
La Taula de Places agruparà 
Vila, Diamant i Virreina i farà 
a Sol un tractament específi c 
Els veïns de Sol reactivaran els sonòmetres a fi nals de març en una 
exposició al Disseny Hub que retransmetrà en directe el soroll a la plaça 

Una immobiliària 
rehabilita un bloc 
a Tagamanent i fa 
fora el veïnat per fer 
“pisos de qualitat”
P4

Dimiteix a l’Europa 
el responsable de 
l’acord semifallit 
amb Umbro
P8

Sant Medir 
val 120.000 € 
en caramels 
P6

Albert Balanzà

P assat el pit de l’hivern però sense que hagi desa-
paregut del tot l’afl uència de visitants nocturns a 
les places, sobretot a Sol, i amb els incipients pro-
blemes a Vila i a Nord denunciats pels veïns, el 
Districte ja ha començat a treballar en una nova 

temporada d’intent de contenció del soroll i d’equilibri en-
tre el lleure d’una banda i el descans i l’activitat quotidia-
na dels veïns de l’altra. La Taula Tècnica de Places engega, 
però, la seva sisena temporada amb una reestructuració 
en el seu funcionament: hi haurà una taula comuna per a 
les places Vila de Gràcia, Diamant i Virreina (i si s’escau 
Revolució), i una altra taula específi ca per a la plaça del 
Sol, que es resisteix a deixar de ser un problema. També 
Poble Romaní s’integra ofi cialment en el pla, però amb la 
dinàmica pròpia de la reforma de l’espai i la polèmica pel 
pipican com a agenda.

La plaça del Sol, en tot cas, seguirà concentrant l’atenció 
principal perquè els veïns segueixen considerant un fracàs 
les mesures per atenuar el soroll: l’última iniciativa munici-
pal serà la instal·lació dels jocs infantils “amb elements sin-
gulars”, del quals encara no hi ha projecte ni ubicació con-
creta. De moment el Districte ha contractat un manteniment 
per a les jardineres després de canviar les plantes -trinxades 
pels visitants- i canviar-les per mahònies, més punxegudes, 
que ja van servir a Dones del 36 per impedir que els gossos 
malmetessin la zona verda. Per la seva banda, els veïns reac-
tivaran els sonòmetres cedits l’any passat per la plataforma 
europea Making Sense i retransmetran en directe el soroll 
a la plaça en una mostra al Disseny Hub. Pàgina 3 Les jardineres a les escales de plaça del Sol. Foto: A. Vilardaga

Les plantes punxegudes de Dones 
del 36 per fer fora gossos, ara a Sol
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Mur verd i grafi tis seran 
l’alternativa al concurs 
de les parets mitgeres 
de Dones del 36, desert
El guanyador, ‘Generació Malva’, es va descartar perquè no hi 
havia pressupost i ICUB, Districte i veïns ara intenten pactar

Albert Balanzà

El Districte va impulsar el 
passat maig, durant tres 
dies, una consulta en el 
marc de la Setmana d’Ar-
quitectura que proposa-

va sis grans dissenys per ocupar 
les parets mitgeres de la plaça 
de les Dones del 36. La propos-
ta ‘Generació Malva’, una mena 
d’onada verda entrant a plaça, va 
rebre el 34,6% dels 379 vots eme-
sos totals, imposant-se a altres 
idees com un retrat de Marina, la 
famosa miliciana. 

Però l’Ajuntament ha decidit 
descartar l’obra guanyadora, sig-
nada per Júlia Noy, Daniel Pereira 
i Laura Venturas, “perquè aquest 
concurs no tenia pressupost asso-
ciat” i ha optat fi nalment perquè 
els serveis tecnics del Districte, 
juntament amb Paisatge Urbà i 
Medi Ambient, treballin una pro-
posta que integra un mur verd i 
un grafi ti a cada mitgera. Tal com 
estava previst en el concurs inici-
al, l’actuació guarnirà tant la pa-
ret mitgera de Santa Àgata, visible 
venint des del carrer Gran, com 
la paret mitgera de l’entrada a la 
plaça per Torrent de l’Olla, visible 
venint des de Còrsega.

El Districte ha demanat ara 
la col·laboració de l’ICUB per fer 
l’encàrrec a diferents artistes 
(l’únic precedent d’encàrrec a ni-

vell local és l’obra que Sendys i 
Kram van fer a la paret mitgera de 
la Casita Blanca) i, en aquest sen-
tit, aquesta mateixa setmana s’ha 
reunit amb els veïns de la plaça 
per pactar. Dimarts que ve hi hau-
rà una reunió fi nal del jurat, pre-
sidida pel regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, per acabar de decidir la 
idea fi nal. El que no hi ha encara 
és data d’execució, cosa que tam-
bé s’ha d’acabar pactant amb els 
veïns, l’ICUB i Paisatge Urbà. •

El projecte guanyador ‘Generació malva’, que no s’aplicarà perquè no hi havia pressupost vinculat a la consulta. Foto: Cedida

Dissabte 10 s’estrenen els jardins 
Maria Mullerat. El nomenclàtor de 
dona avança a Gràcia i amb els actes 
del 8 de març, al Coll, s’inaugurarà 
l’espai, al carrer Tirso, en honor 
a la impulsora de la Fundació 
Aspasim de suport a discapacitats 
greus de la masia de Can Mora.

Breus

Jordi Bea serà 
el nou conseller 
de Ciutadans 
al Districte

L’actual coordinador de 
Ciutadans a Gràcia, Jordi 
Bea, serà fi nalment el 
nou conseller del partit al 
Districte, en substitució 
de Luis Calonge, cessat 
ara fa tres setmanes per 
la direcció dels taronges 
a Barcelona. Aquesta 
setmana Bea encara no 
ha participat en la junta 
de portaveus local, on sí 
que hi ha anat en nom 
de Ciutadans el regidor 
adscrit, Koldo Blanco. 
Bea, amanca del tràmit 
de la signatura del canvi 
en el cartipàs per part 
de l’alcaldessa, confi a a 
debutar ja en el ple de 
Gràcia de dimecres 7.

El jutjat ajorna el 
desallotjament 
de l’Armadillo de 
Sant salvador
“Gràcies al suport veïnal 
aconseguim que el jutjat 
ajorni el desnonament 
de l’Armadillo, propietat 
del BBV, que estava 
previst per avui!”. Amb 
aquest missatge a 
Twitter, el regidor de 
Gràcia, Eloi Badia, ha 
anunciat l’aturada del 
desallotjament de la casa 
okupada per famílies del 
carrer Sant Salvador, que 
està pendent de solució 
defi nitiva des de l’any 2013. 
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La Taula de Places manté 
Sol com a debat específic 
i agrupa la resta d’espais 
Els veïns de Sol reactivaran els sonòmetres en una mostra al 
Disseny Hub que retransmetrà en directe el soroll a la plaça 

Albert Balanzà

LTaula Tècnica de Places co-
mençarà aquesta prima-
vera una nova temporada 
d’intent de contenció de la 
problemàtica que es deriva 

de l’ús intensiu de l’espai públic a 
Gràcia, amb la plaça del Sol com a 
principal espai de “situació sempre 
tensa”, segons va qualifi car en l’úl-
tima audiència pública el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia. Aquest mes 
de març ja es recolliran les propos-
tes de tallers per a les places, que 
es presentaran entre abril i maig. 

Però el principal canvi en aquest 
debat és estructural: les taules de 
seguiment es redueixen a dues: 
una per a Vila de Gràcia, Diamant 
i Virreina (i Revolució “si apareix” 
alguna problemàtica concreta, se-
gons fonts municipals) i una al-
tra per a Sol. Contra el que s’havia 
anunciat, Poble Romaní sí que és 
novetat en el debat de pacifi cació 
de les places però seguirà la seva 
dinàmica pròpia al voltant de la 
reforma i integració del polèmic 
pipican. L’agrupació de places 
respon a una situació menys pro-
blemàtica en uns espais que en al-
tres, i no té en compte en conse-
qüència les últimes queixes veïnals 
d’incipient botellot a les places del 
Nord i Vila de Gràcia.

Les actuacions de reforma, al 
marge dels tallers per recuperar 
l’ús veïnal, se segueixen concen-
trant a la plaça del Sol amb un èxit 
desigual. Aquest febrer s’han re-
plantat les 96 jardineres que es van 
instal·lar a les escales per evitar la 

Per la seva banda, els veïns de la 
plaça del Sol, organitzats en pla-
taforma sobretot arran de la col-
laboració engegada amb la inici-
ativa europea Making Sense, que 
els va cedir l’any passat 25 sonò-
metres interiors i exteriors, torna-
ran a reactivar els aparells a fi nals 
de març en el marc de l’exposició 
Design Does, que es farà entre el 23 
de març i el 13 de maig. Segons ex-
plica Marta Serdà, en nom dels ve-
ïns, els sonòmetres instal·lats a Sol 
retransmetran en directe el soroll i 
el nivell de decibels durant els dies 
que duri la mostra. •

El Poble Romaní, novetat en el debat de pacifi cació de les places. Foto: Albert Vilardaga

Gràcia se suma 
a la penjada del 
davantal al balcó 
per la vaga del 8-M

Des de fa unes setmanes 
l’Assemblea Feminista de 
Gràcia prepara la vaga la-

boral i també de cura que els 
sindicats han convocat per al 
proper dijous 8 de març, amb 
reunions obertes a la plaça de 
la Vila per tal de recollir les pro-
postes i planifi car les diferents 
activitats que es portaran a ter-
me durant la jornada. Aquest 
dilluns dia 5 a les set tindrà lloc 
la darrera (en cas de pluja es 
traslladarà al casal Tres Lliris). 
Per ara, hi ha convocat un acte a 
la plaça de la Vila la tarda abans 
de la vaga a les 18.30 h. I dijous 
8, al mateix lloc hi ha previst un 
esmorzar (mixte) i una cerca-
vila (només dones) a les 10 h. 
L’assemblea també dona suport 
a la convocatòria de penjar el 
devantal al balcó. 

S.M.

Breus

Dos mil quilos 
de taps solidaris 
per a necessitats 
mèdiques infantils
Catorze establiments 
de Camp d’en Grassot i 
l’Abaceria ja han acumulat 
més de dos mil quilos de 
taps i tapes de plàstic en 
solidaritat amb el projecte 
de l’associació Claret 
per destinar els diners 
recaptats a necessitats 
mèdiques d’infants fi ns 
a 18 anys. ”Aquests 2.000 
kg equivalen a mig milió 
de taps i tapes de plàstic 
i ocupen un espai de 16 
metres cúbics, 16.000 litres” 
,  apunta Jordi Morillas, 
coordinador del projecte, 
que compta també amb el 
suport de la Fundació Seur.

El Districte licita 
un manteniment 
de les punxegudes 
mahònies de Sol 
durant tot l’any

concentració de visitants, els quals 
es van recol·locar cap a la banda de 
la plaça més propera a Torrent de 
l’Olla. I no només s’han substituït 
les primeres plantes per 240 ma-
hònies, una espècie més punxegu-
da, sinó que el Districte ha licitat 
un contracte menor específi c de 
manteniment per a tot l’any. 

Aquesta plantada de mahònies, 
que ja s’han utilitzat a Dones del 36 
per foragitar la invasió dels gossos 
dels espais verds, s’haurà de veu-
re com es combina amb la instal-
lació del nou espai de jocs infantils 
que l’Ajuntament vol per fer la pla-

ça “més amable” per als nens. Ara 
mateix encara no hi ha ni projec-
te ni ubicació defi nitiva d’un “ele-
ment singular”, que també aterra-
rà a la plaça Joanic.



L’Independent de Gràcia
2 de març de 2018

4 Societat
Una immobiliària rehabilita un 
bloc a Tagamanent i fa fora el 
veïnat per fer “pisos de qualitat”
Capital Agrupado aconsegueix en nou mesos el desallotjament de tots 
els inquilins, excepte una dona que assegura que no pensa marxar

Iru Moner

Pocs dies després de la bustia-
da que col·lectius com Gràcia 
On vas o el Sindicat de 
Lloguer van fer advertint els 
veïns de Gràcia de les pràcti-

ques de fons d’inversió per adquirir 
blocs sencers i fer compres verti-
cals expulsant els veïns, una empre-
sa immobiliària, Capital Agrupado, 
ja està a punt d’aconseguir l’objec-
tiu fi nal al carrer Tagamanent 5, a 
tocar de la plaça del Raspall.

La immobiliària va comprar 
l’edifici als voltants del maig del 
2017 als hereus de l’antic propieta-
ri. En tan sols nou mesos, ha acon-
seguit fer fora tots els veïns, excep-
te una dona, la qual assegura que, 
malgrat les obres estructurals que 
des de la setmana passada han co-
mençat a la resta de l’edifi ci, no té 
voluntat de marxar. Segons relaten 
alguns antics inquilins, immediata-
ment després de la compra, la nova 
propietat va deixar de renovar els 
contractes de lloguer, o va oferir in-
demnitzacions als inquilins perquè 
abandonessin casa seva.

Un antic veí del bloc, on feia tres 
generacions que vivia la seva famí-
lia, explica que “és difícil identifi car 
qui tens davant” en aquests casos, 
referint-se al comprador, i afegeix 
que “el senyor Ramos [suposat re-
presentant de l’empresa] era qui 
preparava tots els papers; en la 
meva opinió, tot era bastant opac». 
Aquest exveí comenta també que, 
fi ns i tot, alguns llogaters van arri-
bar a rebre ordre de desnonament.

La veïna que ha optat per que-
dar-se ha rebut diferents ofertes 
per marxar i ha estat avisada que 
les obres seran “llargues i pesa-
des”, segons li han apuntat fonts 
de la immobiliària. Però ella no vol 
marxar “per l’arrelament que tinc a 

L’edifi ci, en plena reforma estructural, iniciada aquesta setmana Foto: A.V.

Recollida d’aliments. Foto: A.V.

una casa i un barri on fa més de 30 
anys que visc”, i assegura que, si no 
manté el contracte de lloguer actu-
al, no tindrà accés a un altre lloguer 
al barri. “Tal com estan els lloguers 
i amb el meu sou, la meva única 
opció seria marxar de Barcelona”, 
conclou, i afegeix: “La meva vida és 
aquí, el barri, el mercat, els meus 
amics, el meu món”. L’empresa es 
publicita oferint “pisos de nova 
construcció o totalment rehabili-
tats amb acabats de qualitat i dis-
seny a diversos punts del Gràcia i 
Barcelona”, però no dóna informa-
ció del projecte de Tagamanent 5 ni 
sobre el procés d’expulsió del veï-
nat. Després de diverses trucades, 
fonts de l’empresa asseguren que 
ells només fan “pisos de qualitat”.

Els veïns consultats admeten que 
es tracta d’un cas de gentrifi cació 
“de manual” i que tot s’emmarca 
dins una problemàtica que afecta 
cada dia més Gràcia. Però a l’hora 
d’organitzar-se com a bloc o dema-
nar suport a alguna associació de 
defensa dels inquilins desisteixen, 
pel desconeixement o falta de con-
fi ança cap a aquestes organitzaci-
ons, per l’edat avançada de molts 
dels residents, i perquè “molta gent 
se sentia indefensa i no sabia com 
afrontar el problema” perquè, se-
gons declaren, se senten “despro-
tegits” davant d’una llei [LAU] que 
protegeix el propietari. Així i tot, as-
seguren que seguirien vivint al lloc 
que un dia va ser casa seva.•

La veïna que es vol 
quedar, avisada 
que les obres 
seran “llargues 
i pesades”

Breus

Tallats 180 pins 
del Park Güell i 
entorn per una 
plaga d’escarabats

L’Ajuntament ha anunciat 
la retirada aquest febrer 
i març d’un total de 180 
pins del Park Güell i 
entorn forestal com a 
conseqüència d’una plaga 
provocada per l’escarabat 
perforador, que ataca 
sobretot les branques 
gruixudes. Una part dels 
pins retirats s’havien 
assecat. La presència de 
troncs tallats en alguna 
de les fi nques privades 
que envolten el parc ha 
esdevingut un atractiu 
afegit per a l’insecte, 
que ha atacat els pins ja 
deteriorats.

Adjudicats els 
ascensors del 
metro Vallcarca, 
previstos el 2019
Territori i Sostenibilitat 
ha adjudicat els dos 
ascensors previstos 
per a l’estació de metro 
de Vallcarca, que es 
començaran a instal·lar 
aqiesta primavera i 
que s’activaran en un 
període d’obres de 15 
mesos. Aquests dos 
ascensors connectaran 
el vestíbul, que també 
es reformarà, amb 
cadascuna de les andanes. 
També paral·lelament 
es redactarà el projecte 
per a l’ascensor que ha 
d’enllaçar l’estació amb 
l’avinguda Vallcarca i 
República Argentina.

Troben sa i estalvi 
un alumne del 
Secretari Coloma 
desaparegut
Els Mossos d’Esquadra 
han localitzat sa i estalvi 
aquest dilluns 26 a 
Ripollet Antoni Navarro 
Aris, l’alumne de segon 
d’ESO del Secretari 
Coloma desaparegut des 
de dilluns 19. La família 
ha agraït el suport d’amics 
i xarxes socials. 

rer Reig i Bonet, darrera de l’esco-
la Gràcia del carrer Encarnació. 
L’activació provisional es produ-
eix després de la crida que Gràcia 
Participa, l’entitat promotora, va 
fer a entitats i partits a mitjan ge-
ner, un cop aquest Nadal les nego-
ciacions amb el Districte es van 
trencar quan el propietari del local 
emparaulat a Camp d’en Grassot 
es va fer enrere.

El rebost solidari arrenca 
per ara en un magatzem
Els voluntaris es reuneixen per defi nir la nova estratègia de difusió

A. B.

Ni a la Salut ni al Camp d’en 
Grassot ni a l’inicial empla-
çament previst de l’exCAP 

Quevedo, on ara hi ha el Banc 
Expropiat. El rebost solidari de 
Gràcia ha començat a caminar de 
manera provisional en un magat-
zem de propietat municipal al car-

Aquesta setmana els voluntaris 
del rebost s’han reunit ja al ma-
gatzem per defi nir una estratègia 
de difusió del servei a Gràcia, que 
a més compta amb el suport de 
Bonpreu pel que fa a elements de 
mobiliari per organitzar el menjar.

Fonts de Gràcia Participa han fet 
una valoració positiva, ni que sigui 
un any després del primer acord 
sobre el rebost, perquè el fracàs 

de les negociacions al Nadal els va 
fer témer que el projecte quedés 
en no res ja fi ns a la proper man-
dat a l’Ajuntament. No obstant 
això, Gràcia Participa segueix re-
ivindicant un local com a lloc més 
adient en lloc d’un magatzem.•

Gentrifi cació a tocar de Raspall?
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Sant Medir llançarà 
aquest dissabte caramels 
i llaminadures per 
valor de 120.000 euros
Vint-i-cinc colles de romeus desfi laran pel carrer Gran, amb la 
Monumental davant, en un any que afegeix un veterinari de guàrdia

A. B.

S ant Medir és dissabte i, 
com a festa tradicional, 
no presenta grans canvis, 
segons admet el president 
de la Federació de Colles, 

Josep Antoni Torralba a aquest 
setmanari. Però la no notícia ser-
veix per posar de relleu elements 
de la festa que passen desaperce-
buts habitualment, com la despe-
sa total no només de les 45 tones 
de caramels que llançaran les 25 
colles de romeus i romeves sinó 
també els quilos i quilos de llami-
nadures diverses, que al cap i a la 
fi  acaben sent els dolços més pre-
uats pel públic assistent, des de 
palotes fi ns a piruletes o sidral. 

“Pel cap baix, hi ha una inver-
sió d’uns 120.000 euros: 90.000 en 
caramels i 30.000 en llaminadu-
res”, apunta Torralba, “i cada ro-
meu fa una despesa mínima glo-
bal de 700 euros”. Així doncs, amb 
alegria, les colles de Sant Medir 
sortiran dissabte, des de les vuit 
del matí pels carrers i carrerons 
de la Vila i des de les vuit del ves-
pre en la gran cercavila carrer 
Gran avall, repartint caramels a 
tort i a dret sense pensar massa 

la nit per assistir els cavalls da-
vant de qualsevol incidència. Per 
la resta, tot a punt per a la gran 
festa, amb la Colla Monumental 
portadora de l’estendard de la 
Federació de Colles i la colla El 
Drac Ensucrat complint enguany 
el seus primers 25 anys. Els ro-
meus es concentraran a partir de 
les cinc de la tarda des del carrer 
Escorial i per Sant salvador fi ns a 
Nil Fabra per a la desfi lada de les 
vuit pel carrer Gran, que acabarà 
als Jardinets. •

en l’esforç econòmic que suposa. 
Enguany hi ha algun detall nove-
dós més, com el reconeixement a 
la Fundació Festa Major en l’any 
del Bicentenari, els quals s’afegi-
ran amb tres camions a la cerca-
vila general. Festa Major ja va re-
bre en el pregó del passat 18 de 
febrer la medalla d’or de laFede-
ració de Colles.

També els nivells de prevenció 
i de seguretat s’augmentaran en-
guany amb la disponibilitat d’un 
veterinari entre 8 del matí i 11 de 

Recollida massiva de caramels l’any passat. Foto: Josep Maria Contel

Societat

A. B.

El món dels esbarts, hiperdinamitzat a Gràcia als 
anys 80 i 90 amb el Lluís Millet, el del Centre 
Moral, el Santa Fe del Cercle o el de l’Orfeò 

Gracienc (avui inactius), torna a reactivar-se amb la 
creació de l’Esbart Vila de Gràcia. La iniciativa, con-
cretada aquest febrer després de la trobada del pas-
sat novembre d’exdansaires de l’Orfeo Gracienc pels 
75 anys de creació del grup, ja ha començat a assajar 
al Cercle i vol fer la presentació ofi cial durant la Festa 
Major de 2018. “Vam reunir un centenar llarg de per-
sones a la Salle per l’acte del novembre i molts vam dir 

de retrobar-nos per con-
tinuar ballant”, apunta 
Cristina Prats. 

L’Esbart Vila de 
Gràcia ha començat a 
estructurar-se amb un 
taller de dansa per a in-
fants de 2 a 8 anys, que 
assagen els dimarts a 
les 17.30h; un grup de 
juvenils, amb assajos 
dimecres a les 17.30 h i 
divendres a les 19.00 h; 
i un cos de dansa, que 
es troba els dijous a les 
21.15 h. No ho han fet a 
l’Orfeò Gracienc, tot i 
que molts dels veterans 
dansaires en proveni-
en, perquè “no ens han 

facilitat res”, assegura Prats. L’Esbart Vila de Gràcia 
fi ns i tot té nou logotip, ideat per Enric Colomé, tam-
bé un dels dansaires veterans. “He volgut simbolitzat 
una G de Gràcia amb la generació d’un nou entorn de 
dansa”, apunta. •

Neix l’Esbart Vila de 
Gràcia, amb ex del de 
l’Orfeó, i seu al Cercle
L’entitat vol fer la presentació 
ofi cial a la Festa Major de 2018

“Vam dir de 
retrobar-nos 
per continuar 
ballant”, diuen
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V an començar assajant un dia a la setmana 
als bucs d’assaig de l’Espai Jove La Fontana, 
on van estrenar-se també amb el seu primer 
concert, el 17 de març de 2016. Actualment, 
però, tenen el seu propi local d’assaig al ga-

ratge del bateria del grup, al Prat del Llobregat.
Començant per les places de la Vila de Gràcia, van 

acabar guanyant el Sonabaix, el qual els va portar a 
tocar a l’Acampada Jove. Ja amb un nom reconegut 
entre els grups emergents de joves, van començar 
a tocar per els afores de Barcelona fi ns arribar a la 
Sala Salamandra amb Doctor Prats.

Càmera en mà, els hem seguit la pista per tot 
Catalunya sense oblidar la Vila de Gràcia, on han es-
tat fi dels tocant per Festa Major aquests dos anys. 
Tot i començar fent versions de grups ska-reggae, ja 
tenen cinc temes propis, dos d’ells penjats a Youtube: 
Valents i Fugint.

Benvinguts, això és Arkadia
“Grup emergent de Barcelona sorgit a principis de 2016 disposat a ensenyar al món la seva manera de 
viure i sentir la música.” Així es descriuen Arkadia Sound a les xarxes socials i així han seguit fi ns aquest 
març que fan dos anys sobre els escenaris. Vuit joves de diferents edats que des de ben petits s’han 
dedicat a la música; tots ells coincidint a l’Escola Oriol Martorell. Text i fotos: Joanna Chichelnitzky.
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Dimiteix a l’Europa el 
responsable de l’acord 
semifallit amb Umbro 
La distribució de les equipacions esdevé interminable, i el 
club anuncia que en els pròxims dies donaran la seva versió

Albert Vilardaga

Aquesta setmana ha pre-
sentat la seva dimissió el 
directiu responsable de 
màrqueting i exdirectiu 
de l’àrea social de l’Euro-

pa, Leo Herrero. Segons ha infor-
mat el club, aquesta decisió es veu 
condicionada per la feina particu-
lar d’Herrero, però el mateix direc-
tiu no ha volgut donar cap explica-
ció. Aquesta és la primera dimissió 
de la junta de Víctor Martínez, un 
any després de l’arribada del nou 
equip directiu.

Herrero va ser un dels màxims 
responsables de l’acord signat amb 
Umbro a principis de març del 2017, 
per la qual l’Europa vesteix la mar-
ca anglesa aquesta temporada i les 
tres següents. Un acord que està re-
sultant un mal de cap per a tots els 
pares i mares del futbol base esca-
pulat, que han mostrat en diferents 
ocasions el seu malestar perquè el 
club ha anat oferint la roba als nens 
i nenes amb comptagotes, en molts 
partits s’han vist obligats a jugar 
amb l’equipació de la temporada 
passada, i, per exemple, avui dia en-
cara no han vist ni rastre de la mot-
xilla i la jaqueta d’hivern que cor-
respon a cada jugador i jugadora.

La resposta del club en aquest 
assumpte és simplement comuni-
car que “en els pròxims dies” (sen-
se especifi car quants) emetran un 
comunicat dirigit als pares i mares 
per informar com pretenen soluci-
onar el problema, que encara exis-
teix cinc mesos després de comen-

çar la temporada. A hores d’ara 
es defensen dient que tot és culpa 
d’Umbro i que altres clubs que ves-
teixen aquesta marca, com és el cas 
del Girona, també estan tenint els 
mateixos problemes que el club es-
capulat. En la darrera assemblea, 
el club va explicar que l’acord amb 
la marca anglesa inclou indemnit-
zacions econòmiques si les coman-
des no es complien, malgrat que no 
es van especifi car les xifres concre-
tes ni els condicionants que s’han 
de donar perquè el club exerceixi 
aquest dret. Els retards no han anat 
acompanyats de descomptes.•

El Nou Sardenya va despertar-se dimecres nevat, un fet que no es donava des de març del 2010. Foto: Dani Fernández

Breus

El Pedagogium i 
els Ben Plantats de 
l’Europa, presents 
a Sant Medir

Els Ben Plantats de 
l’Europa sortiran 
enguany per segona 
vegada a Sant Medir 
al carrer com a colla 
refundada, i no ho 
faran sols, ja que el CB 
Pedagogium també 
s’apuntarà a la festa. Com 
és habitual, a banda de 
la junta directiva, també 
hi haurà representació 
dels romeus del club 
(jugadors, socis i 
directius). El CB 
Pedagogium, per la 
seva banda, ha ofert als 
jugadors l’oportunitat 
de participar-hi.

El derbi entre el 
Kostka i el Claret 
de la Copa Colegial 
s’ajorna a dijous
El partit de la primera 
fase de la Copa Colegial 
entre les escoles Claret i 
Jesuïtes Gràcia - Col·legi 
Kostka de la categoria 
femenina s’ha aplaçat a 
dijous 8 de març, a les 9 
de la nit, al col·legi Kostka. 
El motiu principal ha estat 
que davant l’amenaça de 
pluja, els dos equips han 
preferit arribar a un acord 
i aplaçar una setmana 
el seu enfrontament. 
El vencedor del partit 
accedirà a la següent fase.

Resultats
FUTBOL

Tercera Divisió
Jornada 27 
CE Europa 1 - 1 UE Figueres
1. Espanyol B......................69 punts
7. Europa ............................ 42 punts
Jornada 28
04/03 (12h) FC Santboià - CE 
Europa

Segona Divisió Nacional 
Femenina
Jornada 19
CF Pallejà 3 - 1 CE Europa
1. Seagull ........................... 42 punts.
6. Europa .......................... 34 punts.
Jornada 20
04/03 (10:15h) CE Europa - Barça B

BÀSQUET

Copa Catalunya Masculina (G2)
Jornada 17
Vedruna Gràcia 76 - 78 SESE
1. SESE .........................................15-2
12. Vedruna Gràcia.....................5-12
Jornada 18
03/03 (19:30h) CB Santa Coloma - 
Vedruna Gràcia

Primera Catalana Masculina (G1) 
Jornada 19
Safa Claror 55 - 64 CB Navàs
Lluïsos de Gràcia 63 - 41 Club 
Natació Terrassa
1. CB Ripollet ............................. 19-0
2. Lluïsos de Gràcia ................... 15-4
7. Safa Claror ............................. 9-10
Jornada 20
03/03 (16h) Safa Claror - CB Navàs
03/03 (18h) Lluïsos de Gràcia - 
Club Natació Terrassa

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 19
JAC Sants B 66 - 76 UE Claret
1. CB Castellar ........................... 14-5
9. UE Claret ................................ 9-10
Jornada 20
03/03 (18:00h) AESE - UE Claret

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 19
CB IPSI 45 - 50 Lluïsos de Gràcia
Sant Ignasi 81 - 84 Safa Claror
1. Joventut Les Corts B ............. 15-4
6. Lluïsos de Gràcia ...................11-8
12. Safa Claror ........................... 8-10
Jornada 20
03/03 (20:00h) Lluïsos de Gràcia - 
Manyanet Reus
03/03 (18:00h) Safa Claror - CB 
Valls

WATERPOLO

Lliga Premaat
Jornada 16
CN Molins de Rei Sintagmia 6 - 15 
CN Catalunya
1. CN Atlètic Barceloneta ........48 p.
9. CN Catalunya ........................12 p.
Jornada 17
07/03 (20:45h) CN Catalunya - CE 
Mediterrani

Primera Divisió Femenina
Jornada 12
Leioa WLB 11 - 10 CN Catalunya
1. CN Catalunya ........................30 p.
Jornada 13
03/03 (13:00h) CN Catalunya - CN 
Cuatro Caminos

FUTBOL SALA

Divisió d’Honor Catalana
Jornada 16
Gràcia FS 14 - 1 CEFS Prosperitat
1. FS Santpedor ........................38 p.
4. Gràcia FS ............................... 27 p.
Jornada 17
03/03 (19:00h) PB La Palma - 
Gràcia FS

ESCACS

Nacional - Divisió d’Honor
Ronda 6
CE Tres Peons 4 1/2 - 5 1/2 Escola 
d’Escacs BCN
1. Colon Sabadell Chessy ......... 42 p.
3. CE Tres Peons ......................30 p.
Ronda 7
03/03 Figueres - CE Tres Peons

10.000 euros per Javi Navarro i 
poden arribar a ser-ne 15.000. 
Aquesta és la xifra que ha rebut el 
club per la venda de Javi Navarro 
al Cadis B. En cas que el fi lial 
andalús aconsegueixi l’ascens a 
Segona B, l’Europa cobraria 2.500 
euros més, i si Navarro debuta 
amb el primer equip, la xifra 
fi nal arribarà als 15.000 euros. 
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Més de 1.300 nens i nenes 
de primària de 39 escoles 
diferents de Barcelona 
han passat aquests últims 
dies per les instal·lacions 
del Gràcia Gimnàstic 
Club per descobrir de 
més a prop el món de la 
gimnàstica de la mà dels 
entrenadors del club. 
Aquesta iniciativa forma 
part del programa “La 
gimnàstica fa per tu”, 
que organitza l’Institut 
Barcelona Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona 
i que té com a objectiu 
que cada vegada més nens 
i nenes coneguin aquest 
esport. 

Més de 1.300 
nens i nenes 
fan gimnàstica 
al Gràcia GC

BreusEl ‘Cata’ trenca una ratxa de 6 
partits sense guanyar i s’allunya 
de la promoció de descens
L’equip femení va perdre per primera vegada aquesta temporada i es jugarà la plaça 
d’ascens directe el 10 de març a la piscina del Concepción - Ciudad Lineal de Madrid

Imatge del partit d’aquesta temporada del CN Catalunya a la piscina del Waterpolo Navarra. Foto: Ángel Artola

A. V.

Primera victòria de l’equip 
masculí del CN Catalunya 
en aquest 2018. Després de 
6 derrotes de forma conse-
cutiva, l’equip que entrena 

el Tato Garcia va aconseguir tren-
car la mala ratxa amb una victòria 
contundent per 6 a 15 a la piscina 
del CN Molins de Rei, el cuer de la 
classifi cació. Els graciencs no van 
deixar opcions a l’equip local, van 
començar a aconseguir distànci-
es importants al segon període, i a 
partir del descans va ser un recital 
dels del Tato Garcia.

Amb aquesta victòria, els gra-
ciencs aconsegueixen el quart tri-
omf de la temporada, sumen 12 
punts i es situen 4 punts per so-
bre de la zona de promoció de des-
cens, quan només queden 6 jorna-
des per disputar-se.

Arribar a atrapar el Canoe, que 
és el 8è classifi cat és una missió 
pràcticament impossible pels gra-
ciencs, ja que hi ha 7 punts de dis-
tància, però els partits contra els 
madrilenys, i sobretot el de la jor-
nada 20 contra el Canàries seran 
essencials per assegurar la perma-
nència un any més a la màxima ca-
tegoria del waterpolo espanyol, i 
començar a pensar amb reptes 
una mica més ambiciosos de cara 
la temporada següent.

Si hi havia un equip que sem-
blava invencible a Gràcia, aquest 
era el ‘Cata’ femení, que després 
d’aconseguir una temporada qua-
si perfecta arrodonida amb un 
ascens, aquest any l’equip seguia 
invicte a la segona categoria del 
waterpolo espanyol. Però, l’últi-
ma jornada es va trencar la imba-
tibilitat de les noies que entrena 
el Gabor Egedi i les gracienques 
van caure per 11 a 10 a la pisci-
na del Leioa. Malgrat aquesta 
ensopegada, les noies del ‘Cata’ 

segueixen líders amb dos punts 
d’avantatge.

Aquesta setmana l’objectiu de 
les gracienques és tornar al camí 
de la victòria a Can Toda contra 
el Cuatro Caminos, i afrontar de 
la millor manera el partit del 10 
de març, contra el AR Concepción 
– Ciudad Lineal, que és el segon 
classifi cat, i que es preveu deci-
siu per aconseguir l’única plaça 
que garanteix l’ascens directe a la 
màxima categoria del waterpolo 
femení.•

El partit contra el 
Canàries serà clau 
per assegurar la 
permanència pels 
del Tato Garcia

El Gràcia FS visita 
la PB La Palma 
amb opcions de 
posar-se segon
Dissabte a 7 de la tarda, 
els graciencs visiten la PB 
La Palma, l’antepenúltim 
classifi cat, amb l’objectiu 
de sumar els tres punts 
i col·locar-se en segona 
posició en solitari. 
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Editorial

Taula de plaça del Sol VI

La cronologia de la problemàtica de convivència i soroll a la plaça del Sol 
comença a ser llarga i els resultats obtinguts generen molts dubtes so-
bre l’efectivitat de les mesures que s’adopten, sovint contradictòries. 

Aquesta primavera, i endavant que no ha estat res, arrenca la sisena tem-
porada d’un pla de pacifi cació que ha intentat respondre amb una certa 
insistència els primers moviments organitzats que el 1999 es van prota-
gonitzar des del veïnat amb el col·lectiu Recuperem les Places per Jugar 
o des del Districte, aleshores governat per ERC, amb l’anomenat Fòrum 
del Silenci. Aquesta sisena temporada, després d’uns primers episodis en 
el mandat passat on la presèn-
cia policial va intentar intimi-
dar sense èxit els desinhibits 
visitants, arrencarà amb nous 
tallers de jocs i fent balanç de 
petites accions com el desple-
gament de 96 jardineres des del 
setembre passat a les escales 
de la banda sud o l’eliminació 
del pont de sobre del pàrquing. 
També en aquesta sisena tem-
porada s’analitzarà el resultat de la replantada en aquestes jardineres, ara 
amb mahònies del Japó, més punxegudes i perilloses per a aquests valents 
visitants que sobretot de nit s’espatarren allà on volen, i l’Ajuntament ha 
promès una nova àrea de jocs infantils, quan des d’alguns sectors experts 
[fl oraornamentaldebarcelona.wordpress.com] es qüestiona com es pot 
combinar aquesta aposta per plantes punxegudes amb una zona amable 
per als infants. També ens espera un reordenament de les terrasses, que 
ningú sap encara com s’acabarà. I mentrestant, a la resta de places, res, oi? 
Veïns de plaça de la Vila i de plaça del Nord ja han advertit d’un cert conta-
gi dels mals de Sol, però l’estratègia del Districte no va per aquí i agruparà 
per primer cop tots els debats que no siguin Sol en una sola taula. I apa, si-
sena temporada. Creuem els dits, i veïns de Sol, activeu els sonòmetres. 

Tal com va explicar aquest setmanari fa unes setmanes, 
Gràcia està a punt de recuperar, cap al mes de juny, el servei 
d’urgències 24 hores que va perdre fa set anys i així deixa-
rà de ser l’únic districte de la ciutat sense Centre d’Urgències 

d’Atenció Primària. La cosa va de veres si fem cas de les avorrides pàgi-
nes de contractació pública que l’administració posa a la vista perquè els 
periodistes ens entretinguem. En els últims deu dies s’han licitat tres pa-
quets de serveis del nou CUAP, amb enunciats realment inquietants per 
als no especialistes: adquisició d’un autoclau i una termodesinfectadora 
de cunyes; adquisició d’una unitat radiològica digital i un ecògraf; i equi-
pament mèdic i mobiliari clínic.

Els resultats generen 
molts dubtes sobre 
l’efectivitat de les 
mesures, contradictòries
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de Gràcia

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Volem denunciar l’empresonament 
d’Ahed Tamimi, una noia de dis-
set anys que viu a la Cisjordània 

ocupada patint diàriament la violència 
de l’exèrcit israelià. Dones x Dones ha 
emès un comunicat: Dones Lliures en 
Territoris Lliures, on es diu que cap dona 
pot ser lliure davant l’opressió de l’estat 
israelià que continua ocupant i usurpant 
il·legalment territoris palestins. Tot i que 
el confl icte continua sota un tel d’invisi-
bilitat davant els mitjans de comunica-

ció, veiem com s’aixeca una nova forma 
de Resistència no violenta per part d’una 
nova generació de dones joves palestines. 
La seva imatge ha recorregut el món, a 
través de les xarxes socials, mostrant 
com una noia jove s’enfronta davant els 
soldats israelians armats tan sols amb 
els gestos i les paraules i ha visibilitzat 
la força i la potència de les dones i les se-
ves estratègies, davant uns soldats que 
són el paradigma de la força a través de 
les armes. L’Ahed, que ha crescut sabent 
que vivia en un país ocupat, ha deixat 
ben palesa la situació que continua exis-
tint als territoris ocupats de Palestina. 
Ara forma part del gruix de palestines i 
palestins detinguts i empresonats sense 
cap judici i de manera arbitrària. Cal de-
nunciar la militarització i la violència a 
Palestina i a tot arreu. Cal exigir l’allibe-
rament d’Ahed!•

Ahed Tamimi

Hi ha una nova forma 
de resistència pacífi ca 
d’una generació de 
dones joves palestines 

Cartes al director

Sant Medir: la dolça 
festa de sempre
Aquest any Sant Medir cau en dissabte, a 
alguns els agradarà més, a altres potser no 
tant... Particularment m’agrada més quan 
cau en dia feiner. Penso que en dia de cada 
dia hi ha més ambient als carrers i potser 
ens alegra una mica més la jornada de tre-
ball. Més o menys em passa com a la diada 
de Sant Jordi.
Sant Medir és d’aquelles festes que et 
transporta a la infància i amb això a aque-
lla il·lusió incipient i ganes de viure, gaire-
bé podria dir que màgia, potser exagero, 
però ho veig així. Recordo al meu carrer 
quan la colla es preparava i sentíem els ca-
valls renillar, la banda de música tocava el 
‘Paquito el chocolatero’ o la música de la 
pel·lícula ‘El día más largo’ i les seves notes 
ja se’ns quedava al cap juntament amb els 
sorolls de tambors que són la banda sono-
ra de la festa.
A la meva escola mai va ser festa aquest 
dia, esperàvem les colles que passessin per 
davant i ens tiressin uns quants caramels, 
la veritat és que era per veure qui agafa-
va més. Ja han passat uns quants anys i 
aquella il·lusió encara segueix. Que aques-
ta dolça festa ens acompanyi sempre amb 
l´esperit i constants en la qual va néixer: 
agraïment i compartir. Bona festa!

Carlos Muñoz Muriedas
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El 
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Opinió convidada

Som molts més que 27

Aquest dimarts, l’Ermengol Gassiot (Secretari 
General de la CGT) i jo mateixa vam ser detinguts 
a la Fiscalía Superior de Catalunya. Vam anar a en-

tregar un manifest fi rmat per 1300 acadèmics d’universi-
tats d’arreu, donant suport als estudiants i treballadors 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, que l’any 2013 
ens vam tancar al rectorat, reclamant la implementació 
d’unes mocions aprovades al Claustre. 

Arran d’aquella mobilització estudiantil, que va aple-
gar a més de 300 estudiants del moment i que va aguan-
tar un mes sencer, ens demanen entre 11 i 14 anys de 
presó a 25 estudiants, un professor i un treballador de la 
UAB. L’Ermengol i jo som dues d’aquestes persones impu-
tades, a qui una Fiscalia embogida demana penes equiva-
lents al que es demana per homicidi, per defensar el dret 
de les classes populars a accedir a la universitat pública. 

Dimarts vam anar a la Fiscalia a denunciar aquesta si-
tuació, i a demanar que l’absolució de les 27 persones im-
putades en aquest cas. El nou equip de govern de la UAB, 
després de que el seu predecessor ens denunciés a dit, va 
decidir retirar-se del cas en un exercici de rentat de cara i 
de mans. No obstant això, segueix reclamant la responsa-
bilitat civil en la que la Fiscalia es basa per tal de susten-
tar l’acusació i les penes de presó. 

La detenció no va ser casual. Els dos portàvem dies, i 
en el meu cas setmanes, en crida i cerca per part del jut-
jat de Cerdanyola per no recollir les citacions que ens 
notifi caven l’inici del judici oral. No vam recollir aques-
tes citacions per mostrar el nostre rebuig al que conside-
rem que és un judici polític, de criminalització de l’estu-
diantat organitzat i dels moviments socials en general. 
Creiem que senta un precedent en la repressió política 
que no podem acatar ni permetre, que va en contra del 
dret a protesta, bàsic perquè una universitat mantingui 
la consciència crítica i transformadora que ens fa avan-
çar com a societat. 

Vam passar un dia sencer entre les Corts i la Ciutat de 
la Justícia, sense ser conscients de tota la solidaritat que 
s’estava movent a fora de les quatre parets on ens tenien 
engarjolats. Quan vam sortir, passada la mitjanit, després 
d’un dia de nevada i enmig d’un fred que pelava, ens vam 
trobar els nostres companys i companyes esperant-nos 
per fer-nos una abraçada. La solidaritat és realment la 

nostra millor arma, i sentir-la en la pròpia pell no té preu. 
Darrerament la repressió política està a l’ordre del dia, 

els presos polítics en boca de tothom i els barris tenyits 
de groc en suport a la causa. Però no hem d’oblidar que la 
repressió no ve d’ahir, sinó que és l’escull amb el que ens 
trobem totes aquelles persones que volem canviar algu-
na cosa, una maquinària creada per desmobilitzar i més 
vella que el anar a peu. Només la solidaritat trenca la mà-
quina, i no hi ha represaliats de primera i de segona. Tots 
defensem els drets aconseguits, i lluitem per conquerir-
ne de nous. 

Només em queda agrair el suport d’entitats graci-
enques tan diverses com Castellers de la Vila, el car-
rer Progrés, la Barraqueta, el CDR, l’Ofi cina d’Habi-
tatge Popular, el Moviment Popular de Gràcia, el Banc 
Expropiat i un llarg etcètera. Gràcies a aquesta solidari-
tat estem demostrant que som molts més que 27. •

Bàrbara Roch

L’encausada, a plaça de la Vila, en roda de premsa fa un mes Foto: A. V.

Vam passar un dia sencer entre les 
Corts i la Ciutat de la Justícia, sense 
ser conscients de tota la solidaritat 
que s’estava movent a fora

De festes i errades

Silvia Manzanera

Una de les cagades més recordades 
d’aquest setmanari la va cometre 
una servidora poc després d’incor-

porar-se a l’equip de Gràcia, jo que venia 
de la perifèria i sabia poc dels costums de 
la Vila. Era el mes de gener i vam saber el 
nom del pregoner de Sant Medir, mate-
rial sufi cient per fer una peça. Tot anava 
bé fi ns que vaig confondre la data del pre-
gó amb la festa del 3 de març. Error fatal 
que s’ha mantingut durant tots aquests 
anys en el top 5 de pífi es de la casa. 
També perquè, sense saber-ho, vaig ferir 
la sensibilitat d’un nombrós grup de per-
sones amb una llarga tradició de cavalls i 
caramels que jo desconeixia. Si els diven-
dres solen ser divertits per les repercus-
sions d’alguns titulars, no us imagineu 
quan un d’ells confon la data d’una de les 
festes més emblemàtiques del districte. 

Això passa per fi txar una de Sant Adrià. 
La meva relació amb una de les entitats 
històriques de Gràcia començava amb 
mal peu. Al llarg d’aquests anys hem po-
gut arreglar-ho una mica però cada cop 
que s’acosta la data del 3 de març no puc 
estar-me (ni els meus companys, que són 
molt divertits) de recordar el que ja és un 
acudit clàssic d’ús intern. I, tot i que en 
un principi em semblava una festa estra-
nya, m’he anat acostumant amb els anys 
a les fotografi es que deixen infants, parai-
gües i caramels, a les carrosses, a les iaies 
amb bosses de plàstic plenes de xuxes, al 
carrer Verdi a les onze de la nit amb ca-
valls pujant al trot, a l’ambient únic que 
només passa en els indrets únics, al seu 
presi incansable, a l’empastifada que es 
queda a les sabates i a l’alegria de for-
mar part d’una tradició alegre en aquests 
temps tan grisos.•

M’he acostumat amb 
els anys a l’ambient 
únic que només passa 
en els indrets únics

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

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Exposicions
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 15 de març
Exposició Les paraules i les imatges 
transmeten valors. Es mostren, de mane-
ra crítica, els espais i els estereotips que 
s´ atorguen a les dones als discursos dels 
mitjans de comunicació. Els temes de de-
bat són: les dones a la publicitat, com s´ 
utilitza i es representa la violència contra 
les dones en diferents mitjans, quan i de 
quina manera les dones són portadores i 
generadores d´ informació.
Consell Municipal del Districte de Gràcia 
(Pl. Vila de Gràcia, 2)

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 31 de març
Exposició Dones, cos i territori. Exposició 
de fotografi a documental que traça un 
mapa de rutes, bategades i resistències, a 
través del testimoni de dones rurals de di-
verses geografi es de l’Amèrica llatina que 
des de la lluita per la defensa de la terra, 
lluiten per la defensa de la vida.
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15)

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)

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

Taller: En clau de do(na). 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190 – 192), a les 19h

Presentació: Exposició “Clavé al cor”. 
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6), a les 
19:30h

Espectacle: Déjate de cuentos. 
La Casa del Conte (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20h 

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

Dissabte 3 de març
Concert: Anime storte de Bobo Rondelli. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 21:30h 

Concert: Three Cool Cats Dance Jam.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22h 

Diumenge 4 de març
Titelles: Els tres porquets. 
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6), a les 
12h 

Espectacle: Contes del mar.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 12h 

Espectacle: Contes de fi l i fusta. 
Marionetes. 
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 18h 

Dilluns 5 de març
Inauguració-Debat: Exposició “Dones, cos 
i territori”. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19h

Dimarts 6 de març
Xerrada: Contes d’ahir, d’avui i els models 
de sempre. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les 
17:30h 

Cinema – Documental: Les mans d’Alícia. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h 

Dimecres 7 de març
Concert: Marcel Casellas. Júlia Soler i 
Flavie. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 21:30h 

Dijous 8 de març
Visita guiada: Finca Sansalvador. 
CC La Sedeta (Pg. Mare de Déu del Coll, 
79), a les 10:45h 

Divendres 9 de març 
Espectacle: Charles, Alice and me. Un 
viatge per la perifèria del País de les 
Meravelles. 
La Casa del Conte (Ramón y Cajal, 35),a 
les 20h 

Teatre: Mentiders. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h

Concert: Fernando Barroso i Balkan 
Paradise Orchestra. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 22h 

Entitats

Amb el suport de

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

Debat sobre habitatge. Cicle Les 
Fronteres no ens fan Gràcia. Abm Nova 
Usurpada i altres col·lectius.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Diumenge 4 de març
Teatre: XXXIè Concurs de Teatre Català a 
Gràcia “Cyrano de Bergerac”. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Dimarts 6 de març
Inauguració: Exposició “Mares, àvies i 
fi lles”. 
El Coll-La Bruguera (Aldea, 15), 19.30h 

Debat sobre ensenyament. Amb 
Assemblea Groga de Gràcia i Negreverd. 
Ateneu Libertari (Alsina, 5), a les 19 h

Dijous 8 de març
Concert: “La petita casa de mi mateix” 
d’Eduard Iniesta. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 21:30h

Divendres 9 de març 
Cinefòrum: Persèpolis. 
El Coll – La Bruguera (Aldea, 15) a les 19h

Concert: Tango “Un antes y un después”. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21h
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• La forma del agua. Dv, ds, dl, dc i 

dj, 16.05, 19.05 i 22.05. Dg, 19.30 i 
22.15. Dm, 16.05, 19.05 i 22.15. Dg, 
16.05 

• The fl ames of Paris. Dg, 16. 
• Carmen – ROH. Dm, 19.45. 
• C’est la vie. 15.50. 
• El cuaderno de Sara. 18.10. 
• Cincuenta sombras liberadas. 20.25. 
• 15:17 Tren a París. 22.30. 
• Lady Bird. 16.05, 18.10, 20.15 i 

22.20. 
• Todo el dinero del mundo. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 16.15, 19.10 i 22.05. Ds 
i dg, 19.50 i 22.20. 

• Una familia feliz. Ds i dg, 15.50 i 
17.50. 

• Sin rodeos. 16.05, 18.10, 20.15 i 22.20. 
• Black Panther. 16, 19 i 22. 
• Cavernícola. Dv, dl, dm, dc i dj, 

18.10. Ds i dg, 15.55 i 18. 
• Los archivos del Pentágono. Dv, 

dl, dc i dj, 15.50, 20.05 i 22.25. Ds i 
dg, 20.05 i 22.25. Dm, 15.50 i 20. 

• Tres anuncios en las afueras. 22. 
• El hilo invisible. Dv, ds, dl, dc i dj, 

16.10 i 19.10. Dg, 19.10. Dm, 16.10. 
• Gorrión Rojo. 16.10, 19.05 i 22. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• L’hivern i la primavera al regne 

d’Escampeta. Dg, 12. 
• Petzi i la mar salada. Dg, 17. 
• La revolta dels contes. Ds, 16.30. 
• En la sombra. Dv i ds, 18 i 22. Dg, 

20. Dl, 18 i 20. Dm i dj, 16 i 18. Dc, 
17.30. 

• Celestial camel. Dv, 16. Dg, 12. 
• Foxtrot. Dv, 16, 18, 20 i 22. Ds, 16, 

18 i 22.10. Dg, 18, 20 i 22. Dl, 18 i 
20. Dm, 16, 18 i 20. Dc, 16. 

• Estiu 1993. Dv i ds, 20. 
• Errementari. Dv i ds, 16, 18, 20 i 

22. Dg, 12, 16, 19 i 21. Dl, 18 i 20. 
Dm i dj, 16 i 18. 

• Casa Asia: Bench Cinema. Ds, 20. 

• Robert Llimós, art i ovnis. Dm, 
20. 

• Sara. Dc, 18. 
• Flames of Paris. Dg, 16. 
• Carmen. Dm, 19.45. 
• La favorita. Dc, 17. 
• Americana 2018. Dj i dv, 19.45 i 

21.45. 

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: El autor. 15.50, 18 i 20.10. 

Dj, 15.50 i 18. Una pastisseria a 
Toquio. 22.10. 

• Sala 2: La gran malaltia de l’amor. 
15.50, 18 i 20.10. Amazona. 22.15. 

• Sala 3: Cap a la llum. 16, 18 i 
20. Dm i dc, 16 i 18. Detroit. 22. 
Festival Ohlala. Dm, 20 i 22.15. Dc, 
20 i 22.15. Dj, 20. 

• Sala 4: Chavela. 16 i 20. Ds i dg, 
20. Camina amb mi, 18 i 22. 

Texas nanos. En català i 3€.
• O. cacaguet 2. Ds, 16 i dg, 12. 
• El nadó en cap. Dg, 12. 
• Mara i el senyor del foc. Dg, 12. 

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

11.30, 16, 18.20, 20.50 i 22.30. Dm, 
11.30, 16, 20.50 i 22.30. 

• La forma del agua. 11.30, 16, 
17.50, 20.10 i 22.30. 

• El hilo invisible. Dv, dl, dm, dc i 
dj, 11.30, 16 i 18.25. Ds i dg, 16 i 
18.25. 

• Foxtrot. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 16, 
18.10, 20.20 i 22.30. Dj, 16, 18.10 i 
22.30. 

• Sin rodeos. 16, 17.40, 20.50 i 22.30. 
• The Party. Dv, ds, dg i dl, 19.25. 
• Call me by your name. Dv, ds, dg 

i dl, 20.10 i 22.30. Dm, 22.30. Dc i 
dj, 22. 

• Los desheredados. Ds i dg, 11.30. 
Dv, dl, dm, dc i dj, 13.15. 

• Extraños en la carretera. 13.15. 
• Tres anuncios en las afueras. Dv, 

dl, dm, dc i dj, 11.30. 
• Loving Vincent. Dv, dl, dm, dc i 

dj, 11.30. 
• La abeja Maya: los juegos de la 

miel. Ds i dg, 11.30. 

• La rebelión de los cuentos. Ds i 
dg, 12.05. 

• Cavernícola. Ds i dg, 11.30. 
• Tiempos modernos. Dj. 20.15. 
• Sorolla. Dm, 18.

Verdi Park. Torrijos, 49
• The Party. 17.45. 
• La vida lliure. Ds i dg, 19.10, 20.55 

i 22.30. Dv, dl, dm, dc i dj, 16, 
19.10, 20.55 i 22.30. 

• El instante más oscuro. 16. 
• Loving Vincent. 18.20. 
• Todo el dinero del mundo. 20.10. 
• Los archivos del Pentágono. 22.30. 
• C’est la vie. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 

dj, 16 i 20.25. 
• Yo, Tonya. 18.10 i 22.25. 
• Tres anuncios en las afueras. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 18.05 i 
22.30. 

• The Florida Project. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 16. 

• La librería. 20.15. 
• Cavernícola. Ds i dg, 16. 
• La muerte de Stalin. Dm, 20.15. 

Silvia Manzanera

E l Jove Teatre Regina estre 
a aquest dissabte l’obra La 
Rebel·lió dins de la progra-
mació per a adolescents 
que la sala va encetar la 

temporada passada i que enguany 
intesifi carà amb noves propostes 
per ampliar el públic més jove. 
Amb dramatúrgia dramatúrgia i 
direcció de Gerard Nicasi i músi-
ca original de Marc Miramunt, La 
Rebel·lió és una producció propia 
de la casa en el seu intent d’acon-
seguir una programació estable de 
teatre a la ciutat dirigida a adoles-
cents. 

L’obra, que estarà en cartell 
fi ns el diumenge 25 de març, dis-
sabtes i diumenges a les 19.45 h, 
parla de l’inconformisme d’un col-
lectiu que troba injustes les nor-
mes instaurades fins aleshores. 
Després de la bona acollida de la 
peça Ningú et va dir que fos fàcil, 
la sala volia seguir aquest camí i 
repetir un projecte destinat al pú-
blic adolescent. “Vam decidir que 
podíem proposar als joves temes 
com la lluita pels drets socials, 
l’abús de poder, la precarietat, la 
desigualtat, però també parlar de 
l’esperança, del futur i del verita-

El Regina intensifi ca la 
programació de teatre 
per a adolescents i 
oferirà concerts
La sala estrena dissabte la producció pròpia ‘La Rebel·lió’ 
i acollirà actuacions de bandes joves a partir de l’abril

ble poder del poble. Calia crear 
uns personatges fàcilment reco-
neixibles, i donar-los una història, 
desitjos, pors”, expliquen els res-
ponsables del Regina. El teatre se-
guirà aquesta temporada, doncs, 
amb l’aposta per aconseguir incre-
mentar el públic adolescent amb 
obres que parlin de “coses que els 
toquin”. Així mateix, també co-
mençaran a oferir concerts en di-
recte amb músics o bandes de jo-
ves i “per a joves”. “Volem que qui 
toqui damunt l’escenari connecti 
amb el públic adolescent”, explica 
Matías Gimeno, un dels responsa-
bles de la sala. Aquesta nova pro-
posta dintre de la programació 
d’activitats pensades per a ado-
lescents s’està planifi cant per po-
sar-la en marxa a partir de l’abril, 
durant el tercer trimestre escolar, i 
podria ser una de les bandes parti-
cipants del ‘Oh Happy Day’.•

La programació familiar va començar amb ‘El libro de la Selva’. Foto: Aitor Rodero

Proposen als joves 
temes com la lluita 
pels drets socials, 
l’abús de poder 
o la precarietat

15 anys de VisualSound. El 
festival audiovisual de creació 
jove torna del 2 a l’16 de març. 
La Fontana s’ha centrat enguany 
en la categoria “2 minuts en 1 
día”, on els participants tenen 
24 hores per crear el seu vídeo. 
La projecció i votació del premi 
públic es farà l’11 de març i hi 
haurà una xerrada sobre el 
cine de ciència fi cció el dia 15.

Els cines Bosque 
reformen tota 
la façana dels 
cinemes

Aquesta setmana els cine-
mes Bosque han donat per 
acabada la primera fase de 

les obres que s’han dut a terme 
al mes de febrer per tal de re-
novar les façanes exteriors del 
multisales gracienc, que no ha 
alterat la programació habitaul 
de la cartella. D’aquesta ma-
nera, els treballs a la façana de 
Rambla de Prat ja han fi nalitzat 
i s’espera que en dues setma-
nes, quan s’aprovi el pressupost 
defi nitu, començarà la reno-
vació de la façana de Príncep 
d’Astúries. La programació dels 
multicinemes no ha patit cap 
incidència a causa d’aquests 
treballs de reforma.

S.M.

Breus

A debat la situació 
de les dones 
al panorama 
musical català 
Les artistes Marta 
Trujillo, Ke te Kalles i 
Roba Estesa explicaran 
la seva experiència en el 
debat sobre la situació 
de les dones al panorama 
musical català que tindrà 
lloc a la Fontana aquest 
2 de març, dins del cicle 
Te n’adones en motiu del 
8-M, Segóns l’Anuari de la 
Música, només h iha un 
11% de presència femenina 
als escenaris catalans.
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Del 2 al 4 de març el 
Lliure de Gràcia tindrà en 
cartell Watching Peeping 
Tom, un espectacle de 
teatre sobre cinema (a 
més d’una llicó magistral 
i una performance) 
creat per Alícia Gorina 
i protagonitzat pel seu 
pare, el crític de cinema 
Àlex Gorina, acompanyat 
d’Alba Pujol. Watching 
Peeping Tom és una 
producció d’Indi Gest i 
es va estrenar el 2014 al 
Temporada Alta - Festival 
de Tardor de Catalunya 
Girona/Salt. Ara es 
presenta al Lliure de 
Gràcia precedida per la 
pel·lícula en què es basa, 
Peeping Tom.

‘Watching 
Peeping Tom’ o 
la mirada dels 
Gorina, al Lliure

Breus

Imatge promocional del grup de canço improvisada Corrandes. Foto: Tradicionàrius

S. M.

El festival Tradicionàrius 
acollirà la presentació de 
dos treballs discogràfics 
de dos grups de la nova 
fornada del folk català 

aquest divendres, donant forma a 
una de les apostes del certamen. 
Corrandes són corrandes presen-
taran el seu primer disc Lligadetes 
amb un fi l amb una actuació carre-
gada de reivindicació per la lliber-
tat d’expressió, i el músic Guillem 
Anguera farà el mateix amb el seu 
últim disc 14 km’, amb un reperto-
ri de cançons expressives i un di-
recte potent. 

El grup de cançó improvisada i 
música tradicional Corrandes són 
Corrandes farà la presentació de 
la seva estrena discogràfica, en 
primícia exclusiva a la ciutat de 
Barcelona. La presentació barre-
jarà el repertori del disc amb lle-

Corrandes són corrandes 
estrenen disc al ‘Tradi’ amb 
una actuació reivindicativa
L’aposta del festival pels grups de la nova fornada del folk català es 
visualitzarà aquest divendres amb l’actuació de Guillem Anguera

música tradicional provinent de la 
recerca, “però amb una clara fres-
cor i vivacitat a mans de la sàti-
ra, humor i força que desprenen 
aquests quatre músics”, segons els 
programadors del Tradicionàrius. 
La presentació comptarà amb al-
guna col·laboració sorpresa.

Per la seva part, Guillem 
Anguera oferirà un directe molt 
personal, sensible i potent a la ve-
gada. La seva és una música ins-
trumental, amb temes de collita 
pròpia, en què l’acordió diatònic 
és l’instrument principal i que 
ve acompanyat amb uns músics 
de luxe amb una gran trajectòria 
professional. Anguera oferirà un 
repertori de cançons lentes amb 
gran expressivitat i amb delica-
des harmonies, juntament amb 
d’altres melodies molt més rítmi-
ques i alegres per donar forma a 
un espectacle que barreja estils 
i que també busca sorprendre el 
públic.•

tres que parlaran sobre l’actuali-
tat amb una clara reivindicació a 
la llibertat d’expressió. La banda 
està formada per quatre músics 

i cantadors que han preparat di-
verses “sorpreses” per no deixar 
indiferent el públic. Tot l’especta-
cle està basat en un repertori de 

Foto: Raimon Rius
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