi de Casavella. Zanón se sap de memòria els barris 

i les cantonades, i ho espurga bé amb puntades musicals que Nando 
Cruz l’ajudaria a actualitzar amb el seu programa a BTV Ràdio ‘10.000 
fogueres’. Però tenim una esmena: pàgina 227, parlant del Banc 
Expropiat, i del Vinil “en una de las callejuelas adyacentes del merca-
do de la Abacería”. Acceptem ‘adjacent’ com a pròxim, però no exac-
tament a tocar... Només per tocar la pera.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

La Vaga Feminista i Novembre 
Feminista van convocar una concen-
tració i una marxa a 9 Barris, amb el 

lema 14F “Desmuntem Sant Violentín”, 
amb la fi nalitat de denunciar les violèn-
cies masclistes i remarcar el fet que cal 
que construïm relacions amoroses lliures 
de violència masclista, ja que els mites 
de l’amor romàntic perpetuen els este-
reotips de gènere i són la base de moltes 
relacions tòxiques. Aquest suposat ideal 
romàntic provoca l’acceptació, norma-

lització, justifi cació o tolerància de com-
portaments clarament abusius, ofensius i 
desiguals, que duen a un important dese-
quilibri de poder i són base i justifi cació 
de les violències masclistes. A més, el ca-
pitalisme imperant s’uneix a aquest mite 
patriarcal celebrant una festivitat basa-
da en el consum. Cal que no acceptem 
la compatibilitat de l’amor amb el mal-
tractament. No creure que el desenvolu-
pament personal està fora de nosaltres  
mateixes, en una altra persona, allò de 
“la meva vida no té sentit sense tu”; que 
l’amor és “lliurament total”, “donar-ho tot 
sense esperar res a canvi”; que la gelosia 
expressa amor. Diem prou i estem alerta 
vers relacions amoroses que ens posen 
en risc. Ens calen relacions ben-tractants, 
que tenen en compte l’altre, amors que 
cuiden i que són diversos!•

San Valentí

No hem de creure que 
el desenvolupament 
personal està fora de 
nosaltres mateixes

Ningú encara ha 
superat els 2,7 milions 
d’euros que val un 
àtic a Can Dimoni 

Cartes al director

Poema solidari refugiats

Soc de la terra
Vinc  del vent
Arribo del mar
Soc el somni d’una nit plena d’estels.
Vam arribar en una barcassa plena de per-
sones,
dones i homes: infants, àvies i avis molt 
grans,
del mar a la terra dins d’una tormenta 
dantesca, 
mullats, gelats, angoixats, abatuts…
no vam trobar cap cara coneguda, 
no enteníem les veus, 
no coneixíem la seva parla, 
el color de la pell i dels ulls eren diferents 
dels nostres….
¡nosaltres voliem la llibertat!

jo anava cantant soc del mar, 
soc del vent, soc de la terra que m’acull...
ara ja som al mediterrani!
 
Josep Lluís Rueda

Tot torna

Fa temps que veig la campanya de civisme 
al metro i la trobo molt encertada. Sembla 
que no calgui recordar que s’han de cedir 
els seients a les persones que ho necessi-
ten, que hem de pagar el bitllet (tot i que 
les tarifes són injustes), que no trepitgem 
amb els peus els seients, etc. Perfecte. 
Avancem molt a poc a poc perquè això 
ja hauria d’estar superat però acceptem 
que seguim treballant-hi. Ara bé, amb el 
mateix objectiu i amb l’ànim de fer cam-
panya pel civisme a tots els nivells de la 
ciutat, estaria molt bé que l’Ajuntament 
dissenyés una altra dirigida als motoris-
tes. Ja prou. Encara perdura allò de “hem 
de protegir les motos”. I als vianants? I 
als veïns? És una veritable vergonya que 
les motos tinguin aquests privilegis i cap 
mena de respete per la resta de ciutadans.

Mireia Rodríguez
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8 Opinió

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari

Opinió convidada
La 

setmana

Mala peça al teler

Lluís Bou

Yuval Noah Harari, historiador de la 
Universitat Hebrea de Jerusalem, 
està considerat un dels pensadors 

de referència de la modernitat. I una de 
les seves idees fortes és que basant-se en 
l’estricta normativa i a les ordres només 
es pot governar de forma satisfactòria un 
grup de fi ns a 200 persones. Per a grups 
més grans, per a la societat, no hi ha cap 
possibilitat de govern satisfactori si no va 
acompanyat del que ell en diu la fi cció, el 
que podríem denominar també la cultura.

És per això que l’enduriment de l’ofen-
siva judicial contra l’independentisme 
que pretén Mariano Rajoy, l’ús de la força 
de l’Estat “sense cap contemplació” com 
diu el ministre Íñigo Méndez de Vigo, aca-
barà amb la derrota del projecte unionis-
ta. Cada vegada que el govern espanyol 
reprimeix els polítics catalans, només el 
pot tirar endavant pagant el preu d’anar 
enrocant el projecte espanyol. El projec-
te passa a ser l’a por ellos. Ja no genera 
relats compartits amb Catalunya, i no 
agrada fi ns i tot a una part dels mateixos 
espanyols, perquè incorpora un deteriora-
ment democràtic. Sense que sigui possible 
cap alternativa a aquesta dinàmica, fora 
de Catalunya, per la inanició del PSOE i 
Podemos. L’a por ellos els ha noquejat. 

És evident que amb un escenari així el 
col·lapse del model només és qüestió de 
temps. Cap Estat s’aguanta amb només 
mesures repressives i cap sentiment de 
fraternitat compartida. Fins i tot les dic-
tadures intenten generar alguna mena de 
relat a banda de la repressió, per mante-
nir-se al poder. Però a Espanya només fun-
ciona ara el de l’enemic extern, i exclou 
cada dia una mica més Catalunya.•

Opinió convidada
Carles Salat, director de Ràdio Gràcia

Ràdio Gràcia: on som i on érem

L ’any 2003 Ràdio Gràcia era gestionada per l’empre-
sa Tecnoradio. La programació es basava en la radi-
ofórmula comercial. Les discogràfi ques campaven 
per la graella i l’objectiu era fer negoci i guanyar di-
ners. Això no és dolent en si mateix, però per l’emis-

sora era fatal: tancava la porta al barri, a les entitats i als 
veïns. El malestar veïnal es va canalitzar amb la platafor-
ma “Salvem Ràdio Gràcia”, integrada per entitats i perso-
nalitats gracienques. Reclamaven poder utilitzar l’emis-
sora que els pertanyia per difondre les seves activitats, 
opinions, desitjos, etc.

L’actitud valenta i decidida de “Salvem Ràdio Gràcia” va 
fer que Tecnoradio deixés el projecte. Va ser llavors que 
vam ser convidats a agafar les regnes de l’emissora amb 
l’encàrrec d’obrir les portes al barri. Per cert, la forta co-
mercialització de Tecnoradio va estar a punt de fer perdre 
la freqüència d’antena, el ja popular dial 107,7 FM. Una 
freqüència guanyada en les lluites dels anys 70, quan els 
veïns van saber fer-se seus espais de llibertat i un d’ells va 
ser, ni més ni menys, una freqüència pròpia. Les succes-
sives generacions de graciencs han sabut conservar com 
l’or aquesta presència al dial que garanteix i és l’ancorat-
ge de l’emissora de ràdio gracienca.

És bo recordar aquests orígens per saber d’on venim i 
on som. I ara som en una emissora que el barri, les enti-
tats i els voluntaris, han sabut capgirar: On abans hi ha-
via l’obsessió pel guany econòmic, ara hi ha la feina dels 
voluntaris; on abans hi havia el deliri de les audiències, 
ara hi ha programes dinamitzant i donant veu a àmbits i 
sectors locals que d’altra manera mai podrien accedir als 
grans mitjans de comunicació; on abans manaven les dis-
cogràfi ques ara hi tenim entitats sense ànim de lucre. La 
ràdio s’ha sabut guanyar un lloc al costat dels tradicionals 
mitjans graciencs, l’Independent i Gràcia Televisió, amb 
molta dignitat.

Aquest any fem 15 anys del projecte que es va iniciar el 
2003. La resposta del barri al llarg dels anys ha estat es-
pectacular. Volíem una ràdio de qualitat, i programes que 
no fossin mers projectes individuals, sinó que represen-
tessin els diferents sectors socials graciencs. Als volunta-
ris els hem exigit molt, i ells han respost doblant l’aposta, 
la feina i la qualitat. De la resposta dels voluntaris a l’exi-
gència de seriositat no em puc allargar, però sí explicar 
una anècdota: fa poc, un director de programa penjava a 
twitter la fotografi a d’un full escrit a mà i el següent mis-
satge: “Preparant el programa al metro... Amb el menjar a 
la gola encara! Visca el dilluns (mode irònic off)!”. Potser 
a part d’irònic el mode era heroic, però aquesta és la fi lo-
sofi a de la feina voluntària a la ràdio. 

Gràcia s’ha de sentir molt orgullosa de la seva ràdio, 
perquè la fa molt bé. Onze premis als voluntaris i als pro-
grames (9 Vila de Gràcia, un Arlequí a la programació de 
teatre, i un de Comunicació Social de Barcelona) així ho 
acrediten. Per molts anys a tots els voluntaris que heu fet 
i feu Ràdio Gràcia!. •

Carles Salat i un grup de nens visitant la ràdio. Foto: Cedida
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Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Exposicions
Fins al 22 de febrer
Exposició Tots els temes porten a l’art. 
Mostra de pintures i dibuixos de Joan 
Cabanas Soler. L’artista està buscant a 
on pot anar a parar, deixant anar la seva 
imaginació, el seu traçat i la seva petja-
da: “La meva pinzellada es gruixuda, amb 
contrastos de foscs i clars. Si convé detall 
o pinzellada fi na, també l’ocupa, però pre-
dominen els traços, forts i valents, que 
denoten una llibertat d’expressió impor-
tant”.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 28 de febrer
Exposició Els barris de Gràcia: Espais de 
convivència. Tracta de mostrar els resul-
tats de la feina diagnòstica portada a ter-
me per la FAVB i les associacions veïnals 
del districte sobre el territori gracienc des 
de fa més d’un any. Incorporen dibuixos 
fets pels nens i les nenes de primària que 
confi guren “els barris amb ulls d’infants”.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6)

Fins a l’1 de març
Exposició Young Art. Exposició de tre-
balls dels alumnes de batxillerat artístic 
de Jesuïtes de Gràcia - Col•legi Kostka. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Pl. Vila de 
Gràcia, 2) 

Fins al 3 de març
Exposició Mandales, a càrrec de l’Espai 
de gent gran del Coll. Primera mostra 
d’obres fetes amb aquesta tècnica i elabo-
rades per les usuàries de l’Espai de gent 
gran del Coll.
Centre Cívic El Coll – La Bruguera (Aldea, 
15)

Fins al 14 de març
Exposició Mirades solidàries. Fotografi es 
presentades per les ONG del Districte 
de Gràcia, que treballen la Cooperació 
Internacional, a la quarta edició del 
Concurs Fotogràfi c Gràcia Solidaria.
CC La Sedeta (Sicília, 321) 

Fins al 2 d’abril
Exposició Dones de Barcelona, Itineraris 
històrics. Presentació d’imatges i tex-
tos elaborada per la Regidoria de Dona i 
Drets Civils i els Consells de Dones dels 
Districtes de Barcelona i cedida pel CIRD 
de l’Ajuntament de Barcelona. Les imat-
ges van ser seleccionades dels deu vo-
lums de la col•lecció Dona i Moviments 
Urbans (1996 i 2015) sota la coordinació 
de la historiadora Isabel Segura, que posa 
de relleu el protagonisme de les dones de 
Barcelona en la construcció de cada dis-
tricte de la ciutat. S’estructura en eixos 
temàtics: el treball domèstic i d’atenció, el 
treball remunerat i les accions comunità-
ries i polítiques.
CC La Sedeta (Sicília, 321) 

Fins al 3 d’abril
Exposició BCNegra 2018: Jordi Benet, fos 
a negre, de Joaquim Noguero, organit-
zada amb la col•laboració de la crítica 
d’art, dibuixant i experta en còmic Mery 
Cuesta. Jordi Benet concentra la història 
del còmic d’aquest país (de la Bruguera 
al còmic francobelga i el mercat nord-
americà; del còmic infantil al còmic per a 
adults; de ser una icona a Barcelona a en-
viar un autèntic Torpedo al públic mun-
dial) on es mostra el seu món creatiu, una 

metròpoli habitable que és qualsevol cosa 
tret de tranquil·la. 
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20 – 22)

Actes
Divendres 16 de febrer
Jocs: Activitats de dinamització educati-
va a l’Escola Montseny dins el programa 
de Patis oberts.
Escola Montseny (Torrent del Remei, 
2*10) a les 17h

Conferència: “Quan Barcelona tenia gana. 
Els pobles agregats”. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15) a les 
19h  

Debat: Presentació de “Jornada”, nou di-
ari des de l’esquerra transformadora i el 
feminisme, dirigit per Laia Altarriba.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34) a 
les 19h

Concert: La Mare, Oye! Sebas & El Combo 
Guánabi. 
Alfa Bar (Gran de Gràcia, 36) a les 21h 

Concert: Fontana’s Rock! 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190 – 192) a les 22h 

Espectacle: “Korrontzi dantzan”. 
CAT (Trav. de Sant Antoni, 6) a les 22h 

Concert: Roig!
Almo2bar (Bruniquer, 59) a les 22h 

Dissabte 17 de febrer
Menjar popular: Sardinada popular amb 
motiu del 125è aniversari del mercat de 
l’Abaceria.
Mercat de l’Abaceria Central (Puigmartí, 
17) a les 12h

Concert: Col•lectiu de músics Tintorería 
la Viuda.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59) a les 21.30h 

Concert: 4TheFrank + Big Funk Theory + 
The Crabtones.
AlmodóBar (Grassot, 36) a les 21.30h 

Diumenge 18 de febrer
Itinerari: 5a edició de la ‘Passejada en 
roda petita’.
CE La Salle Gràcia (Pl. del Nord, 14) a les 
11h

Espectacle familiar: Titelles: “L’Agustinet, 
el Pepitu Campanar i el drac de 
Banyoles”. 
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6) a les 
12h

Concert: Homenatge a Maria Laffi  tte. 
CAT (Església de Santa Maria de 
Porqueres) a les 12h 
 
Teatre: Sotacabina: Golden Joe.
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 10) a les 
18h 

Teatre: “Los puntos cardinales” amb 
Bakastei Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321) a les 18h

Dilluns 19 de febrer
Xerrada: L’Aventura de conèixer - Visions 
de la ciència:”Feynman i l’evolució de la 

ciència al segle XX”. Ciència, humor i vida 
als llibres de Richard Feynman.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104) a les 19h

Dimarts 20 de febrer
Concert: Corrandaescola. 
CAT (Trav. de Sant Antoni, 6) a les 9.30h

Club de lectura: Alícia al País de les 
Meravelles i A través del mirall, de Lewis 
Caroll. 
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34) a 
les 12h
 
Concert: Sweet gipsy swing nights. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59) a les 21h 

Dimecres 21 de febrer
Concert: Les Vespres: Marcel Casellas, 
Berta i Laia Vallès. 

CAT (Trav. de Sant Antoni, 6) a les 21.30h 

Dijous 22 de febrer
Docufòrum: Temps d’écoute. 
CC El Coll (Aldea, 15) a les 19h 
 
Concert: A ciegas. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59) a les 21.45h 

Concert: Taena & April in Red. 
Alfa Bar (Gran de Gràcia, 36) a les 21.45h 

Divendres 23 de febrer
Taller: Ecomenstruació.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34) a 
les 18h

Tertúlia: Dret a l’habitatge.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34) a 
les 19h

Entitats

Amb el suport de

Divendres 16 de febrer
Teatre: Sotacabina: Golden Joe.
Lluïsos (Pl. del Nord, 10) a les 20.30h

Dissabte 17 de febrer
Ball folk: Orquestrina trama, Aires del 
Montseny i Cia. Torreta. 
CAT (Pl. Anna Frank, s/n) a les 21h

Diumenge 18 de febrer
Teatre: XXXIè Concurs de Teatre Català a 
Gràcia: Aires de família. 
El Centre (Ros de Olano, 9) a les 18h

Dilluns 19 de febrer
Club de lectura: La ciutat cansada de 
Maria Cabrera. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 10) a les 
19.30h

Dijous 22 de febrer
Itinerari: Fabra i Coats. 
CC La Sedeta (Sant Adrià, 20) a les 9.45h

Dimecres 23 de febrer
Concert: Raquel Lúa i Amaia Miranda.
CC La Sedeta (Sicília, 321) a les 21h 

Concert: Nuevo Mester de Juglaría, pre-
sentació disc Gabarrerías. 
CAT (Pl. Anna Frank, s/n) a les 22h

Divendres 23 de febrer
Debat: Dret a l’habitatge, és possible un 
lloguer just i digne a Barcelona. Amb 
Marta Raga, del Sindicat de llogaters de 
Barcelona, Joan Balanach, de la FAVB, i 
Robert Soro.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), 
a  les 19h

Miquel Gil i Pep Gimeno ‘Botifarra’ 
presenten ‘Nus’ al Tradicionàrius 
Nus és l’espectacle conjunt de Miquel Gil i Pep Gimeno ‘Botifarra’, un nus de 
complicitat entre dos cantaors valencians musicalment diversos però lligats pel fi l 
de la música valenciana. Les dues veus més signifi catives de la tradició valenciana 
del moment brinden al públic l’ocasió de gaudir d’un espectacle en format íntim 
a mode de viatge musical per la tradició del folk i el roots del País Valencià. 

Dijous 22 de febrer a les 21.30 h al CAT (Pl. Anna Frank, s/n)

Recomanem
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Silvia Manzanera

Amb l’objectiu d’oferir 
una programació esta-
ble de música en viu que 
contribueixi a ampliar 
l’oferta de la Vila, que 

als darrers anys ha vist com al-
guns dels seus punts emblemàtics 
tancava, Casa Vall -l’històric bar de 
plaça Rovira- intensifi carà a partir 
d’aquest mes els concerts en una 
proposta que va arrencar ara fa 
un any. Així, cada dijous i dissabte 
al vespre tindrà lloc una doble ac-

Actuació recent a Casa Vall, a la plaça Rovira, que tindrà una programació estable setmanal . Foto: Cedida

tuació de músics o grups d’estils i 
gèneres diferents. “Vam començar 
amb dos o tres concerts al mes i 
amb formats més petits o íntims 
per provar i ara farem el salt per-
què hi hagi dos concerts setmanals 
i molta més varietat musical”, ex-
plica Sebastián Reyes, impulsor de 
la iniciativa i l’artista amfi trió que 
comparteix cartell amb els músics 
convidats. 

El cartell de febrer el confor-
men el cantautor Esteban Faro 
(17-F), Flora Kovats (swing, vintan-
ge jazz i samba brasilera, el 22) i  
Meli Melo (folklore llatino ameri-
cà i francès que s’ajunta amb l’uni-
vers del jazz, el 24 de febrer). “És 
cert que abans hi havia molts més 
espais on es programava música 
en directe però hi ha també mol-
ta por per part dels locals de tenir 
problemes amb els veïns”, afegeix 
Reyes, “ningú es vol arriscar a que 
el multin”.

Qui torna al circuit de músi-
ca en directe és l’Heliogàbal, que 
també acollirà de nou els concerts 
del festival Ronda, que arrencarà 
al CAT el proper 12 de març amb 
l’actuació de Lee Ranaldo Electric 
Trim Trio. La resta de concerts 
serà al local de Ramón y Cajal, i 
inclourà The New Raemon (14 de 
març), que visitarà els “amics de 
l’Helio” en motiu del 10è aniversa-
ri de A propósito de Garfunkel.•

Big OK, Sr. Canario i Matagalls. 
Aquesta setmana i la següent 
seran les primeres que l’Helio 
programarà concerts dijous,  
divendres i dissabte nit, a més 
d’acollir els concerts del Ronda. 
Big OK (grup del Paul Fuster), 
actua divendres 16, Sr. Canario 
(Dani Vega de Mishima), dissabte 
24, i Matagalls, dijous 21.

Gràcia suma nou espai 
de música en viu amb el 
cicle Casa Vall de Rovira
The New Raemon engega el Ronda a l’Heliogàbal el 14 de 
març, que serà de nou seu del festival i torna a programar 
actuacions al local dijous, divendres i dissabte nit

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• La forma del agua. 16.05, 19.05, 

22.05.
• Ferdinand. Ds, dg, 15.50.
• El cuaderno de Sara. Dv, dl, dm, 

dc, dj, 15.50, 18.05, 22.30. Ds, dg, 
18.05, 22.30.

• El gran showman. 20.20.
• Cincuenta sombras liberadas. 

15.50, 18, 20.15, 22.30.
• 15:17 Tren a París. 16.05, 18.10, 

20.15, 22.20.
• 3 anuncios en las afueras. 20.05.
• Cavernícola. Dv, dl, dm, dc, dj, 

18.05. Ds, dg, 16.05, 18.05.
• Perfectos desconocidos. Dv, dl, 

dm, dc, dj, 18.05, 22.25. Ds, dg, 
22.25.

• C’est la vie. 16.15, 19.15, 22.15.
• Los archivos del Pentágono. 

16.05, 19.05, 22.05.

• El hilo invisible. 16.10, 19.10.
• El corredor del laberinto: La 

cura mortal. 22.00.
• Black Panter. 16.00, 19.00, 22.00.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Petzi i la mar salada. Ds, 16.00.
• El diari de la Florentina. Dg, 12.
• Grand Prix a la muntanya dels 

invents. Dg, 17.00.
• La revolta dels contes. Ds, dg, 

16.30.
• El autor. Dc, dj, 22.00.
• Celestial Camel. Dv, ds, dm, dc, 

dj, 16. Dg, 12, 16. Dv, ds, 18, 22. Dg, 
dc, dj, 18, 20, 22. Dl, dm, 18, 20.

• Sin amor. Dv, ds, dl, dm, dj, 17.30. 
Dg, 19. Dc, dj, 21.50.

• Tierra fi rme. Dv, 22. Dm, dc, dj, 
19.50.

• Ulu, un latido universal. Dj, 20.
• Estiu 1993. Dv, dj, 16, 18. Ds, 18. 

Dg, 12, 18. Dl, 18, 20. Dm, dc, 16, 
18, 20.

• Deixar anar – Utzi Joaten. Dv, 20.
• Converso. Ds, 20.00.

• Errementari. Ds, 22.00.
• Elkarrekin – Together. Dg, 20.00.
• Mujeres al frente. Dv, 20.
• Until Ahmad Returns. Ds, 20.00.
• Alceste. Dc, 17.00.
• Da Suïssa. Dv, ds, 21.30.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748]
• Sala1: La llamada. 16.00, 18.00. 

20.00. Feliços somnis. 22.00. 
• Sala 2: Animal de companyia. Dv, 

dl, dm, dc, dj, 16, 18, 20. Ds, dg, 
18, 20. Detroit. 22..

• Sala 3: Atòmica. 15.50, 18.00, 
20.10. Amazona. 22.15. 

• Sala 4: El jugador de ajedrez. 16, 
18, 20. Incerta glòria. 22. 

Texas nanos. En català i 3€.
• Iqbal i la fórmula secreta. Ds,16. 

Dg, 12, 16. 
• Ballerina. Dg, 12.00. 
• Nadó en cap. Dg, 12.00. 

Verdi. Verdi, 32. 
• Garabandal, solo Dios lo sabe. 

Ds, dg, 11.30, 16.00. Dv, dl, dm, 
dc, dj, 11.30.

• La forma del agua. 11.30, 16.00, 
17.50, 20.10, 22.30.

• La librería. Dv, dl, dm, dc, 11.30, 
16, 20.20. Ds, dg, 16, 20.20. Dj, 
11.30, 16.

• Los archivos del Pentágono. 
18.10, 22.30.

• 15:17 Tren a París. Ds, dg, 18.20, 
22.30. Dv, dl, dm, dc, dj, 16, 18.20.

• Call me by your name. 20.10, 
22.30.

 • C’est la vie. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
16, 18.10, 20.20, 22.30. Dm, 16, 
18.10, 20.10, 22.30.

• Handia. 16.00.
• El instante más oscuro. Dv, ds, 

dg, dl, dc, dj, 18.10.
• Wonder wheel. 20.30.
• The disaster artist. Dv, dl, dm, 

dc, dj, 22.30.
• Extraños en la carretera. Ds, dg, 

13.05.
• Los desheredados. 11.30.
• The Party. Dv, dl, dm, dc, dj, 12.

• La abeja Maya: los juegos de la 
miel. Ds, dg, 11.30.

• Cavernícola. Ds, dg, 11.30.
• La revolta dels contes. Ds, dg, 12.
• Amantes. Dj, 20.15.
• Murillo, el último viaje. Dm, 

11.30, 18.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Tres anuncios en las afueras. 

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.
• The Party. 16, 17.50, 21.05, 22.30.
• El hilo invisible. Dv, ds, dg, dl, dc, 

dj, 17.25, 19.50, 22.15. Dm, 17.25, 
22.15.

• Loving Vincent. 19.15.
• The Florida Project. 18.10, 20.20, 

22.30.
• Garandabal, solo Dios lo sabe. 

Dv, dl, dm, dc, dj, 16.00.
• El cuaderno de Sara. Dv, dl, dm, 

dc, dj, 16.00.
• Cavernícola. Ds, dg, 16.25.
• La abeja Maya: los juegos de la 

miel. Ds, dg, 16.10.
• Sin rodeos. Dm, 20.15.

L’activista 
literària Sylvia 
Arthur, a la 
Vila de Gràcia

L’escriptora londinenca exre-
sident a Jiwar, Sylvia Arthur, 
presentarà el 22 de febrer a 

la biblioteca Vila de Gràcia la re-
alització del seu somni: l’obertu-
ra d’una biblioteca a Ghana, el 
país natal del seus pares, l’única 
del país amb servei de préstec. 
Arthur creu que les biblioteques 
poden jugar un rol molt impor-
tant a l’Àfrica, pel potencial que 
tenen per se a l’hora d’encarar 
prejudicis i pressions socials.  
Des de fa dos mesos usuaris de 
tta la ciutat d’Accra han fet seva 
la iniciativa i un públic divers 
s’acosta a la biblioteca, des de 
militars a escolars. També va 
aconseguir fi nançament per a 
un projecte especialment pensat 
per a noies entre 12 i 17 anys, un 
espai biblioteca-menjador juve-
nil. La presentació a Gràcia serà 
una mena d’antídot en contra de 
les paraules de Donald Trump 
sobre els “països de merda” i en-
senyarà el costat més amable i 
diferent del país africà. 

S.M.

Titelles ‘Jai el 
mariner’, de 
Zipit Company, 
a Lluïsos Teatre
Lluïsos Teatre ha 
programat pel diumenge 
25 de febrer l’obra ‘Jai el 
mariner’, un espectacle 
de titelles amb de fi l i 
actors, sense text i on la 
música fa de fi l conductor. 
Es tracta de la història de 
tres comediants que van 
de port en port explicant 
aventures de mar i arriben 
per narrar l’experiència 
de Jai i el seu viatge cap a 
l’amor de la Marie Claire. 
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de Gràcia
Albert BenetAlber

L a participació de l’Europa en la primera edició del 
Campeonato Nacional de Liga de Primera División, 
l’any 1929, és vista avui com una efemèride irrepeti-
ble per a tots els socis. Certament, costa molt d’en-
tendre com va ser possible que un equip sense gai-

rebé recursos econòmics formés part de la l’elit del futbol 
espanyol. Però la tenacitat dels directius graciencs i el su-
port dels clubs que formaven part del grup anomenat ma-
ximalista van fer possible la presència europeista entre els 
10 clubs escollits. 

D’aquella primera edició de la lliga, crida l’atenció el fet 
que l’Europa va jugar com a local en tres camps diferents. 
Dels nou partits a casa, cinc es van disputar al feu propi 
del Guinardó, situat darrere la caserna de cavalleria de la 
Travessera; dos a Les Corts i dos més a l’Estadi de Montjuïc. 
L’experiment va donar bons resultats esportius però no pas 
tots els diners que el club va preveure ingressar. 

Al feu escapulat, els graciencs van derrotar l’Athléti-
co de Madrid (4-1), la Real Sociedad (4-3) i el Racing de 
Santander (4-1). Van empatar contra el Real Unión (3-3) i 
van perdre contra l’Espanyol, vigent campió de Catalunya 
i Espanya (0-3).

A les Corts, l’Europa hi va jugar el seu primer par-
tit de lliga a la ciutat. Després d’una derrota excessiva a 
Chamartín (5-0), en la jornada número 2, els escapulats 
havien de rebre l’Arenas de Getxo al Guinardó. Aquell ma-
teix diumenge 17 de febrer del 1929, però, hi havia progra-
mat un Barça-Real Madrid. Davant d’aquesta coincidència 
horària i en veure que l’equip basc no va accedir a jugar 
el dissabte, la directiva de l’Europa va proposar a la del 
Barcelona de jugar els dos partits a Les Corts i repartir-se 
el taquillatge. L’acord es va fer realitat i aquella setmana 

es van poder publicar els anuncis del programa doble: CD 
Europa-Arenas Club, a les 2 i FC Barcelona-Real Madrid, a 
les 4. Dos partits per només 3’10 pessetes (un de sol ja en 
valia 2´10).

El públic barceloní no va fallar i pràcticament va omplir 
de gom a gom les graderies. A més, a més, aquella tarda, 
l’Europa va deixar enrere els fantasmes que havien sor-
git arran de l’eliminació prematura en la copa, contra el 
València i va delectar els seus seguidors amb una victòria 
clara i merescuda contra l’Arenas (5-2). Cros va anotar el 
primer gol gracienc en la lliga. El Barça, en canvi, tot i que 
va acabar guanyant la lliga, va perdre a casa contra el Real 
Madrid (1-2), que va anar líder fi ns a la darrera jornada.

Contra el Real Madrid, precisament, l’Europa va jugar el 
segon partit com a local a Les Corts, també de teloner d’un 
Barcelona-Racing. Es jugava la primera jornada de la sego-
na volta i els escapulats van delectar la parròquia local amb 
un golejada idèntica a la que va rebre l’Arenas (5-2). Segons 
els cronistes, els graciencs, que van vestir blaus, van mane-
gar els blancs com van voler i van fer reviure als seus segui-
dors les sensacions d’anys enrere.

El tercer escenari que va acollir l’Europa com a local va 
ser l’estadi de Montjuïc, construït amb motiu de l’Exposi-
ció Internacional de Barcelona del 1929. Allí, els escapu-
lats hi van jugar dos partits consecutius corresponents a 
les jornades 14 i 15, contra l’Athletic Club i el Barça, res-
pectivament. Els dos partits van ser un fracàs de públic 
però l’Europa va empatar-los tos dos (1-1). Com a visi-
tant, en canvi, l’Europa va fer aigües i només va guanyar 
un partit, a Irún (2-3). Un fet que avui agradaria a l’irònic 
Joaquín Luna, qui es queixa que enguany l’equip li fot el 
salt lluny del Nou Sardenya.•

Gràcia Escapulada

Tres camps diferents 
L’equip que va debutar a les Corts: Florenza, Bestit, Xifreu, Vigueras, Alcoriza, Usunaga, Cros, Gámiz, Soligó, Mauricio i Ramonzuelo. Foto: A. Pujol

La torratxa

Què hi ha del 
meu cotxe?  
Luis Ángel 
Fernández 
Hermana

Més i més ciutats van tancant vies i 
barris per protegir-se del caos del 
trànsit rodat. Per calmar al per-

sonal, els administradors amaneixen les 
decisions amb ingredients com “lluitar” 
contra el canvi climàtic o defensar la sa-
lut pública. Però el personal no es calma. 
A l’inrevés. Quan apaga la llum i enfonsa 
el seu caparró en el coixí, el personal so-
mia com a mínim amb aquell magnífi c 
4x4 que mola fi ns a l’orgasme.

La parella del personal somiador és 
el fabricant de cotxes. El seu paper con-
sisteix a exposar impúdicament a l’aire 
lliure un nodrit catàleg de pornografi a 
amb rodes. Trastos de corbes insinuants 
i colors impactants, per descomptat intel-
ligents i capaços de superar les habituals 
incompetències humanes. A més a més, 
exhibeixen atributs excitants: una con-
ductora o conductor imponents, mai se 
sap per què i per a què, o si aquesta és la 
condició necessària per a arribar a aquest 
lloc sense ciutats a la qual es dirigeixen. 
Mentrestant penetren dunes gegantines 
o escalen muntanyes escarpades, tot ple-
gat, sense major agitació.

En què pensarà aquesta gent, a part 
d’en la seva cartera? Amagaran aquí 
aquest discurs fal·laç: “Vull un món mi-
llor per als meus fi lls i els meus néts”? I 
en què estaran pensant les administra-
cions? Si d’aquí res el 80% de nosaltres 
anem a viure en ciutats, necessitem exer-
citar-nos ja en la presa de decisions col-
lectives en l’àmbit del què és urbà. No en 
el ordeno y mano de sempre els resultats 
dels quals coneixem de sobres. Allò urbà 
és un territori complex en el qual, sense 
necessitat de conrear, afl ora en un sospir 
el confl icte, el reclam i la irritació. Sense 
projectes viables col·lectius, governats, 
segons sigui el cas, pels mateixos ciuta-
dans interessats en el seu funcionament, 
no superarem el temor que el capsigrany 
de torn ens reclami el seu dret a posseir i 
utilitzar un cotxe i, després, quan vinguin 
mal dades, protesti agrament i ens res-
ponsabilitzi a tots per haver-li permès.•


