
100 dies de Casa Vicens: 30.332 
visitants, 27% catalans, i dos de 
cada tres barcelonins són veïns
La casa museu de Gaudí del carrer Carolines supera sense aglomeracions 
els primers mesos amb un 44% de venda online i 323 persones de mitjana 

El Grup Mandarín 
gestionarà com un 
hotel els serveis de 
la Torre Deutsche
P4

La Guàrdia Urbana 
ja multarà aquesta 
setmana les motos 
mal aparcades a 
la Via Augusta
P14

Petits grups de visitants i passavolants, davant de Casa Vicens, aquesta setmana Foto: Albert Vilardaga

Albert Balanzà

L a Casa Vicens, el primer 
projecte de Gaudí reobert 
al públic des del 16 de no-
vembre com a casa museu, 
compleix aquest divendres 

els primers 100 dies de funciona-
ment i ja disposa d’un primer per-
fi l real del visitant per contrastar-
lo al pla d’impacte turístic que va 
dissenyar en el pla teòric abans de 
l’obertura. En aquests cent dies de 
gràcia inicials, el resultat, segons 
apunta a l’Independent el seu di-
rector, Joan Abellà, és satisfactori, 
sense aglomeracions ni molèsties, 
però amb la cautela interna que 

mereix el fet que no hagi arribat 
encara la temporada alta.

Les xifres ofi cials concreten un 
total de 30.332 visitants, als quals 
s’hi han de sumar uns dos mil 
convidats que han entrat a Casa 
Vicens tant en les preinauguraci-
ons veïnals com en la inauguració 
i en contactes sectorials. La mitja-
na de visitants, 323 persones dià-
ries, se situa per sota del màxim 
de 550 diaris en les deu hores de 
funcionament de l’espai. Un 44% 
de la venda s’ha fet online. Com a 
detall important, la procedència 
del visitant s’ha localitzat més del 
previst: un 26,8% del visitant és 
català, i entre els barcelonins, dos 
de cada tres són veïns. Pàgina 3
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2 Política
Breus

Ciutadans preveu 
no tenir nou 
conseller en el 
ple de març
La coordinadora de 
Ciutadans de Gràcia ja 
s’ha reunit per fer front a 
la crisi que ha comportat 
la destitució per part 
del partit a Barcelona 
de Luis Calonge com a 
únic conseller del grup 
municipal al Districte. 
No obstant això, el 
partit taronja preveu no 
tenir designat encara 
el substitut de Calonge 
perquè s’estreni ni en la 
junta de portaveus de la 
setmana que ve ni en el 
ple de dijous que ve 1 de 
març. 

ServidorsCAT 
explica a Lluïsos 
afectacions 
múltiples pel 155
L’ Associació ServidorsCAT 
va presentar el passat 
dimecres les xifres del 
tercer informe de danys de 
l’aplicació de l’article 155 
de la CE sobre Catalunya. 
L’informe conclou que hi 
ha: 5 membres del Govern 
a l’exili; 10 persones 
empresonades; 10 
persones detingudes; 254 
cessades; 24 organismes 
suprimits o dissolts; 16 
organismes intervinguts; 
108 iniciatives 
normatives decaigudes; 
12 nomenaments de 
càrrecs pel Gobierno; 
92 afectacions en la 
contractació; 12 activitats 
cancel·lades o suspeses; 
21 línies de subvencions 
aturades; i 8 casos 
en que hi ha hagut 
pèrdues d’oportunitat 
econòmiques.

El PSC tornarà a tenir 
local propi i el PDeCAT 
ja prepara el trasllat
Els socialistes marxen de Torrent d’en Vidalet 32, actual 
Ateneu Roig, a Montseny 36 i els nacionalistes van a Terol 13

Albert Balanzà

Afinals de 2015 el PSC va 
passar de ser llogater únic 
a rellogat de l’Ateneu Roig 
en l’històric local que els 
socialistes graciencs ha-

vien tingut sempre a Torrent d’en 
Vidalet. Tot es va recol·locar en un 
despatx i encara es va mantenir a 
dures penes la sala d’actes Albert 
Musons. Era el temps que la seu na-
cional de Nicaragua també es va po-
sar en venda. 

Curiosament, aquesta setmana, 
quan el partit ha estrenat la nova 
seu del Poblenou, l’agrupació lo-
cal ja disposa de les claus del que 
serà la nova seu gracienca al carrer 
Montseny 36, gairebé davant per 
davant del Teatre Lliure, en un am-
pli local de 160 metres quadrats que 
havia estat ofi cines i magatzems de 
la cadena d’electrodomèstics Milar. 

El PDeCAT, per la seva banda, 
ja tenia coll avall des de l’any pas-
sat que Astúries 11 tenia els dies 
comptats, sigui perquè funcionava 
d’aval de processos judicials oberts 
sigui per la pressió immobiliària. 
Sense pressa però sense pausa, 
des del juny, l’assemblea local va 
començar a buscar i aquesta set-
mana la seva presidenta, Núria 
Balada, ha confirmat que Terol 
13, una antiga impremta, entre 
Revolució i Torrent de l’Olla, serà 
el nou espai del partit. “És molt 
similar a l’anterior i alhora molt 
cèntric”, explica Balada. El local té 
uns 100 metres quadrats, amb es-
pai per a ofi cines i sala d’actes. La 
setmana que ve es farà una visita 
oberta a la militància. Es dóna la 
circumstància que Terol 13 també 
havia estat objectiu del PSC. Tant 
socialistes com nacionalistes con-
fi en a inaugurar els dos nous es-
pais després de Setmana Santa. •

Montseny 36, el nou local llogat pel PSC. Foto: A. V. Terol 13, el local on es traslladarà el PDeCAT. Foto:A. V.

La sala Albert Musons també es 
trasllada. La sala d’actes que el 
PSC tenia a Torrent d’en Vidalet 
i que l’Ateneu Roig va mantenir 
(amb algun intent de substitució) 
es traslladarà a Montseny 36. 
Fonts socialistes han apuntat que 
utilitzaran la mateixa placa.

“No és veritat que no fan falta els 
locals als partits; qualsevol comu-
nitat necessita un espai de troba-
da”. Així reivindica el primer secre-
tari dels socialistes graciencs, Jesús 
Jiménez, aquest retorn a la norma-
litat perduda el setembre de 2015. 
“Ens vam trobar fent executives 
d’urgència en bars perquè no tení-
em sala reservada a l’Ateneu Roig”, 
apunta Jiménez.

Els socialistes graciencs, després 
de recerques sense èxit a Grassot i a 
la Salut (i negatives a la Vila), valo-
ren el “component cèntric” del nou 
espai, segons Jiménez. El nou local 
té una planta de 120 metres qua-
drats, on hi ha espai per a ofi cina i 
una sala oberta amb capacitat per 
a 60 persones, a més d’un altell de 
40 metres quadrats per a una altra 
sala de reunions, offi  ce i magatzem.
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Casa Vicens: 30.332 
visitants, 27% catalans, 
i un 58% veïns de Gràcia 
La casa museu del carrer Carolines supera els primers 100 dies 
amb un 44% de venda online i 323 persones de mitjana diària

Albert Balanzà

L a Casa Vicens ha creuat 
aquest divendres la línia 
simbòlica dels 100 dies de 
gràcia com a casa museu 
oberta al públic i, si bé la 

temporada baixa demana una 
certa cautela, ja dóna pistes del 
ritme i del perfi l de visitants que 
s’hi mostren interessats: un total 
de 30.332 visitants han pagat en-
trada fi ns dilluns passat, fet que 
signifi ca una mitjana de 323 perso-
nes diàries. Amb el màxim estipu-
lat en 550 visitants en les deu ho-
res d’obertura, deixant entrar 20 
persones cada 20 minuts, els dis-
sabtes i els diumenges són ara els 
dies de més afl uència (580 tiquets 
venuts dissabte passat, 500 diu-
menge, però 346 aquest dimarts). 
La venda online, en tot cas, enca-
ra té recorregut: un 44% dels vi-
sitants han optat per aquesta via. 
“Volem vendre el 100% online en 
tres anys”, apunta Joan Abellà, di-
rector de Casa Vicens.

L’arrencada, que va generar una 
certa inquietud veïnal per l’impac-
te al barri, s’ha produït sense aglo-
meracions, amb alguna excepció 
en els migdies de cap de setma-
na, però les dades ofi cials del per-
fi l de visitant matisen la temuda 
allau turística. El grup més nom-
brós de visitants és el turista euro-
peu (40%), amb italians, francesos 
i holandesos com a nacionalitats 
destacades. Però just després, amb 
un 26,8% el segon grup ja és el ca-
talà, sobretot barceloní. “Prevèiem 
entre un 10% i un 20% en l’arren-

anomenades experience sunri-
se i sunset per a visites que volen 
pagar una mica més (quatre eu-
ros més per cap) i tenir la casa 
en solitari per fer el recorregut 
abans o després de l’horari ofi ci-
al. “Contrapronòstcic ens hem tro-
bat que això ho compra molt el pú-
blic local”, diu Abellà. A partir del 
15 de març hi haurà noves experi-
ence amb còctel i l’espai se segui-
rà aprofi tant per acollir sopars es-
pecials amb motiu de la fi ra IBTM 
o el Mobile o actes com el que 
aquesta setmana ha organitzat la 
Fundació Irla. •

L’interior de Casa Vicens, a la planta baixa, prop de l’entrada principal. Foto: Cedida

Les ‘experience’, 
que han atret 
públic local 
“contra pronòstic”, 
s’amplien al març 

cada”, admet amb sorpresa Abellà. 
Pel que fa a la resta de grups, un 
11,5% és espanyol, un 10,2% és 
asiàtic, amb Japó, Xina i Corea 
del sud destacats i un 6% ve dels 
Estats Units.

Hi ha, però, una altra dada que 
concreta més l’assistència local a 
Casa Vicens: almenys dos de cada 
tres visitants barcelonins són ve-
ïns, xifra que surt del 58,3% de 
graciencs i del 15,3% de veïns 
del limítrof Sarrià-Sant Gervasi. 
Segons la direcció de Casa Vicens, 
l’obertura de l’espai ha aixecat ex-
pectació local entre un veïnat que 

diu “ho he vist sempre, no hi havia 
entrat mai i hi vull entrar”.

A banda d’aquestes xifres, en 
paral·lel, Casa Vicens també ha 
arrencat més tímidament les 

El segon 
mercat ecològic 
FemVallcarca es 
farà el 7 d’abril
La placeta del metro de 
Vallcarca, després de la 
primera experiència del 
passat 13 de setembre, 
tornarà a acollir el 7 d’abril 
el segon Fem Mercat de 
productes ecològics. 

Breus

El pregó polític 
de Sant Medir 
rep crítiques i 
aplaudiments
Amb la marxa d’una colla 
i crítiques posteriors 
de romeus i romeves a 
Ràdio Gràcia (i una reunió 
calenta aquest dimecres a 
la Federació), el pregó de 
Sant Medir d’Eva Piquer 
ha tensionat l’ambient 
previ de la festa del 3 de 
març. La periodista va 
basar la seva intervenció 
a demanar la llibertat 
dels presos polítics i a 
reivindicar el paper de la 
dona. PSC i PP també ho 
van criticar. El regidor, 
Eloi Badia, va defensar-lo 
com a “reivindicatiu”.

Els Mossos 
detenen el lladre 
de les farmàcies 
de Gràcia
Agents de la comissaria 
de Gràcia dels Mossos 
han detingut el lladre que 
aquest febrer va actuar 
contra vuit farmàcies, 
la majoria al districte 
però també en algun cas 
a l’Eixample i a Horta. 
L’home, de 52 anys, 
intimidava amb un ganivet 
i anava encaputxat.
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KKH ha difós aquesta setmana la imatge del passadís interior de la torre. Foto: Arxiu

El consell de comerç ha 
debatut aquest dijous el 
calendari d’enderrocament 
de l’Abaceria, amb la 
previsió del setembre com 
a primera data, un cop 
al maig es calcula que ja 
estarà en marxa el mercat 
provisional. Les obres de 
la nova Abaceria duraran 
un any i els temors del 
Districte se centren en 
la circulació pel nucli 
històric de camions de 
gran tonatge relacionats 
amb les obres. A la reunió 
els comerciants de l’entorn 
han criticat la manca 
d’informació durant el 
procés que s’ha fet i s’han 
mostrat preocupats per 
possibles plagues mentre 
no es construeixi.

L’enderroc de 
l’Abaceria es farà 
al setembre i 
durarà un any 

Breus

Albert Balanzà

L a Torre Deutsche no serà 
un hotel i acollirà 34 apar-
taments de luxe, tal com 
va avançar aquest setma-
nari ensenyant el projec-

te sencer ara fa un any (vegeu 
núm. 651), però aquesta setmana 
el grup Mandarín ha donat a co-
nèixer que el funcionament serà 
similar a un hotel. 

El grup inversor KKH, propieta-
ri dels números 109 i 111 d’aquest 
espai emblemàtic del passeig de 
Gràcia, ja als Jardinets, ha con-
tractat els serveis de Mandarín 
Oriental perquè gestioni el dia a 
dia dels inquilins, des de la porte-
ria fi ns al manteniment de la pis-
cina. Hi ha prevista una plantilla 
específi ca de vint persones per als 
anomenats serveis residencials que 
necessitin els futurs propietaris 
dels apartaments.

Fonts coneixedores del projec-
te han descartat qualsevol cor-
retja de transmissió amb l’hotel 

Mandarín gestionarà com un hotel 
els serveis de la Torre Deutsche
Una plantilla de vint persones s’encarregarà del dia a dia dels apartaments de 
luxe, que es posaran a la venda aquest estiu i s’estrenaran a principi de 2020

que el grup té a pocs metres, en 
el mateix passeig de Gràcia, com 
succeeix a Madrid amb el Centro 
Canalejas respecte de la cade-
na Four Seasons. A Gràcia ma-
teix el futur hotel de la Henkel 
sí que combina, com en el cas de 
Madrid, una part residencial i un 
hotel.

El calendari global de l’operació 
immobiliària, en tot cas, segueix 
avançant amb les bastides aixe-
cant-se encara i amb la previsió 
d’enllestir la reforma de l’estudi 
d’arquitectura de Carles Ferrater 
a principis de 2020. A principis de 
2019 s’estrenaria Casa SEAT, la 
fl agship que la marca automobi-
lística ha anunciat d’obrir als bai-
xos del número 109, on una ter-
rassa amb piscina canviaria del 
tot la fesomia actual de l’edifi ci. 

Aquest estiu, en tot cas, enge-
garia la comercialització dels pi-
sos, alguns dels quals freguen els 
400 metres quadrats i costarien 
un preu rècord de 8 milions. La 
resta de pisos tenen 78, 141, 151, 
154 i 249 metres quadrats.•
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Guàrdia Urbana comença 
a multar les motos mal 
aparcades a Narcís Oller 
Després d’una setmana de tolerància, els agents tenen ordre de 
sancionar des d’aquest 26 de febrer i ampliaran l’acció al districte

A. B.

L a Guàrdia Urbana, seguint 
ordres de l’àrea de Mobilitat 
de l’Ajuntament, donarà per 
acabada aquest dilluns 26 
de febrer la setmana d’avi-

sos i tolerància que ha desplegat 
en la confl uència de la Via Augusta 
i la plaça Narcís Oller contra les 
motos mal aparcades en aquesta 
zona. Fonts del cos han explicat a 
l’Independent que aquesta acció 
és sensiblement diferent a altres 
campanyes que s’han fet en els úl-
tims anys “de tant en tant i de ma-
nera puntual” per dissuadir la in-
vasió de les voreres per part dels 
motociclistes.

L’elecció de Via Augusta amb 
Narcís Oller té relació amb l’ade-
quació de l’espai senyalitzat per a 
motos que des d’aquest estiu ha 
ajudat a fer passejable la ramble-
ta que hi ha a la Via Augusta, entre 

no senyalitzades s’havia concen-
trat en aquest punt d’accés a la 
plaça Narcís Oller. Tot i que l’es-
tratègia de dissuassió per als mo-
tociclistes es fa per a tota la ciu-
tat, la comissaria de la Guàrdia 
Urbana de Gràcia ja té a punt la se-
gona fase d’aquesta acció a altres 
punts del districte, i no només en 
el nucli històric, de cara al mes de 
març. “Però primer a veure com 
funciona aquesta primera fase”, 
han apuntat fonts del cos. 

En paral·lel, el Districte segueix 
treballant en la reforma del pla de 
motos, que en el mandat passat, el 
febrer de 2014, va comportar la se-
nyalització de més de 700 places 
d’aparcament noves per arribar a 
possibilitar l’estacionament cor-
recte del 53% del parc mòbil de ve-
hicles motoritzats de dues rodes 
que hi ha a la Vila. Gràcia també 
compta amb l’únic pàrquing exclu-
siu per a motos a l’Espai Jove, que 
segueix mig ple.•

l’avinguda Diagonal i la Travessera 
de Gràcia i que havia suscitat quei-
xes històriques i fi ns i tot la cons-
titució de la plataforma veïnal Via 
Augusta 1-51. Un cop arranjada la 
rambleta, l’aparcament en zones 

Els avisos a les motos. Foto: A. V.

Societat

A. B.

Una cinquantena llarga de veïns de la plaça del 
Nord i carrers adjacents s’han constituït en asso-
ciació amb l’objectiu inicial de “tenir més força” 

en resposta a l’incipient botellot que s’està registrant a 
l’espai en els últims mesos, segons explica la presidenta 
de l’entitat, Anna Tolosa. “El problema és cap a quarts 
de dues de la nit, amb dos o tres grups que han conver-
tit allò en una pista de ball”, apunta. Els llauners també 
hi han començat a fer acte de presència. L’AVV Plaça del 
Nord i Adjacents, no obstant això, no ha nascut només 
com a element reactiu a aquesta problemàtica sinó que 
també han començat a treballar en línies d’actuació 
perquè la plaça, l’única almenys parcialment de sorra 
que queda a Gràcia (“la més maca”, diu Tolosa), torna a 
ser punt de trobada veïnal. En aquest sentit, l’associa-
ció s’ha reunit aquesta setmana amb la Fundació Festa 
Major per participar en la pròxima edició.•

Neix l’AVV Plaça del 
Nord per contenir 
l’incipient botellot
La nova entitat vol participar 
en la pròxima Festa Major

Els veïns impulsors de l’associació, aquesta setmana Foto: Cedida
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700 independents!
Pel número 400 l’Independent no va fer res més enllà d’una columna del director teoritzant 
sobre l’obligació del periodisme de buscar notícies per no caure en la ràbia dels aniversarismes, 
que deia el seu professor Josep Murgades. Doncs ara hi hem caigut, aquesta vegada, només una 
mica, i hem recuperat les portades de les centenes per compartir amb Gràcia i amb el món que 
fer un setmanari d’informació local independent, rigorós, compromès i sovint necessàriament 
incòmode i amb errades i encerts és possible. No ha estat fàcil. No ho és gens, de fàcil. Però 
aquí seguim. Gaudint dels millors anys de les nostres vides (Albert Balanzà dixit).

Número 600. La gentrifi cació, un tema que 
ha ocupat nombroses portades en els darrers 
temps, igual que el moviment okupa. Aquesta 

vegada només vam donar ‘600 gràcies’.

Número 300. Unes 300 persones es van reunir 
a la plaça de la Vila en una foto històrica el mes 

de juny de 2009

Número 500. L’efemèride s’ho mereixia. El 
setmanari va engegar el 2013 la campanya ‘Dóna 

la cara per l’Indpendent’

Número 200. Així seria l’Independent si Gràcia 
fos una Vila Independent. Exercici periodístic i 

històric en el 200.

Número 400. Només un 400 de mida més gran a 
la portada va recordar l’efemèride. Elsa Blasco i 
les urgències de l’Esperança, temes de portada.

Número 100. Il·lustració de Thaïs Rovira per 
celebrar el primer ‘centenari’ de la publicació 

l’any 2005
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El Femení A supera el 
rècord de victòries i es 
manté invicte el 2018 
Les escapulades han encadenat cinc triomfs a la divisió 
de plata, uns registres que no havien aconseguit mai

El Figueres visita el Nou 
Sardenya. El primer equip rep 
la visita del 15è classifi cat amb 
l’objectiu de tornar al camí de la 
victòria després de dues derrotes 
consecutives i seguir perseguint 
l’objectiu del playoff. Els de Joan 
Esteva començaran la jornada 
en 7a posició, a 4 punts de les 
places de promoció d’ascens.

Albert Vilardaga

E l 2018 està provant d’allò 
més bé al Femení A de 
l’Europa. El 2017 no havia 
acabat de la millor mane-
ra, el conjunt de Cristian 

Aleza havia disputat 13 partits en 
la primera part de la temporada, 
dels quals només n’havia guanyat 
5, empatat 4 i perdut 4 més. Uns 
registres pobres per un equip que 
la temporada anterior havia ocu-
pat les posicions capdavanteres i 
que aquest any s’havia marcat com 
a objectiu ser candidat a ocupar 
plaça d’ascens a la màxima cate-
goria del futbol espanyol.

Però, l’arribada del nou any 
ha estat una alenada d’aire fresc 
pel primer equip femení escapu-
lat, el mes de gener va començar 
amb una golejada al Pardinyes per 
0 a 4, i després han anat arribant 
les victòries contra l’AEM (2-1), el 
Collerense (2-3), el Peña Ferranca 
(1-0) i l’últim cap de setmana con-
tra l’Igualada (3-0). En total han 
estat 5 partits, 13 gols a favor i no-
més 3 en contra, i el que és més 
important és que el conjunt de 
Cristian Alenza ha superat el mi-
llor registre que hi havia fi ns ara 
al club. Anteriorment, el Femení 
A havia aconseguit 5 triomfs con-
secutius la temporada 12/13, però 
aquell any l’equip va competir a 
Preferent i va ser l’any de l’ascens 
a la Segona Divisió. 

En les 13 temporades disputa-
des per les escapulades a la sego-
na màxima categoria de l’estat, 
el rècord fins ara havia estat de 

4 victòries consecutives. El con-
junt de Cristian Alenza pot allar-
gar aquesta bona dinàmica de re-
sultats aquest diumenge, a les 5 de 
la tarda, al camp del Pallejà, un ri-
val que ocupa la 9a posició amb 19 
punts, i que està instal·lat a la zona 
tranquil·la de la classifi cació.

En cas d’aconseguir la victòria, 
les escapulades completarien dos 
mesos invictes, i arribarien amb la 
moral pels núvols a l’inici del març 
on es trobaran amb dos partits de 
la màxima exigència: contra el fi -
lials del Barça, al Nou Sardenya, i 
el fi lial de l’Espanyol, a la Ciutat 
Esportiva Dani Jarque.•

Eybis controla la pilota amb el cap en el partit contra el Peña Ferranca. Foto: Josep Maria Clemente

Breus

El Tres Peons 
guanya i s’apropa 
a la fi nal de la 
Divisió d’Honor

En la cinquena ronda de 
la Divisió d’Honor, el club 
gracienc es va imposar al 
Foment per un ajustat 4 
½ a 5 ½ i va aconseguir 
un pas molt important 
per classifi car-se per 
a la Final A d’aquesta 
temporada, i el que és més 
important, aconseguir un 
lloc a la fi nal assegura la 
permanència un any més 
a la màxima categoria dels 
escacs catalans. El Tres 
Peons haurà d’assegurar 
aquesta plaça en les dues 
rondes restants, aquest 
dissabte contra l’Escola 
d’Escacs BCN, i el següent 
contra el Figueres. 

El Gràcia FS, 
l’equip més 
golejador, i a 3 
punts de l’ascens
Quan només queden 11 
jornades pel fi nal de la 
competició, el Gràcia FS 
ocupa la 5a posició amb 
24 punts, 3 menys que el 
FS Casserres, que és el 
segon classifi cat i limita la 
zona d’ascens. Després de 
15 jornades, els graciencs 
han marcat 73 gols, una 
mitjana de 4,87 gols per 
partit, i s’han convertit 
en el millor equip ofensiu 
de la lliga. Miquel Redón, 
Albert Solé i Marc 
Rodríguez són els màxims 
golejadors amb 11 gols.
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El pati de l’escola Claret serà la seu dels dos enfrontaments. Foto: Copa Colegial

Les escoles Kostka i 
Claret s’enfrontaran 
a la Copa Colegial
Els dos col·legis jugaran els partits de la primera fase de 
la competició, l’1 de març a la tarda, al pati del Claret

Les 30 escoles i 45 equips que dis-
putaran la competició a Barcelona 
suposen un rècord de partici-
pants i és la primera ocasió que la 
Eurolliga n’és el principal patro-
cinador. Els altres punts d’Espa-
nya on es disputa la Copa Colegial 
són: Madrid, Sevilla, Saragossa, 
València, Vitòria, Màlaga, Valla-
dolid i A Coruña.•

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 26 
Reus B 1 - 0 CE Europa
1. Espanyol B......................66 punts
7. Europa ............................ 41 punts
Jornada 27
25/02 (12h) CE Europa - UE 
Figueres

Lliga Nacional Juvenil
Jornada 22 
CE Europa 0 - 0 Gimnàstic de 
Tarragona
1. Barça B ........................... 52 punts
4. Europa............................ 41 punts
Jornada 23
28/02 (20:45h) UD Cornellà - CE 
Europa

Segona Divisió Nacional 
Femenina
Jornada 18
Europa 3 - 0 Igualada
1. Seagull ........................... 42 punts.
5. Europa ........................... 34 punts.
Jornada 19
25/02 (17h) CF Pallejà - CE Europa

Segona Catalana Femenina
Jornada 21
Unifi cación Llefi à 2 - 2 CE Europa B
1. Guineueta ......................49 punts.
3. Europa B ....................... 39 punts.
Jornada 12
25/02 (17h) CE Europa B - Sant 
Adrià CF

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G2)
Jornada 16
Círcol de Badalona 62 - 52 Vedruna 
Gràcia
1. Bàsquet Molins .......................15-1
12. Vedruna Gràcia.....................5-11
Jornada 17
24/02 (19:30h) Vedruna Gràcia - 
SESE

Primera Catalana Masculina (G1) 
Jornada 18
UE Sant Cugat 71 - 75 Safa Claror
Sant Gervasi 79 - 71 Lluïsos de 
Gràcia
1. CB Ripollet ............................. 18-0
2. Lluïsos de Gràcia ................... 14-4
6. Safa Claror ...............................9-9
Jornada 19
24/02 (18h) Safa Claror - CB Navàs
24/02 (20h) Lluïsos de Gràcia - 
Club Natació Terrassa

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 18
UE Claret 78 - 89 Collblanc B
1. AESE ....................................... 15-3
10. UE Claret .............................. 8-10
Jornada 19
25/02 (18:00h) UE Claret - JAC 
Sants B

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 18
Lluïsos de Gràcia 69 - 61 CB Cervera
Safa Claror 58 - 77 CB Cornella
1. Joventut Les Corts B ............. 14-4
6. Lluïsos de Gràcia .................. 10-8
12. Safa Claror ........................... 7-10
Jornada 19
24/02 (19:45h) CB IPSI - Lluïsos de 
Gràcia
24/02 (17:45h) Sant Ignasi - Safa 
Claror

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 
Eulàlia
1. CN Catalunya ........................30 p.
Jornada 12
24/02 (18:45h) Leioa WLB - CN 
Catalunya

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana
Jornada 15
Pont del Gat Monistrol 8 - 8 Gràcia 
FS
1. FS Santpedor ........................ 35 p.
5. Gràcia FS ............................... 24 p.
Jornada 16
24/02 (18:00h) Gràcia FS - CEFS 
Prosperitat

ESCACS
Nacional - Divisió d’Honor
Ronda 5
Foment 4 1/2 - 5 1/2 CE Tres Peons
1. Colon Sabadell Chessy ......... 34 p.
3. CE Tres Peons ................... 25,5 p.
Ronda 6
24/02 CE Tres Peons - Escola d’Es-

cacs BCN

Albert Vilardaga

Els col·legis Jesuïtes Gràcia 
- Col·legi Kostka i el Claret 
seran dos dels equips par-
ticipants a la Copa Colegial 
de bàsquet que es disputa a 

9 ciutats diferents d’Espanya. En 
total participaran 30 escoles de 
Barcelona, entre les quals el Claret, 
que ho farà en categoria masculina 
i femenina, i el Kostka, que partici-
parà amb un equip de noies.

La primera fase de la competi-
ció començarà pels equips graci-
encs el dijous 1 de març, obrirà la 
tarda el Claret masculí, al pati de 
l’escola, enfrontant-se a l’Institut 
Miquel Taradell, a les 19.15 hores, 
i a partir de les 20:30 hores serà 
el torn de les noies que s’enfron-
taran contra el Kostka en un der-
bi gracienc.

En categoria masculina, acce-
diran als vuitens de final els 13 
equips que guanyin el primer par-

tit i els tres que caiguin derrotats 
de menys punts de diferència, 
mentre que en el quadre femení, 
el primer partit ja és a mort sob-
tada, l’equip que guanya avança 
ronda i el que perd queda eliminat.

Aquesta serà la 6a edició que 
es disputi de la Copa Colegial, que 
va agafar el relleu del que abans 
s’anomenaven Series Colegiales. 
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Editorial

Cent dies de retrobament

Hi va haver un temps que Casa Vicens era una estranya per al vi-
anant i per al turista que gosava anar més enllà de les guies i no 
només arribava a Gràcia sinó que pujava pel carrer Gran i tomba-

va per Carolines. Era un edifi ci curiós però brutós, que només s’obria 
un dia, per Santa Rita, i en concerts puntuals al soterrani amb la Laura 
Herrero, el Chano Domínguez... És molt complicat, popularment i per 
algun postureig progre, admetre que Casa Vicens ha anat a parar a 
mans d’un banc, que l’ha reobert com a casa museu i que en els seus 
primers cent dies de funcionament no ha provocat grans aglomeracions 
ni col·lapses al barri. Però així 
ha estat. 

Més de trenta mil persones 
ja han visitat Casa Vicens, un 
27% de les quals són catalans 
i dos de cada tres d’aquests 
catalans, els que són barce-
lonins, són veïns de Gràcia 
i del també limítrof Sarrià-
Sant Gervasi. Molts d’aquests 
visitants ja han deixat de 
veure Casa Vicens com aquella estranya i se sorprenen pel resplendor 
que n’ha extret la reforma, visible sobretot de nit pujant per Aulèstia 
i Pijoan. Molts d’aquests visitants també han rememorat com era fa 
dècades Casa Vicens, quan hi havia el manantial a la cantonada amb 
Príncep d’Astúries. Casa Vicens també està recuperant la memòria.

És cert que estem en temporada baixa turística i la direcció matei-
xa de Casa Vicens es mostra prudent per aquests primers resultats, no 
invasius amb l’entorn. Tots seguim amatents de com serà també Casa 
Vicens en temporada alta. Una comissió de seguiment n’estarà al cas; un 
tipus d’organisme de control que no existeix en cap altre equipament 
privat d’aquesta mena a la ciutat... Els cent primers dies, que aquest di-
vendres 23 es compleixen, doncs, són positius. I els volem seguir comp-
tant com a tals.•

Fa setmanes que burxem sense èxit a les institucions ofi cials 
(Generalitat i Districte) i a les entitats locals més sensibles 
(Taller d’Història). Aquesta setmana, dimarts, ha arribat la 
data: tal dia com un 20 de febrer, fa 150 anys, al carrer Mare 

de Déu de la Salut 82, va néixer Pompeu Fabra. Ara és un bloc d’obra vis-
ta on abans hi havia un casalot. Res. Uns tuits del Districte. Apa. Encara 
hi som a temps perquè l’Any Fabra durarà tot l’any, però hem seguit in-
sistint i la previsió és la mateixa: res. Fa dies va córrer un mail, des dels 
tècnics de Cultura al Districte... Només el Taller ha apuntat una conferèn-
cia sense data prevista... Al Districte ens han dit que a Gràcia no es fa res 
perquè “tot se centra a la seva vila natal”... Hi ha molt de nivell...

Els 100 primers dies de 
Casa Vicens són positius 
i els volem seguir 
comptant com a tals 
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de Gràcia

Ull de 
dona

Conxa Garcia

E l conjunt del Moviment Feminista 
fa pública la convocatòria ofi cial de 
Vaga General Feminista pel proper 

8 de Març. Aquesta iniciativa es suma a 
la campanya per la Vaga Internacional 
de Dones realitzada per les feministes de 
diferents països del món. Es fa una cri-
da a la ciutadania en general i a totes les 
dones en particular, per paralitzar tots 
els treballs, fi ns i tot aquells que realit-
zem gratuïtament a les llars i espais pri-
vats, perquè no es faci la doble jornada. 

La crida a l’aturada també abasta l’àm-
bit educatiu, escoles, instituts i univer-
sitats per reivindicar una educació pú-
blica, laica i feminista, perquè l’equitat 
no està garantida. També s’anima a no 
comprar, tot denunciant el consumis-
me i evitar els comerços on les dones 
tenen males condicions laborals. Ja fa 
uns anys que es convoca la Vaga de Totes 
i, amb un treball de formigueta, en el 
qual han participat des de l’inici grups 
de dones gracienques com l’Assemblea 
de Dones Feministes de Gràcia, es va 
avançant en l’ampliació de la participa-
ció. Enguany sindicats com la CGT s’hi 
ha adherit i CC.OO i UGT hi participa-
ran amb aturades parcials. Les reuni-
ons de coordinació es fan a Ca la Dona. 
Per estar al dia i més informació, mi-
reu la Web: hacialahuelgafeminista.org. 
Afegim-nos-hi!•

Vaga general, 8 de març

L’aturada reivindica 
també una educació 
pública, laica i 
femenista i per l’equitat

Cartes al director

Visca el C.E. Europa
Això és una carta dirigida a tots i a totes, 
europeistes, socis i afi cionats d’aquest 
gran club que és el C.E.Europa. Com a soci 
de fa molts anys i afi cionat encara més, em 
pregunto què és el que passa perquè cada 
diumenge el camp estigui més buit. Crec 
que la directiva està fent la seva feina i tre-
balla per millorar les coses; l’entrenador 
hi posa ganes i interès i té caràcter; i els ju-
gadors ho donen tot al camp, s’hi deixen la 
pell, així que ningú no els hi pot retreure 
res: defensen l’escut i l’entitat amb totes 
les seves ganes. La prova de tot això està 
en la classifi cació, ja que som a la part alta. 
Sota el meu parer hi ha 4 o 5 equips supe-
riors però també tenen un pressupost més 
elevat. Després de tot això cadascú que 
pensi la seva però jo segueixo pensant que 
l’equip ens necessita; necessita aquells 
cants i tambors animant-lo, necessita 
veure la tribuna plena, necessita saber que 
som allà. En fi , europeistes, hem d’omplir 
el camp. Mirem el futur amb ganes. El pas-
sat no té remei esportivament parlant pel 
que fa als títols, però la nostra història, 
amb això sí que som grandiosos.
Us demano com a europeista a vosaltres 
que també ho sou, que no falteu a la cita.
L’equip ens necessita, animem-lo.

Visca el C.E. Europa! 

Josep Beltri

Què en 
penseu 
que la gent 
compri 
menys als 
quioscos?

Albert Quintela
Actor

És una llàstima perquè és un ofi ci 
que està en decadència a causa de 
les noves tecnologies. M’entristeix 
molt veure com es perd el gust a la 
lectura i al paper. Visca els diaris de 
paper!

Carmen Guardiola
Quiosquera

Jo sóc un quiosc de barri i els cli-
ents que tinc són els del dia a dia. 
La gent gran són els que em venen 
a comprar més, els joves no per-
què tenen Internet. El diari que 
s’ha deixat de vendre més és El 
Periódico per la seva tendència po-
lítica. 

Nina Rosés
Mestra Educació Primària

La gent compra menys al qui-
osc perquè és més fàcil l’accés a 
Internet o anar a un centre de grans 
formats com Fnac on hi trobes de 
tot. Crec que és una llàstima perquè 
es perd proximitat. 

Daniel Pardo
Veí

Jo crec que la gent hauria d’anar més 
a comprar al quiosc perquè és útil 
llegir les notícies i a la tele no paren 
de repetir sempre les mateixes. 

per Paula Erill
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Jornada de salut comunitària

En el Consell de Salut de Gràcia ja fa temps que les enti-
tats veïnals i socials que hi participen venen demanant 
fer quelcom diferent que rebre informació i discutir 

quins serveis de salut tenim i com funcionen, volen partici-
par en compartir les necessitats de salut de la població gra-
cienca i intervenir en les solucions. És en aquest context que 
vàrem acceptar la proposta de les entitats d’ organitzar una 
Jornada de Salut Comunitària del Districte de Gràcia, per-
què volem posar en comú: quina és la nostra salut, que és la 
salut comunitària, que estem fent en salut comunitària, qui-
nes eines tenim per desenvolupar-la i com podem avançar, 
tant des del punt de vista dels equips de salut d’atenció pri-
mària com des del punt de vista d’entitats veïnals i socials, 
amb una visió d’equip, d’entorn i de comunitat.

La consideració de la perspectiva comunitària per a com-
prendre i millorar els problemes de salut de les persones i 
de les poblacions, és molt antiga, ja s’hi troben referènci-
es als tractats hipocràtics. Però és en els últims anys que el 
sistema sanitari està abordant una reorientació per tal d’in-
cloure entre els seus eixos la perspectiva comunitària i la 
prevenció de la medicalització inadequada, així com la con-
veniència de promoure que les polítiques públiques siguin 
saludables , és a dir, que infl uenciïn positivament sobre la 
salut de la població.

Aquesta visió encaixa amb el desenvolupament estratè-
gic dels últims anys de considerar les repercussions sobre la 
salut de les accions polítiques provinents dels diferents sec-
tors governamentals i socials, assumint que en bona part la 
salut depèn de factors aliens a la capacitat d’intervenció del 
sistema sanitari. 

La major part dels problemes de salut són atribuïbles a 
les condicions econòmiques, de vida i de treball de les per-
sones. L’entorn natural i el construït infl ueix en la salut de la 
ciutadania, la qualitat de l’habitatge, la qualitat de l’aigua i 
de l’aire, el transport i les infraestructures. L’entorn social i 
econòmic, l’accés a l’educació, al treball, la seguretat i el su-
port social, tenen també un impacte important en la salut de 
la ciutadania. L’accés a una alimentació adequada i a diver-
sos serveis són altres elements fonamentals per a la salut i 
el benestar de les persones. La salut comunitària es materi-
alitza com el propòsit comú de les activitats adreçades a les 
persones i les de protecció, promoció i prevenció col·lectives, 
dotant-les d’una doble perspectiva: personal i poblacional. 
Formar part d’una comunitat saludable contribueix a millo-
rar la salut personal i viceversa. Amb una atenció específi ca 
a la població infantil i a la equitat social i de gènere. 

L’atenció primària i comunitària s’està desenvolupant 
com una nova forma d’organització per fer el més harmò-
nic possible el funcionament del conjunt de professionals i 
dispositius que proporcionen atenció i serveis a la població 
d’un territori determinat, el nucli o la base dels quals són els 
centres i els equips d’atenció primària.•

Montserrat Casamitjana i Àngels Tomàs

L’atenció primària i comunitària 
s’està desenvolupant com una 
nova forma d’organització

La 
setmana

Refl exió

Josep Anton Torralba

Catalunya està vivint una situació 
excepcional”. Qui no ho ha sentit 
dir moltíssimes vegades en els dar-

rers mesos. Segurament estaré d’acord 
en aquesta apreciació. No valoraré quin 
percentatge de culpa té cada una de les 
parts que ha fet arribar a aquestes con-
clusions, perquè, sincerament, no seria 
capaç. Sí tinc clar, i òbviament és opinió 
personal, que tots en tenen. Conec per-
sonalment gent, tant de la que està em-
presonada, com la que està a l’exili, i us 
puc assegurar que no em fa gens de grà-
cia la seva situació. Ha de ser duríssim, 
i no m’agraden gens algunes decisions 
judicials que s’estan prenent al respecte 
que va agreujant la qüestió.

Per què està explicant aquest tot 
això ara?, us preguntareu. M’agradaria 
fer una refl exió després del viscut al 
pregó de Sant Medir d’aquest diumen-
ge. Aquesta situació, ens ha de fer can-
viar completament les nostres vides? 
Hem d’omplir de tristor i negativitat 
el dia a dia? Tinc clar que allò que em 
dona felicitat i alegria, vull que segueixi 
donant-me. Ara que tenim Sant Medir 
a la cantonada, recordant la única fra-
se dolça de la pregonera i dedicant-la a 
aquel ls amics:

‘Els caramels seran sempre nostres!!!’

veus des de l’aula

Els docents hem d’estar 
constantment aprenent, junta-
ment amb els nostres alumnes. 
La societat actual té com a prin-
cipi bàsic el canvi a una veloci-
tat de vertigen i des dels centres 
educatius hem d’adaptar-nos a 
aquesta situació donant respos-
tes als nostres alumnes.

Les escoles hem d’aprendre 
cada dia. El risc, cas de no fer-
ho, és caure en la mediocritat de 
l’acomodament. A La Salle de 
Gràcia creiem que l’evolució 
del dia a dia ha de basar-se en 
tres premisses:

- Totes les tipologies de 
claustres de professors poden 
adaptar-se a la nova situació 
de canvi.
- La profunditat del canvi 

s’ha d’adaptar als recursos 
disponibles.
- La innovació no ha de supo-

sar una càrrega ni una obses-
sió, si no una oportunitat de 
millora contínua.

Observant el nostre entorn 
veiem que, tan negativa és la 
paràlisi, com l’obsessió amb els 
nous mètodes d’ensenyament 
innovadors que han volgut im-

plantar d’altres, sembla que amb 
més intenció publicitària que 
educativa.

És per això que, a La Salle 
de Gràcia, hem parlat sempre 
a les nostres famílies amb un 
llenguatge d’avenços pausats, de 
novetats graduals, d’innovació 
després del testeig, i d’equilibri 
en les propostes de millora. Els 
mètodes d’ensenyament clàssics 
no són dolents, per antics, ni la 
novetat és tampoc garantia de 
millora, només pel fet de ser re-
cent.

Respectem PISA, Competèn-
cies Bàsiques, resultats de les 
PAU i altres indicadors externs, 
però ens equivocaríem si cerqu-
éssim, en exclusiva, l’èxit aca-
dèmic. El volem acompanyat de 
l’èxit educatiu. Aquest segon, de 
fet, és la nostra prioritat.

L’aula ha de ser el nucli fo-
namental per al canvi educatiu. 
Aquest canvi ha de començar 
per una reflexió que porti a una 
visió en què tot el claustre s’hi 
senti partícip. 

Ens queda curt un article en 
una secció educativa per fer-vos 
arribar la nostra idea del canvi 

sistèmic, és a dir, la visió conver-
tida en itineraris de transforma-
ció, compartits diferencialment. 
S’estén a currículum, metodolo-
gia, avaluació, personalització, 
organització, lideratge i pasto-
ral. Com en la metàfora del cub 
de Rubick que ens fa el Dr. J. 
Antonio Marina, a “El Bosque 
pedagògico”: no es pot fer un 
sol color o una sola cara del cub. 
Aconseguim l’èxit quan treba-
llem el cub sencer, simultània-
ment. Tots els colors i cares.

  
Cerquem, des de fa anys, 

currículums interdisciplinaris, 
amb verticalitat i rellevància. 
Les competències del segle XXI 
han de ser axiològiques i ins-
trumentals, amb un currículum 
100% diversificat, amb un 60% 
d’aconsellable i un 20 % de mí-
nims. Cal tenir graelles que 
discriminin què entendrà i 
què entrenarà l’alumne/a.

Tenim molt clar que  cap 
metodologia funciona aïllada. 
El conjunt d’elles és el què ens 
portarà a la motivació, la im-
plicació i al rendiment. Hem 
implantat l’agermanament, ob-

servacions entre professors; les 
iniciatives d’inclusivitat; la ten-
dència a l’ús de les TIC vincula-
des a l’aprenentatge; els canvis 
en la cultura avaluadora; l’ús 
del portafoli digital i els diaris 
reflexius; el coteaching, amb 
dos i tres docents per 50 alum-
nes en espais més grans; l’aula 
de lectura; o la tutoria vertical 
on tots som tutors, de fet.

I en l’àmbit organitzatiu ha 
calgut incorporar un grau més 
gran de flexibilitat, autonomia, 
verticalitat i transaccions, cre-
ativitat i diversitat promovent, 

sempre, la cultura de la partici-
pació, la col·laboració i el treball 
en xarxa.

Tal i com dèiem a l’inici de 
l’article, no som al final d’enlloc 
i l‘adequació a aquesta societat 
líquida, sense perdre el principis 
que heretem de 300 anys de tra-
dició, és el què ens ha guiat en 
aquest procés, transformant La 
Salle de Gràcia en un escola 
de referència en la recerca de 
l’èxit educatiu. 

Joan Such i Llop,  Director 
General La Salle Gràcia

Canvi sistèmic en una 
Institució Educativa
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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 28 de febrer
Exposició 35 anys del Drac de Gràcia. La 
fi gura del Drac de Gràcia celebra, aquest 
any, el 35è aniversari. Durant aquest 
temps hem gaudit del seu ball solemne 
i del seu foc en Festes Majors, La Mercè, 
les Olimpíades del 92, el Fòrum de les 
Cultures, i un llarg etcètera de festivitats 
on hem fet difusió de la Cultural Popular 
catalana. En aquesta exposició, descobri-
reu les vicissituds de la vida de la colla del 
Drac de Gràcia al llarg d’aquests 35 anys.
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 10) 

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 31 de març
Exposició Clavé al cor. Una síntesi de la 
importància històrica del moviment coral 
català i l’estima que, a escala popular, s’ha 
guardat per la fi gura de Josep Anselm 
Clavé. L’exposició, ens permet observar a 

Clavé amb els ulls crítics de la distància, 
però amb l’admiració i el respecte cap a la 
seva obra i el seu pensament.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6) 

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. Selecció 
d’imatges escollides entre els deu volums 
de la col·lecció Dona i Moviments Urbans, 
publicats entre 1996 i 2015 sota la coor-
dinació de la historiadora Isabel Segura, 
que posa de relleu el protagonisme de les 
dones de Barcelona en la construcció de 
cada districte de la ciutat.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Actes
Divendres 23 de febrer
Espectacle: Micro obert de rap. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190 – 192) a les 18h

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

Concert: Canon Street.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59) a les 22h 

Dissabte 24 de febrer
Taller: Txi Kung per a l’ansietat i l’insom-
ni (Medicina tradicional xinesa). 
Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10) a 
les 10h 

Espectacle: Folkestoltes. Taller de danses. 
CAT (Vall de Sant Daniel) a les 16h 

Teatre: Los ladrones, de Glòria Matamala. 
CC La Sedeta (Sicília, 321) a les 18h 

Concert: Enric Llucià & Group. 
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6) a les 
21h 

Concert: El Sobrino del Diablo.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59) a les 21:45h 

Espectacle: Folkestoltes. Duetu i Tralala 
Lovers. 
CAT (Vall de Sant Daniel) a les 22h 

Diumenge 25 de febrer
Titelles: Jai, el mariner. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 10) a les 11h 

Teatre: Los ladrones, de Glòria Matamala. 
CC La Sedeta (Sicília, 321) a les 18h

Espectacle: Improsolidària a favor de la 
Fundació Enriqueta Villavecchia. 
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6) a les 19h 

Concert: Barcelona Bluegrass Jam. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59) a les 19:30h 

Dilluns 26 de febrer
Taller Infantil: Decorem La Violeta per a 
Sant Medir!
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6) a les 
17:30h 

Espectacle: Dona – Foc. La dona que es 
crema. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190 – 192) a les 19h 

Dimarts 27 de febrer
Taller Infantil: Decorem La Violeta per a 
Sant Medir!
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6) a les 
17:30h 

Concert: Inuk. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59) a les 24h 

Dimecres 28 de febrer
Taller Infantil: Decorem La Violeta per a 
Sant Medir!
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6) a les 
17:30h 

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

Concert: Marcel Casellas. Queralt Valls i 
Clara Colom. 
CAT (Pl. Anna Frank) a les 21:30h 

Dijous 1 de març
Xerrada: Les companyies de Telefonia 
Mòbil, per Espai de Gent Gran. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15) a les 
17h

Entitats

Amb el suport de

Divendres 23 de febrer 
Concert: Nuevo Mester de Juglaría pre-
senta disc “Gabarrerías”. 
CAT (Pl. Anna Frank) a les 22h

Dissabte 24 de febrer
Espectacle: Folk als Mercats per 
ARHiDansa. 
CAT (Mercats de l’Abaceria i les 
Llibertats) a les 12h

Concert: Coral la Fuga. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 10) a les 
19h

Diumenge 25 de març
Teatre: XXXIè Concurs Teatre Català, Un 
marit ideal. 
El Centre (Ros de Olano, 9) a les 18h

Dilluns 26 de febrer
Llibrefòrum: “Entre dos silencis” d’Au-
rora Bertrana.
El Centre (Ros de Olano, 9) a les 19:30h
Dimecres 28 de febrer
Xerrada: Consum responsable, per Attac 
– Acordem.
CC La Sedeta (Sicília, 321) a les 19h

Divendres 2 de març 
Concert: Corrandes són corrandes pre-
senta el disc “Lligadetes amb un fi l” 
i Guillem Anguera presenta el disc 
“14km”. 
CAT (Pl. Anna Frank) a les 22h

Agenda
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• La forma del agua. Dv, ds, dg, dl 

i dj, 16:05, 19:05 i 22:05. Dm i dc, 
16:05. 

• Romeo y Juliera. Dm, 19:45. 
• El cuento de invierno. Dc, 20:15. 
• C’est la vie. 15:50 i 20:05. 
• El cuaderno de Sara. 18:05. 
• 15:17 Tren a París. 20:20 i 22:25. 
• Lady Bird. 16:05, 18:10, 20:15 i 

22:20. 
• Una familia feliz. Ds i dg, 15:50. 
• El gran showman. Dv, dl, dm, dc i 

dj, 15:50. 
• Cincuenta sombras liberadas. 18, 

20:15 i 22:30. 
• Perfectos desconocidos. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 15:55 i 22:25. Ds i dg, 
22:25. 

• Cavernícola. Dv, dl, dm, dc i dj, 
18:05. Ds i dg, 16:05 i 18:05. 

• Todo el dinero del mundo. 16:15, 

19:10 i 22:05. 
• Una familia feliz. Ds i dg, 18:10. 
• Los archivos del Pentágono. Dv, 

dl i dj, 16:05, 19:05 i 22:05. Ds i dg, 
15:50, 20:10 i 22:30. Dm i dc, 16:05 
i 19:05. 

• La forma del agua. Dm i dc, 22:05. 
Dm i dc, 19:05. 

• El hilo invisible. Dv, ds, dg, dl i dj, 
16:10 i 19:10. Dm i dc, 16:10.

• Tres anuncios en las afueras. 22. 
• Black Panther. 16, 19 i 22. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• Petzi i la mar salada. Dg, 12. 
• Laban, el petit fantasma. Dg, 17. 
• La revolta dels contes. Ds, dg, 16:30
• En la sombra. Dv, ds, dg, dc i dj, 

16, 18, 20 i 22. Dl, 18 i 20. Dm, 16, 
18 i 20. 

• Celestial camel. Dv, ds, dm, dc i dj, 
16. Dg, 12. Dv, ds i dc, 18 i 22. Dg, dl 
i dm, 18. Dj, 22. 

• Sin amor. Ds i dj, 22. Dg i dl, 20. 
• Tierra fi rme. Dm, dc i dj, 16. 
• Estiu 1993. Dv, 16 i 22. Ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 18. 

• Errementari. Dv, 20. 
• Elkarrerin – Together. Dv, 18. Ds, 

dg, dl, dm, dc i dj, 20. 
• Un lugar en el mundo. Dv, 20. 
• Casa Asia: A house on 41st. Ds, 20. 
• I dream in another language. Dj, 19
• Romeo et Juliette. Dm, 20. 
• El cuento de invierno. Dc, 20:15. 

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: La llamada. 16, 18 i 20. 

Atómica. 22. 
• Sala 2: Camina amb mi. 16, 18 i 20 i 

dl, 16. Al fi nal de la vida. Dl, 18 i 20. 
Detroit, 22. 

• Sala 3: La gran malaltia de l’amor. 
15:50, 18 i 20:10. Amazona, 22:15. 

• Sala 4: El jugador de ajedrez. 16 i 
20. Ds i dg, 20. Chavela, 18 i 22. 

Texas nanos. En català i 3€.
• S1: Maria i el senyor del foc. Ds i 

dg, 16. 
• S2: El nadó en cap. Dg, 12. 
• S3. Kikoriki, equip invencible. 

Dg, 12. 
• S4. Karia i el senyor del foc. Dg, 12. 

Verdi. Verdi, 32. 
• Lady Bird. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 

11:30, 16, 18:20, 20:35 i 22:30. Dm, 
11:30, 16, 18:20, 20:25, 22:30. 

• La forma del agua. 11:30, 16, 17:50, 
20:10 i 22:30. 

• La librería. Dv, dl, dm, dc i dj, 11:30 
i 16. Ds i dg, 16. 

• El hilo invisible. Dv, ds, dg, dl i dc, 
18:10 i 20. Dm, 20. Dj, 18:10. 

• Call me by your name. Dv, ds, dg, 
dl, dc i dj, 20:10 i 22:25. Dm, 22:15. 

• The party. 16, 19:35 i 21. 
• Los archivos del Pentágono. 17:25
• The Florida Project. 17:50 i 22:30
• Loving Vincent. Dv, dl, dm, dc i dj, 

11:30 i 16. Ds i dg, 16. 
• Wonder Wheel. Ds i dg, 22:25. 
• The disaster artist. Dv, dl, dm, dc 

i dj, 22:25. 
• Tres anuncios en las afueras. 

Dv,ds, dl, dm, dc i dj, 11:30. 
• Los desheredados. Ds i dg, 11:30. 

Dv, dl, dm, dc i dj, 13:15. 
• Extraños en la carretera. 13:15. 
• El hijo de Bigfoot. Dg, 11:30. 
• Cavernícola. Ds i dg, 11:30. 

• La revolta dels contes. Ds, dg, 12:05
• Dos personas. Dj, 20:15. 
• Matisse del Tate Modern y el 

Moma. Dm, 11:30 i 18. 

Verdi Park. Torrijos, 49
• Todo el dinero del mundo. 16, 

20:05 i 22:30. 
• C’est la vie. 18:10, 20:15 i 22:25. 
• Yo, Tonya. Ds i dg, 17:50, 20:20 i 

22:30. Dv, dl, dm, dc i dj, 17:50, 
20:20 i 22:15. 

• Tres anuncios en las afueras. Ds i 
dg, 16, 18:20 i 22:30. Dv, dl, dm, dc i 
dj, 16, 17:55 i 22:30. 

• El instante más oscuro. Ds i dg, 16. 
• La librería. Ds i dg, 20:30. Dv, dl, dc 

i dj, 20:05. 
• 15:17 Tren a París. Dv, dl, dm, dc i 

dj, 16 i 18:25. 
• Wonder Wheel. Dv, dl, dm, dc i 

dj, 16. 
• Cavernícola. Ds i dg, 18:30. 
• La abeja Maya: los juegos de la 

miel. Ds i dg, 16:10. 
• Cézanne – Retratos de una vida. 

Dm, 20:15. 

Breus

Jordi Lanuza 
s’estrena en 
solitari amb 
‘Com a Casa’
Després d’una dècada 
comandant la seva banda 
Inspira, el músic gracienc 
Jordi Lanuza publica 
aquest divendres 23 el 
seu nou disc ‘Com a casa’ 
(Bankrobber). Lanuza 
se serveix tan sols de 
la guitarra acústica per 
acompanyar les cançons, 
que ha enregistrat amb la 
complicitat dels seus amics 
de sempre, amb Pau Vallvé 
a la producció musical i 
afegint alguns pianos, i 
Darío Vuelta al control 
tècnic, en un entorn tan 
familiar com la Molería, el 
seu estudi i local d’assaig 
habitual. El disc s’ha pogut 
escoltar sencer en el marc 
d’una festa aquest dijous 
al bar Vinil i el 9 de març 
es presentarà a l’Auditori.

El ‘Tradi’ mostrarà 
dissabte als 
mercats la música 
i balls del XIX

L’associació de 
Reconstrucció Històrica de 
Dansa i Música Catalana, 
ARHiDansa, és un grup 
de balladors i músics que 
posa en pràctica la dansa 
i la música tradicional 
de la Catalunya de 
mitjans del segle XIX. 
Dissabte es passejaran per 
l’Abaceria i la Llibertat 
per mostrar els balls, les 
danses i les músiques 
amb la indumentària i els 
complements d’aquella 
època. 

El debat. Ohlalà! repeteix la fórmula 
del debat sobre els fi lms projectats 
amb la presència de directors, actors 
i professionals del cinema. El festival 
comptarà amb Gilles Vernet (Tout 
s’accélère), Lucas Belvaux (Chez nous), 
Olivier Peyon (Une vie ailleurs), Samir 
Guesmi (L’effet aquatique), Cristina Brondo 
i Victoria Borràs (Una casa de bojos). 

Fotograma de ‘Una casa de bojos’, ambientada a Barcelona. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

Més festivals de cinema 
a Gràcia. I una altra 
proposta enfocada a 
la cultura francòfona 
després del ‘Oui!’, el 

festival de teatre en francès que 
es va poder veure recentment a 
l’Almeria. Ohlalà!, el primer fes-
tival de Barcelona dedicat al ci-
nema francòfon tindrà lloc de l’1 
al 8 de març a l’Institut français i 
els Cinemes Texas, amb una doble 
proposta de deu pel·lícules inèdi-
tes en la seva secció ofi cial i una 
retrospectiva de cinc títols del di-
rector Cédric Klapisch, padrí de la 
primera edició.

La sala del carrer Bailèn suma 
així un nou festival, una aposta que, 
segons els responsables del Texas, 
resulta positiva per incrementar 
el nombre d’espectadors i és una 
estrategia de fi delització. “Creiem 
que pot ser molt interessant que 
es tornin a veure junts els films 
més emblemàtics de Klapisch, i a 
més tindrem a Cristina Brondo, 
protagonista d’Una casa de bojos, 
i la seva productora, la Victòria 
Borràs”, explica Àngels Gelabert, 
del Texas.  Aquest va ser el primer 
fi lm que el director francès va ro-

Neix Ohlalà!, el nou 
festival de cinema 
impulsat per l’Institut 
Francès i el Texas
La sala gracienca acollirà una retrospectiva de Cédric 
Klapisch, director de l’emblemàtica ‘Una casa de bojos’

dar a Barcelona, i que es va conver-
tir en símbol de la coneguda gene-
ració Erasmus. La trilogia segueix 
amb Les nines russes i Nova vida a 
Nova York. A més a més, la retros-
pectiva, que es podrà veure del 6 al 
8 de març, inclou el títol París, amb 
Juliette Binoche i Romain Duris, 
i clausura el festival amb l’últi-
ma pel·lícula del director, La nos-
tra vida a la Borgonya, estrenada a 
l’octubre de 2017 i reestrenada ara 
als Texas amb motiu de la primera 
edició del Festival Ohlalà!

El festival, iniciativa d’Oh là là 
Associació Cultural, s’inaugura el 
proper 1 de març amb la projecció 
de la pel·lícula Au revoir là-haut a 
l’Institut français, fi lm dirigit per 
Albert Dupontel i nominat a 13 
premis César de l’Acadèmia fran-
cesa, que ha obtingut gran èxit de 
crítica i públic, amb més de dos 
milions d’espectadors.•

Per primer cop es 
veurà a la mateixa 
programació 
la trilogia de la 
generació Erasmus
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Ramon Casalé Soler

Per segona vegada l’artista portuguès Nuno Carvalho 
(Coïmbra. 1978) presenta els seus treballs a la 
Galeria Werner Thöni Artspace (Legalitat, 49).  

L’exposició actual porta com a títol Mountains are sado-
masochistes, on només hi ha vuit peces, però que són 
sufi cients perquè el públic pugui endinsar-se en el món 
conceptual de l’artista, per a qui els objectes, l’espai, el 
temps, la poesia, la fi losofi a i la denúncia social són els 
eixos vertebradors del seu discurs creatiu. 

La seva formació s’ha centrat en el món de la cerà-
mica, l’escultura i la cartografi a. Ha fet varies residèn-
cies en centres d’art catalans i també ha obtingut di-
versos premis. La seva primera mostra individual va 
ser a Porto l’any 2006, i des d’aleshores ha exhibit les 
seves creacions a Portugal, Brasil i Espanya. A Werner 
Thöni Artspace observem  una de les temàtiques que 
més li preocupen: l’espai. És un espai físic, més concre-

tament el muntanyenc, com a “signe d’existència pe-
renne, imperible,  capaç de generar ecosistemes vius a 
partir d’una substància inert”. Però cóm es pot repre-
sentar aquest espai interior dins d’una galeria? Doncs 
amb peces d’ús quotidià: fustes, pilotes de tennis i golf, 
maons, un aparell per injectar silicona o uns tubs metàl-
lics. Ara bé, tots aquests elements per sí sols, si no hi 
ha un discurs narratiu al darrere, no signifi carien res, 
però quan es coneix la proposta de l’artista, sí que s’en-
tén. Exemple: fustes penjades a la paret, on a la banda 
esquerra, entre fusta i fusta, apareix una pilota de golf, 
i a l’altre costat n’hi ha una altra. Si hi hagués un petit 
moviment o desplaçament en les dues peces es trenca-
ria completament la simetria compositiva. La tensió es 
percep en altres obres, com una pilota de grans dimen-
sions que està subjecta per un ferro perquè no es mogui. 
Aquesta compressió indica el seu posicionament davant 
l’actual situació sociopolítica global. L’existència d’ele-
ments minimalistes no deixen de ser una “voluntat de 
síntesi” a l’hora de plantejar les preocupacions que ens 
envolten en una societat egocèntrica com la nostra.•

Nuno Carvalho, minimalisme

crítica 
d’art

Mostra la manipulació 
d’objectes amb un nou signifi cat

Setena cita de Gràcia 
amb el Japó 

L’artista gracienca Marta Montcada i Ichiro Hirose 
demostren, un cop més, que l’art és capaç d’unir 

ànimes, cultures i llocs diversos amb una nova edició 
del festival Art Montcada que se celebra a Okayama

Paula Erill 

L ’artista gracienca Marta 
Montcada no deixarà 
de colpir amb els seus 
projectes. Aquí o des de 
l’altra punta del món. I 

és que el proper 24 de febrer 
comença la setena edició del 
Festival Montcada a Japó que 
tindrà lloc a Okayama.

El certamen pretén fer expo-
sicions que puguin apropar les 
creacions dels artistes a tots els 
àmbits de la cultura japonesa. Al 
mateix temps que vol mantenir 
un respecte pels productes tradi-
cionals mentre fa un recorregut 
pels llocs emblemàtics a l’entorn 
del Parc Natural Washuzan fi ns 
a l’illa de Shitoku. 

L’eix principal sobre el qual 
s’han desenvolupat les diver-
ses peces d’art parteix del títol 
“Encontres – Trobades”. Sota 
el lema “Encantats de retro-
bar-nos”, els responsables del 
Festival ens conviden a venir 
a donar un cop d’ull a la seva 
feina, a més d’aprofi tar per co-
nèixer aquesta “terra antiga, 
culte, singular i feliç” que els ha 

acollit dins del calendari cultu-
ral d’aquest any. Ichiro Hirose 
i Marta Montcada asseguren 
ser-hi seran sempre, “acompa-
nyant i guiant al públic i a les 
persones interessades i progra-
mant els concerts i altres acti-
vitats per mantenir el caliu del 
Festival d’Art”. 

Ichiro Hirose, productor cul-
tural, i Marta Montcada, artis-
ta polifacètica, han fet néixer 
aquest projecte que ha enllaçat 
Japó i Catalunya a través de les 
seves obres artístiques. A més 

a més, han incorporat nous ar-
tistes, així com institucions i 
entitats ofi cials que han facili-
tat la divulgació de l’esdeveni-
ment pels mitjans de comunica-
ció japonesos. Dels dotze artistes 
que hi participen amb diferents 
disciplines que es complemen-
ten, n’hi ha japonesos, americans, 
italians i sis catalans. “Dels artis-
tes catalans, tres són de Gràcia i 
tenen el seu estudi a la Vila: Enric 
Climent d’Identitat Creativa és 
fotògraf de llarga trajectòria; el 
meu pare Joan, pintor i catedrà-
tic de Belles Arts, i jo mateixa”, 
explica la Marta, qui també fa un 
avenç d’una de les activitats pro-
gramades: “En correspondència 
entre Japó i Gràcia també pre-
sentarem la pel·lícula Xicoia (90 
minuts) que hem gravat entre 
Japó, Gràcia, Girona i Catalunya 
Nord durant l’any 2017”. Aquest 
llargmetratge, juntament amb la 
resta d’esdeveniments, es cons-
titueixen com un homenatge a 
Joan Montcada, el pare de la pro-
motora i ànima de la vocació ar-
tística de la família, que va morir 
el darrer mes d’octubre deixant 
un rastre imperible en el món de 
l’art.•

el report

Artistes a l’Art Montcada. Foto: Cedida
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La torratxa

Jugar amb 
el pare

Ernest Cauhé 

Era un dissabte de terrasseta, clara i 
olivetes a la Plaça del Sol. D’aquells 
dies que fan deixar d’enyorar la pri-

mavera. Que transmeten aquella sensa-
ció de normalitat entre dies tan foscos, 
tan estranys, tan desconcertants. I de 
sobte, la vaig veure a ella, asseguda en-
tre amics. Fent allò tan quotidianament 
festiu com un vermutet a la plaça. La 
colla s’anava passant el seu nen, encara 
no d’un any, amb aparent alegria i com 
qui es reparteix un joc a estones. Ella, 
xerrava animosa, amb el sol esbate-
gant-li a la cara.

Jo vaig creuar la plaça a uns metres 
de la seva taula i el meu fi ll, un entra-
nyable boig de dos anys i mig, va deci-
dir aturar-se a la horitzontal de la taula 

del vermut. I va creure que era un bon 
lloc per què em posés a saltar-li per so-
bre com fem de tant en tant quan les 
forces de pare exhaust m’ho perme-
ten. I vaig fer un salt. I dos. I un altre. 
I el meu fi ll reia sense parar intentant 
atrapar-me a les altures. Però de sobte, 
vaig haver de parar. Em va semblar que 
ella, asseguda a la taula del vermut, ha-
via pres contacte visual amb la nostra 
escena. Una seqüència quotidiana d’un 
pare jugant amb el seu fi ll un matí de 
dissabte. I em vaig adonar de la tragè-
dia. Vaig desmuntar el joc amb el meu 
fi ll pres per la vergonya i la ràbia. I vam 
marxar. A la Txell, la dona de la taula 
del vermut, hauria volgut demostrar-li 
admiració per tanta dignitat i coherèn-
cia. I també al petit, de només 10 mesos 
i 24.000 quilòmetres a l’esquena. Ja són 
130 dies sense el pare.•

A la Txell, hauria 
volgut demostrar-li 
admiració per tanta 
dignitat i coherència

“És millor no posar la felicitat 
en la feina sinó en tu”

Roser Vilajosana
actriu

Comença a actuar amb 7 anys. 
Des del 2002 al 2010 ha treballat al 
Romea, al Lliure i al Nacional amb 
papers a Macbeth, Sis personatges 
en busca d’autor, Celebració (Festen) 
i Misteri de Dolor. Després Sueño de 
una noche de verano, versión de Deisy 
Portaluppi a l’Almeria i ara a Madrid 
amb ESCORIA, on set adolescents 
volen canviar el món. Al cinema, 
Los del Túnel i Sabates grosses. A la 
tele, Olor de colònia, Nit i dia i Com 
si fos ahir fent d’una jove DJ. 

Clara Darder

Ara vius a Madrid? 
Sí. Vaig anar-hi sense feina, vaig llogar un pis i començar a 
moure fi ls i a fer alguns cursos. Quan ja gairebé no em que-
daven estalvis van començar a sortir els primers projectes. 
La vida em posa a prova però jo segueixo amb optimisme.

Com et defi niries com a persona i actriu? 
M’agrada pensar amb la imatge d’una ona expansiva, en el 
sentit  que intento mantenir un estat vital ben alt, per sentir-

me capaç de tot, i intentar ajudar als altres també a aconse-
guir els seus objectius.

Has estat enxaneta dels Castellers de la Vila de Gràcia. Què 
apliques dels castells a la teva vida d’actriu?
M’han servit per tenir un objectiu a l’horitzó, i constància.  

Què t’han transmès? 
Ser tossuda i no deixar de lluitar pel què vull, també a cau-
re, sí, però a tornar-me a aixecar per seguir endavant. És una 
metàfora literal. 

Com ha estat créixer a la Vila de Gràcia? 
Els carrers de Gràcia els sento com una extensió de casa 
meva, del meu menjador. M’hi sento molt a gust i ara, quan 
hi torno, me’ls miro amb un somriure.

Què li agraeixes al 2017? 
Les mil i una oportunitats de ser valenta, tot i les difi cultats.

La fama espatlla les persones? 
Jo penso que dins nostre, ho som tot, i un pot decidir què 
polir i què no. David Trueba escriu: “Cuando dicen la fama 
le ha hecho más ensimismado, más egoista, más triste, en rea-
lidad olvidan que el tipo ya era ensimismado, egoista y triste, 
pero la fama le ha permitido ejercer sin reprimirse” i “Hay que 
pelear por una cierta visibilidad que no vaya contra tus prin-
cipios.”

I et podria espatllar a tu? 
Per mi, la recepta és no posar la felicitat en la feina, sinó po-
sar-la en tu. Ser actriu m’ajuda en aquest objectiu.

És important treballar-se les emocions com actriu? 
Treballar les emocions no té només a veure amb plorar 
i estar trist. Pots fer-ho des de la diversió de conèixer-te! 
Construir una bona base per després, amb un personatge, 
poder marxar de “tu” mil quilometres, sabent que tornaràs.

Formació d’actriu o millor fer-se a un mateix? 
A mi em diverteix formar-me. A Barcelona em vaig gradu-
ar en Tècnica Meisner i també he estat uns anys a l’Estudi 
Laura Jou, i a Madrid he conegut en Fernando Piernas que 
és un professor increïble i espero noves convocatòries.

I què has après? 
Em vaig prometre que faria cursos quan volgués passar-
m’ho be, ja que l’auto-exigència no em deixava gaudir.

Ser actriu signifi ca ser menys que ser actor?
Ni més ni menys. Hem de seguir reivindicant la igualtat, co-
mençant per fer el canvi dins, i en tots els escenaris de la so-
cietat. Empoderar-nos.•

L’actriu a les escales del jardí d’Olokuti. Foto: Albert Vilardaga


