
Nou rècord: 
un dúplex 
per 1,5 M €
La reforma de Travessera amb 
Torrent de l’Olla ja va foragitar 
comerços històrics P5

El Districte inicia el 
desplegament de 300 
nous aparcaments 
per a bicicletes
La mesura inclou la 
substitució de 36 places 
d’altres tipus de vehicles P4

La taula de plaça de 
Sol aprova el parc 
infantil i el Districte 
promet ampliar 
l’acció policial
L’espai central s’ocuparà en 
part amb una estructura 
de joc i un ascensor P5

Vallcarca engega el canvi de 
pla a l’Ajuntament amb un 
suport polític insufi cient
BCN En Comú, CUP i Ardanuy sumen 15 dels 41 vots, però els moviments 
socials confi en que es farà la reforma perquè cap grup hi ha votat en contra 

Albert Balanzà

L a modifi cació del Pla Vallcarca ha començat aquesta 
setmana la tramitació clau que donarà sentit o no 
a tot el debat que s’ha heretat dels processos parti-
cipatius i de la continuïtat de la taula de concerta-
ció activats en el passat mandat, juntament amb els 

nous processos de debat d’aquest mandat i sobretot del 
concurs internacional d’idees, amb la proposta guanya-
dora del bufet de Carles Enrich. “Tot això ha estat molt 
bé però ara és l’hora de votar, i calen 21 vots”, han apun-
tat fonts del govern municipal en les últimes setmanes.  
De moment, en l’aprovació inicial que ha tirat endavant 
en la comissió d’ecologia i urbanisme se n’han recollit 15 
dels 41, gràcies a la suma de BCN En Comú, la CUP i el re-
gidor no adscrit i president del districte de Gràcia, Gerard 
Ardanuy. La lectura del got mig ple, feta des dels movi-
ments socials de Vallcarca, que han enviat una carta als 

grups advertint als grups que “no perdin de vista qui hi 
ha darrere del Document d’Autoria Veïnal. Nosaltres. La 
gent”, és que cap dels grups municipals ha arribat a votar 
en contra i que al marge dels 15 vots a favor, insufi cients 
per ara, la resta han estat abstencions. Pàgina 3 La plaça del metro, a Vallcarca, aquesta setmana. Foto: A. Vilardaga
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Breus

L’exconseller 
Eugeni Rodoreda 
tanca una etapa de 
12 anys al Districte 
Eugeni Rodoreda, 
l’exportaveu adjunt del 
grup municipal de CiU en 
els mandats de Guillem 
Espriu (2007-2011) i Maite 
Fandos (2011-2015), de qui 
va ser conseller de Cultura, 
i fi ns fa poques setmanes 
assessor del president del 
districte, Gerard Ardanuy, 
ha tancat una etapa de 12 
anys en total a plaça de la 
Vila per passar a l’empresa 
privada. Rodoreda, 
exdirigent d’Unió i 
actualment vinculat a 
Demòcrates, torna al 
sector de la formació, a 
l’empresa Inedu, hereva de 
l’Acadèmia Blancafort. 

Albert Balanzà

Carles Agustí (Barcelona, 
1970) va ser portaveu 
del grup municipal de 
CiU i president de CDC 
entre el 2003 i el 2008, 

quan va decidir fer el salt a la po-
lítica de ciutat. Va ser comissio-
nat de Participació en el govern 
Trias i actualment és director de 
Govern Obert de la Diputació. Deu 
anys després d’aquell adéu local, 
Agustí es presenta com a alcalda-
ble a Barcelona en les primàries 
del PDeCAT.

Què t’ha impulsat a fer el pas?
La normalitat democràtica. El 
nou partit va apostar per la ra-
dicalitat democràtica i en aquest 
context es fan primàries. Qui en 
té ganes, s’hi pot presentar. En el 
meu cas, la meva evolució des de 
Gràcia a Barcelona m’ha portat a 
fer el pas.

Et coneix prou la militància?
Com a comissionat vaig acumular 
una experiència molt interessant 
i contactes amb totes les associa-
cions de la ciutat i amb els proble-
mes de cada barri. La desconei-
xença és relativa.

Què és ObrimBCN?
És el lema, hastag, logo de cam-
panya. Va lligat amb la meva tra-
jectòria de govern obert, d’ober-
tura de les administracions i 
dels partits a la societat. Així ho 
vam fer a l’Ajuntament am Trias. 
ObrimBCN també vol dir que 

Carles Agustí: “La 
llista única segur 
que fa fora Colau”
L’expresident de CDC i exportaveu de CiU es presenta a les 
primàries del PDeCAT per triar l’alcaldable a Barcelona 

Guanyi o no les primàries, vull 
construir aquesta alternativa i 
que BCN exerceixi de capital de 
la República.

També inclou ERC això?
Evidentment.

Llista única independentista.
Exacte. La llista única no és que 
pugui fer fora Colau sinó que se-
gur que la fa fora.

Com es fa perquè les primàries no 
generin una distorsió al partit?
Amb maduresa democràtica. 
Necessites uns quants processos 
per assolir-la, en tot cas. Ja te-
nim un cert bagatge en els últims 
anys, i amb garanties com el co-
mitè d’ètica que presideix Magda 
Oranich. Estem en un període 
prou madur perquè aquestes pri-
màries siguin exemplars.

Què n’esperes de l’agrupació de 
Gràcia, tu que n’ets militant?
No demano ni vull una votació en 
bloc a les agrupacions. A Gràcia 
tractaré de convèncer cadascun 
dels associats. Tinc punts a favor 
aquí òbviament. En tot cas espero 
un suport important.•

Carles Agustí, a la plaça Dones del 36, aquest dimecres Foto: A. B.

“Espero tenir un 
suport important 
a l’agrupació 
de Gràcia”, 
apunta Agustí 

ment de la històrica entitat, que 
es presenta aquest diumenge al 
Paranimf de la UB, lloc on va ser 
fundada en la mateixa data ara 37 
anys, anirà seguida a Lluïsos no-
més dos dies després d’un acte en 
el qual hi participaran l’exporta-
veu de la Crida Àngel Colom, i els 
pares del també exportaveu Jordi 
Sànchez a la fi la zero. Amb Colom 
a l’escenari també hi seran an-
tics dirigents com Núria Camps i 
Llorenç Olivé. 

Lluïsos també ha habilitat es-
pais i sales per acollir les perso-
nes que duran a terme el dejuni. 
Entre les activitats n’hi ha de pen-
sades per als dejunadors com xer-
rades, estiraments o gimnàstica, 
d’altres per donar visibilitat a l’ac-
ció com un col·loqui amb ells di-
jous 22 a les 20.30 hores i altres de 
denuncia com la concentració dels 
dilluns a plaça de la Vila amb Lloll 
Beltran, Celdoni Fonoll i Núria 
Santesmases.•

La nova Crida, a debat en el dejuni a Lluïsos
L’entitat de plaça del Nord habilita des de divendres i durant una setmana 
espais i sales per acollir l’acció de solidaritat amb els presos

A. B.

Aquest divendres, després 
dels dejunis pels presos 
ja fets a Montserrat i als 

Caputxins de Sarrià, Lluïsos en-
gega una setmana de solidaritat 
també amb aquesta acció com a 
iniciativa central, si bé s’acompa-
nyarà d’una programació d’actes 
com un debat sobre la nova Crida, 
dimarts a les 19 hores. El renaixe-

El president de Lluïsos, Oriol 
Hosta, ha fet viral aquesta 
setmana l’incident viscut pel 
seu fi ll a l’aeroport de BCN quan 
un agent de la Guàrdia Civil 
va fer-li perdre el vol després 
d’intercedir a nivell lingüístic 
entre el policia i un ciutadà rus

Perilla la Revolta de 
les Quintes per la 
retirada del mural 
de Festa Major

L’inici de retirada aquesta 
setmana del mural de 
Festa Major de la façana 
de la seu del Districte, 
a la plaça de la Vila, ha 
obligat l’organització de 
la Revolta de les Quintes 
a replantejar-se la data 
del 15 d’abril proper com 
data de celebració ja 
prevista o fi ns i tot anul·lar 
l’esdeveniment. El Districte 
preveu un període 
d’obres fi ns al maig. La 
balconada, ara tapada, 
és un dels escenaris de la 
representació. 

l’Ajuntament no ha de ser una 
agència de comunicació. Si no es 
gestiona, els veïns no participen.

Però segurament l’impacte medi-
àtic que té ara la fi gura de l’alcal-
dessa no l’havia tingut mai?
Impacte mediàtic sí però govern i 
gestió no. Jo viatjo i em trobo a ve-
gades que com a Diputació he de 
representar l’Ajuntament perquè 
ells no vénen. Un ajuntament és 
dissenyar projecte, i jo no sé quin 
és aquest projecte ara mateix.

Us coneixeu?
Sí, de l’etapa en què jo era comis-
sionat i ella estava a la PAH.

Coneixes més la Neus Munté. Què 
t’agrada d’ella i per què el mili-
tant t’hauria de triar a tu?
A Munté l’avala la trajectòria i 
m’agrada la seva vinculació sin-

dical. Els meus actius són la meva 
capacitat de transformar l’admi-
nistració pública però també la 
meva política de barri i l’actual 
visió internacional. Vull alhora 
trascendir les sigles del PDeCAT 
i fer una alternativa real a Colau 
amb una unitat transversal del so-
biranisme en l’estil del que ha es-
tat JuntsxCatalunya.

A qui t’adreces fora dels partits?
Em refereixo al moviment con-
tra les superilles, al moviment 
AntiColau, mobilitzats per te-
mes urbanístics diverses, amb 
els quals podem confl uir en una 
llista de país.

Com t’imagines el9 de juny de 
2019 al vespre, la nit de les elec-
cions municipals? Pots confl uir 
amb Munté, amb Graupera...?
Jo ho intentaré fins al final. 
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Vallcarca confi a a 
aprovar la reforma del 
barri ‘in extremis’ amb 
les al·legacions fi nals
La crítica suau de l’oposició juga a favor del nou pla, però 
l’entrada en l’últim any de mandat pot complicar l’acord

A.B.

El nou Pla Vallcarca probable-
ment serà l’últim acord  que 
tirarà endavant en aquest 
mandat a l’Ajuntament de 
Barcelona, perquè els grups 

municipals ja estan entrant de ple 
en la lògica preelectoral  de no pac-
tar gairebé res però també perquè 
la pressió veïnal fa insostenible un 
nou mandat perdut. Aquesta és la 
idea de mínims sobre la qual treba-
llen tots els grups i els veïns, des-
prés que aquest dimecres hagi co-
mençat a funcionar el rellotge dels 
tràmits administratius per activar 
la reforma. L’aprovació inicial, que 
només requeria més sís que nos, 
ha tirat endavant amb el suport de 
BCN En Comú, CUP i el regidor no 
adscrit, Gerard Ardanuy (15 vots a 
favor) i la resta abstencions.

Però les formes d’aquestes abs-
tencions han estat importants, ma-
joritariament suaus en la crítica: el 
PDeCAT ha subratllat que no pot 
“estar en contra de l’esforç impor-
tant fet per part del govern” i ERC 
ha advertit que el nou projecte “mi-
llora el que està aprovat i posa en 
valor la feina dels veïns, que s’han 
anat posant d’acord quan partien 
de posicions antagòniques”. Tant el 
PDeCAT com ERC han emfasitzat el 
valor del procés d’al·legacions per 
trobar una pista d’aterratge des de 
l’actual abstenció cap al sí.

La zona propera al metro, inclosa en el nou Pla Vallcarca. Foto: Albert Vilardaga

Qui s’ha mostrat més dur, com 
ho està fent també al Districte des-
prés del trencament del pacte, ha 
estat el PSC (“8 anys des que el PSC 
no hi és i Vallcarca segueix igual”), 
però tant els socialistes com el PP 
han coincidit que la reforma és “ne-
cessària”. Ciutadans, coincidint al-
hora amb les queixes sobre la man-
ca de consens polític, també ha 
apuntat que el nou pla és una mi-
llora i té “una qualitat urbanística 
molt més gran” que l’anterior. • 

Breus

Barri Obert 
busca pisos i 
habitacions per 
acollir refugiats
Barri Obert, constituïda 
el 2015 davant l’arribada 
de refugiats, ha presentat 
al Coll la campanya 
de recerca de pisos i 
habitacions a Gràcia per 
instal·lar refugiats que 
superin els sis mesos 
d’acollida al CEAR. “Volem 
contribuir a saber si hi 
ha gent que pugui llogar 
o deixar un espai pels 6-9 
mesos de la segona fase 
d’estada dels refugiats”, 
apunta Jordi Altarriba. 
Quinze espais col·laboren 
en l’acció. També a 
l’adreça barri.obert.
refugiats@gmail.com. 

Festa Major suma 
un nou premi: 
el Nacional de 
Cultura 2018

La Festa Major de Gràcia 
ha rebut aquest dijous 
un nou reconeixement, 
el Premi Nacional de 
Cultura 2018, aprofi tant 
l’onada del Bicentenari, 
que se celebrarà encara 
fi ns al maig d’enguany. “És 
un honor formar part de 
la cultura catalana amb 
aquesta festa, que és la 
unió per un objectiu comú 
de persones radicalment 
diferents”, ha apuntat la 
presidenta de la Fundació, 
Carla Carbonell, un cop 
rebut el guardó.

• Maig 2018. Informe inicial després de 
l’exposició pública i debat al ple de Gràcia

• Juny-juliol. Aprovació provisional a 
l’Ajuntament de Barcelona

• Desembre 2018. Aprovació defi nitiva per part 
de la Generalitat

La tramitació política de Vallcarca
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El Districte inicia el desplegament 
de 300 nous aparcaments per a bicis 
La primera fase de l’augment d’emplaçaments eleva la xarxa a més de 200 punts i prop 
de 2.400 places senyalitzades, tot i que fa perdre 36 places a altres vehicles

S.M.

L’institut Vila de Gràcia incre-
menta aquests dies l’estrès 
de les avaluacions i el final 

de trimestre amb els prepara-
tius del 25è aniversari del cen-
tre. L’institut, que de moment 
ha compartit l’efemèride de for-

ma pública amb un cartell a la 
façana de l’accés principal, ja té 
pràcticament tancada la progra-
mació d’activitats per celebrar 
la festa. Amb la implicació i col-
laboració d’exalumnes de l’esco-
la, com ara l’exdiputat de la CUP 
David Fernández i l’expresident 
d’ICV de Gràcia Jordi Farriol, du-
rant aquests dos trimestres es fan 

diferents xerrades i taules rodo-
nes. L’institut també està prepa-
rant una exposició pel dia 26 de 
març i una revista, que recollirà 
articles, fotografies i diferents 
testimonis que aportaran la seva 
visió personal sobre la història 
del centre. 

Per una altra banda, L’acte ins-
titucional tindrà lloc el dia 5 de 

Albert Balanzà

Després de l’arrencada de 
l’operació per avisar i pos-
teriorment sancionar les 
motos mal aparcades al-
menys en set fases fi ns al 

juliol (vegeu núm. 702), les bici-
cletes han fet aquesta setmana un 
pas endavant en l’augment d’em-
plaçaments amb 286 nous espais 
en 25 punts del districte, entre els 
quals destaca la plaça Joanic, amb 
24 places. L’operació forma part 
de la mesura de govern anunciada 
pel Districte el juliol de 2017, que 
comportava 750 noves places en 75 
punts.

Aquesta primera fase eleva els 
actuals 183 punts d’aparcament de 
bicicleta als 208 i els emplaçaments, 
dels 2.095 als 2.381. La previsió del 
Districte és superar les 3.000 places 
senyalitzades durant el 2018. Amb la 

primera fase es perdran 36 places 
destinades ara a altres vehicles: 13 
places zona verda, 2 places zona bla-
va, 2 places no regulades, 14 places 
de motos i 5 places de càrrega i des-
càrrega, que es reubicarien en llocs 
propers, segons fonts municipals.

El nous punts d’aparcament de 
bicicletes tenen particular interès 
a cobrir l’afl uència a espais com el 
CC el Coll-La Bruguera, els jardins 
Mestre Balcells, la Salle Gràcia, 
l’àrea de jocs infantils plaça del 
Nord i Gal·la Placídia, les llars d’in-
fants Regina i Milton, el CE Europa, 
la residència per a gent gran 
Virreina, les escoles Nou Patufet, 
l’Univers, i el CC i jardins La Sedeta. 
Totes estan properes a places i es-
pais on s’ubicaran els emplaça-
ments. El Districte calcula que l’any 
2025 pot haver-hi un dèfi cit de 2.500 
places i per això preveu incremen-
tar en els propers anys l’objectiu de 
les 3.000 places per aquest any.•Forta ocupació a l’aparcament de bicicletes de la plaça Virreina Foto: A. V.

Xerrades, exposició o 
dinar popular, pels 25 
anys del Vila de Gràcia
David Fernàndez i Jordi Farriol, exalumnes, hi faran una xerrada

és la idea amb què treballa l’escola 
Montseny, que s’ha preocupat per 
tal que el pati pugui tenir un caire 
educatiu en equilibri amb el movi-
ment, la tranquil·litat, la intimitat 
i l’experimentació. És el que ano-
menen com a Projecte Educatiu i 
Projecte Natura. 

L’Escola Montseny 
s’afegeix a la Pau Casals 
refent el pati amb 
objectius pedagògics
El disseny de l’espai s’ha fet amb el suport 
de Fil a l’Agulla i el Col·lectiu Volta

Paula Erill

El pati d’una escola és un es-
pai que sovint s’ha deslligat 
de les aules i, potser, la qües-

tió rau en trobar el vincle entre la 
zona de joc i la d’estudi. Aquesta 

El projecte, com el que des del 
2016 treballa l’escola Pau Casals 
(vegeu núm. 642), va néixer el 2017 
amb una diagnosi del pati entre 
professorat, monitors, alumnes i 

Construcció d’una cabana de fusta al pati de l’escola Montseny. Foto: Cedida

famílies. Es va fer de manera lúdi-
ca amb La festa del pati per no dis-
tanciar el tema de la mirada dels 
nens. El procés de disseny s’ha re-
alitzat amb l’ajuda de professionals 

com Fil a l’Agulla, una cooperativa 
que treballa amb escoles en tema 
de discriminació i coeducació i el 
Col·lectiu Volta, el grup d’arquitec-
tes, molt actiu amb el pla Vallcarca, 
que farà la maquetació amb els 
nens i nenes, i el projecte fi nal.

German Ycobalzeta, un dels re-
presentants d’AFA Montseny, insis-
teix que els propòsits de la trans-
formació del pati busquen “fer 
comunitat entre famílies i escola, 
guanyar diversitat d’espais i natu-
ra i convertir espais de joc en espais 
educatius”. A més, també remarca 
que el canvi és important en termes 
de perspectiva de gènere: “Els que 
juguen a pilota, majoritàriament 
nens, són els que colonitzen l’es-
pai. El que volem és que, des d’un 
punt de vista pedagògic, els nens i 
nenes refl exionin sobre els motius 
de jugar a un joc o a un altre”. •

El centre escolar amb el cartell del seu 25è aniversari a la façana. Foto: A. V.

maig a la Violeta, tot i que serà un 
acte tancat a un determinat nom-
bre de persones convidades. Sí que 
serà obert, però, el dinar popular 
que estan coordinant pequè es faci 

davant de l’intitut, i que s’ha pro-
gramat pel proper 5 de maig, en 
el qual les persones interessades 
hauran de confi rmar quan el cen-
tre faci la convocatòria. •
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El projecte residencial del 
grup de capital francès 
SCL Conseil, que el gener 
de 2015 va comprar tot el 
bloc de Torrent de l’Olla 
106 amb Travessera, i que 
va implicar el tancament 
de comerços històrics 
com la bodega dels 
germans Heredia (vegeu 
núm. 560), ha començat 
a comercialitzar els pisos 
reformats més luxosos, 
amb un dúplex que es 
ven al preu rècord d’1,5 
milions d’euros. El pis, 
amb accés per quarta 
planta i connexió interior 
a la tercera, té 151 metres 
quadrats i es publicita “en 
ple centre de Gràcia” i amb 
“vistes al Tibidabo”.

La reforma de 
Torrent de l’Olla 
106 bat rècords: 
un dúplex, 1,5 M€

Breus

Exemple del parc infantil que s’instal·larà a la plaça del Sol. Foto: cedida

A. B.

La Taula de Places, amb la 
seva nova reestructuració 
deixant un àmbit de debat 
específi c per a la plaça del 
Sol i un altre per a la resta 

d’espais (principalment Virreina, 
Vila i Diamant), ha començat 
aquest dilluns a treballar en la 
temporada 2018. Una vintena de 
veïns i comerciants de Sol s’han 
reunit amb el Districte en la pri-
mera de les reunions de les vuit 
que hi haurà enguany fi ns al no-
vembre per aprovar el model de 
parc infantil que ocuparà una part 
central de l’espai. Si l’any passat es 
van prendre mesures a l’entorn de 
la plaça (jardineres, eliminació del 
pont sobre el pàrquing), enguany 
s’atacarà l’espai central.

El nou parc, una mena de rusc 
d’abelles, funcional i ampliable, 
s’instal·larà sobre cautxú en una 

La taula de plaça de Sol aprova 
el parc infantil i el Districte 
promet ampliar l’acció policial
L’espai central s’ocuparà en part amb una estructura de joc de 10 per 7 metres 
i un ascensor connectarà millor el pàrquing a la banda de Torrent de l’Olla

Es dóna el cas que l’ascensor s’ha 
ubicat on justament hi ha l’escul-
tura L’astrolabi de l’artista Joan 
Camps, amb qui s’està parlant per 
canviar-lo de lloc. També s’ha fet 
un balanç positiu de les jardineres 
i s’han instal·lat en els darrers dies 
vuit papereres.

Però en aquesta primera reunió 
de la temporada, amb l’afl uència ja 
creixent de visitants a la plaça, els 
veïns de Sol no s’han estat d’aixe-
car la veu contra la situació de cer-
ta inacció sancionadora per part 
de la Guàrdia Urbana. “Divendres 
passat vam tenir soroll fi ns a les set 
del matí”, va apuntar un dels veïns. 
“Més de cent persones pixen a cada 
nir de cap de setmana a les escales 
del pàrquing i caldria posar una 
porta”, deia un altre. El Districte, 
avançant-se al tema central de la 
reunió del mes d’abril, ha intentat 
frenar les crítiques anunciant que 
la Urbana ampliarà hores i un mes 
i mig de calendari.•

superfície de 10 x 7 metres cap a 
la banda de l’antiga pèrgola, amb 
cadires i bancs a tocar de la barana 
del pàrquing. Els veïns hi han de-

manat tanques. A banda del parc 
infantil aquest 2018 també emer-
girà a la plaça un ascensor per mi-
llorar l’accessibilitat al pàrquing. 

Foto: Raimon Rius
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6 Esports

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 29 
CE Europa 1 - 1 FC Santfeliuenc
1. Espanyol B...................... 75 punts
8. Europa ........................... 44 punts
Jornada 30
18/03 (12:00h) CF Pobla de 
Mafumet - CE Europa

Segona Divisió Nacional 
Femenina
Jornada 21
Espanyol B 4 - 2 CE Europa
1. Seagull ...........................48 punts.
6. Europa .......................... 34 punts.
Jornada 22
18/03 (11:30h) CE Europa - AD Son 
Sardina

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G2)
Jornada 19
Vedruna Gràcia 108 - 106 CB Ciutat 
Vella
1. Bàsquet Molins .......................17-2
13. Vedruna Gràcia ................... 6-13
Jornada 20
17/03 (18:45h) AD Torreforta - 
Vedruna Gràcia

Primera Catalana Masculina (G1) 
Jornada 21
Safa Claror 59 - 78 Sant Gervasi
Lluïsos de Gràcia 88 - 56 S.Terrassa
1. CB Ripollet ............................. 21-0
2. Lluïsos de Gràcia ................... 17-4
10. Safa Claror ........................... 9-12
Jornada 22
18/03 (19:15h) CN Terrassa - Safa 
Claror
17/03 (17:15h) CB Àguiles - Lluïsos 
de Gràcia

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 21
UE Claret 65 - 64 CB Gavà
1. CB Castellar ........................... 16-5
9. UE Claret ...............................10-11
Jornada 22
18/03 (18:00h) Bàsquet Olesa - UE 
Claret

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 21
Joventut Les Corts B 52 - 43 Lluïsos 
de Gràcia
SESE A 56 - 43 Safa Claror
1. Joventut Les Corts B ............. 17-4
7. Lluïsos de Gràcia................... 12-9
10. Safa Claror ........................... 9-12
Jornada 22
17/03 (20:00h) Lluïsos de Gràcia - 
CB Grup Barna
17/03 (18:00h) Safa Claror - 
Bàsquet Cervera

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 18
Sabadell 15 - 8 CN Catalunya
1. CN Atlètic Barceloneta ........ 54 p.
9. CN Catalunya ........................12 p.
Jornada 19
17/03 (18:00h) CN Catalunya - Real 
Canoe

Primera Divisió Femenina
Jornada 14
AR Concepción-Ciudad Lineal 11 - 7 
CN Catalunya
1. Concepción-Ciudad Lineal .. 34 p.
2. CN Catalunya ........................ 33 p.
Jornada 15
17/03 (15:30h) CN Catalunya - WP 
98.02

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana
Jornada 18
CSC Futsal 1 - 4 Gràcia FS
1. FS Santpedor ........................ 41 p.
2. Gràcia FS ............................... 33 p.
Jornada 19
24/03 (18:00h) Gràcia FS - Futsal 
Rosario Central

ESCACS
Nacional - Divisió d’Honor
Ronda 8
CE Tres Peons 7 1/2 - 2 1/2 Mollet
1. Colon Sabadell Chessy ......... 55 p.
3. CE Tres Peons ......................40 p.
Ronda 9
17/03 Barberà - CE Tres Peons

El Vedruna Gràcia no 
es rendeix i busca la 
salvació a cop de triple  
Els verds han aconseguit dues victòries en els últims cinc 
partits, anotant més de 100 punts i més de 10 triples

Albert Vilardaga

Les lesions i les baixes per mo-
tius laborals van obligar el 
Vedruna a canviar l’objectiu 
ambiciós que tenien a prin-
cipi de temporada i haver de 

lluitar per mantenir la categoria. 
Les últimes jornades han demos-
trat que l’equip de Sunyol Costa no 
baixarà els braços, que volen seguir 
un any més a la màxima categoria 
del bàsquet català i que ho volen fer 
amb el joc més ofensiu de la lliga.

Les últimes cinc jornades s’han 
resolt amb dues victòries, totes dues 
anotant més de 100 punts i més de 
10 triples. Uns registres totalment 
de rècord, dels 13 equips restants 
del grup, només el Santfeliuenc ha 
estat capaç d’arribar a les tres xifres 
d’anotació aquesta temporada, ho 
va aconseguir a la jornada 3, i els 
graciencs ja ho han fet dues vega-
des. La primera va arribar el 10 de 
febrer, en el partit contra l’Alpicat, 
un dels equips de la part capdavan-
tera, i els de Sunyol Costa van fer la 
millor primera part de la tempo-
rada, van anotar 60 punts amb un 
festival des de la línia de tres punts. 
D’aquell dia cal destacar la fi gura 
de Francesc Pascal, l’estrella ano-
tadora de l’equip, que va anotar 33 
punts, i sobretot l’encert de Víctor 
Sabartés, autor de 29 punts, amb 7 
triples, en el seu millor partit de la 
temporada.

L’altre festival anotador que ha 
viscut el Josep Maria de Sagarra 
va ser la darrera jornada, contra el 

Ciutat Vella, en un partit amb un fi -
nal èpic que es va resoldre a la pròr-
roga i amb una remuntada verda. 
Els de Sunyol Costa van arribar a 
perdre per 7 punts al temps extra 
i van capgirar el partit amb un par-
cial de 12 a 3 en els últims 3 minuts.

A set jornades pel final, el 
Vedruna ocupa plaça de promoció 
de descens, amb 6 victòries, les ma-
teixes que el Sitges i l’AD Torreforta, 
el proper rival dels verds, tots tres 
lluitarien per no baixar. Els primers 
equips que se salvarien sumen dues 
victòries més que els graciencs, que 
volen aconseguir salvar-se, fent el 
bàsquet més ofensiu de la lliga.•

El tècnic, Sunyol Costa, dóna instruccions als seus jugadors durant un partit d’aquesta temporada.  Foto: Arxiu

El Claret i el Kostka segueixen 
vius a la Copa Colegial. Els Jesuïtes 
Gràcia-Kostka van derrotar el Claret 
en categoria femenina per 56 a 50 i 
ara s’enfrontarà a les Dominiques. 
En el quadre masculí, el Claret 
espera rival que sortirà dels partits 
que s’estan disputant. Els partits 
de la següent ronda es disputaran 
després de Setmana Santa. 

Breus

El ‘Cata’ rep el 
Canoe amb el 
record del partit 
de la 1a volta

La victòria a la piscina del 
Canoe per 10 a 11 va ser 
un dels millors moments 
del CN Catalunya aquesta 
temporada. Els del Tato 
Garcia reben el conjunt 
madrileny amb ganes de 
reviure les sensacions del 
partit de la primera volta 
i poder aconseguir la 5a 
victòria de la temporada 
contra el primer equip 
que els supera a la 
classifi cació. Si el ‘Cata’ 
aconsegueix la victòria, 
en el penúltim partit de la 
temporada a casa, faran 
un pas de gegant per 
segellar la permanència.

El tren del playoff 
de l’Europa passa 
per guanyar 
a la Pobla
L’Europa ha sumat 3 
punts dels últims 15 
possibles. Malgrat la mala 
dinàmica de resultats, 
l’equip es manté a 4 punts 
de la promoció d’ascens i 
diumenge s’enfronta a un 
rival directe, La Pobla de 
Mafumet, amb les baixes 
dels sancionats Aimar 
i De la Torre. El que no 
sigui guanyar allunyarà 
molt l’Europa de la zona 
privilegiada, ja que només 
quedaran 8 jornades i 
que el pròxim rival serà el 
líder invicte, l’Espanyol B. 
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Hort i transformació, eix 

de l’onzena Verdinada

editorial

Un projecte 
més global

L’Escola Sagrada Família obté bons resultats amb el seu Eix 
transversal, un treball enfocat a reconèixer les diferències 
entre so, soroll i silenci, així com els sentiments i emocions 
que generen. Aquest és el principal objectiu del projecte, 
que es treballa de manera interdisciplinar i intensiva durant 

dues setmanes a tots els nivells de l’escola. L’àmbit de treball 
principal és l’educació en valors en relació amb un aspecte 
d’actualitat del medi social i/o natural, així com el treball 
experimental i científi c que inclou també treball de l’àmbit 
lingüístic, matemàtic, artístic i digital.

L’escola Rius i Taulet se suma a la iniciativa impulsada per Lluïsos
Mes de març i nova edició de la 
Verdinada. Any rere any la proposta 
feta per la cooperativa Tartuna ara fa 
onze anys a Lluïsos es fa més gran i, 
sobretot, va estenen la seva xarxa per 
tot el districte amb la col.laboració 
imprescindible i necessària d’entitats 
i col.lectius. I aquest any, un altre 
escola ha decidit incorporar-se al 
programa; del 19 al 23 d’abril l’escola 
Rius i Taulet celebrarà la setmana del 
medi ambient. Des de P3 a 6è, els in-
fants, equip docent i AMPA portaran 
a terme activitats al voltant del medi 
ambient i la sostenibilitat per crear 
consciència que un món més verd 
i una escola més verda és possible. 
Aquesta és una de les iniciatives 
incloses en el programa de la Verdi-
nada d’aquest any. I és notòria perquè 
aquesta escola s’ha volgut afegir a la 
proposta de Lluïsos de seguir avan-
çant per una Gràcia més sostenible. 
Cert que calen més, tot i que ja s’està 
fent una feina molt lloable als centres 
educatius amb el programa Escoles 
+ Sostenibles. És remarcable però, 
que els organitzadors de la Verdinada 
vulguin seguir apostant per créixer 
de la mà de més col.legis perquè és 
en l’educació on es troba la clau per 
tirar endavant un canvi en els hàbits 
de la nostra societat. Durant el camí, 
el debat ha anat derivant a qüestions 
més complexes i amb una visió més 
global de les transformacions que es 
fan necessàries si volem un món més 
just, habitable i sostenible. Calen més 
‘Verdinades’. Aquí i arreu. I així l’any 
que ve podrem celebrar que noves 
entitats i escoles s’han fet seva la 
iniciativa.

Escola Sagrada Família

L’escola Sagrada Família indaga sobre el so
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Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès
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L’Escola Sagrada Família obté 
bons resultats amb el seu Eix 
transversal, un treball enfocat 
a reconèixer les diferències 
entre so, soroll i silenci, així 
com els sentiments i emoci-
ons que generen.
Que l’alumnat entengui les 
diferències entre so, soroll i 
silenci; aquest era l’objectiu 
principal del darrer Eix trans-
versal de l’Escola Sagrada 
Família de Gràcia, un pro-
jecte interdisciplinari que es 
treballa de manera intensiva 
durant dues setmanes a tots 
els nivells de l’escola.
L’àmbit de treball principal és 
l’educació en valors en relació 
amb un aspecte d’actualitat 
del medi social i/o natural, així 
com el treball experimental 
i científi c que inclou també 
treball de l’àmbit lingüístic, 
matemàtic, artístic i digital. Els 
objectius i activitats s’adap-
ten a l’edat de l’alumnat. La 
comunitat educativa valora 
molt positivament la tasca 
realitzada, el procés i els re-

L’escola Sagrada Família 
indaga sobre el so, el 

soroll i el silenci
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Cartell promocional del projecte ‘D’ón vénen les tortugues?

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sostenibles

Amb la idea de conscienciar 
els alumnes de cinquè sobre la 
greu problemàtica que suposa 
la tinença d’animals exòtics com 
animals de companyia i dels 
problemes que ocasionen a la 
nostra biodiversitat ens ha visitat 
la Montse Pérez de l’Associació 
DEPANA.
Partint del projecte anomenat 
D’on vénen les tortugues? ens va 
explicar quines són les espècies 
que s’han apropat a l’ésser humà 
i s’han transformat en domèsti-
ques. I de mica en mica ens va 
endinsar en el món del comerç 
de les espècies exòtiques, el 

Debat sobre els animals 
exòtics a Jesuïtes-Kostka 

seu trasllat i mala manipulació, i 
sobretot de l’explotació de les 
riqueses naturals dels països en 
vies de desenvolupament.
Ens va parlar sobre la responsa-
bilitat de tenir a casa una espècie 
no domèstica, les cures que 
s’han de tenir i la informació que 
hem de conèixer per poder trac-
tar-les i conservar-les el millor 
possible si hem decidit tenir-les.
Per últim, ens va explicar els 

greus perills que pot comportar 
per algunes espècies autòcto-
nes i en general per la nostra 
biodiversitat el fet d’alliberar 
aquestes espècies exòtiques al 
medi natural (o urbà).
Els alumnes vam comentar el cas 
que coneixem de les Cotorres 
de Kramer que estan per tot el 

Park Güell i les tortugues d’aigua 
que es troben al Tenis la Salut. 
També vam comentar que no-
saltres, a l’escola, havíem viscut 
aquesta situació quan algú va 
deixar anar una tortuga exòtica 
a la nostra bassa i va fer desapa-
rèixer tota la fl ora i fauna que 
teníem allí, sobretot els tòtils. Els 
nens i nenes de cinquè no vam 
parar de fer preguntes, ja que 
quasi tots tenim o hem tingut 
mascotes. Una de les preguntes 
més repetides és: què fem amb 
les tortugues quan creixen? la 
Montse ens va recomanar por-
tar-les al CRAM.
Van quedar moltes preguntes 
per fer i és un tema que hem de 
desenvolupar més. Estem molt 
agraïts a la Montse i a DEPANA 
per al seu temps i la seva dedica-
ció a conservar el medi ambient. 

Montse Pérez, de l’associació Depana, fent l’explicació sobre les espècies exòtiques.

Escoles + Sostenibles

Una de les preguntes 

més repetides és: què 

fem amb les tortugues 

quan creixen 

sultats. L’alumnat ha conegut, 
comprès i representat des 
d’un plantejament totalment 
experimental i partint de la 
seva realitat més propera. 
Alhora, des del centre afi rmen 
que l’Eix acaba obert: són 
elements quotidians amb els 
quals convivim i treballem i 
hem de continuar estudiant-
los i ajustant-los per millorar 
la nostra qualitat de vida i, en 
defi nitiva, la de tot el món.
L’actitud de recerca, inves-
tigació, implicació així com 
de millora i compromís amb 
l’entorn ha estat un constant. 
És important destacar la im-
plicació de famílies, voluntaris, 
mestres, barreges de grups de 
diferents edats... I la necessitat 
de reaccionar, fent un fort tre-
ball de consciència col·lectiva. 
La tasca ha continuat més 
enllà de l’horari escolar i han 
sigut els propis alumnes els qui 
han donat forma i camí a les 
conclusions i posteriors con-
seqüències de les indagacions 
sobre el so, soroll i silenci.

L’alumnat de cinquè 

de l’escola Jesuïtes de 

Gràcia-Kostka van pro-

tagonitzar un profi tosa 

jornada amb Depana 

sobre la problemàtica 

dels animals exòtics.
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“Esperem que el concepte Verdinada 
segueixi creixent i entri a més escoles ”

Com va néixer el projecte? 
Va néixer a la Plaça del Nord a partir 
d’una trobada d’horticultors urbans. La 
Cooperativa Tartuna és l’entitat que ho 
va proposar. 

Qui és la Cooperativa Tartuna? 
Tartuna és una entitat que s’encarrega de 
fer projectes socials i temes relacionats 
amb el medi ambient, però inicialment 
va néixer com una Associació d’Hort 
Urbà que es va convertir en pionera en 
horticultura urbana. 

Qui hi col·labora?
Comptem amb entitats com Depana, Espai 
Jove la Fontana, Aula Ambiental, Bosc Turull 
i amb l’Escola Bressol Caspolino. A més, 
aquest any s’hi ha apuntat l’Escola Rius i 
Taulet. I en cada una de les entitats, també 
hi ha grups d’entitats que hi col.laboren. 

Com hi participa cada entitat?
Cada entitat organitza la seva activitat 
sobre el medi ambient. 

Quin és el teu moment sos-

tenible? Això és el que es 

pregunten els organitzadors 

de La Verdinada aquest any. 

Un projecte on es parla de 

sostenibilitat, consum respon-

sable i medi ambient a partir 

d’un gran nombre d’activitats 

que es faran durant el mes de 

març. David Montfort, coordi-

nador d’aqust cicle impulsat 

per Lluïsos de Gràcia explica el 

treball que van iniciar moltes 

entitats, però que cada any 

reuneix, també, més escoles. 

Activitat del programa de la Verdinada d’enguany, on els infants en són protagonistes

En què consisteix? 
El projecte consisteix, de manera romàn-
tica, en fer una calçotada de taules de 
cultiu amb ajuda de tots els participants 
a la Plaça del Nord. Tot i que al fi nal no 
tots els calçots són de taula de cultius. 
També es fan tallers de promoció a 
l’horticultura.
 
Quina ha estat la resposta de la 
gent? 
Vam tenir una gran resposta de tota la 
gent. S’acumulen aproximadament unes 
600 persones a la Plaça del Nord.

Heu tingut problemes a l’hora 
de posar en marxa aquestes ac-
tivitats? 
Vam anar a parlar amb el districte per 
explicar la idea que teníem i va ser el 
Francesc Roma qui ens va proposar que 
fos una activitat del barri, no només de 
Lluïsos. És a dir, que es convertís en un 
projecte de Gràcia, no només de les 
entitats que hi col.laboraven i que orga-
nitzen cada una de les activitats que es 
fan aquells dies. 

Paula Erill Com ha evolucionat d’ençà que 
veu començar?
Hi ha bona feina, estem satisfets amb el 
projecte... Quan vam començar hi havia 
només quatre taules de cultiu, ara en tenim 
catorze i Lluïsos fa moltes activitats. En un 
principi durava només una setmana, però 
no teníem gaire temps. Llavors vam pen-
sar en fer una setmana prèvia d’activitats 
sobre el medi ambient. A més, fa deu anys 
el tema principal era saber reciclar i ara 
això ja s’ha convertit en un automatisme. 
Ara ens interessa més la insufi ciència ener-
gètica, l’energia sostenible... Són els temes 
principals que preocupen a l’actualitat.

Aquest any celebreu l’onzena 
Verdinada. Quin diríeu que és el 
tema principal d’aquest any que 
engloba totes les activitats?
No té una temàtica gaire concreta. No-
saltres l’hem dedicada, sobretot, a l’hort 
com a espai de transformació i de lleure. 

Fa deu anys que teniu l’hort. Com 
va sorgir la idea de fer-lo? 
Una cosa va portar a l’altra. 

Què ha aportat Lluïsos a La Ver-
dinada? 
El principal problema que tenim nosal-
tres és poder arribar a molta gent. Som 
una entitat de lleure que fa activitats per 
gent del barri, és a dir, no som una entitat 
medi ambiental. Tot i així, en la mesura 
que podem hi hem col.laborat. Ho hem 
mantingut sempre i hi ha voluntat de 
créixer. 

Teniu més expectatives de futur 
amb aquest projecte? 
Esperem que el concepte Verdinada vagi 
creixent i entri a més escoles. A Gràcia hi 
ha molt comerç sobre aquests temes, es 
podrien fer moltes més coses... 

Si més no, cada any seguireu 
sumant i celebrant més ‘Verdi-
nades’ que facin de Gràcia un lloc 
més sostenible. 
De fet s’ha convertit en una tradició, com 
el dia de Sant Jordi que tothom té les se-
ves parades, nosaltres seguirem fent una 
vintena d’activitats sobre el medi ambient 
cada mes de març de cada any. 

Lluïsos
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Editorial

Vallcarca sí, tramvia no

La vida a l’Ajuntament de Barcelona està a punt d’entrar en el fo-
rat negre de l’últim any de mandat abans de les eleccions munici-
pals del 9 de juny de 2019, que enguany s’endarrereixen quinze dies 

respecte de la data habitual per coincidir amb les eleccions europe-
es. Comença a ser hora de fer l’escombrada fi nal de possibles acords 
abans que tota la morralla del politiqueig impedeixi que hi ha hagi 
nio una sola coincidència entre els rivals polítics. Ha estat un mandat 
amb un poder relatiu de l’equip de govern per tirar endavant grans 
projectes, amb 11 regidors, que a nivell de territori ha cedit protago-
nisme als consellers també per l’acumulació de tasques de ciutat i me-
tropolitanes d’aquests responsables executius. És cert que durant un 
temps aquests 11 han estat 15 gràcies al PSC, però el trencament del 
pacte –encara recent- ha anat 
seguit de la versió amarga de 
les relacions entre comuns i so-
cialistes.

Tot això afecta la concreció 
d’acords, i aquesta setmana, a 
la comissió d’ecologia i urba-
nisme, s’ha debatut i gairebé 
enterrat, un mandat més, el 
projecte del tramvia, el qual 
a Gràcia ens toca de trascan-
tó pel seu pas per la Diagonal que per uns quants números és territori 
del districte. La batussa pel tramvia, que ha durat tot el mandat i que 
ja ha agafat tota la dimensió del càlcul polític que fa impossible qual-
sevol acord, no ha contaminat l’altre gran tema abordat a la comis-
sió, i que sí que ens toca de ple: la reforma del pla Vallcarca. També a 
Vallcarca s’ha viscut, de nou i de manera més intensa que mai, el de-
bat amb papers i processos oberts. Però el perill que tot quedi en no 
res per culpa del politiqueig és latent. Els moviments socials han envi-
at una carta als grups municipals advertint a qui es deuen, i que amb 
Vallcarca, que ha vist perdre més trens que les del tramvia, ja no s’hi 
val a perdre més temps. • 

Una de les estrelles de la comèdia nord-americana, Jim 
Gaffi  gan, l’anomenat rei de la comèdia neta i famós pels 
seus xous a Netfl ix, ha aterrat aquest dijous al vespre a 
l’Orfeò Gracienc en un acte per a fi dels i convocat sobretot 

a través de les xarxes que de seguida va penjar el sold-out. El ganxo 
dels seus monòlegs sense paraulotes han fet formar llargues cues a 
l’exterior, encara que també ho ha estat el seu tuit amb la convocatò-
ria de la seva arribada a Barcelona, amb una bandera espanyola com 
a gif. De seguida algú en va penjar una de catalana com a resposta. En 
tot cas, visca l’espectacle!

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

La Marea Blanca de Catalunya va or-
ganitzar la jornada “Reconstruïm 
l’atenció primària”, en la qual es va 

presentar el document Marea Blanca 
per la defensa d’un Sistema Sanitari 
Primarista elaborat per un grup de tre-
ball format per activistes, socials i pro-
fessionals sanitaris. Era necessari el 
debat per aprofundir en les causes del 
deteriorament del sistema públic de sa-
lut, analitzar la naturalesa dels proble-
mes sanitaris i les propostes alternati-

ves. Una de les principals conclusions 
és que les reivindicacions i propostes 
han de sustentar-se en dues potes: el ca-
ràcter públic i l’orientació primarista 
del sistema sanitari. L’atenció primària 
resulta poc atractiva per als interessos 
econòmics perquè es coneix que els sis-
temes sanitaris basats en ella obtenen 
millors resultats en salut, provoquen 
menys danys, són més equitatius i te-
nen un cost molt menor. En endavant els 
moviments socials i veïnals, junt amb els 
professionals sanitaris, podran incorpo-
rar en les seves lluites objectius que con-
cretin la defensa de l’atenció primària, 
perquè no la segueixin deteriorant i per 
aconseguir millors serveis. No hem de 
ser espectadors estàtics de la gestió de la 
sanitat pública, hem de participar en la 
defensa de l’atenció primària per ser el 
primer nivell de contacte i atenció.•

L’atenció primària

La Marea Blanca ha 
elaborat un document 
per aprofundir en el 
debat del sistema públic

Amb Vallcarca, que ha 
vist perdre més trens 
que el tramvia, no s’hi 
val a perdre més temps

Cartes al director

Subvenció pública a 
l’educació privada que 
separa per sexes
Com a professor de secundària em sen-
to força crític amb les subvencions que 
rebran certs centres privats que sepa-
ren els alumnes per sexes. Just el diven-
dres 9 de març el Ministeri de Educación, 
i sobre el 155, va decretar que 16 centres 
privats catalans puguin obtenir aques-
tes ajudes públiques. Aquest fet deno-
ta les ideologies polítiques en detriment 
de la realitat escolar. Resulta obvi que les 
decisions educatives d’aquest país es pre-
nen sense coneixement de causa escolar i 
sense tenir en compte l’educació públi-
ca que tots paguem. Ans al contrari, és 
la ideologia política i no pas els fets reals 
qui pesa més sobre aquestes decisions. 
Així un PP és proper als centres religiosos 
que segreguen per sexes, els independen-
tistes es mostren en contra i Cd’s i PSOE 
fan demagògia sota l’ambigüitat. Tot 
plegat resta lluny d’un pacte polític per 
l’educació que hauria de protegir, defen-
sar i millorar l’educació pública nacional. 
Els polítics, i per tal de prendre decisions 
educatives adients, haurien de fer servir 
els fets contrastats sota la lògica científi -
ca. Malauradament no es té en compte la 
realitat social però sí les ideologies par-
tidistes quan es destinen els diners dels 
nostres impostos en educació. Preguem 
per tant que amb els diners de tots no es 
subvencionin escoles d’ideologia propera 
a un poder en detriment d’una bona edu-
cació pública de tots i per a tots.
 
David Rabadà i Vives

Què en 
penseu 
que es faci 
un parc 
infantil a 
la plaça 
del Sol? Nil Lambruschini 

Veí

Jo crec que està molt bé. Jo no con-
sumeixo drogues i aquí es crea un 
poti poti de gent que es reuneix i 
que a mi em fa molta pudor. No tinc 
res en contra, però prefereixo que 
estiguin aquí els nens jugant. 

Lluïsa López 
Monitora de Tai chí

Jo penso que haurien de fer un 
parc infantil perquè hi ha molta 
gent jove que té fi lls. Ara en aques-
tes festes, poden portar-los aquí al 
parc. Si hi ha el parc suposo que no 
hi haurà tantes aglomeracions, a la 
nit no sé què pot passar, però algu-
na cosa farem. 

Joan Riesco 
Comerciant

Tinc dos sentiments. Un com a pro-
fessional, que potser em repercuteix 
que hi hagi menys gent aquí per la 
nit però entenc que durant els caps 
de setmana, tanta gent fent soroll és 
molest pel veïnat.. Per altra banda, 
ho veig meravellós perquè fan falta 
parcs infantils pel barri. 

Beatriu Mestres 
Veïna

La gent li agrada sortir a la nit i fer 
soroll i cridar i cantar! Haurien de 
preocupar-se primer d’arreglar les 
voreres del carrer, que estan molt 
malament i jo he caigut moltes ve-
gades! 

per Paula Erill
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Opinió convidada
La 

setmana

Un somni fet realitat

Albert Vilardaga

Han passat cinc dies i encara em fan 
molt mal les plantes dels peus, de 
fet en l’esquerra hi tinc com a re-

cord una butllofa rebentada que servi-
rà per recordar l’11 de març durant uns 
quants dies més. Diumenge vaig córrer 
la marató de Barcelona, la meva primera 
cursa d’aquesta distància. Durant la set-
mana molta gent m’ha felicitat, o m’ha 
pres per boig, i molts m’han preguntat 
detalls de la cursa, les sensacions que un 
té en creuar la meta, i m’he trobat que 
ordenar el que vius i el que sents durant 
42.195 metres és més complicat del que 
m’imaginava. 

Intento endreçar el que vaig sentir en 
creuar la meta, recordo acabar esgotat, 
cansat com no ho havia estat mai abans, 
em feien mal tots els músculs del cos, 
no només les cames, també l’esquena i 
els braços, però al mateix temps em sen-
tia content i feliç per haver aconseguit 
un repte que un dia em vaig proposar. 
Tornem a la meta, recordo mirar-me i 
felicitar-me amb la resta de corredors, 
emocionar-me, fer-me un parell de fotos 
de record, però al mateix temps dubtar 
si allò que havíem aconseguit posant el 
cos al límit era un repte que un ha de fer 
com a mínim un cop a la vida o una xim-
pleria de més de 17.000 tarats de 87 naci-
onalitats diferents, a canvi d’una meda-
lla, un plàtan i dues mandarines.

També recordo el moment d’arribar 
a casa, dutxar-me, seure al sofà, dinar 
i pensar...mai més! Però a mesura van 
passant els dies, les agulletes i les feri-
des van curant-se, i és llavors quan et 
passa pel cap...i si en fem una altra l’any 
vinent?•

Opinió convidada
Alberto Lacasta, portaveu i conseller del grup municipal dels PSC a Gràcia

I si busquem solucions?

La tasca més coneguda dels partits de l’oposició és la 
de seguiment i fi scalització de la gestió del Govern 
(sigui al districte, a la Casa Gran o al Parlament). 
També hi ha, però, una part més constructiva d’im-
puls polític. En el cas dels districtes, els diferents 

grups representats al plenari impulsem iniciatives (propo-
sicions, precs, declaracions institucionals...) que intentem 
que tinguin el suport majoritari dels consellers i les conse-
lleres i puguin tirar endavant.

Una setmana abans del plenari, tots els grups rebem les 
diferents iniciatives presentades per les altres formacions i 
comença una activitat frenètica de trucades i negociacions. 
Parles amb veïns i veïnes, amb associacions, amb els dife-
rents portaveus de districte, regidors, tècnics… tot per tro-
bar els màxims espais comuns, per trobar solucions.

Però no sempre és així. 
En el darrer plenari, el Partit Popular ha presentat una 

proposició per modifi car la qualifi cació del pla d’usos de 
la Travessera de Dalt i la Plaça Lesseps. Intentant resumir 
molt, el pla d’usos  és l’eina de la qual disposa el districte, 
per poder garantir la millor convivència entre el veïnatge 
i determinades activitats comercials (musicals, de restau-
ració, comerços alimentaris amb degustació…). És a través 
del pla d’usos que es frena que Gràcia esdevingui un mono-
cultius d’oci, restauració, bars…

El PP demanava passar a zona general, o sigui, cap a una 
regulació oberta i menys restrictiva i Barcelona en Comú 
s’hi va oposar frontalment. 

Els Socialistes de Gràcia vàrem votar a favor del pla 
d’usos ara fa poc temps. Això es cert. Però també és ben 
cert que les circumstàncies han canviat i la mateixa fi loso-
fi a d’adaptació del pla d’usos implica la necessitat, i la vir-
tut, de ser revisable.

La baixada del pas de turistes i d’altres efectes estan fent 
que la Travessera estigui perdent el seu paper d’eix comer-
cial, tal com denunciava un membre de l’Associació de co-
merciants de la Travessera al proppassat plenari. Un paper 
que és molt important per poder mantenir el teixit social i 

urbà de la zona. La clàusula d’exportació de llicències de la 
zona més saturada del districte (centre de la Vila) han estat 
totalment inefi cients.

Davant la nova realitat, creiem que, certament, cal actuar.
Sí és cert que, en ser frontera de la zona més restricti-

va del pla d’usos podria generar dinàmiques perverses que 
s’haurien de controlar i per això vàrem presentar una es-
mena de creació d’una zona especial de la Travessera de 
dalt i de la plaça Lesseps, on s’eliminés la clàusula i es per-
metés una densitat superior a l’actual ja que no està gens 
saturada.

Una solució que apostava pel treball conjunt de govern, 
oposició, veïnatge i comerciants i que permetria dinamit-
zar un carrer que així ho demana. Entre la barra lliure i 
el ni parlar-ne, proposàvem una solució que respongués a 
unes necessitats específi ques. D’aquesta solució, el govern i 
altres partits, no van voler ni sentir parlar. De vegades reco-
nèixer que quelcom que es va fer en un passat es pot revi-
sar sembla tabú en política. 

Aquesta ocasió no ha estat possible, i ho lamentem per-
què els comerciants de la Travessera de Dalt continuaran 
patint.•

Comerços de Travessera de Dalt, aquest dijous Foto: Albert Vilardaga
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Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Exposicions
Fins al 30 de març
Exposició Rostres. Un exercici creatiu 
i multidisciplinari en el qual les dones 
creadores de Gràcia ens repten a mi-
rar-nos amb sinceritat aquest mes de 
març a través de la pintura, la fotografi a, 
l´escultura, les arts escèniques, la paraula 
o la música. Ens convida a recordar, re-
pensar, homenatjar, refl exionar i fer volar 
la imaginació sobre les dones.
Minerva – Creadores de Gràcia (Cosell 
Municipal de Districte de Gràcia)

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. 
Resistències des de la sobirania alimen-
tària a l’Amèrica Llatina. Exposició de fo-
tografi a documental que traça un mapa 
de rutes, bategades i resistències, a través 
del testimoni de dones rurals de diverses 
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.

Fins al 31 de maig
Exposició Refugiats, una mirada huma-
na. Els alumnes de l’Escola Pàlcam han 
elaborat una fi nestra al món on hi han re-
fl ectit el seu desig i la seva esperança per 
tal d’assolir un món més just. Per tal de 
fer possible l’exposició, s’ha comptat amb

la col•laboració de voluntaris catalans 
al camps de refugiats, Jan Reig, Helena 
Meix, Ulrich Escola, l’ACNUR, professorat 
universitari, fotoperiodistes particulars i 
el diari Ara.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6)

Actes
Divendres 16 de març 
Taller: “Autodefensa” pel Dia 
Internacional de les Dones.
CC La Sedeta (Sicília, 321) a les 17h 

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

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

Dissabte 17 de març
Diada: Sant Patrici en família: Cercavila i 
mostra de dansa, dinar irlandès i ballada 
amb el grup FAR. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 12h 

Concert: Da Souza. 
Associació Cultural Heliogàbal (Ramón y 
Cajal, 80) a les 18h

Concert: Orquestra Celta de Barcelona. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 20h 

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

Diumenge 18 de març
Taller: El Viver de DEPANA us necessita. 
Lluiïsos de Gràcia (Bosc Turull – Pg 
Turull, 2), a les 9h

Titelles: L’Agustinet i el fantasma trape-
lla. 
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6), a les 
12h 

Titelles: Maure el dinosaure. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 10), a les 
12h 

Concert: El buen hijo + Decepción cromá-
tica. 
Associació Cultural Heliogàbal (Ramón y 
Cajal, 80), a les 12.30h 

Concert: Marion Harper. 
Associació Cultural Heliogàbal (Ramón y 
Cajal, 80), a les 19h 

Concert: Marisa Valle Roso presenta úl-
tim disc “Consciente”. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 20h 

Concert: Darío Hevac i Emi Vera. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 20.30h 

Dilluns 19 de març
Cicle: Coral La Sedeta i tres corals convi-
dades a “Trobada de Primavera”. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17h

Dimarts 20 de març
Taller: Com crear un àlbum, a càrrec d’Al-
mudena Suàrez i Núria Parera. 
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20 – 
22), a les 18h 

Xerrada: Economia en colors: La invasió 
dels robots” amb Xavier Sala i Martín. 
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20 – 
22), a les 19h 

Concurs: Lliurament de Premis del 
Concurs de Dibuix i Literari de Sant 
Medir. 
Federació de Colles Sant Medir (Alzina, 
9), a les 20h 

Dimecres 21 de març
Espectacle: III Audició de Sardanes de 
Tirada Lliure, amb la Cobla de l’ESMUC. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 19h 

T’interessa: Jordi Benet, més de mig se-
gle de vinyetes.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a les 19h  

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, Roger Andorrà i Sandra 
Montfort. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 21.30h

Dijous 22 de març
Visita: Palau Macaya, organitzat per 
“Gent Gran”.
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18.30h 

Concert: A Ciegas.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.45h 

Divendres 23 de març  
Concert: Cloenda del Tradicionàrius amb 
CCG. A l’Aire i Big CAT de música llatina. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 20.30h 

Entitats

Amb el suport de

Divendres 16 de març
Presentació de l’exposició Revista 
Alfalfa. Xerrada/col·loqui amb un dels 
seus periodistesa. L’expo durarà fi ns el 9 
d’abril. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

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

Dissabte 17 de març
Xerrada: Jornada comunitària sobre el 
manteniment del sòl. Organitzat per 
“Aula Ambiental i Banc del Temps de 
Gràcia”. 
Lluïsos de Gràcia (Bosc Turull – Pg 
Turull, 2), a les 11h

Espectacle: 12a Marató de Cant Coral.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 17h  

Diumenge 18 de març
Concurs de Teatre Català: Stockmann 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h
 

Dilluns 19 de març
Debat: Llibrefòrum de “Daha!” de Hakan 
Günday.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19.30h

Dimecres 21 de març
Presentació del llibre Xavi Cot Cuc Sonat. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dijous 22 de març
Taller: Hort urbà. Organitzat per 
“Tarpuna, Iniciatives Sostenibles”. 
Lluïsos (Pl. del Nord), a les 18.30h

Concert: “Delta Joys” a la setmana de 
Jam Session. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Marisa Valle Roso presenta ‘Consciente’ al CAT 
La cantant asturiana, Marisa Valle Roso, presenta el seu últim disc Consciente. 
Un treball fresc, personal i que manté els colors del folklore asturià, combinat 
amb les sonoritats contemporànies de gèneres com l’indie, la cançó d’autor 
o el pop. El disc està format per un total de 13 cançons que donen forma a 
un variat repertori en el qual conviuen versions de Chavela Vargas, Violeta 
Parra o Mercedes Sosa, conjuntament amb composicions d’Alfredo González, 
Paco Cifuentes, Víctor Manuel, Pablo Carrera i la pròpia Marisa.
Diumenge 18 de març al CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Recomanem
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Silvia Manzanera

Apoc més d’un mes per la 
celebració de Sant Jordi, 
els llibreters de Gràcia ja 
tenen gairebé tot a punt 
per celebrar la cita més 

important del sector. L’associació 
tornarà a concentrar part dels 
seus representants a la plaça de la 
Vila, en un nou intent per desloca-
litzar la jornada i crear un diada 
amb segell propi, i a la qual s’afe-
geixen nombroses entitats i comer-
ços. Així, el col·lectiu ja ha confi r-

Parades dels llibreters instal·lades al voltant del campanar de la plaça de la Vila pel Sant Jordi 2017. Foto: S.M

mat que una desena de llibreries 
tindran parada i programa de sig-
natures dels seus autors a la plaça 
de la Vila. Altres llibreries de la Vila 
faran la seva parada al carrer da-
vant de l’establiment. Un altre de 
les activitats destacades del progra-
ma de Sant Jordi gracienc és, sens 
dubte, la Trobada d’Il·lustradors 
que Casa Anita organitza cada any 
a Pla de Salmerón, amb la presència 
durant tota la jornada d’autors i il-
lustradors que hi participen.

 I per escalfar motors abans del 
gran dia, algunes llibreries i enti-
tats preparen activitats amb mo-
tiu de la celebració del dia interna-
cional de la poesia i dels boscos, el 
proper 21 de març. La llibreria ita-
liana Le Nuvole convertirà sel seu 
local en un “bosc poètic” on com-
partir les poesies favorites dels par-
ticipants. La idea, segons expliquen 
les seves responsables, és convidar 
la gent a “llegir o recitar en qualse-
vol idioma per construir un cor de 
veus que animi l’entrada de la pri-
mavera”. I el club de lectura de l’Ate-
neu Roig i el Jardi del Silenci tam-
bé celebraran els dia dels Boscos i 
els Arbres amb una exposició i una 
tarda de trobada a Encarnació 62. 
I divendres 23, a l’Ateneu Roig, es 
projectarà el documental ‘El bosc 
transfi gurat’ (20 h). •

Màrius Serra, Bassas i Canosa, 
als nous vermuts a la Ona. La 
llibreria Ona del carrer Gran 
engega aquest dissabte 17 al migdia 
els nous vermuts literaris amb 
Màrius Serra, que presentarà ‘La 
novel·la de Sant Jordi’. Els següents 
dissabtes serà el torn d’Antoni 
Bassas i Francesc Canosa. Hi 
haurà signatures, debat i vermut.

La fi ra de llibres de 
Sant Jordi reunirà una 
desena de llibreters 
a la plaça de la Vila
L’Ateneu Roig, Le Nuvole i el Jardí del Silenci fan una prèvia 
amb activitats pel dia internacional de la poesia i els boscos 

Breus

Quatre nous fi lms 
confi rmats per a 
la secció ofi cial 
del BCN Film Fest
La segona edició del BCN 
Film Fest dels Verdi, 
que tindrà lloc per Sant 
Jordi, presenta un nou 
avançament amb quatre 
títols de la Secció Ofi cial: El 
escándalo de Ted Kennedy, 
Los Héroes de Gwanju, 
Rebelde entre el centeno i 
L’Èchange des princesses. 

Delta Joys i Gili-
Romaní, a les 
sessions de jazz 
del Centre
Nova jam session de ritme 
trepidant al Centre el 
proper dijous dia 22 de 
març a les 20 h amb Delta 
Joys i el seu jazz festiu 
propi de Nova Orleans. 
I dissabte 24 a les 19.30, 
hi actuarà Gili-Romaní 
Hot Jazz Cats, el quintet 
liderat per Oriol Romaní 
(clarinet) i Ricard Gili, 
(trompeta i veu). 

‘Lugares 
comunes’ clou 
el cicle dedicat a 
Luppi als Girona
Amb motiu de la mort 
d’un dels més destacats 
actors de la història del 
cinema argentí, Federico 
Luppi, i en el dia del seu 
naixement, els Girona 
clouran el 13 d’abril el 
cicle d’homenatge amb 
la projecció de Lugares 
comunes, d’Adolfo 
Aristarain.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• La forma del agua. De dv a dc, 

16.05, 19.05, 22.05. Dj, 16.05. Dj, 
22.20. Dj, 19.05.

• María Magdalena. 16.10, 19.10 
i 22.10.

• Un pliegue en el tiempo. 15.50 
i 18.05.

• Los archivos del Pentágono. 
22.20.

• Lady Bird. 20.20.
• Loving Pablo. 22.20. De dv a dc, 

15.50 i 18.15. Dj, 15.50.
• Sin rodeos. 16.00 i 18.00. Dj, 

16.00. De dv a dc, 20.40.
• Tres anuncios en las afueras. 

20.00.
• El cuarderno de Sara. De dv a 

dc, 22.30.
• La tribu. Dj, 20.10 i 22.15. De dv 

a dc, 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15. 

Dj, 16.00 i 17.55.
• Gorrión Rojo. 16.10, 19.05 i 

22.00.
• El hijo de Bigfoot. Ds i dg, 15.50 

i 17.50.
• Black Panther. Dv, dl, dm i dc, 

16.00, 19.00 i 22.00. Ds i dg, 
19.50 i 22.25. Dj, 16.00.

• Tomb Raider. Dj, 19.10 i 22.05. 
De dv a dc, 16.15, 19.10 i 22.05. 
Dj, 16.15.

Cinemes Girona. Girona, 177
• El grufal. Ds, 16.00. DG, 16.30.
• Petzi i la mar salada. Dg, 12.00.
• El bosc de Haquivaqui. Dg, 

17.00.
• El regne de les granotes. Missió 

a l’àrtic. Ds, 16.00.
• Estiu 1993. Ds, 17.15. Dg, 12.00.
• Loving Pablo.Dv, ds, dl, dm i 

dc, 17.00. Dv, ds, dg i dc, 21.30. 
Dj, 22.

• Jeannette, la infancia de Juana 
de Arco. Dv, dm i dc, 18.00. Dl, 
17.00. Dj, 21.00.

• Martin (Hache). Dv, 20.00.
• Bajo la piel de lobo. DV i dg, 

19.15. Dc i dj, 20.00.
• The best day of my live. Dv, 

16.00. Dg, 12.00. Dm, 20.00. Dc, 
16 i 22. Dj, 17.

• La fl auta mágica. Dj, 17.00.
• Raid (bollywood). Dv i ds, 22.30. 

Ds, dl i dc, 19.00. Dg, 16.00 i 
19.30.

• 1945. DV, dc i dj, 16.00, 18.00, 
20.00 i 22.00. Ds i dg, 18.00, 20 i 
22. Dl, 18 i 22. Dm, 16, 18 i 20.

• Place a la revolution. Dm. 20.
• Ghashang & Farang. Ds, 20..

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS 
català. 933487748]
• Sala1: La niebla y la doncella. 

16, 18 i 20. Chavela. 22. 00. 
• Sala 2: . El autor. 15.50 i 18. En 

realitat mai vas estar aquí. 
20.10 i 22. 

• Sala 3: Final portrait. L’art de 
l’amistat. 16, 18 i 20. La gran 
malaltia de l’amor. 22. 

• Sala 4: El sacrifi ci d’un cérvol 
sagrat. 15.50, 18 i 20.10. Ds i dg, 
18 i 20.10. Llagosta. 22.15. 

Texas nanos. En català i 3€.
• Jungle Bunch. La colla de la sel-

va. Ds i dg, 16.00. Dg, 12. 
• El nadó en cap. Dg, 12. 
• Operació Cacahuet 2. Dg, 12.  

Verdi. Verdi, 32. 
• Sin rodeos. 16, 20.15, 22.
• La forma del agua. 11.30, 16.00, 

17.40, 20 i 22.20.
• Lady Bird. Ds i dg, 18.25, 20.15 i 

22.05. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00, 
18.25, 20.15 i 22.05.

• El hilo invisible. Dv, dc i dj, 
11.30 i 17.50. Ds, dg i dl, 17.50.

• El insulto. 11.30, 16.00, 18.10, 
20.20 i 22.30.

• The Party. 16.15.
• Loving Vincent. 17.45.
• Yo, Tonya. 19.35.
• Call me by your name. 22.10.
• The Florida Project. 11.30.
• El hijo de Bigfoot. Ds i dg, 11.30 

i 16.00.
• El Grúfal. Ds i dg, 11.30i 12.30.
• El amor de Swann. Dj, 20.15.
• Renoir: admirado y denigrado. 

Dm, 11.30 i 18.00..

Verdi Park. Torrijos, 49
• La tribu. 16.05, 18.20, 20.10 i 

22.00.
• La librería. 17.50.
• Loving Pablo. 16.00, 20.05 i 

22.25.
• Tres anuncios en las afueras. 

18.20 i 22.15.
• La vida lliure. 20.30.
• La muerte de Stalin. 16.00, 

18.00 i 22.20.
• C’est la vie. 20.05.
• El instante más oscuro. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 16.00.
• El Grúfal. Ds i dg, 16.00. 
• El viaje de sus vidas (preestre-

no). Dm, 20.15. 20.15.
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La guia gitana 
dels nous CAT 

L’Associació de Joves Gitanos de Gràcia 
i el CNL organitzen un recorregut pels 

llocs emblemàtics de la Vila on s’explica 
la història i la cultura del poble gitano

Paula Erill 

El dimecres 14 de març 
es va dur a terme un 
intercanvi de cultures: 
Joves gitanos de Gràcia 
es van reunir amb 

alumnes de català del Centre 
de Normalització Lingüística 
des de la delegació de Gràcia 
i Sarrià – Sant Gervasi per tal 
d’ensenyar-los la història de la 
llengua i la cultura gitana de 
la zona. Per fer-ho possible, es 
va organitzar una ruta amb 
diferents activitats que va co-
mençar a les sis de la tarda a la 
Plaça de la Vila. Ricard Valentí, 
president de l’Associació de 
Joves Gitanos de Gràcia, va ser 
l’encarregat de conduir el grup 
per les places més commemo-

ratives que ajudaven a explicar 
i entendre el context i la histò-
ria del poble gitano. 

La Plaça del Raspall, la Plaça 
del poble romaní, la Plaça 
del Gato Pérez, la Casa del 
“Pescaílla”, qui va originar la 
rumba catalana, entre d’altres, 
van ser els principals llocs d’in-
terès del trajecte. L’activitat va 
fi nalitzar a l’Associació de Joves 
Gitanos on els alumnes de català 
podien fer-se fotografi es i pre-
guntar tot allò que volguessin 
als seus protagonistes.

Per acabar, el grup va fer 
la visitaa al Centre Artesà 
Tradicionàrius de la mà del 
Jordi Fàbregas i van conclou-
re el dia amb el concert que fa 
Marcel Caselles al Bar del CAT, 
programat dins del cicle dels 
Vespres dels Dimecres. •

el repor

Els participants a la ruta, amb Ricard Valentí, aquest dimecres. Foto: CNL

‘¡Ay, Carmela!’ torna a l’Almeria després de rodar 
amb 100 funcions. La popular obra de José Sanchis 
Sinisterra es reposa a l’Almeria Teatre fi ns a l’1 d’abril, 
en un muntatge de Victor Alvaro que la companyia 
Gataro va estrenar l’any 2012. Des d’aleshores, ha 
realitzat més de 100 funcions a Catalunya i Madrid. 
“L’actualitat ens obliga a reprendre ¡Ay, Carmela! 
com a un exercici de llibertat d’expressió i de 
compromís”, afi rma Alvaro, “enfront de la censura a 
artistes plàstics, les condemnes a titiriteros, tuitaires, 
pallassos, rapers..., i del vergonyós silenci que vam 
viure als premis Goya”.



L’Independent de Gràcia
16 de març de 2018

12

de Gràcia
Èric LluentGràcia des de l’exili Èric

Nens trencats

V a haver uns dies de 1938 en què aquesta ciutat 
va ser vexada ignominiosament per l’aviació ita-
liana que donava suport al general Franco i que 
de pas assajava el seu poder militar a les portes 
de la Segona Guerra Mundial. Avui més que mai 

m’agradaria que aquest exemplar acabés a les mans dels 
més joves, d’aquells graciencs que estudien ESO, batxi-
llerat o els primers anys d’universitat. M’agradaria que 
aquests dies tots plegats dediquéssim una estona a re-
cordar aquella Barcelona no tant llunyana, bombardeja-
da pels feixistes. A rememorar el soroll de les bombes, els 
motors dels avions, les corredisses de la gent, les hores 
d’espera als refugis, la por a l’hora d’anar-se’n a dormir, el 
fum, l’olor a cremat i l’olor a sang.

Els dies 16, 17 i 18 de març de 1938 Barcelona va patir 
un sèrie de bombardejos contra la població civil que van 
deixar al voltant d’un miler de morts i unes dues-mil per-
sones ferides. No era pas el primer episodi de bombar-
dejos que patia la capital catalana, que va ser la primera 
gran ciutat a la història en ser atacada sistemàticament 
des de l’aire, però sí el més indiscriminat que es recorda 
durant la Guerra Civil. L’acció va començar passades les 
deu de la nit del 16 de març d’ara fa vuit dècades. El pri-
mer bombardeig va durar molts pocs minuts, però era 
només la traca d’inici. Durant la nit del 16 al 17 l’aviació 
italiana va efectuar diverses passades sobre la capital ca-
talana sense cap mena d’objectiu militar ni criteri aparent 
més enllà d’escampar el pànic entre els barcelonins. Les 
bombes van caure al centre de Barcelona, en un radi força 
ampli que anava des del Poblenou fi ns al Poble-sec, pas-
sant per la cèntrica Gran Via.

Precisament, a la Gran Via cantonada amb el carrer 
Balmes es un va produir un fet desgraciat que acabaria 
amb la vida de prop de mig miler de persones. Procedent 
de Montjuïc i en direcció a la Sagrera, un camió de l’exèr-
cit republicà carregat de trilita circulava per l’avinguda 
barcelonina quan li va caure una bomba provinent d’un 
aparell Savoia S-79 italià. La topada del projectil amb el 
carregament de trilita va provocar una explosió de dimen-
sions esfereïdores que va volatilitzar a l’instant desenes 
de persones, deixant-ne centenars sense vida. Va ser cap 
a les dues del migdia del 17 de març de 1938 i com a prova 
històrica tenim una de les fotografi es més icòniques de la 
Guerra Civil, feta des d’un avió dels botxins, amb la vista 
aèria de Barcelona i una fumarada de grans dimensions 
que s’eleva des del cor malferit de la ciutat.

M’expliquen el meu pare i la meva tieta que l’avi, de ve-
gades, parlava del 18 de març. Aquell dia, de nou, van sonar 

les alarmes i l’avi Jordi, que aleshores tenia deu anys i vivia 
davant del mercat de Sant Antoni, va sortir corrents cap 
al refugi. Al portal de casa, però, es va entretenir mirant a 
través del pany de la porta. Li agradava veure com, a causa 
de l’efecte propi d’una càmera fosca, a través de la ranura 
del pany, les imatges del carrer es veien al revés. El temps 
perdut a la porta del carrer li va salvar la vida. A l’arribar a 
l’entrada del refugi, a Gran Via amb Rocafort, aquell infant 
barceloní de deu anys va presenciar una escena que l’acom-
panyaria tota la vida. Una bomba havia caigut pocs minuts 
abans just a les escales del refugi. La sang regalimava gra-
ons avall, com una catifa vermella. El meu avi li explicava 
anys més tard a la meva tieta aquells fets amb una frase que 
ho resumeix tot: “aquell dia vaig veure nens trencats”. •

El temps perdut a la porta del 
carrer li va salvar la vida. A 
l’arribar a l’entrada del refugi, a 
Gran Via amb Rocafort, aquell 
infant barceloní de deu anys 
va presenciar una escena que 
l’acompanyaria tota la vida

La torratxa

Xarxes bullen, 
carrers buits

Pere Martí 

Qui ens ho havia de dir que en ple se-
gle XXI un cantant podria anar a 
la presó per les seves cançons, que 

un artista hauria de retirar els seus qua-
dres d’una exposició perquè denuncia-
ven la situació d’uns presos polítics, o que 
un escriptor veuria com li segrestaven el 
llibre per relatar els vincles del narcotrà-
fi c gallec amb càrrecs polítics locals. Tot 
això està passat a l’Espanya actual, com si 
haguéssim tornat a la transició, al tardo-
franquisme. Però hi ha una diferència, als 
70, quan es censurava un artista, un es-
criptor o s’engarjolava un polític, es mun-
tava una revolta, una protesta, un mani-

fest, una vaga per protestar. En canvi, ara 
tinc la sensació que tot passa sense que hi 
hagi massa soroll, més enllà de les quei-
xes a les xarxes socials, on només consu-
meixes allò que t’agrada sentir. És com un 
onanisme narcotitzant. A vegades alguns 
mitjans diuen que les xarxes bullen indig-
nades, però resulta que qui ho està petant 
és l’última tonteria d’OT o l’última xafar-
deria de Sálvame. Amb les xarxes pensem 
que tothom està enfadat com nosaltres i 
en realitat, mentre piulem des del sofà, els 
carrers són buits.

Hi ha encara molta gent que es pensa 
que aquest retrocés de llibertats només és 
per aturar la independència de Catalunya, 
i fi ns i tot ho aplaudeixen. Però s’equivo-
quen. La retallada de llibertats afecta a 
tothom, pensi el que pensi, visqui on vis-
qui dins l’estat espanyol. Catalunya només 
és el laboratori on el totalitarisme assa-
ja el règim del futur. Avui és Barcelona, 
demà serà Madrid i quan els de la 
Complutense o els del Goya se n’adonin, ja 
serà massa tard.•

La retallada de 
llibertats afecta a 
tothom, pensi el que 
pensi, visqui on visqui

Imatge dels bombardejos de BCN el març de 1938. Foto: Cedida


