
La Guàrdia Urbana multarà 
les motos mal aparcades en 
un pla de 7 fases fi ns al juliol 
Superada amb èxit la prova a Via Augusta, Travessera de Dalt, Mare de 
Déu de la Salut, Gran amb Príncep d’Astúries i plaça del Nord esperen torn

Albert Balanzà

Ho explicaven fonts del cos ara fa quinze dies arran 
de la prova a Via Augusta amb plaça Narcís Oller 
i ho reblava aquest dilluns a la comissió de segu-
retat l’intendent en cap de la Guàrdia Urbana a 
Gràcia, Joaquim Arandes: fi ns ara tots els intents 

de plans d’expulsió de motos mal aparcades, el primer des 
del 2008, s’havien quedat en campanyes informatives i ara 
es desplega una campanya de set fases, amb calendari con-
cret i previsió sancionadora, que s’allargarà fi ns al juliol 
i que inclou la majoria de grans eixos i punts negres con-
fl ictius d’acumulació. 

Aquest dilluns 12 de març la Guàrdia Urbana engegarà 
la segona i la tercera fase del pla, impulsat per l’àrea de 
Mobilitat de l’Ajuntament, a la zona de Mare de Déu de la 
Salut, entre Escorial i Larrard, banda muntanya, i al pri-
mer tram de Travessera de Dalt previst, entre Escorial i 

el carrer La Granja. Com s’ha fet a Narcís Oller, la fase de 
senyalització i avisos anirà seguida de multes a partir del 
19 de març i d’un seguiment posterior fi ns que es consi-
deri arranjada la situació. Entre la quarta i la setena fase, 
els agents locals tenen previst atacar altres punts d’apar-
cament inadequat, amb proposta alternativa, no només a 
la resta de la Travessera de Dalt fi ns a Príncep d’Astúries 
(abril) sinó també a carrer Gran de Gràcia amb Príncep 
d’Astúries i Pérez Galdós (maig), plaça del Nord (juny) i 
l’eix de carrers Luis Antúnez-Sèneca-Minerva-Neptú (ju-
liol). Pàgina 4

La campanya sempre donarà una 
alternativa d’aparcament, si bé en 
alguns casos encara no està clara

Motos en espais senyalitzats a Mare de Déu de la Salut Foto: A. V.
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2 Política
El PDeCAT se les té amb 
BEC al ple mentre el PSC 
es distancia dels comuns
L’equip de govern respon al PP que la pancarta pels presos 
a la balconada es mantindrà fi ns que surtin en llibertat

Albert Balanzà

Sembla que hem entrat 
en campanya electoral; a 
mi m’agafa d’hora i em fa 
mandra”. Amb aquesta res-
posta el regidor de Gràcia, 

Eloi Badia, va intentar tallar aquest 
dimecres al ple l’aroma de precam-
panya que ha començat a agafar la 
política local, quan encara falten 15 
mesos per a les eleccions munici-
pals del 9 de juny de 2019. La porta-
veu del grup municipal Demòcrata, 
Berta Clemente, després de ser 
l’únic membre de l’oposició a com-
partir brec de Sant Medir dissab-
te amb Badia, va esmolar la críti-
ca habitual acusant els comuns de 
prometre “canviar-ho tot” i a un 
any de l’últim ple local “governar 
obeint els seus sense implicar la 
resta del consell plenari”. 

Però el que més va sorprendre 
va ser l’escalada del PSC, en el pri-
mer ple com a exsoci de govern, 
considerant “inadmissible” que 
l’Ajuntament es desentengui de ve-
ïns d’una fi nca expropiada “quan 
l’alcaldessa va ser estrella medi-
àtica de la PAH” o de tenir “ago-
nitzant” el comerç de Travessera 
de Dalt. “He vist un malestar molt 
gran però no entenc per què”, li va 
respondre Badia. BCN En Comú 
i PSC només van coincidir dime-
cres en una votació, i aquests úl-
tims es van felicitar fi ns i tot de 
coincidir amb la CUP. El ple, que 
va suposar l’estrena dels nous con-
sellers del PDeCAT i de Ciutadans, 
Joan Amell i Jordi Bea, va antici-

par alhora els moviments previs a 
l’aprovació inicial de la modifi ca-
ció del Pla Vallcarca de la setmana 
que ve a Barcelona, amb l’oposició 
reiterant traves a la participació 
dels partits i l’equip de govern ne-
gant-ho.

També els efectes del 155 van 
encendre el debat en les preguntes 
i proposicions. Aquí BCN En Comú 
i PDeCAT van demanar la llibertat 
dels presos polítics i el govern va 
respondre al PP que no retirarà 
la pancarta de la balconada “fi ns 
que els presos polítics ho deixin 
de ser”. Ciutadans també va rebre 
de tots els grups quan va barrejar 
l’educació en català amb els barra-
cons i el fracàs escolar. •

Els nous consellers Jordi Bea (C’s) i Joan Amell (PDeCAT), segon i tercer per la dreta, aquest dimecres al ple. Foto: A. B.

Breus

Lluïsos acull 
una setmana 
de dejuni pels 
presos polítics
L’ANC i Lluïsos organitzen 
des de dissabte 17 de març 
i durant una setmana un 
dejuni pels presos polítics 
a la seu de l’entitat a la 
plaça del Nord. L’acció 
anirà acompanyada d’un 
programa d’activitats 
paral·lel que Lluïsos està 
ultimant. El dejuni pels 
presos, que s’afegeix a 
la concentració de cada 
dilluns a plaça de la Vila, 
es va iniciar a fi nals de 
febrer als Caputxins de 
Sarrià i ara s’està fent al 
monestir de Montserrat.

El consell escolar 
del Secretari 
Coloma aprova 
el canvi de nom

El consell escolar de 
l’institut Secretari Coloma, 
arran d’una proposta 
ferma de l’associació de 
famílies, ha aprovat el 
canvi de nom del centre en 
la línia del rebateig aprovat 
en consulta veïnal del nom 
del carrer. Mentre aquest 
últim procés no rep el 
vistiplau de la ponència de 
nomenclàtor, el consell ha 
decidit iniciar els tràmits 
per elevar la proposta 
al Districte. Els primers 
noms que hi ha sobre la 
taula reivindiquen fi gures 
de dones com Remedios 
Varo o La Colometa. 

Protesta feminista i nou 
sistema de subtitulació. El ple 
de dimecres, amb una durada 
superior a les quatre hores, s’ha 
vist interromput al principi per una 
protesta feminista vinculada també 
a la reivindicació d’un centre 
de dia. També ha estat novetat 
el sistema de subtítols de les 
intervencions en una pantalla, que 
també s’incorpora a l’streaming. 
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Set fases per expulsar les motos
La Guàrdia Urbana activa multes a Travessera de Dalt i Mare de Déu de la 
Salut, mentre Gran amb Príncep d’Astúries i plaça del Nord esperen torn

Albert Balanzà

M entre el Districte se-
gueix defi nint, encara 
en fase de diagnòstic, 
el nou pla de motos 
per endreçar l’apar-

cament, la Guàrdia Urbana ja ha 
fet balanç favorable de la prime-
ra fase de la campanya per expul-
sar aquests vehicles de les voreres, 
amb multes incloses per primera 
vegada, i aquest dilluns arrenca-
rà la segona i la tercera fase. Tal 
com ha explicat l’intendent en cap, 
Joaquim Arandes, a Via Augusta 
amb la plaça Narcís Oller s’ha de-
rivat l’aparcament inadequat a un 
nou aparcament en l’antic carril 

dret de pujada fi ns a Travessera de 
Gràcia, i no ha calgut aplicar san-
cions. L’espai s’ocuparà ara amb 
bancs. Aquesta solució no serà la 
mateixa en tots els casos, perquè 
l’Ajuntament vol incentivar l’apar-
cament soterrat allà on hi hagi 
però també eliminarà places se-
nyalitzades en espais de vianants. 

A Mare de Déu de la Salut, la 
segona fase, hi haurà avisos des 
d’aquest dilluns 12 i sancions des 
de dilluns 19, i es derivaran els ve-
hicles a Larrard, Escorial i una zona 
en vorera. Ara, en aquest punt, no 
hi ha ordre ni control de les motos 
aparcades a la vorera muntanya. 
Al tram de Travessera de Dalt en-
tre Escorial i La Granja, la tercera 
fase, l’avís també serà a partir de 

dilluns 12 però la sanció arribarà a 
partir del 26 de març. La Travessera 
de Dalt és un dels punts centrals de 
la campanya, perquè la reforma re-
cent ha donat pas a una certa in-
vasió de motos, però el cos policial 
admet que encara no té alternatives 
de reubicació. “Prohibir sense do-
nar alternativa no és just”, apunta 
Arandes. En aquest sentit, doncs, 
la tercera fase de Travessera de 
Dalt/La Granja i la quarta entre 
Travessera de Dalt i Príncep d’As-
túries -aquesta última a partir del 
9 d’abril i amb multes des del dia 
de Sant Jordi, encara està a l’espe-
ra d’una proposta de reubicació i 
almenys s’optarà per la contenció.

Entre maig i juliol, la campanya 
entrarà de ple en la zona més con-

fl ictiva, el nucli històric de Gràcia, 
amb tres fases que engegaran per 
la confl uència del carrer Gran amb 
Príncep d’Astúries i el carrer Pérez 
Galdós (tocant a Lesseps). La idea 
aquí és senyalitzar la prohibició 
d’aparcar en vorera i habilitar deu 
places més senyalitzades. Els avi-
sos es col·locaran el 14 de maig i 
les multes arribaran el 28 de maig.

La sisena fase, i segona al nucli 
històric, és la plaça del Nord, tradi-

cionalment envaïda, per les motos 
en molts dels accessos. També en 
aquest cas s’està estudiant alterna-
tiva de reubicació. Els avisos es fa-
ran des de l’11 de juny i les multes 
a partir de l’endemà de Sant Joan. 
Finalment, setena fase i tercera del 
nucli, com un retorn a l’àmbit de 
Narcís Oller, implicarà l’eix Luis 
Antúnez-Sèneca-Minerva-Neptú. 
Els avisos es faran des del 9 de ju-
liol i les sancions des del 23.• 

Motos estacionades en aparcament senyalitzat a la plaça del Nord, objectiu de la fase 6 del pla Foto: Albert Vilardaga
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un perfi l de petita delinqüència 
que es concentra en el furt i que 
pot actuar entrant a diversos es-
tabliments en funció del seu re-
corregut amb poc temps de di-
ferència. “La novetat és que són 
persones d’altres països, sense 
antecedents, que a la quarta de-
tenció canvien de país per evitar 
la presó”, apunta Fernández. Els 
furts representen gairebé quatre 
mil casos dels quasi vuit mil del 
total de delictes.

En altres àmbits de fets delic-
tius habituals a Gràcia, els roba-
toris amb força en domicilis s’han 
reduït un 10% (de 418 casos a 374), 
mentre han crescut els robatoris 

amb força en establiments (de 86 
casos a 131) i en vehicles, sobretot 
motos (de 347 a 398 casos). També 
els Mossos han destacat la reduc-
ció signifi cativa de casos d’agres-
sions sexuals, de 23 a 9 denúncies.

Policia de proximitat. Per la seva 
banda, la Guàrdia Urbana també 
ha volgut presentar en comissió el 
projecte de policia de proximitat, 
que en el cas de Gràcia arribarà el 
novembre de 2018 i que signifi ca-
rà l’existència d’un agent referent 
policial a cadascun dels cinc bar-
ris del districte. El cos ja té una es-
tructura similar en funcionament 
però repartida en matí i tarda.•

Mossos alerta de furts a Gran i Park Güell
L’augment de casos, un 7% més l’any 2017 respecte de l’any 2016, es concentra en 
comerços i baixa en domicilis, mentre cauen també els casos d’agressions sexuals

A. B.

Els Mossos d’Esquadra han 
subratllat aquest dilluns a 
la comissió de seguretat que 

Gràcia ha registrat un repunt de 
delictes en l’últim any, concreta-
ment d’un 7%, que es concentra 
en els furts que es produeixen al 
carrer Gran de Gràcia o en el Park 
Güell. “És cada dia”, ha explicat 
el comissari Ricard Fernández. 
L’augment dels fets delictius s’ha 
produït en dues onades: entre 
març i juliol però sobretot entre 
setembre i desembre. La dinàmi-
ca coneguda pels agents retrata 

L’atemptat del 17-A fa caure 
els registres d’anticivisme. La 
Guàrdia Urbana ha argumentat la 
baixada de denúncies per consum 
d’alcohol (de 258 a 179 casos) i 
pixar a la via pública (128 a 90) 
en la reducció de dies de Festa 
Major, com a conseqüència de 
la suspensió parcial de la festa. 

Distribució de les set fases en el mapa de Gràcia

Hi ha llocs com Travessera de Dalt o 
plaça del Nord on els agents encara no 
tenen alternativa clara de reubicació
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La majoria de 
carrers de Festa 
Major rebran 
material del MWC
La Fundació Festa Major 
ha rebut resposta positiva 
de “més de la meitat” de 
les comissions de carrers 
que fan festa a l’agost 
dins de la programació 
ofi cial a la proposta de 
donació de material 
sobrant del Mobile 
World Congress que s’ha 
celebrat aquests dies a 
Barcelona. La donació 
prové de la iniciativa 
Donation Room per a 
persones en situació 
vulnerable i projectes 
socials i culturals.

L’exmestre de 
Vedruna acusat, 
en llibertat 
amb càrrecs

La jutge ha deixat des de 
dijous passat en llibertat 
amb mesures cautelars 
l’exmestre de Vedruna 
detingut per un delicte 
sexual, un cop denunciat 
per membres de l’Scout 
Mas Guinardó. L’encausat, 
resident a Gràcia, s’ha de 
presentar els dilluns a la 
Ciutat de la Justícia, se 
li ha retirat el passaport 
i no es pot acostar a les 
víctimes.

La reforma de Pi i Margall es 
modifi ca acumulant l’espai 
verd i perdent un carril bici
La secció manté les voreres previstes de sis metres, però traspassa el verd que havia 
d’anar al centre a la banda Llobregat i fa baixar les bicis pel carril de circulació general 

A. B.

L a reforma de Pi i Margall, 
pactada amb els veïns en el 
procés participatiu engegat 
des de l’estiu amb una op-
ció A que preveia una franja 

central verda i carrils bici a tocar 
(vegeu núm. 689), ha sofert una 
modifi cació fi nal i així s’executa-
rà un cop validada pel grup motor 
d’entitats i persones a títol indivi-
dual: la fórmula defi nitiva A pri-
ma preveu acumular l’espai verd 
a la banda Llobregat, eliminar la 
franja verda central concentrant 
els carrils de circulació de pujada 
i baixada, i ubicant un únic carril 
bici de pujada a la banda Besòs.

El canvi s’ha produït després 
dels inconvenients especifi cats per 
l’àrea d’Ecologia i Urbanisme de 
l’Ajuntament sobre la consideració 
d’eix verd del projecte. “No tenia 
prou quantitat ni qualitat”, apun-
ten fonts municipals. La negocia-
ció entre el Districte i Ecologia ha 
acabat derivant en una proposta 
en la qual aquest espai verd està 
“més junt, és més permeable i ge-
nera biomassa pròpia”, sempre se-
gons les mateixes fonts. 

L’opció A prima de Pi i Margall, 
doncs, s’estructurà fi nalment, de 
Llobregat a Besòs, amb la vorera 
de 6 metres prevista i tot seguit 

6 metres de verd accesible, amb 
els espais d’estada i noves place-
tes ampliats, per passar al carril 
de serveis, als dos carrils de circu-
lació junts (un en cada direcció), 
l’altre carril de serveis, el carril 
bici només de pujada i la vorera 
de 6 metres del cantó Besòs. 

El debat de Pi i Margall es va 
concretar aquest estiu quan el 
Districte va presentar tres opci-
ons: l’opció A, que va ser la gua-
nyadora abans dels canvis fi nals, 
i que presentava una franja verda 
central i carrils bici a tocar; l’op-
ció B, amb una rambleta central 
per a bicis, i l’opció C amb un cor-
redor verd de quatre mestres amb 
carril bici però sense creixement 
de les voreres laterals. 

El que no canvia en l’evolució 
de l’opció A defi nitiva és la trans-
formació a plataforma única de 
l’accés als carrers secundaris que 
sobrevisquin a la implantació de 
les noves placetes. Per exemple, 
ja no es podrà accedir des de Pi i 
margall cap a Providència.•

El projecte municipal, amb el verd acumulat a la banda Llobregat. Foto: Cedida

Diumenge arrenquen les obres 
a Príncep d’Astúries. Amb petites 
adaptacions de vorera a l’altura 
de Rambla de Prat, la reforma 
de Príncep d’Astúries es posarà 
en marxa i s’allargarà tot un 
any. El projecte preveu un carril 
de circulació per banda (dos en 
arribar a Lesseps de pujada), un 
carril bus de baixada i un carril 
de serveis a banda Llobregat. 

La banda Besòs 
tindrà, a tocar de 
vorera, carril bici 
de pujada segregat 
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El Districte reubicarà 
els veïns de Bolívar 36 
després de comprovar 
l’estat ruïnós de la fi nca
“No s’han fet prou bé les coses i demanem 
disculpes públiques”, apunta l’Ajuntament sobre 
el tractament de la propietat municipal

Albert Balanzà

L ’Ajuntament ha entonat al 
ple aquest dimecres sense 
matisos el mea culpa davant 
la situació d’estat ruïnós de 
la fi nca municipal on viuen 

els veïns del carrer Bolívar 36, que 
des de l’any passat han denunciat 
el cas de manca de manteniment 
a instàncies municipals en tant 
que propietari i també del Síndic 
de Greuges, i que darrerament 
s’han vist afectats per l’okupació 
del punt verd provisional a la ban-
da de l’edifi ci que toca a l’avingu-
da Vallcarca.

“més urgent possible” i ha pun-
tualitzat que l’estat de la fi nca de 
Bolívar 36 “forma part de la de-
gradació del barri”. 

La resposta del Districte s’ha 
derivat a partir d’una proposició 
del grup municipal Demòcrata, a 
la qual hi han votat a favor tots els 
grups, i que ha anat acompanya-
da de fortes crítiques per part del 
PSC i d’ERC. Els socialistes, exso-
cis de govern, han apuntat que “no 
deixa de ser contradictori que BCN 
En Comú, amb una alcaldessa que 
va ser estrella mediàtica en la rei-
vindicació de l’habitatge, tingui en 
aquestes condicions els veïns”. Els 
republicans han equiparat l’Ajun-
tament amb “propietaris de mala 
fe” que fan fora els veïns. L’equip 
de govern, d’altra banda, ha pas-
sat de puntetes pel cas col·lateral 
d’okupació del punt verd provisi-
onal, sobre el qual ha expressat 
“preocupació per les molèsties”.

Noves okupacions. Després del 
cas encara vigent del solar oku-
pat on hi ha d’anar el punt verd, 
veïns i Districte han explicat 
aquesta setmana que dues noves 
okupacions s’han sumat a les exis-
tents a Vallcarca: Gomis 108, un 
antic concessionari BMW, i l’exo-
fi cina del Santander a República 
Argentina amb Agramunt. •

El portaveu de l’equip munici-
pal, Robert Soro, ha anunciat que 
les cates que l’empresa pública 
Bagursa ha fet aquest febrer han 
determinat la reubicació dels tres 
veïns a l’edifi ci per a reallotjats de 
Vallcarca que hi ha entre l’avin-
guda i República Argentina. “No 
s’han fet prou bé les coses i de-
manem disculpes públiques”, ha 
apuntat Soro.

Després de la intervenció crí-
tica al ple en la línia del que ja va 
fer en l’última audiència pública 
(més centrada en l’okupació col-
lateral), el portaveu dels veïns, 
Feliciano Castillo, ha demanat que 
la reubicació es faci de la manera 

Els veïns avisen 
que és “urgent” 
el trasllat al bloc 
de reallotjats 

La fi nca de Bolívar 36, amb la seva característica façana. Foto: Albert Vilardaga

Societat

A. B.

El protocol festiu de Gràcia ha començat a es-
tudiar aquest febrer la proposta de creació de 
l’Àliga de Gràcia, una nova fi gura del bestiari 
festiu, tal com la tenen referenciada des de fa se-
gles ciutats com Barcelona, Vilafranca o Berga. 

“Partint de l’històric sentiment dels habitants de la Vila 
de Gràcia com a municipi independent i amb l’actual 
massa poblacional de més de 50.000 habitants, creiem 
que la creació i inclusió en el Seguici Festiu Gracienc de 
l’Àliga de Gràcia seria un fet molt positiu per enriquir 
l’actual seguici”, apunten els promotors i socis de l’enti-

tat Àliga de Gràcia, Jordi 
Guilera, Guillem Roma 
i Josep Maria Contel. 
La fi gura, segons el pro-
jecte presentat, pesarà 
55 quilos de pes i tindrà 
unes dimensions de 3,5 
metres i portarà corona 
el cap i escut de Gràcia 
al pit. Els impulsors de 
la iniciativa han apuntat 

també que la imatge defi nitiva de l’àliga s’inspirarà en 
l’àliga cuabarrada o àliga perdiguera, espècie actual-
ment present en la serralada prelitoral. 

També el projecte detalla el vestuari del portant, 
que es basarà en els colors marró, blanc i ocre, i fi ns i 
tot ja hi ha a punt una música de dansa per fer lluir la 
bèstia en grans esdeveniments. La peça musical estarà 
dividida en tres parts: “una introducció de presenta-
ció de la fi gura, lenta i cerimoniosa, un ball pla com a 
tema principal, tranquil però amb personalitat, i una 
corranda per acabar, animosa però igualment refi na-
da”. L’Àliga no tindrà punts de foc perquè no n’utilitza 
i, si tira endavant, només s’utilitzarà en representació 
de Gràcia en actes rellevants. La decisió fi nal es pern-
drà en una comissió convocada d’aquí a 15 dies. •

El protocol festiu 
estudia la creació 
de l’Àliga de Gràcia 
Vestuari i música, ja defi nits per 
a una fi gura de 55 quilos de pes

Imatges de l’àliga perdiguera o cuabarrada Foto: Cedida

El projecte 
inclou fi ns i tot 
una dansa per 
lluir la bèstia 
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Breus

El Tres Peons 
s’enfrontarà 
al Mollet en la 
lluita pel títol

El Club d’Escacs Tres 
Peons comença aquest cap 
de setmana la segona fase 
de la temporada. Gràcies 
al 3r lloc aconseguit en 
el grup 1 de la Divisió 
d’Honor, els graciencs 
competiran per la lluita 
pel títol i s’asseguren un 
any més la permanència a 
la màxima categoria dels 
escacs catalans. El seu 
rival a la primera ronda 
de la lluita pel títol serà el 
Mollet, que a la primera 
lliga va acabar classifi cat 
en segona posició del grup 
2 de la Divisió d’Honor i va 
acabar sumant 42 punts.

El Claret superaa 
l’Escola Miquel 
Taradell a la Copa 
Colegial (69-38)
L’equip masculí de l’escola 
Claret ha superat la 1a 
ronda de la Copa Colegial 
després de derrotar 
l’Escola Miquel Taradell 
per un clar 69 a 38. Els 
llops van aconseguir 
trencar al partit des de 
l’inici gràcies a un parcial 
de 23 a 6 al primer quart. 
Al descans, l’equip de Pere 
Carrión dominava per 24 
punts de diferència, i el 
parcial del tercer període 
(20-9) va acabar de 
sentenciar el partit.

Carlota Serrano: “Som 
líders a la lliga perquè 
som una família”
El CN Catalunya lidera la Primera Divisió l’any del debut 
a la categoria i dissabte s’enfronta al segon classifi cat

Albert Vilardaga. 

Amb només 16 anys la 
Carlota Serrano és la 
màxima golejadora de la 
segona categoria del wa-
terpolo espanyol. El CN 

Catalunya és el líder de la lliga i 
aquest dissabte, a les 5 de la tar-
da, s’enfronta al segon classifi cat, 
l’AR Concepción - Ciudad Lineal, de 
Madrid, en un duel que es preveu 
clau per l’esdevenir de la compe-
tició.

Us imaginàveu ser líders la tem-
porada de l’ascens?
De cap manera, aquesta categoria 
era una experiència nova per no-
saltres, recordo que als primers 
partits estàvem molt nervioses, 
però de mica en mica l’hem anat 
fent nostra i hem aconseguit bons 
resultats.

Quin és el secret perquè el ‘Cata’ 
sigui el primer classifi cat i només 
hagi perdut un partit?
Principalment que som una fa-
mília, estem molt unides, passem 
moltes hores juntes i no ens parem 
d’animar unes a les altres. Venim 
als entrenaments amb moltes ga-
nes i als partits anem a totes, i això 
es nota.

Quines són les virtuts de la Carlota 
perquè sigui la màxima golejadora 
amb 36 gols?
Crec que puc fer una mica de tot a 
la piscina, sobretot jugo per la línia 

Com s’ho fa un equip que pràctica-
ment no ha perdut en dos anys per 
seguir treballant i evolucionant?
És que ens apassiona. Sempre hi 
ha dies millors i pitjors, però el dia 
que arribes amb la moral més bai-
xa sempre hi ha alguna companya 
que apareix per donar-te ànims i 
posar-te les piles.

El waterpolo té fama de ser molt 
exigent, quantes hores de treball 
li dedica la Carlota?
Jo faig 5 hores al dia. Entrenament 
amb l’equip cada tarda de dilluns 
a divendres, i al matí i migdia faig 
entrenament a una acadèmia. A 
més a més, els caps de setmana si 
puc, jugo amb el cadet, el juvenil i 
l’absolut.

Amb quina edat vas començar a 
jugar?
Exactament no t’ho sabria dir. 
Sempre dic que d’alguna manera 
vaig néixer a l’aigua, de ben peti-
ta vaig començar a fer cursets de 
piscina i un dia em van oferir fer 
waterpolo i m’hi vaig quedar. Això 
sí, sóc de Gràcia i sempre he estat 
al Cata.•

Carlota Serrano durant un partit d’aquesta temporada Foto: Cedida.

“No ens esperàvem 
ser líders, però 
ara volem més 
i aconseguir 
l’ascens”, explica

exterior, per provar el llançament 
i estic tenint encert.

Com afronteu el partit de dissab-
te?
Amb moltes ganes, s’està notant 
durant la setmana. A vegades les 
petites ens esverem una mica, però 
les veteranes ens fan estar concen-
trades per la feina. Tenim ganes de 
donar-ho tot i de guanyar.

Serà decisiu pel títol de lliga i per 
ocupar la plaça de l’ascens direc-
te?
Serà molt important, perquè els 3 
punts seria augmentar el nostre 
avantatge, posar-nos 5 punts per 
sobre i només quedaran 4 jorna-
des, però de totes maneres encara 
quedaran partits pels dos equips 
i segur que tots seran complicats.

Tot i ser noves a la categoria, ara ja 
l’objectiu no pot ser cap altre que 
l’ascens, no?
Exacte, recordo que un dia el Gabi 
(l’entrenador) ens va explicar que 
el seu objectiu era que amb 3 anys 
poguéssim estar jugant a Divisió 
d’Honor, i la veritat és que està 
passant tot amb menys de 2 anys. 
No ens esperàvem ser líders, però 
ara volem més, volem seguir pro-
gressant.

El Gabi ha viscut moltes experi-
ències com a jugador, però com 
és l’entrenador?
Fa molts anys que és el meu en-
trenador i sempre m’ha estat 
molt a sobre buscant que mi-
llori, que doni el màxim de mi. 
Personalment, per mi és com un 
segon pare.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 28 
FC Santboià 1 - 1 CE Europa
1. Espanyol B...................... 72 punts
7. Europa ............................ 43 punts
Jornada 29
11/03 (12:00h) CE Europa - FC 
Santfeliuenc

Segona Divisió Nacional 
Femenina
Jornada 20
CE Europa 1 - 2 Barça B
1. Seagull ........................... 45 punts.
6. Europa .......................... 34 punts.
Jornada 21
11/03 (10:15h) Espanyol B - CE 
Europa

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G2)
Jornada 18
CB Santa Coloma 85 - 77 Vedruna 
Gràcia
1. Bàsquet Molins ...................... 16-2
12. Vedruna Gràcia.................... 5-13
Jornada 19
10/03 (19:30h) Vedruna Gràcia - CB 
Ciutat Vella

Primera Catalana Masculina (G1) 
Jornada 20
UB Sant Adrià 75 - 39 Safa Claror
IPSI 58 - 80 Lluïsos de Gràcia
1. CB Ripollet .............................20-0
2. Lluïsos de Gràcia ................... 16-4
10. Safa Claror ............................9-11
Jornada 21
10/03 (18:00h) Safa Claror - Sant 
Gervasi
10/03 (20:00h) Lluïsos de Gràcia - 
Sferic Terrassa

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 20
AESE 62 - 57 UE Claret
1. CB Castellar ........................... 15-5
9. UE Claret .................................9-11
Jornada 21
11/03 (12:30h) UE Claret - CB Gavà

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 20
Lluïsos de Gràcia 64 - 57 Manyanet 
Reus
Safa Claror 66 - 52 CB Valls
1. Joventut Les Corts B ............. 16-4
5. Lluïsos de Gràcia .................. 12-8
9. Safa Claror ..............................9-11
Jornada 21
11/03 (18:30h) Joventut Les Corts 
B - Lluïsos de Gràcia
10/03 (19:30h) SESE A - Safa Claror 

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 17
CN Catalunya 6 - 8 CE Mediterrani
1. CN Atlètic Barceloneta .........51 p.
9. CN Catalunya ........................12 p.
Jornada 18
10/03 (13:30h) Sabadell - CN 
Catalunya

Primera Divisió Femenina
Jornada 13
CN Catalunya 9 - 8 CN Cuatro 
Caminos
1. CN Catalunya ........................ 33 p.
Jornada 14
10/03 (17:00h) AR Concepción-
Ciudad Lineal - CN Catalunya

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana
Jornada 17
PB La Palma 7 - 11 Gràcia FS
1. FS Santpedor ........................38 p.
4. Gràcia FS ...............................30 p.
Jornada 18
11/03 (17:30h) CSC Futsal - Gràcia 
FS

ESCACS
Nacional - Divisió d’Honor
Ronda 7
Figueres 7 1/2 - 2 1/2 CE Tres Peons
1. Colon Sabadell Chessy .........49 p.
3. CE Tres Peons ................... 32,5 p.
Ronda 8
10/03 CE Tres Peons - Mollet
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L’Europa ha sumat dos 
punts dels últims 12 en joc
Els escapulats sumen dues derrotes i dos empats consecutius 
i s’allunyen a poc a poc de la zona de promoció d’ascens

Raillo, autor de l’empat en l’últim partit contra el Santboià. Foto: Àngel Garreta

A. V

D es de la victòria al camp 
del Prat per 0 a 1 el passat 
4 de febrer, ja fa més d’un 
mes, que l’Europa no co-
neix la victòria. Aquesta 

és la pitjor ratxa de l’equip en tota 
la temporada, que fi ns ara havia 
encadenat com a molt tres partits 
sense guanyar, i arriba en el tram 
decisiu de la temporada coincidint 
en el moment que l’equip ha per-
dut més potencial.

Si mirem endavant, només res-
ten 10 partits per acabar la lliga, i 
els partits d’aquest mes de març 
seran decisius per afrontar l’últim 
mes i mig de competició i saber si 
els escapulats són un dels equips 
candidats a ocupar plaça de pro-
moció d’ascens o l’equip segueix 
perdent força i s’haurà de confor-
mar amb un lloc a la zona mitjana 
de la classifi cació.

El pròxim rival dels de Joan 
Esteva serà el Santfeliuenc, desè 
classificat, amb 5 punts menys 

que l’Europa i que visitarà aquest 
diumenge (12h) el Nou Sardenya. 
Curiosament els del Baix Llobregat 
són un dels equips amb pitjors re-
gistres com a visitant de la lliga, ja 
que només ha aconseguit 3 victòri-
es lluny del seu estadi, i els núme-
ros de l’Europa al Nou Sardenya 
també són molt pobres, només ha 

guanyat 4 partits i l’últim triomf a 
casa va ser el 7 de gener, contra el 
Cerdanyola, per 1 a 0. La principal 
amenaça del Santfeliuenc serà el 
davanter José Joaquín Avellaneda, 
autor de 10 gols aquesta tempora-
da i que ve de fer un doblet en la 
victòria del seu equip contra el 
Gavà per 2a 1 en l’últim partit.•

A. B.

E l Club Excursionista de Gràcia ha aprovat 
aquest dimecres en assemblea la seva sorti-
da de la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada (FEDME), després de la 
inclusió d’un últim punt en l’ordre del dia pre-

vist a proposta de 25 socis. En un comunicat, l’entitat 
fonamenta la decisió en el fet que la Federació d’Enti-
tats Excursionistes de Catalunya “cobreix tots els as-
pectes de caràcter esportiu relacionats amb la mun-
tanya i l’alpinisme a Catalunya” i que pertànyer a la 

FEDME “no aporta cap 
avantatge de caràcter 
esportiu al club”.

El debat en assemblea, 
decidit per 27 vots a favor, 
14 abstencions i 10 vots en 
contra, ha abordat tam-
bé els acords de recipro-
citat internacional d’ús 
de refugis de muntanya 
i el CEG, en aquest sentit, 

s’alinea amb la política actual de la FEEC de formar part 
dels acords entre federacions “sense que la FEDME con-
tinuï posant tots els impediments al seu abast”. La decisió 
ja va tenir un suport majoritari fa uns dies en el consell de 
l’entitat per 13 vots a 2 i fonts del club, presidit per Ricard 
Martínez, han admès que pot suposar alguna baixa del 
miler de socis de l’entitat, 350 dels quals federats.•

El Club Excursionista 
trenca amb la 
federació espanyola 
Defensa que la FEEC ja cobreix 
els aspectes de caràcter esportiu

La decisió va 
tenir fa dies 
el suport del 
consell directiu 

Esports
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Editorial

L’enèsim intent d’endreça

L’any 2008 aquest setmanari va obrir en portada amb el següent ti-
tular, En marxa un pla per expulsar les motos de les voreres. Han 
passat deu anys i totes les campanyes, aquella i les que l’han se-

guit, sempre de caire merament informatiu, han servit per fer una 
homilia però l’efectivitat ha estat zero. Que els ho diguin als gestors 
del pàrquing exclusiu de motos del carrer Gran, que s’han afartat de 
rebaixar preus i de tancar convenis amb Correus per omplir l’espai. 
La majoria de motos, a Gràcia i a la resta de la ciutat, aparquen on 
poden. Sí, on poden: perquè el darrer pla de motos del Districte, cre-
ant places senyalitzades en 
multitud de carrers secunda-
ris, només va arribar a cobrir 
el 53 % del parc d’aquests ve-
hicles de dues rodes a la Vila. 
Sí, també tenim un problema 
afegit: en lloc com a Gràcia 
a tota la ciutat hi ha tantes 
motos. 

Per això, el Districte està 
preparant un segon pla de 
motos, però la Guàrdia Urbana ja s’avança amb un encàrrec de l’àrea 
de Mobilitat de l’Ajuntament per advertir que s’ha acabat la solució 
gratuïta: no només es començarà a expulsar les motos de les voreres 
i reubicar-les en calçada tot el que es pugui, sinó que en set fases des 
d’aquest febrer fi ns al juliol es sancionarà els mal aparcadors reinci-
dents. La solució gratuïta també té una derivada del camí que proba-
blement se seguirà en els propers anys: s’incentivarà l’aparcament so-
terrat creant cada cop més places no en pàrquings exclusius sinó en 
pàrquings ja existents o de nova creació on els cotxes hi són ja majo-
ria després que l’àrea verda i blava (i els carrers en plataforma única) 
fos la trampa insufi cient per acabar-los tancant en espais privats i de 
pagament. Qui vulgui tenir moto a Barcelona, tard o d’hora, s’haurà 
d’acabar pagant un pàrquing.•

El PSC ha recordat al ple, amb sornegueria, que l’alcaldes-
sa era una estrella abans de la seva nova feina. Però d’star 
system a Gràcia anem sobrats, del de tota la vida i del nou-
vingut. Primer amb Sílvia Manzano, consellera del PDeCAT 

però sobretot referent dels comerciants del Mercat de Lesseps, que ho 
està petant amb la nova campanya de l’Ajuntament. Ja ho sabien els del 
càsting que fi txaven una consellera de l’oposició? O tenim a l’horitzó un 
pacte municipal? En segon lloc amb l’honorable senyor Marc André Ter 
Stegen, que amb el seu patinet ha posat l’Abaceria i el forn Brotzeit de 
Puigmartí al centre del món. Els més ràpids han estat Casa Vicens, que ja 
han convidat el porteràs a la casa museu. De moment, sense resposta.

Qui vulgui tenir 
moto, tard o d’hora 
s’haurà d’acabar 
pagant un pàrquing

El
depen-

dent

Cartes al director

No ens podem aturar

No ens podem aturar, ningú ens pot fer 
més mal del que ens estan fent. I tot per 
què. Pel poder de l’enveja? Per la hipo-
cresia? Són gent dolenta, de sentiments 
baixos, els més baixos que té el poder 
de destrucció fi ns que claudiquem, per-
què estem acorralats per tots costats, 
humiliats. I això és el que volen, que no 
podem aixecar mai més el cap. I jo em 
pregunto, serà així com ho dic? Tant de 
bo m’equivoqués i que a causa de la in-
comprensió política, les situacions i es-
deveniments no agafi n un altre gir. Jo 
crec que alguna cosa bona i positiva ha 
de passar. Més tard o més d’hora estem 
lluitant per la vida com sempre hem fet. 
I hem de tenir en compte els milers de 
persones que van morir, van matar, van 
empresonar per unes idees nobles i per 
defensar la seva terra. Això vull dir, que 
no ens podem aturar, hem de resistir i 
hem de tenir fe per tirar endavant, amb 
valentia i noblesa com sempre el poble 
català ha sabut fer. Visca Catalunya, la 
nostra pàtria, la nostra terra xopa de 
sang per tantes lluites passades que no 
podem oblidar. Aquest és el meu desig 
com a persona que s’estima els valors de 
la nostra terra Catalunya.
 

Josefi na Cardona

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Un dels espais s’inaugura el 10 de 
març a les dotze del migdia: la Plaça 
Maria Mullerat, al barri del Coll, en 

la confl uència dels carrers Aldea, Tirso i 
Pere Llobet. La Maria va ser una pionera 
en l’àmbit de l’educació de nens i nenes 
amb discapacitat psíquica lleu o profun-
da. Era persona coneguda al barri i enca-
ra hi ha veïnes que la recorden, ja que el 
1972, va comprar la masia de Can Mora, 
registrada al Patrimoni de la Ciutat, per 
crear la Institució Mullerat, per tal d’ofe-

rir al seu alumnat un espai més sa i aco-
llidor i que alguns d’ells hi poguessin 
viure. L’altre espai serà el Passatge Isabel 
Vicente, al costat de l’Escola Univers i el 
carrer Bailén, que s’inaugurarà el proper 
mes d’abril, el dia 12 a les 17.30h. La Isabel 
va ser treballadora de La Sedeta i va de-
dicar la seva vida a la lluita per un món 
més just i per l’alliberament de la classe 
obrera. Dos noms que constaven en el 
llistat que el Consell de Dones va facilitar, 
amb l’objectiu que es donés el seu nom a 
algun espai de nova creació, a la Comissió 
del nomenclàtor de Gràcia. Dues dones 
més que veuen la seva tasca reconeguda. 
Felicitem-nos i continuem amatents per 
reduir el greuge comparatiu existent en 
els nostres carrers.•

Més noms de dona

Maria Mullerat i Isabel 
Vicente, dues dones 
més que veuen la seva 
tasca reconeguda
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de Gràcia

Què en 
penseu 
de la vaga 
feminista 
del 8M?

Maria Oliver
Estudiant

Tot i les discrepàncies sobre si ha de 
ser una vaga mixta o no, crec que 
l’arrel és molt bonica perquè és un 
col•lectiu que s’ha mobilitzat per 
reivindicar uns drets i unes neces-
sitats que històricament han estat 
reprimides.

Judit Deprez
Psicòloga

Les dones perquè estem en desa-
vantatge en molts aspectes. Hem de 
donar a entendre i explicar una altra 
vegada el concepte de feminisme i 
eliminar el concepte de gènere per-
què puguem construir una societat 
on tothom es pugi sentir segur.

Pau Requesens
Estudiant

Crec que al segle XXI, aquestes pro-
blemàtiques no haurien d’existir. 
Cada individu hauria de tenir els 
mateixos drets que qualsevol altre, 
sigui home, dona, de classe alta o 
de classe obrera. La societat hauria 
de ser molt més conscient i justa.

Natàlia Roig
Veïna

Està molt bé. És una cosa que 
s’hauria d’haver fet abans. Ara la 
gent s’implica més en les causes 
justes i aquesta n’és una d’elles, i 
ens permet reivindicar els nostres 
drets.

per Paula Erill

Amb la 
col·laboració:
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La 

setmana

Cada poble es mereix 
els seus polítics?

Valentina Baratti

Estic viatjant amb avió, de tornada a 
Barcelona. Volia provar la sensació 
d’escriure a deu mil metres d’altu-

ra. Perquè des de la distància, les coses 
prenen una altra forma, els límits es 
perfi len i els detalls s’esfumen en nom 
d’una abstracció més efi caç per enten-
dre els fets. Tot aquest preàmbul fi lo-
sòfi c em serveix per trobar una raó a 
les últimes eleccions italianes. Podria 
utilitzar el simple raonament que cada 
poble es mereix els polítics que vota. 
De manera que si els italians han triat 
com a primers partits més votats un 
conjunt d’incompetents i sobretot de-
claradament antipolític, és perquè en 

el fons refl ecteix els desitjos i l’esperit 
del temps que travessa el país. És no-
més això, o hi ha una component més 
que no s’ha considerat? Des del cel, mi-
rant els núvols que predominen el cel 
del nord d’Itàlia, tinc la impressió que 
un teló negre ha caigut sobre la políti-
ca. El populisme, la divisió entre bé i 
mal, on nosaltres sempre som els bons, 
i els altres sempre són els dolents. Un 
discurs buit i nociu, conduït sense ma-
tisos, sense diàleg possible, sense re-
conciliació dels oposats ha envaït el 
llenguatge públic. El més decebedor 
ha estat escoltar les persones més prò-
ximes parlar amb eslògan buit, sense 
pensar en el que això signifi ca i en les 
conseqüències que comporta. Ens es-
peren mesos difícils a la península ità-
lica, sortirà una altra vegada el sol de 
la raó a escalfar el cor i la ment endu-
rida dels meus connacionals? Difícil 
dir-ho.•

Opinió convidada

Europa, camina!

Fa un any i un mes la candidatura “Europa Sempre 
Endavant” aconseguia la presidència del Club Esportiu 
Europa. L’objectiu era recuperar el prestigi perdut i con-

vertir l’entitat en un referent del futbol català. Van dir que 
prioritzarien l’atenció al soci, la transparència, el rigor. El 
seu pal de paller era el Primer Equip, creant la fi gura del se-
cretari tècnic, també van dir que apostarien fort el futbol 
formatiu, futbol femení i l’escola base. A més van prometre 
modernitzar la gestió i l’organització, reforçar les àrees co-
mercials i socials. També volien millorar les instal·lacions i 
buscar nous camps.

La pèrdua de la concessió del Camp de l’Àliga més els su-
posats deutes i indemnitzacions heredats (i inesperats per 
a la junta actual) són la justifi cació que ara donen per no 
cumplir amb el seu projecte. Però jo em pregunto si aquesta 
justifi cació és del tot certa.

Després d’un any de mandat, el club segueix agafat en 
pinces, de totes les propostes del programa de la junta di-
rectiva guanyadora ben poques han estat executades o ni 
tan sols endegades. 

El club no és cap referent en el futbol català. Quina força 
i representació ostenta el club gracienc a les estructures del 
futbol català o a la Proliga. 

En l’àmbit social, el club és pràcticament inactiu, i des 
de la junta no s’impulsen iniciatives de cap mena. Això fa 
que l’Europa s’apagui lentament amb una mitjana d’edat de 
50 anys; les assemblees no atrauen els associats; no es pro-
gramen viatges en autocar per facilitar els desplaçaments 
dels socis; és més se’ls ha negat la seva presència si l’equip 
s’ha desplaçat en autocar tot i tenir places disponibles. 
L’assistència al Nou Sardenya és cada vegada més reduïda. 

Les modalitats de pagament del carnet de soci no facili-
ten un major nombre de socis i les campanyes de captació 
de socis resten en l’oblit d’un munt de papers al mostrador 
de l’ofi cina.

La comunicació interna i la transparència és defi citària o 
nul•la segons els temes. No es donen les dades econòmiques 
comptables en els terminis establerts ni de traspassos de ju-
gadors ni de dimissions, ni d’actes interns. També és defi ci-
tari el taulell de les classifi cacions dels equips formatius, on 
fi ns a sis equips no estan els seus resultats en el lloc que els 
pertoca. No hi ha delicadesa ni la feina està feta amb amor. 

Les dades són conegudes abans per altres mitjans que 
pels ofi cials del club. Tot segueix igual des de fa anys en 
xarxes socials, tot manipulat i previsible. I no oblidem que 
aquests mitjans, són l’eina vigent que millor pot atraure 
els joves de Gràcia, els quals esdevindran el futur del club. 
Sense ells, no en tindrem, d’esperança.

Quant al rigor promès, recordo que l’assemblea extraor-
dinària es va celebrar a fi nals de l’any passat amb un retard 
de mig any a causa de la tardança a tenir una auditoria, i al 
cap de cinc minuts de començar l’assemblea va ser impug-
nada per les baralles i retrets entre la junta actual i l’anteri-

or. Unes estires i arronses que no aporten cap benefi ci, no-
més que ambdues estan ancorades en el passat. 

Pel que fa al capítol pròpiament esportiu, no s’entreveu 
cap horitzó d’ascens. La segona B sembla no interessar-los. 
Prova d’això és el fet que del primer equip han marxat dos 
davanters que no han tingut cap recanvi; tenim un porter le-
sionat per la resta de temporada; no hi ha segon entrenador 
i l’estructura tècnica és mínima. El secretari tècnic propo-
sa però les seves peticions no són ateses en un gran nombre 
d’ocasions. 

L’equip fi lial, també mancat d’efectius, no sap quin paper 
juga i si li convé pujar o no i l’equip femení s’ha vist superat 
per altres conjunts que en els darreres temporades obteni-
en pitjor classifi cació. Per sort, la bona notícia és el Juvenil 
A que té molt a prop l’ascens a Divisió d’Honor i que tres 
equips de la base van primers en les seves competicions. 

D’altra banda en l’àrea comercial, falta una major dedica-
ció i professionalització. No hi ha un patrocinador princi-
pal ni una botiga esportiva que augmenti els ingressos per 
aquest concepte. I en l’apartat d’inversions, cal preveure 
una actuació a l’estadi que necessita una reforma urgent. La 
gespa està en un estat deplorable, els marcadors no funcio-
nen o són il·legibles, el enllumenat és obsolet, la megafonia 
distorsiona. El bar és petit i la seguretat minsa. I el manteni-
ment general de la instal•lació és molt millorable.

Finalment, tot i no haver perdut l’Àliga, l’Europa no ges-
tiona cap altre instal·lació esportiva ni s’han trobat alterna-
tives. Ha passat un any i no veig cap element imaginatiu ni 
massa empenta per un futur il•lusionant. Però no ens po-
dem resignar ni ho farem. Animo a la Junta Directiva a fer 
passos en endavant, a lluitar i aconseguir objectius per molt 
que costin, que si estem units, veurem el sol; que el bo està 
per arribar.•

David Prats Lara, soci del
Club Esportiu Europa núm. 382

L’europeista Alejo, en una acció Foto: Cedida Tinc la impressió 
que un teló negre 
ha caigut sobre la 
política italiana
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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 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)

Fins al 9 d’abril
Exposició Gelem Gelem. L’exposició de 
Sílvia Ariza (membre de l’Agrupació Foto-
Cine Cerdanyola-Ripollet) relata amb 
imatges un projecte personal que consis-
teix en la descoberta de la vida quotidiana 
dels diferents col•lectius gitanos d’arrel 
catalana.

Actes
Divendres 9 de març 
Cinefòrum: Persèpolis.
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les 
17.30h

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 

Concert: Un antes y un después de 
Tanghoyde.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21h

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

Concert: Daniel Higiénico Blues experien-
ce ft. Luis Arcos. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22h 

Dissabte 10 de març
Inauguració Plaça Maria Mullerat. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les 
12h 

Espectacle: Folk als Mercats. Violins al 
Tradicionàrius. 
CAT (Mercats de Lesseps i l’Estrella), a 
les 12h 

Concert: Festa grega (glendi) amb B(L)
OW-ING THE BEAT. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 22h 

Diumenge 11 de març
Visita: Visita històrica a l’Escola Farigola. 
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 

Espectacle: Vermut musical amb Anita 
Zengeza. Taller infantil corones Frida 
Kahlo i Collçotada. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les 
12h 

Concert: Barcelona Bluegrass Jam.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 19.30h 

Concert: The Escarteen Sisters. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 19.30h 

Dilluns 12 de març
Taller: Inicia’t en l’edició d’imatge digital. 
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20 
-22), a les 10h 

Taller: Instagram. Comparteix fotos i ví-
deos des del teu mòbil.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20 – 
22), a les 16h

Teatre: Lectures escèniques. Sol, solet. 
Amb Carlota Subirós i Albert Lladó. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Dimarts 13 de març
Classes de bridge.
Club Ariel (Gran de Gràcia, 26), a les 17 h

Taller: Qüestionant el gènere des del mar-
ge.
Espai Jove la Fontana, a les 18h

Espectacle: Acte central del dia de la Dona 
de Gràcia. 

Consell Municipal del Districte de Gràcia 
(Vila de Gràcia, 2), a les 18.30h 
Xerrada-debat: Les religions al món.
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19h

Dimecres 14 de març
T’interessa: Prevenir l’ictus és possible. A 
càrrec de Gina Ballester, metgessa de fa-
mília al CAP Vallcarca - Sant Gervasi
Bibl. M. Antonieta Cot i Miralpeix (Pg Vall 
d’Hebron, 65-69), a les 19 h 

Concert: Loqueterroting Jam session/mi-
cro obert. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21h 

Concert: Les Vespres dels Dimecres amb 
Marcel Casellas, Roser Serrano i Meritxell 
Nedderman. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 21.30h 

Dijous 15 de març
Sac de rondalles: Dones que fan història. 
Edat recomanada: més de 4 anys. A càrrec 
de Mosaics.
Biblioteca Jaume Fuster (Lesseps, 20-22), 
a les 18 h

Docufòrum: “Gasland”, acte al voltant de 
l’exposició “La fi  del món” del CCCB. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19h 

Divendres 16 de març
Concert: “Ragtime Clàssic” de Jorge Gil. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21h 

Concert: RIU i Talabarte. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 22h 

Concert: Casa das Feras. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22h 

Entitats

Amb el suport de

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

Dissabte 10 de març
Vermut antidepressiu. Acte solidari i di-
vulgatiu pels 27 i més.
Ateneu llibertari (Alzina, 5), a les 12h 

Calçotada popular i festa verda. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 10), a les 
14h

Espectacle: Cafè Teatre. 
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6), a les 
20h

Diumenge 11 de març
Teatre: Mentiders. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19.30h

Dimarts 13 de març
Documental: “Ecos del desgarro” de 
Txell Bragulat i Josep Maria Navarro de 
Sodepau. 
Ateneu llibertari (Alxina, 5), a les 19h

Dimecres 14 de març
Xerrada: El món coral i les caramelles. 
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6), a les 
20h

Dijous 15 de març
Espectacle: “Nunca perseguí la gloria” 
d’Eliseo Parra. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 20h 

Espectacle: “Cròniques” de Xavier Baró. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 21.30h

Acte literari per celebrar el 8 de març 
Les Creadores de Gràcia seran les encarregades aquest any de portar a terme 
l’acte central del programa que el Consell de Dones del Districte ha preparat 
amb motiu del Dia de la Dona. Serà un acte literari on recitaran les seves obres 
Josefi na Altés (teatre), Mercè Amat (pintura i poesia), Rosa Maria Arrazola 
(poesia), Clàudia Cabero, Mèlic (veu i guitarra), Melania Garbú, (assaig), 
Montse Gort, Del retèrit imperfecte al futur simple (poesia), Carme Ripoll 
(novel·la), Alba Tor, Himen (poesia) i Teresa Vergés (pensaments poètics). 

Dimarts 13 de març a les 18.30 h a la sala de plens a la seu del Districte 

Recomanem

Agenda
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Breus

L’artista Mortiz 
Ahlert farà 
un mapa de la 
mobilitat a la Vila
El projecte Mapeig 
Psicogeogràfi c de la 
mobilitat de l’artista 
alemany Moritz Ahlert és 
un híbrid d’investigació 
urbana participativa, 
intervenció artística i 
projecte performatiu. 
Durant aquesta residència 
de tres setmanes al 
projecte Jiwar, s’estan 
“cartografi ant críticament 
les fronteres físiques i 
socials del paisatge urbà 
compartit de Gràcia”. Els 
propers 9 i 17 de març 
tindran lloc dues derives 
col·lectives més, la base per 
a la investigació del mapa, 
on la gent es pot inscriure i 
participar al projecte. Cada 
participant pot decidir 
espontàniament en quina 
direcció prendrà la deriva. 

Fernando 
Barroso i 
Balkan Paradise 
Orchestra, al CAT
El músic i compositor 
gallec Fernado Barroso 
arriba al Tradicionàrius 
per presentar el seu últim 
disc Silence Lovers Club 
- Mandolin Pieces. Serà 
aquest divendres en un 
concert on també pujarà a 
l’escenari del CAT Balkan 
Paradise Orchestra. 
Guanyadores del Sons 
de la Mediterrània, 
presentarà el seu primer 
disc K’ATAKA. Integrada 
per deu instrumentistes 
de vent i percussió, la BPO 
ha aportat aire fresc al 
panorama de les fanfàrries 
del país.

Silvia Manzanera

E l col·lectiu Minerva ha pre-
parat, dins del programa 
que es portarà a terme les 
properes setmanes amb 
motiu de la celebració del 

dia internacional de la dona, una 
ruta als tallers d’algunes de les se-
ves artistes i l’exposició Rostres. 
Aquest projecte, que es podrà veu-
re del 19 al 30 de març a la seu del 
Districte, és un exercici creatiu i 
multidisciplinari en el qual les do-
nes creadores de Gràcia “es repten 
a mirar-se amb sinceritat a través 
de la pintura, la fotografia, l’es-
cultura, les arts escèniques, la pa-
raula o la música”. En aquesta ex-
posició han participat un total de 
disset artistes del col·lectiu.

Després de l’exposició ‘Cos’, que 
es va poder veure a la Fontana el 
passat mes de novembre, les cre-
adores de Gràcia organitzen de 
nou una mostra col·lectiva, aques-
ta vegada amb el rostre com a fi l 
conductor. Segons elles mateixes 
expliquen, “a través del rostre ex-
pressem emocions i ens comu-
niquem. És una finestra oberta 
que interpel·la a qui ens envol-
ta. No hi ha un rostre idèntic a 
un altre, cada rostre és singular”. 
Josefi na Altés, membre del projec-
te Minerva, assegura que van tro-
bar la temàtica molt addient.

La ruta, per la seva part, tindrà 
lloc divendres 9 a les sis de la tar-
da, i durant dues hores s’obriran 
les portes dels tallers de les crea-
dores Mònica Noguero (creativa 
tèxtil), Lívia Garreta (mosaïcista), 

Exposició i tallers 
oberts de les creadores 
de Gràcia pel 8-M
El col·lectiu Minerva encapçala el programa cultural que el 
Consell de les Dones ha preparat pels mesos de març i abril 

Obra que serveix d’imatge promocional de ‘Rostres’. Foto: Projecte Minerva

Victòria Ibars (escultora) i Merche 
Ochoa (pallassa). 

La Sedeta també dedica una 
part de les seves activitats cultu-
rals del març i abril a les dones. 
Entre d’altres, el dia 20 de març 
ha programat un espectacle fami-
liar de gènere format per petites 
peces de diverses disciplines: El 
Ogro Payaso, una representació 
del conte de Glòria Fuertes, que 
parla sobre el maltractament in-
fantil, narrat per Ariadna Martí i 
amb la música en directe d’Alicia 
Martel. La cantant farà de mes-
tre de cerimònies durant tot l’ac-
te, amb algunes cançons infantils 
que sempre han tingut connotaci-
ons masclistes i que ara ella reivin-
dica amb unes lletres canviades. I 
fi nalment tres pallasses de la Cía 
La La Clown oferiran una confe-
rència sobre la igualtat de gènere.

 La coordindora d’activitats de 
grups de rock La Sedeta ha orga-
nitzat divendres 23 un concert 
protagonitzat per Claudia Cabero 
i Esmeralda Freire. El programa, 
que també inclou més concerts, 
contacontes o xerrades on la dona 
n’és la protagonista, conté cinc ex-
posicions més a diversos equipa-
ments del districte.•

L’Ateneu Roig prepara una 
mostra sobre directores de cine.
‘Directores de Cinema. Rebels amb 
Causa’ és una exposició informal 
que l’Ateneu Roig ha preparat 
amb motiu de la vaga del 8-M i 
que ocuparà les parets de l’entitat 
per visualitzar “grans artistes 
que mereixen ser reivindicades, 
recordades i descobertes”

Després de la 
mostra Cos, les 
artistes s’han 
centrat ara 
en el rostre 
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Ramon Casalé

Ala Galeria Art Deal (Llibertat,44) el fotògraf mur-
cià David Salcedo (Caravaca de la Cruz. 1981) pre-
senta els seus últims treballs, que porten el títol 

Diez historias y un cuento, on es poden veure les sèries 
Más i 3, realitzades totalment en blanc i negre, amb 
la característica que algunes d’elles les mostra com a 
díptics, o sigui, uneix dos fotografi es creant una nova 
obra. Salcedo ha cursat varis estudis de fotografi a, en-
tre ells a l’Institut d’Estudis Fotogràfi cs de Catalunya, 
encara que també es dedica a la docència en centres 
d’art i tallers. Ha obtingut diverses beques i premis, 
com per exemple el Premio Proyecta 2016 del Centro 
Fotográfi co Andaluz i el Premio Nuevo Talento Fnac 
de Fotografi a 2015, concretament amb la sèrie Más: 
10 històries. La seva primera mostra individual va 
ser a la desapareguda Kowasa Gallery de Barcelona, 
l’any 2008, on també hi va exposar dues vegades més. 

Tanmateix, la seva obra 
s’ha pogut contemplar 
en diferents galeries es-
panyoles. També ha pu-
blicat diversos llibres de 
fotografi a. 

A la present exposi-
ció l’espectador es troba 
davant d’un conjunt de 
fotografi es que perme-
ten descobrir el món 

més íntim de l’artista, ja que en “els seus projectes es 
poden trobar imatges oníriques, íntimes i pensades 
en un blanc i negre quasi clàssic”. Tanmateix, algunes 
de les fotografi es que hi són presents tenen una doble 
imatge en format vertical, on l’artista desenvolupa dos 
relats independents, encara que ell els relaciona, origi-
nant-se una nova proposta creativa. 

Salcedo capta el que l’interessa sense anar a la re-
cerca d’unes imatges concretes. Per a ell “la fotogra-
fi a és un projecte de vida”. Per això, li interessen fotò-
grafs com el francès Bernard Plossu, sobretot pel seu 
treball com a reporter de viatges, així com l’argentí 
Humberto Rivas, per la seva manera de tractar el re-
trat. Tots ells desenvolupen la fotografi a en blanc i 
negre. En la sèrie 3 observem una mena de conte on 
el principal personatge és un gat que interfereix en la 
vida d’una parella, i que “dona forma a un diari íntim 
d’allò quotidià”. El gat apareix en diferents posicions, 
però sempre observant i vigilant el seu entorn més 
immediat. Tot passa enmig de la llum i la foscor, on la 
fi gura del felí sobresurt dins de l’habitacle.•

La fotografi a de la vida

crítica 
d’art

“La gent té una 
imatge romàntica 

del llibreter”
Xavier Ciordia, propietari de la Canuda -hereva de la històrica 

llibreria del Gòtic-, reobre a Pare Laínez amb Secretari Coloma

Silvia Manzanera 

Amb la traumàtica mar-
xa de la llibreria el 
2013 del seu emplaça-
ment històric al costat 
de l’Ateneu Barcelonès 

i després de quatre anys al car-
rer Bruc, la Canuda espera obrir 
nova i estable etapa a Gràcia. És 
una bona notícia, però no tant 
el periple viscut pels seus im-
pulsors que, pressionats pels 
increments del preu del lloguer, 
han hagut d’abaixar la persia-
na en dos ocasions. En dues set-
manes tornaran a apujar-la en 
un local del carrer Pare Laínez 
amb Secretari Coloma, un es-
pai 160 metres quadrats que els 
permeti tenir el seu fons d’entre 
15.000 i 20.000 llibres. De mo-
ment les expectatives són molt 
altes.

Obrir una llibreria sempre és 
una bona notícia.
Sí, però no ho és tant el camí pel 
qual hem hagut de passar per 
arribar fi ns aquí. Després de tan-
car la Canuda el 2013 vam acon-
seguir reobrir-la el 2015 al carrer 
Bruc, però hem hagut de tornar 
a marxar perquè ens pujaven el 
lloguer un 120%, i és evident que 
això no podíem afrontar-ho. 

I per què a Gràcia? 
Sabem que la pressió immobilià-

ria, els lloguers alts i la gentrifi -
cació és un problema de tota la 
ciutat. Però fa uns anys que visc 
a la Vila i també crec que és un 
bon entorn per al nostre projec-
te. És un ambient molt diferent 
al Gòtic i a l’Eixample però les 
sensacions són molt bones i el 
local és molt adequat. 

És més gran que l’anterior?
El local que estem acabant d’en-
llestir aquests dies té 160 metres 
quadrats. De tota manera, pel 
volum que tenim de llibres, ne-
cessitem com a mínim 150 me-
tres. Tenim entre 15.000 i 20.000 
exemplars, amb una àmplia 
gama de preus i tipologies de lli-
bres. Ara estem acabant d’enlles-
tir les obres i esperem obrir en 
dues setmanes com a màxim. 

 

Teniu pensat organitzar actes li-
teraris o programar cicles?
El primer pas és arrencar i po-
sar en marxa tota la maquinària 
i després ja veurem. Però la gent 
té una idea romàntica del llibre-
ter i la realitat és una altra: que 
també ens hem de guanyar la 
vida. És evident que les llibreries 
són espais culturals on sempre 
és molt positiu acollir xerrades, 
presentacions i demés. Però no-
saltres ara mateix no ens ho po-
dem permetre.

La prioritat és vendre llibres, 
doncs.
I per internet. De fet la venda 
online és una de les nostres prin-
cipals fonts d’ingressos, i una 
activitat que requereix molta de-
dicació.•

el repor

Xavier Ciordia, a punt d’obrir en 15 dies. Foto: A. Vilardaga

Capta el que 
l’interessa sense 
buscar imatges 
concretes

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

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

16, 20.20, 22.25. Dj, 16, 22.25.
• El cuaderno de Sara. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, 18.05.
• Gorrión Rojo. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 16.10, 19.05, 22.
• Un pliegue en el tiempo. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, dj, 16.15, 19.15, 
22.15.

• Loving Pablo. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.10, 19.10, 22.10.

• Sin Rodeos. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.05, 18.10, 20.15, 22.20.

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

• Cavernícola. Ds, dg, 15.50.
• Una familia feliz. Ds, dg, 17.50.
• Los archivos del Pentágono. Ds, 

dg, 19.50. Dv, dl, dm, dc, 16.05, 
19. Dj, 16.05.

• Todo el dinero del mundo. Ds, 
dg, 22.10. Dv, dl, dm, dc, 22.

• El hijo de Bigfoot. Ds, dg, 15.55, 
17.55.

• Tres anuncios en las afueras. 
Dv, dl, dm, dc, dj, 16.10, 19.10. 
Ds, dg, 19.55.

• El hilo invisible. Dv, dl, dm, dc, 
dj, 16.10, 19.10. Ds, dg, 22.15.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Americana Film Fest. Dv, ds, dg, 

16, 18, 20, 22.
• El regal de la Molly monstre. 

Dg, 12.
• Estiu 1993. Dg, 12.
• Loving Pablo. Dg, 12. Dl, dm, 

dc, dj, 19. Dl, dm, 19.15. Dc, dj, 
19.15, 22.

• En la sombra. Dl, 20.
• Bajo la piel del lobo. Dl, dm, 18, 

20. Dc, dj, 16, 18, 20.
• Foxtrot. Dl, dc, dj, 18. Dm, 17. 

Dj, 22.

• Errementari. Dm, dc, dj, 16.
• La fl auta màgica. Dc, 20.
• La favorita. Dm, 19.30.

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

Dj, 15.50 i 18. Chavela. 22.10. 
• Sala 2: La gran malaltia de 

l’amor. 16, 18. En realitat mai 
vas estar aquí.20, 22. 

• Sala 3: El sacrifi ci d’un cèr-
vol sagrat. 15.50, 18 i 20.10. 
Amazona. 22.15. 

• Sala 4: Cap a la llum. 16, 18, 20. 
Ds i dg, 18, 20. Detroit. 22. 

Texas nanos. En català i 3€.
• Operació cacauet 2. Ds, 16. Dg, 

12, 16. 
• El nadó en cap. Dg, 12. 
• Mara i el senyor del foc. Dg, 12. 

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

16, 18.20, 20.10, 22.30. Dm, 16, 
18.20, 20.35, 22.30.

• La forma del agua. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 11.30, 16, 17.50, 20.10, 
22.30.

• Sin rodeos. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16, 18.50, 20.35, 22.20.

• El hilo invisible. Dv, ds, dg, 
17.45. Dl,dc, dj, 11.30, 17.45. Dm, 
11.30.

• Todo el dinero del mundo. Dv, 
ds, dg, dl, dc, dj, 22. Dm, 22.25.

• The Party. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 17.25.

• Call me your name. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, 20.10, 22.20. Dj, 22.20.

• El instante más oscuro. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 16.

• Loving Vincent. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 18.20.

• C’est la vie. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 20.10.

• Los desheredados. Ds, dg, 13.05.
• Tres anuncios en las afueras. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• The Florida Project. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Jo, Tonya. Dl, dc, 11.30.

• El hijo de Bigfoot. Ds, dg, 11.30.
• El Grúfal. Ds, dg, 11.30, 12.45.
• El espíritu de la colmena. Dj, 

20.15.
• Cézanne, retratos de una vida. 

Dm, 11.30, 18.

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

dj, 16.
• Yo, Tonya. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

dj, 18.10.
• La vida lliure. Ds, dg, 20.25, 

22.10. Dv, dl, dm, dc, dj, 16, 20.25, 
22.10.

• Loving Pablo. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16, 17.50, 20.10, 22.30.

• La muerte de Stalin. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16, 18.20, 20.20, 
22.20.

• Tres anuncios en las afueras. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 18, 
20.20.

• La librería. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
20.10. Ds, dg, 16.

• Barbara. Dm, 20.15.
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