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La reforma de la 
façana del Districte 
obliga a suspendre 
actes durant 2 mesos
La Revolta de les Quintes rebutja indignada una alternativa 
del Districte per adaptar escenes principals de la balconada

Albert Balanzà

La façana del Districte ha apro-
fi tat la retirada del mural del 
Bicentenari de la Festa Major, 
que hi ha estat set mesos, per 
sotmetre’s a una reforma a 

fons que estava pendent des de feia 
anys, tenint en compte que l’última 
execució a fons d’aquest tipus es re-
munta a 1988 i que ja estava atu-
rada des de l’any passat. L’encàrrec 
per a l’arranjament de la façana 
suposa no només l’eliminació del 
mural fet per Reskate Arts sinó el 
repicat de capes de pintura acumu-
lades, la neteja de la pedra, el repin-
tat de la forja i la consolidació gene-
ral, amb un canvi de color inclòs.

Les obres s’allargaran bona part 
del mes de maig, amb la data límit 
del dia 24, perquè a la façana s’hi 
ha de projectar la iniciativa L’arbre 
de la memòria, en record dels bom-
bardejos de 1938, que ara s’ha po-
gut veure a l’Ajuntament i que co-
mençarà a circular pels districtes.

La primera conseqüència de la 
reforma és l’impediment que el 
pròxim 15 d’abril se celebri amb 
normalitat la representació de la 
Revolta de les Quintes, que recorda 
els fets de l’abril de 1870 quan el go-
vern espanyol va cridar obligatòria-
ment els mossos per servir a l’exèr-
cit. Una de les escenes principals es 
fa a la balconada ara coberta per la 
bastida de les obres. “Havíem de co-

mençar el dia 5 i ja vam fer-ho amb 
retard per la concentració del 8 de 
març pel Dia de la Dona”, han apun-
tat fonts municipals. L’organització 
de la Revolta de les Quintes, però, 
ha expressat una queixa formal al 
Districte per aquest impediment i 
ha rebutjat una alternativa plan-
tejada aquesta setmana per instal-
lar una bastida avançada per fer 
l’escena. La Revolta es farà però 
amb canvis d’escenes. “És la millor 
resposta que podem donar al me-
nyspreu que ha fet el Govern”, han 
apuntat (vegeu Opinió p.11). •

La façana del Districte, la setmana passada, on hi falta la pancarta pels presos que s’ha col·locat aquesta setmana. Foto: A. V.

Noves dates d’audiència i ple. 
El Districte ha anunciat, amb 
cert èmfasi per l’aturada de la 
Setmana Santa, que l’audiència 
pública pròxima es farà el 
dimecres 4 d’abril a les 18.30 
hores. Les consultes es poden 
enviar a participagracia@bcn.cat. 
El ple està marcat pel 9 de maig 

Els cinc dejunadors, aquest dijous, en el penúltim dia de l’acció. Foto: P. E.

gua o infusions. Tres dels volunta-
ris inicials van haver de deixar-ho 
per recomanació mèdica, un dels 
quals en els últims dies.

La setmana de dejuni ha anat 
acompanyada de diversos ac-
tes, entre els quals ha destacat 
la presentació de la Crida per la 
Llibertat, hereva de la Crida a la 
Solidaritat dels anys 80 i 90, que 
de nou amb Àngel Colom al cap-
davant es va presentar dimarts 
al teatre de Lluïsos anunciant 
“accions que tombin el relat de 

l’Estat”, sempre des de l’estratè-
gia no violenta tradicional de la 
Crida. En un debat viu, el també 
exdirigent de la Crida Jordi Rodri 
va defi nir l’entitat històrica com 
“una manera de fer, no d’espe-
rar” i va defensar la seva vigència, 
complementària ara amb l’ANC, 
Òmnium o els Comitès de Defensa 
de la República. Llorenç Olivé, veí 
de Gràcia i membre de la perma-
nent de la nova Crida, va advertir: 
“quan més ens ajupim, més ens ai-
xafaran”.•

Cinc activistes culminen sis dies de dejuni
La nova Crida es presenta, amb Àngel Colom, per tornar a les accions “que tombin el relat de l’Estat”

A. B.

Vuit inicialment i fi nalment 
cinc han estat els activistes 
que des de diumenge i fi ns 

aquest divendres s’han sumat al 
dejuni convocat als Lluïsos en so-
lidaritat amb els presos. Aquesta 
ha estat l’acció central d’una set-
mana groga en la qual l’entitat ha 
acollit la tancada ininterrompuda 
en les seves sales, on els activistes 
s’han alimentat només a base d’ai-

Breus

Esquerra acull 
una exposició 
sobre Mercè 
Rodoreda

El Casal Francesc Macià 
d’ERC ha estat seu durant 
una setmana de l’exposició 
Mercè Rodoreda: 1908-
1983, cedida per l’Institut 
Català de les Dones, i 
aprofi tant els actes del Dia 
de la Dona Treballadora. 
L’exposició repassa les 
etapes de la vida de 
l’autora, des de l’infantesa 
a Sant Gervasi, els anys 
d’aprenentatge i d’amors i 
desamors, l’exili, el retorn 
i la consagració i fi ns 
després de la seva mort.

Balada, Clemente, 
i Cullell recolzen 
Munté al PDeCAT 
en les primàries
El procés de primàries 
al PDeCAT per 
designar l’alcaldable 
per Barcelona, entre 
l’exconsellera Neus 
Munté i l’excomissionat 
municipal i expresident 
de Gràcia Carles Agustí, 
ha començat a fer 
inclinar alguns dels 
dirigents i exdirigents 
locals. La presidenta 
local, Núria Balada, i 
la portaveu del grup 
municipal al Districte, 
Berta Clemente, han difós 
el seu suport per Munté, 
al qual també s’hi ha 
afegit l’expresident local 
Víctor Cullell. 
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El Districte desplega un 
pla de senyalització per 
pacifi car més la Vila i 
el Camp d’en Grassot
La iniciativa pretén corregir confl ictes en l’ús de les 
plataformes úniques, els entorns escolars i les zones 30

A.B.

Les superilles a Gràcia com-
pleixen enguany dotze anys 
de vigència, que s’han com-
plementat amb l’extensió del 
model de plataforma única i 

de zones 30 al nucli històric, però 
ni l’aplicació del que representen 
s’ha acabat d’entendre entre tots 
els protagonistes de la mobilitat 
(zones de protecció, límits de velo-
citat, prioritats...) ni aquesta dinà-
mica s’ha fet extensiva al Camp d’en 
Grassot, la Salut, el Coll i Vallcarca. 
Ara un pla de senyalització preveu 
en tres fases una uniformització 
(i extensió, sobretot al Camp d’en 
Grassot) de tres àmbits de pacifi ca-
ció que haurien de corregir episo-
dis confl ictius periòdics tant en l’ac-
cés a les plataformes úniques com 
als entorns escolars i a les zones 30. 
“Volem donar coherència i homo-
geneïtzació”, apunta el portaveu de 
l’equip de govern, Robert Soro.

El pla, que s’ha engegat amb l’es-
tudi que ha comportat una despe-
sa pressupostada de 21.000 euros, 
té en primera fase aquesta senya-
lització d’accés a plataformes úni-
ques on poca gent té en compte que 
comporta una velocitat màxima de 
10 km/h, la prioritat per a vianants 
i bicicletes i la prohibició d’aparcar. 
L’exemple que s’indica en el pla de-
termina la col·locació de senyals a 
l’accés des de l’avinguda Diagonal 

Una zona 30 gairebé despintada, al carrer Carolines. Foto: Albert Balanzà

cap a Riera de Sant Miquel i l’elimi-
nació alhora de senyals equívoques 
com les de carrer sense sortida de 
Sèneca o el carrer Gràcia, darrera 
de Casa Fuster. 

Justament aquest punt del car-
rer Gràcia, a l’inici del carrer Gran, 
és exemple per a la segona part del 
pla de senyalització, els entorns es-
colars, on la intenció del Districte 
és avançar-se a les peticions de ca-
mins escolars, com la que en els úl-
tims dies ha fet l’escola Jujol. “No 
ens esperarem que una escola de-
mani un camí escolar, perquè l’es-
cola ja hi és i això s’ha de senyalit-
zar”, apunta Soro. En aquest cas el 
senyal vertical d’avís de zona esco-
lar es posarà a 50 metres del centre 
i el senyal horitzontal pintat estarà 
a 20 metres. També aquí el límit de 
velocitat és de 10 km/h.

Però la tercera fase serà possi-
blement la més destacada, no per 
la correcció de dinàmiques sinó 
per extensió de la senyalització de 
zones 30 a una trentena de punts 
del Camp d’en Grassot, sobretot 
als accessos als carrers Escorial i 
Pi i Margall, però també als acces-
sos als carrerons que envolten ei-
xos de certa velocitat nord-sud com 
Roger de Flor, Nàpols o Sicília. Les 
catifes vermelles amb la senyalitza-
ció horitzontal pintada a terra amb 
el número 30, ja molt esteses al nu-
cli històric de la Vila, ara aterraran 
a aquests punts de Grassot, on en 
un futur hi haurà una superilla. • 

Breus

Sant Jordi no tallarà enguany el 
trànsit al carrer Gran. El Districte 
ha descartat la pacifi cació extra 
que l’any passat va signifi car tallar 
el carrer Gran al trànsit per la diada 
de Sant Jordi per la diferència de 
mobilitat entre l’any 2017, que 
queia en diumenge, i enguany, en 
dilluns. La pròxima pacifi cació 
mensual és el 7 d’abril, i se centrarà 
en la promoció de les bicicletes

Breus

La cursa de 
Castellers es 
vestirà enguany 
de groc
Els 10 Blaus, la popular 
cursa que organitzen els 
Castellers de la Vila de 
Gràcia, es vestirà enguany 
“circumstancialment” 
de color groc “per raons 
externes”, en clara al·lusió 
a la solidaritat amb els 
presos polítics. El lema 
triat és Córrer ens farà 
lliures. La convocatòria, 
per al proper 6 de maig, 
ja ha obert inscripcions 
al web http://cvg.cat/
cursa i constarà de dos 
recorreguts de 5 i 10 
quilòmetres per a adults 
i d’un quilòmetre per al 
públic infantil. D’altra 
banda, els Castellers van 
tancar dissabte passat la 
seva campanya de donar 
sang amb 77 donants.

Parcs i Jardins 
arranja per mal 
estat la gespa 
dels Jardinets

L’institut municipal de 
Parcs i Jardins ha limitat 
aquesta setmana amb 
tanques metàl·liques 
l’espai verd central dels 
Jardinets de Salvador 
Espriu. Fonts municipals 
han explicat que els 
treballs es limiten 
a manteniment de 
jardineria a causa de la 
degradació creixent de 
l’espai en els últims mesos.
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A.B.

La Travessera de Gràcia, en el 
tram central del nucli històric, 
entre el carrer Gran i Torrent 

de l’Olla, s’està sotmetent en les 
darreres setmanes a una prova de 
canvis múltiples que modifi caran 
l’oferta actual del seu comerç. No 
només pel tancament de Doctor 
Paper, botiga de regals que porta-

va més d’una dècada oberta sinó 
també per la transformació del po-
pular Suís en establiment vegeta-
rià. Però el canvi més signifi catiu 
és sens dubte l’adéu de la botiga 
de segona mà Els 7 peus, al núme-
ro 142 del carrer, que comptava la 
seva existència per prop de 40 anys.

Aquests dies, ja amb la data lí-
mit de fi nals de mes per abaixar 
defi nitivament la persiana, els de-
pendents només obren algunes 

tardes per fer liquidació dels úl-
tims objectes: col·leccions de fas-
cicles, bosses promocionals, pe-
tits mobles de decoració, dicos de 
vinil... La propietària, la senyora 
Lolita, es jubila i la decisió de tan-
car és ferma, si bé amb certa re-
cança, com expliquen altres boti-
guers veïns que hi han parlat.

Els 7 peus va néixer, de fet, a 
partir d’una botiga de joguines del 
mateix nom que hi havia números 

Tanca Els 7 peus, botiga 
històrica de segona mà 
L’establiment de Travessera de Gracia abaixa la 
persiana per jubilació de la propietària

Els 7 peus esgota els últims dies abans d’abaixar la persiana defi nitivament. Foto: A. B.

avall, més a prop del carrer Gran, i 
l’establiment de segona mà fi ns i tot 
va fer honor a la seva característica 
estrenant-se amb el rètol agafat de 
la botiga inicial. La decisió de tan-
car no és d’encariment de lloguer, ja 

que la propietària també ho és del 
local, pero el tancament s’ha pre-
cipitat pels canvis en el sector i la 
botiga ja fa temps que no lluïa els 
grans rètols que anunciaven ofer-
tes a la paret mitgera.•

Breus

Representació 
gracienca a 
l’Smithsonian 
Folklife Festival
És la mostra folklòrica 
més important de tot el 
món i la cultura popular 
catalana és enguany la 
principal convida. Una 
representació de diferents 
col·lectius viatjarà aquest 
any a Washington en 
el marc del 31è Aplec 
Internacional organitzat 
per l’Associació per a 
la Difusió del Folklore, 
entre el 27 de juny i el 8 
de juliol. En la llista de 
convidats apareixen dos 
noms lligats a la Vila: 
Josep Maria Contel, en 
qualitat d’historiador, i 
l’artesana Lívia Garreta, 
especialitzada en 
trencadís. Geganters, 
diables, castellers, músics 
i dansaires d’arreu del 
país completen la llarga 
llista de l’expedició.

El barber 
gracienc Jordi 
Pérez, nominat a 
millor perruquer
Jordi Pérez, tercera 
generació de La Barberia 
de Gràcia, ha estat 
prenominat a perruquer 
espanyol de l’any; és la 
primera vegada que una 
barberia està nominada 
en aquesta categoria. 
Durant la seva trajectòria, 
Pérez ha rebut nombrosos 
premis i guardons. De fet, 
la seva barberia és l’única 
de l’estat amb les tres 
estrelles de qualitat que 
atorga TheQhair.

El nou curs acadèmic de l’escola 
de música Joan Llongueres, 
en perill per tancament
Diverses famílies han vist aturades les preinscripcions pel pròxim curs, mentre que 
el professorat i els nous administradors estan negociant per trobar una solució

Albert Vilardaga

L ’escola de música Joan 
Llongueres del carrer 
Sèneca es troba en un dels 
moments més complicats 
des de la seva obertura fa 

més de 100 anys, ja que ara mateix 
és una incògnita saber del cert si 
es tornaran a obrir les portes el 
curs que ve per seguir oferint tota 
la proposta musical que han estat 
fent tots aquests anys.

El cas ha sortit a la llum des-
prés que un grup de pares i ma-
res s’adrecés a l’escola per tal de 
fer la preinscripció pels seus fi lls 
de cara el curs vinent, i els ma-
teixos treballadors s’hagin vist 
obligats a aturar-les com a conse-
qüència de la incertesa que viuen, 
desconeixedors de què passarà. 
Com acostuma a ser habitual en 

L’escola situada al carrer Sèneca, número 22. Foto: P. E.

en els últims dies s’ha obert una 
negociació entre els actuals admi-
nistradors i la direcció de l’escola, 
encapçalada per Eugènia Arús, que 
encara dura. No ha transcendit res 
de les negociacions, la directora no 
ha volgut fer declaracions per no 
interferir en els acords que es pu-
gui arribar, però l’objectiu per part 
del professorat és trobar una so-
lució que permeti que l’escola se-
gueixi oberta i aclarir el seu futur 
professional.

El centre va ser creat l’any 1913 
com a Institut Català de Rítmica 
i Plàstica. L’any 2013 va cele-
brar el centenari i el govern de la 
Generalitat els va atorgar la Creu 
de Sant Jordi per la seva proposta, 
que ha infl uït de manera vigorosa 
en els diferents corrents pedagò-
gics que s’han desenvolupat en la 
música a Catalunya, també en la 
pràctica del cant coral.•

Especialitzada en el Mètode 
Jaques-Dalcroze. Joan Llongueres 
va ser el promotor d’aquest mètode 
pedagògic a Catalunya, que es basa 
en experimentar la música de 
forma física, mental i espiritual. 
Aquest mètode té com a objectiu 
el de desenvolupar la oida, la 
creativitat i la connexió entre el 
cos i la ment. Aquest mètode és 
aplicable a partir dels 3 anys.

Una de les actuacions dels alumnes de l’escola. Foto: Cedida.

aquests casos, l’explicació té un 
rerefons econòmic, ja que els ne-
bots de Núria Trias i Llongueres, 
fi ns ara propietària de l’edifi ci, han 

passat a ser-ne els administradors 
i s’estan plantejant demanar-ne un 
canvi d’ús. Gràcies al malestar ex-
pressat per part del professorat, 
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Lluís Brau, en una compareixença recent. Foto: Cedida

Albert Balanzà

L ’arquitecte, urbanista, pen-
sador de la ciutat i activis-
ta de llarga trajectòria de la 
Vila de Gràcia, Lluís Brau, 
ha mort aquest dimecres. 

Una cerimònia aquest divendres 
al tanatori de les Corts ha ser-
vit per acomiadar-lo entre amics, 
companys de professió i militàn-
cia i família. President en l’actuali-
tat de la Federació Iberoamericana 
d’Urbanistes i integrat localment 
en l’assemblea de Gràcia En Comú, 
Brau tanca una trajectòria en la 
qual s’ha signifi cat com a activista 
social i polític fi ns al punt d’asso-
lir el premi nacional d’urbanisme 
els anys 1980 i 1985 i desenvolupar 
projectes a Espanya, Cuba, Mèxic, 
Palestina, Angola i Tanzània. 
També va ser un dels fundadors 
del Centre d’Estudis Urbanístics, 
Municipals i Territorials amb 
Jordi Borja o Marçal Tarragó, mort 
el 2015 i autor de la reforma del pla 
d’usos de Gràcia del 2005.

En els darrers anys, Brau va tre-
ballar des del seu despatx a tocar 
de la plaça Lesseps, per exemple, 
comissariant la mostra Con o sin 
techo sobre la millora de l’hàbitat 
rural a l’Amèrica Llatina, sargint 
l’arribada de la UPC a la zona del 
Fòrum en contacte amb el barri de 
la Mina a Sant Adrià o repensant 

Mor Lluís Brau, 
pensador de la ciutat i 
activista puntal de Gràcia
Actualment presidia la Federació Iberoamericana d’Urbanistes i 
estava integrat políticament en l’assemblea de Gràcia En Comú

una Barcelona amb les motos més 
endreçades. 

Però a nivell local, militant a 
l’Associació Veïnal de Gràcia o col-
laborant a l’Independent, va im-
pulsar sempre des d’una perspec-
tiva crítica la reforma de la plaça 
Lesseps, la creació d’un centre cí-

vic a tocar dels Josepets i darrera-
ment el nou projecte del mercat de 
l’Abaceria a través de la platafor-
ma Gràcia On Vas. En el pla polític, 
sempre va militar en un lloc o altre: 
des de Bandera Roja al PSUC i ara a 
BCN En Comú però alhora fi rmant 
manifestos com el segon del Foro 
Babel l’any 1998 o la Primavera 
Socialista que demanava derogar 
el 155 aquest desembre de 2017. 

Companys de treballar colze a 
colze com David Bravo han penjat 
a les xarxes articles seus, mentre 
Toni Ramon el recordava des d’Hèl-
sinki. També l’exregidor de Gràcia 
Raimundo Viejo o els tinents d’al-
calde Gerardo Pisarello i Janet 
Sanz n’han tingut un record.•

Va impulsar 
la reforma de 
Lesseps i ara 
col·laborava amb 
Gràcia On Vas

Associació Veïnal Vila de
Gràcia. Gràcia Cap a on Vas

Quina ràbia ens ha fet que en Lluís ens hagi hagut 
de deixar d’aquesta manera. Es perd a la nit del 
temps la seva participació en el moviment veïnal 

de la Vila. Des dels orígens de l’Associació Sector Plaça 
Lesseps, encara que aleshores estava més posat en al-
tres “guerres”. Perquè aturat, aturat, no en va estar mai. 
Més aviat, si alguna cosa el caracteritzava era que sem-
pre estava amb diversos afers simultàniament.

En Lluís va ser l’autor d’un contestat Pla especial de 
reforma interior de la Vila de Gràcia, més conegut com 
PERI de Gràcia. Va ser un episodi curiós. Abans que els 
processos participatius estiguessin a l’ordre del dia, el va 
fer per iniciativa pròpia. Als anys vuitanta del segle pas-
sat, aquell PERI va tenir el suport de l’Ateneu Llibertari 
i d’organitzacions maoistes i trotskistes. Certament, 
el pla era radical, en voler convertir en espais públics 
molts interiors d’illes de cases de la Vila i en qualifi car 
força espais per a equipaments, plantejant sempre, això 
sí, el reallotjament del veïnat dins el barri. Va ser dur el 
plenari del Consell de Districte on, davant d’una part del 
veïnat afectat, i de propietaris del sòl també, que s’opo-
saven al PERI, l’Associació de Veïns Vila de Gràcia el re-
colzava. No estàvem acostumats a situacions així. 

Quan a la plataforma Una altra Plaça Lesseps és pos-
sible un dels membres de la comissió el va titllar d’or-
xatero, com volent dir que aigualia la lluita... Quina ca-
gada. Si una altra cosa tenia en Lluís és que era tossut a 
base de bé. Prou que ho sabien a l’Ajuntament. La bona 
fama de no transigir se l’havia ben guanyada. Defensor 
aferrissat de la bicicleta, quan la reivindicació de la paci-
fi cació del trànsit de la ronda Mitre i travessera de Dalt, 
es va posar com una moto quan l’Ajuntament va refusar 
que el traçat del carril bici passés per la nova urbanitza-
ció. A les reunions de Pi i Margall ja no hi vas poder anar. 
En Lluís va estar des de l’origen a Gràcia Cap a on Vas. 
En el procés de reivindicació del Pla d’usos. En l’oposi-
ció a l’hotel al Deutsche Bank. En el debat sobre l’Abace-
ria. Sempre anava bé tenir-lo, per tenir arguments sòlids 
des del punt de vista tècnic. Com que sempre coneixia 
la persona adequada, la convencia perquè ens ajudés. 
Així de rigoroses han estat les al·legacions que hem fet. 
En tantes mogudes has estat que et trobarem a faltar; a 
les reunions, quan a una hora clavada marxaves, com la 
Ventafocs. Lluís, sempre Brau. Fins al fi nal.

Lluís, sempre Brau

In me-
mòriam
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La residència d’avis del 
carrer Gran, on hi havia 
el CIRE, obrirà al juny
El grup La Vostra Llar, amb set centres a Catalunya, ultima la 
reforma amb 40 places de residència i 10 de centre de dia

Albert Balanzà

D otze anys després de ser 
desallotjat pel Centre 
d’Iniciatives per a la Re-
in serció (CIRE), organis-
me de la Generalitat que 

es dedica a la formació de perso-
nes internes en presons, el mo-
dern edifici del número 226 del 
carrer Gran, amb la seva carac-
terística cantonada postmoder-
na arrodonida, ja està enllestint 
detalls per obrir al juny com a 
nova residència d’avis. El grup La 
Vostra Llar, que ja compta amb set 
centres a tot Catalunya entre els 
quals al Guinardó de Barcelona, a 
la Rambla de l’Hospitalet, a Blanes 
i a Mataró, ha començat a comer-
cialitzar l’oferta prevista de 40 pla-
ces de residència i 10 places com a 
centre de dia.

La reforma, que a través del 
web del grup ja ensenya les pri-
meres imatges de mostra, va ar-
rencar el passat setembre (vegeu 
L’Independent núm. 683) amb el 
desenrunament interior i la instal-
lació d’un ascensor i ara ja entra 
en la fase fi nal que suposa la culmi-
nació d’un llarg procés i de malde-
caps per a l’Ajuntament. L’edifi ci, 
encara com a CIRE, el 2005 va pa-
tir un atemptat reivindicat per un 
grup anarquista. Després el 2014 
una iniciativa privada va intentar 

La nova proposta, a tocar de 
l’escola Vedruna i a pocs metres 
de l’estació de metro de Fontana, 
recupera la normalitat per a l’es-
pai i en unes dimensions de 1.200 
metres quadrats ofereix 4 habi-
tacions individuals i 18 dobles 
al preu mitjà de 2.000 mensuals. 
Com a element diferenciador, la 
residència del carrer Gran tindrà 
gimnàs, dues terrasses descober-
tes, una terrassa semicoberta i 
una oferta en teràpies alterna-
tives. Entre l’oferta d’activitats 
i lleure de la nova residència 
s’apunta l’aromateràpia, la musi-
coteràpia, les actuacions musicals 
i la teràpia amb gossos.•

arranjar el local en plena febre 
hotelera a través d’un simple as-
sabentat d’obres. Fins i tot els ve-
ïns van denunciar l’ús de l’espai en 
aquests últims anys amb cotxes de 
gamma alta i probable exercici de 
la prostitució de luxe.

La característica cantonada postmoderna de l’edifi ci. Foto:A. B.

Societat

Albert Vilardaga

Més de 3.700 quilòmetres separen la Vila de 
Gràcia de Bohye, a tocar d’Accra, la capi-
tal de Ghana, on viu la gracienca Núria 
Badiella que ha engegat un projecte soli-
dari amb l’objectiu d’ajudar les dones més 

necessitades de la zona. La Núria, que es dedica a la 
protecció de la fauna salvatge, i el Phillip, el seu xicot, 
volen obrir una granja de cargols gegants africans, un 
animal molt més gran que el que hi ha a Catalunya. Els 
cargols africans són una aportació de proteïna molt 
saludable per a les persones i volen que serveixin per 
pal·liar la pobresa, la malnutrició, i per proporcionar 
oportunitats a les dones més desafavorides.

Per aconseguir tirar endavant el seu projecte, la 
Núria i el Phillip estan buscant fi nançament a base de 
donacions particulars. A través de la ONG, Africa Youth 
for Peace and Development, busquen aconseguir els di-
ners necessaris per poder construir la granja i començar 
ajudant a les primeres 5 dones. 

Les persones interessades en col·laborar en el pro-
jecte ho poden fer entrant a la pàgina web www.global-
giving.org/projects/economic-empowerment-of-rural-
women-snail-farming •

Els cargols gegants, 
una sortida per les 
dones de Bohye 
El projecte solidari a Ghana busca 
fi nançament amb donacions 

Núria Badiella, amb les dones de Bohye Foto: Cedida

L’edifi ci ha estat 
dotze anys sense 
activitat clara, i 
amb el CIRE va 
patir atemptats
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V. Martínez: “Ni la gespa 
ni el llum ni la seguretat, 
l’Ajuntament no fa res”
“Umbro ha promès que l’equipació de la temporada que ve 
arribarà a punt”, diu el president de l’Europa fent balanç

A. Vilardaga / A. Balanzà

Amb poc més d’un any 
de mandat a l’esquena, 
el president del Club 
Esportiu Europa, Víctor 
Martínez, fa balanç dels 

temes d’actualitat del club. 

 Veus l’equip classifi cat pel playoff ?
 Ho tenim a prop,  queden 8 jorna-
des i estem a 4 punts del 4t classi-
fi cat,  és complicat però no és gens 
descartable. Crec que tindrem op-
cions fi ns al fi nal.

 Contents amb la tasca que està 
fent el Joan Esteva? Renovarà?
 El Joan és un bon entrenador,  un 
bon professional,  una persona 
excel·lent,  i estem molt contents 
amb la seva tasca. No ha renovat, 
 hem tingut una primera presa de 
contacte,  i després de la Setmana 
Santa seurem a parlar de la seva 
renovació.

 Econòmicament el club es podria 
permetre un ascens de categoria?
 Tots els equips que estan a Segona 
B expliquen que és una categoria 
defi citària i tenim casos propers 
d’equips que han pujat i han tornat 
a baixar l’any següent amb conse-
qüències dràstiques. Si arriba el 
moment de pujar,  haurem de fer 
un pensament,  però si s’assoleix 
l’ascens,  competirem a Segona B.

 Quin és el suport econòmic que te-
niu per part de l’Ajuntament?

permeti descongestionar el Nou 
Sardenya i intercanviar jugadors.

 Quan vau arribar, el club estava 
en fallida tècnica. Ccom està ara?
 El principal problema econòmic 
que tenim és amb l’Ajuntament, 
 amb el pagament de l’IBI i de la 
taxa metropolitana. Ara s’hi ha su-
mat l’IBI del camp de l’Àliga, que 
ja no gestionem, del últims quatre 
anys. Ho fraccionarem en tres anys, 
 però són 18.000 euros. Tenim deu-
tes endarrerits, multes d’hisenda 
per l’IRPF i judicis amb extreballa-
dors. Però no tot són males notíci-
es: hi ha les subvencions de la FCF i 
hem salvat socis 1907 i acords amb 
patrocinadors xinesos.

 Què ha fallat amb Umbro?
 Els terminis de subministrament.
No ho van complir,  va arribar tot 
tard,  tot barrejat i va provocar llar-
gues cues. Hem creat un proble-
ma molt important a les famílies 
que ho han patit i aprofi to per de-
manar disculpes. Hi hem tornat a 
parlar amb ells i s’han compromès 
que l’equipació de l’any que ve ar-
ribarà a punt. 

En l’últim partit amb el Barça B 
es van encendre bengales. Multa.
Sí, una altra despesa. Sort del dele-
gat, però l’àrbitre ho va posar a l’ac-
ta. La sanció ha arribat: 125 euros.

El Sant Andreu ja no permet fu-
mar. És partidari de prohibir?
Hi ha senyals al camp que ho diuen, 
però em sembla bé insistir. .•

Víctor Martínez trepitjant la gespa del Nou Sardenya Foto: Albert Vilardaga

 L’Ajuntament no s’implica en res. 
Argumenten que hi ha molts clubs 
a la ciutat,  però ni ens ajuden ni 
ens han ajudat mai.

 Però ara estem parlant fi ns i tot 
d’una qüestió de seguretat.
 Darrerament estem tenint proble-
mes d’intrusió a les nits,  sobretot 
el cap de setmana. Al bar han robat 
7 o 8 vegades en l’últim mes i mig. 
Salten el mur del camp i ens hem 
trobat vidres trencats,  les xarxes 
de les porteries tallades,  i fi ns i tot 
van tacar la gespa.

 Quines són la resta de carpetes 
pendents amb l’Ajuntament?
 L’enllumenat del camp està total-
ment desfasat. Qquan hi ha par-
tits de nit els llums es fonen,  tenen 
un consum molt alt i contaminen 

molt. La gespa es va canviar fa 8 o 
9 anys,  que és el temps que acos-
tuma a durar,  però amb l’ús que li 
donem nosaltres ja toca.

 Hi ha esperança de millora?
 Nosaltres ho hem fet saber i n’han 
pres nota,  darrerament han vingut 
els Mossos,  la Guardia Urbana, 
 gent del IBE i del Districte. Més 
no podem fer.

 Com heu pensat de revertir la situ-
ació que va suposar la pèrdua de la 
gestió del camp de l’Àliga?
 Hem començat a establir contac-
tes amb el CD Carmel. He contac-
tat amb el seu president,  però no 
tenim res en ferm,  no ens hem re-
unit,  no sabem a quin acord po-
dem arribar,  però tenim la volun-
tat d’arribar a una entesa que ens 

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 30
Pobla de Mafumet 0 - 0 CE Europa
1. Espanyol B...................... 78 punts
8. Europa ........................... 45 punts
Jornada 31
25/03 (12:00h) RCD Espanyol B - 
CE Europa

Segona Divisió Nacional 
Femenina
Jornada 22
CE Europa 4 - 2 AD Son Sardina
1. FC Barcelona B ..............51 punts.
6. Europa .......................... 37 punts.
Jornada 23
25/03 (16:00h) FC Levante Las 
Planas - CE Europa

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G2)
Jornada 20
AD Torreforta 94 - 104 Vedruna 
Gràcia
1. SESE ........................................ 17-3
12. Vedruna Gràcia.................... 7-13
Jornada 21
24/03 (19:30h) Vedruna Gràcia - 
CB Santfeliuenc

Primera Catalana Masculina (G1) 
Jornada 22
CN Terrassa 61 - 52 Safa Claror
CB Àguiles 42 - 51 Lluïsos de Gràcia
(J23) Safa Claror 58 - 65 CB IPSI
1. CB Ripollet ............................. 22-0
2. Lluïsos de Gràcia ................... 18-4
11. Safa Claror ............................ 9-14
Jornada 23
24/03 (18:00h) Lluïsos de Gràcia - 
AB El Vendrell A

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 22
Bàsquet Olesa 72 - 84 UE Claret
1. AESE ....................................... 18-3
9. UE Claret ............................... 11-11
Jornada 23
25/03 (12:00h) UE Claret - BC Tecla 
Sala

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 22
Lluïsos de Gràcia 46 - 52 CB Grup 
Barna
Safa Claror 55 - 38 Bàsquet Cervera
1. Joventut Les Corts B ............. 18-4
8. Lluïsos de Gràcia .................12-10
10. Safa Claror ..........................10-12
Jornada 23
24/03 (18:00h) Bàsquet SAMA 
Vilanova - Lluïsos de Gràcia
24/03 (18:00h) CB IPSI - Safa 
Claror

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 19
CN Catalunya 6 - 12 Real Canoe
1. CN Atlètic Barceloneta ........ 54 p.
9. CN Catalunya ........................12 p.
Jornada 20
24/03 (12:00h) Automotor 
Canarias Echeyde - CN Catalunya

Primera Divisió Femenina
Jornada 15
CN Catalunya 11 - 9 WP 98.02
1. CN Catalunya ........................36 p.
2. Concepción-Ciudad Lineal . 34 p.
Jornada 16
07/04 (17:00h) CDN Boadilla - CN 
Catalunya

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 9
Barberà 6 - 4 CE Tres Peons
1. Colon Sabadell Chessy ......60,5 p.
7. CE Tres Peons ....................... 44 p.
Ronda 10
07/04 CE Tres Peons - Sant Josep

Breus

Robert Vilella, 
homenatjat 
a la Gala del 
Patinatge Català

El coordinador de 
l’Hoquei Claret, Robert 
Vilella, va rebre el passat 
16 de març un afectuós 
homenatge a la Gala 
del Patinatge Català, 
com a reconeixement 
dels campionats del 
món aconseguits l’any 
1964 i 1966, i per la seva 
dedicació cap a aquest 
esport. La Federació 
Catalana de Patinatge 
també va homenatjar 
Vilella per considerar-la 
una persona capdavantera 
en la potenciació, el 
coneixement i la difusió 
dels esports de patinatge.

El ‘Cata’ pot 
segellar la 
permanència a 
les Canàries
El CN Catalunya visita 
el dissabte la piscina del 
Canàrias Echeyde amb 
l’objectiu d’aconseguir 
la permanència de 
forma matemàtica. Els 
graciencs tenen 4 punts 
més a la classifi cació que 
l’equip local, quan només 
queden 3 jornades per 
disputar-se. Si els del Tato 
Garcia aconsegueixen la 
victòria, tindrien 7 punts 
d’avantage quan només 
quedaran 6 punts per 
disputar-se.
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La salvació del Vedruna 
passa per Penitents
A sis jornades pel fi nal, els verds reben el Santfeliuenc, un 
rival directe en la lluita per sortir de la promoció de descens

El Vedruna va caure a Sant Feliu per 98 a 82. Foto: Arxiu

A. V

L ’equip que entrena Sunyol 
Costa ho ha tornat a fer. 
Tercera victòria en sis par-
tits, i en totes elles els verds 
han superat els 100 punts 

i els 10 triples. Resten només sis 
jornades de lliga que marcaran si 
el Vedruna haurà de jugar la pro-
moció de descens per poder sal-
var la plaça a Copa Catalunya, o 
bé es guanyarà el dret a jugar un 
any més a la màxima categoria del 
bàsquet català de forma directa. 
Després de 20 jornades, els graci-
encs sumen 7 victòries i es troben 
a un sol triomf dels equips situats 
fora de la promoció de descens.

Un dels partits marcats en 
vermell al calendari és el de dis-
sabte, a 2/4 de 8 del vespre, al 
Poliesportiu Josep Maria de 
Sagarra, de Penitents, on els verds 
rebran el Santfeliuenc. Un par-
tit més, la principal amenaça del 
Vedruna serà l’encert de Francesc 
Pascal, que en les últimes jornades 

s’ha convertit possiblement en el 
jugador més determinant de la 
lliga, ben acompanyat pels pivots 
Luis González i Ignasi Juni.

Els visitants són una de les de-
cepcions de la temporada, des-
prés de molts anys sent una de 
les referències de la Lliga EBA, la 
temporada passada van perdre la 

categoria i aquest any no han com-
plert les expectatives i han tingut 
una trajectòria molt irregular. 
Malgrat tot, són un equip perillós 
que compta a les seves fi les amb 
el veterà José Manuel Coego, amb 
12 anys d’experiència a la lliga LEB 
OR, la segona divisió del bàsquet 
espanyol. •

A. V.

Els entrenadors del Vedruna Gràcia van rebre la 
setmana passada una visita molt especial, la de 
Nico Van den Bogaerd, director d’scouting dels 
Miami Heat de l’NBA, que va compartir amb 
tots ells l’experiència de treballar a la millor lli-

ga del món. Van den Bogaerd és belga, però resideix a 
Catalunya i la seva feina per l’equip de Florida és con-
trolar el mercat de joves promeses de cara a futures in-
corporacions als Heat.

L’acte no va acabar aquí, després d’un extens torn de 
preguntes, la família ver-
da va aprofi tar per cele-
brar el 20è aniversari de 
les estades de Setmana 
Santa que organitza el 
club i que any rere any 
han augmentat la seva 
tradició. També es va pre-
sentar el disseny de la sa-
marreta guanyadora de 
les estades d’aquest any.

Per últim, els verds anunciaven una sorpresa fi nal, i 
van presentar la nova segona equipació, de color blanc, 
amb petites franges verdes verticals i amb l’estampat 
Vedruna Gràcia a la part davantera. Aquesta presentació 
ha de servir perquè a partir d’ara, tots els equips del club 
unifi quin la segona equipació quan sigui necessari.•

El Vedruna suma 
experiència de l’NBA 
Nico Van den Bogaerd, scout 
de Miami Heat, visita el club

Els verds 
presenten la 
nova segona 
equipació

Esports



L’Independent de Gràcia
23 de març de 2018

10 Opinió

Editorial

BCN, on és el Nou Sardenya?

Aquesta setmana el diari As s’ha despatxat amb un reportatge alarmis-
ta sobre clubs de futbol en risc de desaparició, entre els quals l’Euro-
pa. Al text, el clàssic recordatori de la fundació de la Primera Divisió 

amb els escapulats plantant cara al Reial Madrid i al Barça, i poca cosa 
més. On és el risc de desaparició? Hi és? Aquesta setmana a l’Independent, 
després d’algunes setmanes de bones notícies en resultats, males notícies 
en subministrament d’equipació, dimissió d’un directiu i opinions dures 
de socis, hem volgut donar veu en justa compensació a favor de l’equili-
bri informatiu, a la persona que té tota la informació del club: el president 
Víctor Martínez. L’Europa no desapareix, ni de bon tros, però és un club en 
difi cultats econòmiques que qualsevol episodi li complica la progressió.

Un any després d’assumir el càrrec i d’haver obert totes les carpetes es-
perades i inesperades, i suportant encara pells de plàtan que li van posant 
opositors que no li perdonen la crítica ferotge que ell mateix exercia fi ns 
l’any passat, Martínez ha detallat amargament la inoperància de l’Ajun-
tament per fer-se càrrec de situacions que en qualsevol municipi estari-
en resoltes: l’enllumenat antic i contaminant, la gespa malmesa per l’ús 
intensiu que suporta d’una de les millors escoles de futbol base de l’Estat, 
els greus problemes de seguretat dels últims mesos (amb robatoris cons-
tants, mal estat dels vestidors, botellot nocturn a l’interior del camp...). 
Ni una solució, i més complicacions: a l’IBI i les taxes metropolitanes del 
Nou Sardenya se li afegeix ara els mateixos impostos, per primer cop, re-
clamats pel Camp de l’Àliga, dels últims quatre anys, quan fa un any que el 
club va perdre la gestió del seu segon camp, a la plaça Alfons Comín.

El Club Esportiu Europa té problemes de cohesió social, li costa mol-
tíssim també generar una imatgeria col·lectiva perquè Gràcia se’l faci seu 
i no va sobrat de competitivitat per pujar amb garanties a Segona B. Per 
això li marxen jugadors, que amb els diners que deixen almenys es pot ta-
par algun forat dels deutes. Però el més greu, sens dubte, és la desídia d’un 
Ajuntament que passa olímpicament del club amb l’excusa del cafè per a 
tots. Sí, cafè per a tots per a un fundador de la Lliga; cafè per a tots quan no 
hi ha clubs del mateix nivell a tots els districtes; cafè per a tots per a qui no 
li interessa l’esport. De fet, l’alcaldessa ha estat desenes de vegades convi-
dada al Nou Sardenya, i encara és hora que respongui.•

Els graciencs han estat aquests dies notícia a la premsa 
comarcal amb dos exemples que tenen origen en la Festa 
Major del Bicentenari: en primer lloc, la Fundació ha arribat 
a un acord amb Sallent per guarnir amb quatre elements di-

ferents el carrer de Cos en les pròximes festes del 31 de maig al muni-
cipi, amb el suport de l’institut Llobregat, que ja guarnia aquell espai 
l’any passat; en segon lloc, els bipregoners del Bicentenari, Roger de 
Gràcia i Agnès Busquets, seran els protagonistes d’una campanya tu-
rística de l’Empordanet, Visit L’Empordanet, que pomociona els petits 
pobles medievals d’aquesta zona de l’Empordà. 

El
depen-

dent

Cartes al director

Educació i valors 

Han passat ja uns dies de la vaga femi-
nista i la manifestació que va tenir lloc a 
Barcelona i a d’altres ciutats d’Espanya. 
Crec que va ser una jornada històrica que 
va mobilitzar molts sectors de la població 
i que va servir, alhora, per posar en evi-
dència determinats valors que avui en dia 
encara necessitem desterrar de la nostra 
societat, en el cas que en volem una altra, 
una de més justa i solidària. Em va alegrar 
enormement que a moltes escoles i ins-
tituts moltes professores i els professors 
donessin suport a la jornada reivindicativa 
i d’una manera explícita ho compartissin 
amb l’alumnat, explicant les seves raons, 
la seva voluntat d’anar a la vaga i els per-
quès. Seguim, doncs, amb la lluita diària. 

Núria Gómez 

Pensions paupèrrimes
El juny passat el PP afi rmava que si 
Catalunya es feia independent molts 
catalans no cobrarien la jubilació. 
Paradoxalment això no encaixa amb els 
fets actuals: milers de pensionistes a 
Espanya protagonitzen manifestacions 
queixant-se d’unes pensions paupèrri-
mes. El Govern espanyol s’està endeutant 
amb fi nanceres per tal de pagar avui dia 
als jubilats. L’Estat espanyol no pot pagar 
ni les pensions vigents ni unes de millors 
als seus jubilats, siguin o no independen-
tistes. I què se n’ha fet del Fons Acumulat 
de la Seguretat Social? Doncs el PP se l’ha 
polit en assumptes aliens a la jubilació dels 
espanyols. Potser al fi nal tindran raó els in-
dependentistes: si abandonen Espanya sí 
podran cobrar la jubilació.

 D. Rabadà i Vives

Fe d’errates. En el número 701, en la notícia 
referent a la creació del nou Esbart Vila de 
Gràcia esmentàvem erròniament els hora-
ris d’assajos. Els correctes són: dimarts a les 
17.30 h (de 2 a 8 anys), dimecres a les 19.00 
h i divendres a les 17.30 h (juvenils) i dijous a 
les 21.15 h (cos de dansa).

Ull de 
dona

Conxa Garcia

El Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat pretén fomentar 
els drets i el benestar d’aquestes per-

sones per assolir la seva participació ple-
na i la igualtat d’oportunitats. Enguany 
es va denunciar la situació d’aquest col-
lectiu i en concret de les persones amb 
discapacitat intel·lectual, que tenen un 
risc molt més alt de patir violència físi-
ca, psicològica i sexual. Segons un estudi 
de la UB i la Fundació Vicky Bernadet, 5 
de cada 10 dones enquestades amb dis-

capacitat intel·lectual han patit abusos 
sexuals. La majoria dels casos es donen 
en el seu entorn més proper. Es demana 
prevenció, protecció i que es denunciïn 
els culpables, ja que encara que sem-
bli impossible, la seva pròpia família no 
els fa costat en situacions greus, com 
ara la violació per part d’un dels seus 
membres. Israel Belchi, de la Fundació 
d’Entitats de la Discapacitat Intel·lectual 
de Catalunya, explica el que pensa la 
gent amb discapacitat quan es troba en 
aquests casos. “Si he crescut i no se m’ha 
tingut mai en compte, ni el que menjo, ni 
la roba que porto ni moltes decisions de 
la meva vida, com m’han d’escoltar quan 
explico una cosa tan grossa com aques-
ta amb totes les implicacions que té?”. 
Donem visibilitat i suport a aquest col-
lectiu i a les entitats que els recolzen i en 
reivindiquen els drets.•

Discapacitat i abusos

La majoria dels casos 
es donen en el seu 
entorn més proper; 
demanen més protecció
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Què en 
penseu 
que tanquin 
comerços 
històrics?

Josep Nortes 
Comerciant Localima

Que tanquin els comerços és lleig 
perquè treu la vida de barri, es fa 
fred. És una llàstima. Hauríem de sa-
ber per què tanquen, si les coses no 
van tan bé com ens expliquen... 

Cristina Pastor 
Comerciant Delirio

Em sembla una pena perquè es per-
den botigues molt originals i pròpi-
es d’aquí. A més els supermercats 
que estan posant no són del mateix 
estil que el barri, són més de grans 
cadenes. Es perd molta riquesa a 
Gràcia i mira que és de les parts 
més autèntiques de Barcelona. 

Andrea Cauchioli 
Comerciant Andrea Cauchioli

A Gran de Gràcia hi havia quatre bo-
tigues que m’agradaven molt, aquí 
al voltant també han tancat dues... 
Soc molt conscient d’això i em fa 
molta pena. Hi ha molts factors que 
han interferit en això com la crisi 
política i l’econòmica, la pujada de 
lloguers i l’especulació immobiliària.

Alexandra Artero 
Comerciant Biscuit

És terrible. Fa un any que estem aquí 
i la gent vol coses econòmiques i de 
Barcelona. És complicat perquè tots 
busquem coses econòmiques però 
també volem qualitat. Pel comerci-
ant és molt difícil, nosaltres haurem 
de marxar també. 

per Paula Erill



L’Independent de Gràcia
23 de març de 2018

11Opinió
La 

setmana

Pa i circ, si us plau

Albert Balanzà

Ja no poso el TN si no està molt avan-
çat, quan toca escoltar les no-notíci-
es d’esports o de cultura. Ja no escol-

to la ràdio com un psicòpata al punt dels 
butlletins informatius, a tothora, només 
llevar-me, en cap de setmana, tornant de 
qualsevol escapada. Ja no compro diaris, 
encara que els fullejo i m’entretinc en 
les pàgines de ciència, on aprenc alguna 
cosa. Ja no miro els diaris digitals amb 
aquella fruïció de trobar l’anàlisi política 
o les claus que m’orientin en el desgavell 
internacional. Com diu l’estimat Manolo 
Garcia, estic de vacances. Com diu l’es-
timat Quimi Portet, em manipulo la re-
alitat per ser més feliç [Per cert, l’astre 

presentava disc aquest dimarts al Bar 
Viu del carrer Perla, just davant de la re-
dacció de l’Independent].

M’apassiona tot allò del que avui re-
nego informativament. És mentida que 
no miri ni llegeixi ni escolti, però ho faig 
sense ganes perquè necessito distreu-
re’m, i perquè n’estic fi ns als collons de 
moltes coses, dels enterradors del perio-
disme i dels carronyaires que han domi-
nat les agendes per sobre de la dinàmica 
acceptable que teníem els periodistes de 
viure i veure només per buscar notíci-
es exclusives i explicar-les als lectors. A 
l’Independent ho continuem fent, i m’es-
timo tots els protagonistes polítics, soci-
als, econòmics, científi cs, esportius, cul-
turals, que surten a les nostres pàgines. 
Deploro la gran majoria d’aquells que 
vaig fer sortir a les pàgines dels diaris 
generalistes on vaig treballar.

Com molts de vosaltres, necessito dis-
treure’m. He tornat a comprar discos, a 
anar a concerts, a anar a futbol, a llegir 
llibres plens de grisos com ‘La primave-
ra de Munich’, de Jordi Amat, on ningú 
és totalment bo ni totalment dolent. Pa 
i circ, en diran alguns, però lluny de se-
gons quines pistes plenes de pallassos.•

Opinió convidada

La Revolta de les Quintes, 
orgull de tothom (menys 
del govern del Districte)

La revolta va néixer fa 12 anys de la mà dels trabucai-
res i de l’estimat Albert Cortés. Cada any, els graci-
encs i gracienques som cridats a participar d’una de 

les poques recreacions històriques existents, on a més, 
el protagonisme recau en les dones, en totes les gracien-
ques que van sortir a defensar la dignitat del seu poble 
enfront dels abusos i la incompetència del poder.

La Revolta és orgull de tots els ciutadans i ciutadanes. 
De tots, menys del Govern del Districte...

El Districte va decidir posar fi  a l’obra d’art efímera 
que havia estat lluint a la façana de la seu del Districte 
des de la darrera Festa Major amb motiu del Bicentenari. 
Fins aquí res a dir. Ara bé, el moment triat per fer-ho ha 
estat aquest mes amb la previsió de fi nalitzar la feina al 
maig. Aquest fet, totalment evitable, ha posat en risc la 
recreació d’enguany, ja que la seu del districte és un ac-
tor co-protagonista de la revolta. Aquesta falta de sensi-
bilitat ha fet enfadar, amb raó, a tota la gent que estima i 
sent orgull de la revolta.

El fet és que cada any es celebra la recreació per les 
mateixes dates, dins de la setmana de la indepèndencia 
on castellers i diferents colles de cultura popular tenen 
les seves diades populars. El govern és coneixedor (o hau-
ria de ser-ho, per competència) del calendari festiu de 
Gràcia. A més, el calendari festiu és objecte de seguiment 
i debat en les comissions de cultura del Districte, inclo-
ent-hi la diada de trabucaires (on hi ha cabuda la revolta 
de les quintes). L’aparició de la bastida i la posterior con-
fi rmació que estarà present el dia 15 ha sigut un gerro 
d’aigua freda pels que fa dies que treballem en la seva or-
ganització, desanimant a molts dels graciencs i gracien-
ques anònims que hi participen, fi ns al punt de plantejar 
la seva suspensió enguany. “La revolta no es farà” era el 
clam general quan es va conèixer la notícia.

Malgrat tot, els organitzadors i organitzadores de la 
revolta i els participants, amb opinions dispars, hem de-
batut i acordat fi nalment fer la revolta afegint modifi ca-
cions d’escenes, reintrepretacions de text i més temps 
de voluntariat del conjunt de participants. Hem optat 
perquè no hi hagi més despeses. La proposta alternativa 
era posar una segona bastida per simular el balcó, però a 
part de perillosa i maldestre, pensem que l’error no ha de 
costar més diners a la ciutadania. Tanmateix demanem 

que se’ns asseguri que no hi haurà cap risc de seguretat 
amb la bastida. 

Farem la revolta i ho farem per dos motius. En pri-
mer lloc, per la seva naturalesa reivindicativa, donats els 
temps que vivim, cal recordar-nos com la ciutadania va 
posar en escac el poder (tot i perdre). I segon lloc, perquè 
creiem que organitzar la revolta, malgrat tot, és la mi-
llor resposta que podem donar al menyspreu que ha fet el 
Govern del Districte. •

Trabucaires i Revolta de les Quintes

La recreació de la Revolta mantindrà la data. Foto: Arxiu

Com molts de 
vosaltres, necessito 
distreure’m. He tornat 
a comprar discos

Farem la revolta per la seva 
naturalesa reivindicativa, pels 
temps que vivim; cal recordar-
nos com la ciutat que va posar 
en escac el poder (tot i perdre). 
I perquè és la millor resposta 
al menyspreu del Districte
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Gràcia il·lustrada
Gràcia il·lustrada. 31 racons graciencs és un recull d’il·lustracions de Cèlia Vallès i Pi dels llocs més 
emblemàtics de l’antiga vila del Pla de Barcelona, amb textos de Josep Maria Contel, i pròleg del conseller 
de Cultura Lluís Puig. Com si fos un itinerari guiat pels carrers i places de l’antic municipi, el lector va 
descobrint la personalitat i el tarannà urbà d’una comunitat humana plena d’història. 31 racons que ens 
ofereixen la vitalitat de l’ànima d’una vila que no vol perdre les seves arrels i preserva amb força el seu 
passat tot vivintlo en el present i projectant-lo cap al futur. És l’orgull de seguir baixant a Barcelona.

Cèlia Vallès Pi (Barcelona, 1947) ha dedicat més de 40 
anys de la seva vida a la creació. Des dels seus inicis a 
l’Escola Massana i durant tota la seva vida professional 
ha desenvolupat tasques de direcció d’art i creació gràfi -
caper al sector de la comunicació i editorial a Catalunya. 
Durant els últims 10 anys la seva obra ha estat orienta-
da a la pintura i a la il·lustració digital, i ha col·laborat 
amb importants organismes de la cultura catalana. És 
membre de l’Associació de Dones Pal·las Atena i del Grup 
de Pintors de Sant Andreu, amb el qual ha participat 
en diverses exposicions col·lectives. És autora de les il-
lustracions del llibre Sant Andreu de Palomar il·lustrat. 
31 racons andreuencs, el seu primer treball bibliogràfi c.

Josep Maria Contel i Ruiz (Gràcia, 1952) és historiador 
d’història local, estudiós de la construcció de refugis 
antiaeris de la Guerra Civil i del món de la cultura tradi-
cional i festiva, fotògraf i president del Taller d’Història 
de Gràcia Centre d’Estudis. És director del refugi anti-
aeri de la plaça del Diamant i de la Finca Sansanvaldor. 
És autor i coautor de diversos llibres, entre els quals 
destaquen: Gràcia, temps de bombes, temps de refugis. 
El subsòl com a supervivència (2008); La Festa Major 
de Gràcia vista pels fotògrafs Ramírez (2011); L’Abans 
de Gràcia. Recull gràfi c (1869-1976) (2013); El campanar 
de Gràcia: símbol i testimoni d’una vila (2015); Gràcia 
desapareguda (2017); L’etern efímer Gràcia 200 anys de 
festa (2017), entre altres llibres.

biografía

Casa Vicens

E l 1883 en un solar de la 
cantonada del carreró de 
Sant Gervasi —avui, car-

rer de les Carolines— amb 
la riera de Cassoles —avui, 
avinguda del Príncep d’As-
túries— l’arquitecte Antoni 
Gaudí construïa la seva prime-
ra casa al Pla de Barcelona, i 
més concretament, a la vila de 
Gràcia. Coneguda com a Casa 
Vicens, va ser un encàr-
rec de Manel Vicens 
i Montaner al jove 
arquitecte de Reus, 
una casa d’estiueig 
amb tocs orientals i 
mudèjars.

Finca Sansalvador

Segons la documentació d’aquest projecte, a fi nals de la dècada del 1900, Antoni Sansalvador va com-
prar un solar de forma allargada i amb un fort pendent, en el qual, a la part de dalt, estava prevista 
l’obertura del carrer Pineda, al costat d’on avui hi ha el parc de la Creueta del Coll. El 1909 l’arquitecte 

Josep Maria Jujol rebia 
l’encàrrec del seu propi-
etari per construir-hi 
una residència d’estiu 
amb un jardí de mun-
tanya, així com un pa-
velló destinat a acollir 
el porter. En un mo-
ment donat, la fi nca 
va canviar de mans 
i el nou propietari, 
el doctor Salvador 
Sansalvador, va des-
cobrir que l’aigua del 
pou que s’havia obert 
dins d’aquesta tenia 
traces de radi. Aquest 
fet va fer replantejar 
tot el projecte de la casa 
inicial.

Auto-òmnibus Vallcarca-Coll

Antiga sala d’espera de 
la línia d’autobús Plaça 
Lesseps-Coll, inaugurada el 

12 de setembre de 1925, poc des-
prés d’entrar en servei el pont 
de Vallcarca. Era explotada per 
la companyia Servicio Público 
Auto-Ómni-bus Vallcarca-Coll 
S.A., societat a la qual es van sumar 
diferents propietaris del barri del 
Coll. La línia estava servida per dos 
autobusos Chevrolet i tenia les ofi -
cines al carrer de Funoses-Llussà. 
Amb un preu entre 15 i 30 cèn-
tims, el seu itinerari era República 
Argentina-pont de Vallcarca-
passeig Mare de Déu del Coll.
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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)
 
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 23 de març 
Tallers: Balls i Photocall Reivindicatiu pel 
Dia Internacional de les Dones. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 16.30h

Taller: Grup de Mitja Subversiva. Dia 
Internacional de la Dona. 
Llibreria la Caníbal (Nàpols, 314), a les 17h 

Lletra petita - Tallers de descoberta: Taller 
de pictoescriptura, a càrrec de Voxprima. 
aller adreçat a nois i noies de 9 a 12 anys.
Biblioteca Jaume Fuster a les 18 h 

Tallers: Què es mou a la Fontana? (K-POP, 
guitarra, hip-hop, capoeira, manga).
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 190 
– 192), a les 18h 

Cercavila: Colles de Cultura de Gràcia. 
CAT (De Pl. de la Vila al CAT), 20.30h
 
Concert: Cloenda del Tradicionàrius amb 
CCG. A l’Aire i Big CAT de música llatina. 
CAT (Pl. Anna Frank), a les 22.30h 

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

Concert: Dona Cançó, amb Claudia 
Cabero i Esmeralda Freire. Dia 
Internacional de la Dona. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22h

Dissabte 24 de març
Taller familiar: Pintem amb xocolata. 
Mercat de l’Estrella (Pi i Maragall, 73 -75), 
a les 11h 

Patis oberts: Dinamització Educativa.
Escola Reina Violant (Trilla, 18-20), a les 
12h 

Concert: Pacífi co.
L’Helio (Ramón y Cajal, 70), a les 13h

Teatre: Dues dones que ballen, de 
Josep Maria Benet i Jornet, a càrrec de 
Dinàmics Teatre. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h 

Concert: Caravan 222.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21h

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

Diumenge 25 de març
Espectacle familiar: La Sireneta, el mu-
sical.
Teatreneu (Terol, 26), a les 17 h 

Teatre: Dues dones que ballen, de 
Josep Maria Benet i Jornet, a càrrec de 
Dinàmics Teatre. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

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

Dimarts 27 de març
Classes de bridge.
Club Ariel (Gran de Gràcia, 26), a les 17 h

T’interessa: International Work Camps. 
Totes les possibilitats que tens per fer un 
voluntariat aquest estiu. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 190 
– 192), a les 18h

Concert: Sweet gipsy swing nights.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.45h 

Dimecres 28 de març
Concert: Loqueterroting Jam session/mi-
cro obert. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21h

Dilluns 2 d’abril
Gimkchallenge. Gimcana per a joves de 14 
a 17 anys. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 20 h 

Dimecres 4 d’abril
Taller d’escriptura expressiva. A càrrec 
d’Ingrid Van Gerven. 4 sessions amb ins-
cripció.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Av. Vall d’Hebron, 65-69), a les 18.15 h 

Presentació de l’exposició Gelem, gelem, 
a càrrec de membres de la Unió de Joves 
Gitanos de Gràcia i de Sílvia Ariza, fotò-
grafa.
La Violeta (Maspons, 6), a les 18 h

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Entitats

Amb el suport de

‘Ay, Carmela’, a l’Almeria Teatre
Els actors Savina Figueras i Frank Capdet encarnen la Carmela i el Paulino 
(“Variedades a lo fi no”), dos còmics que miren de guanyar-se la vida actuant de 
poble en poble, enmig del confl icte de la Guerra Civil, i que una nit creuen les 
línies enemigues sense adonar-se’n. La popular obra de José Sanchis Sinisterra 
es pot veure a l’Almeria Teatre de Barcelona fi ns al 3 d’abril, en un muntatge de 
Victor Alvaro que la companyia Gataro va estrenar l’any 2012. Savina Figueras va 
obtenir el Premi Unnim de Teatre 2012 a la Millor Actriu per la seva Carmela.

Fins al 3 d’abril a l’Almeria Teatre (Sant Lluís, 64) 

Divendres 23 de març
Setmana Groga d’Activitats. Dejuni col-
lectiu contra la repressió i per la lliber-
tat. Estiraments de Lluís Bartomeu i 
Àngels Perbellini. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 10), a les 
10 h 

Setmana Groga d’Activitats: Tot parlant 
d’òpera amb Meritxell Borràs + Comiat. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 10), a les 
18.30

Dissabte 24 de març
Excursió Dia Mundial de l’Aigua: A la re-
cerca de les fonts de Collserola. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 10), a les 
9.30h

Teatre: XXXIè Concurs de Teatre Català. 
Els rústegues. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Concert: Gili – Romaní Hot Jazz Cats.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19.30h

Teatre en galego: Varsania. Furafollas 
Agrupación Teatral.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a 
les 20 h

Diumenge 25 de març 
Cicle Les fronteres no ens fan gràcia: 
Tallers simultanis en reivindicació d’una 
lluita decolonialitzada. Amb Refugiats 
Indignats, Nova Usurpada, Sindicat 
Popular de Venedors Ambulants de 
Barcelona. 
Nova Usurpada (Plaça Nord, 5), a les 12 h

Recomanem
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Breus

Quimi Portet 
presenta ‘Festa 
Major d’Hivern 
al Bar Viu
A.B.

Quimi Portet ha presen-
tat en roda de premsa 
aquest dimarts al Bar Viu 

del carrer de la Perla Festa 
Major d’Hivern (Quisso/Fina 
Estampa), desè disc en solita-
ri i 22è de la seva carrera amb 
grups com Kul de Mandril, 
Los Rápidos, Los Burros i El 
Último de la Fila. La presenta-
ció, quinze dies abans que es-
tigui a la venda a les botigues 
el 6 d’abril, s’ha acompanyat 
d’un petit aperitiu i d’un regal 
per a col·leccionistes: una car-
ta de recomanació del nou disc 
signada per Albert Pla. Els pri-
mers bolos de la gira són el 20 
d’abril a Girona i el 15 de maig 
a l’Apolo de Barcelona.El Bar 
Viu comença així a engrandir 
el seu programa d’activitats: el 
7 d’abril ja hi ha anunciat un 
concert acústic de Marc Grau 
Jr, que presentarà el seu últim 
disc, Summer Wildfi re (Fanatic). 
El primer single, Sungazer, ja 
ha superat les 250.000 escoltes 
a Spotify.

Funció solidària 
de ‘El sistema 
solar’ amb Open 
Arms al Lliure
El diumenge 15 d’abril a les 
20.30h al Lliure de Gràcia 
es farà una segona funció 
de la peça El sistema solar 
que serà solidària amb 
Proactiva Open Arms, 
després que el vaixell 
d’aquesta ONG hagi estat 
immobilitzat i continuï 
retingut en un port de 
Sicília. Davant d’aquesta 
situació, la companyia 
oferirà la funció extra al 
preu únic de 30€ i tota 
la recaptació serà per a 
l’organització. 

Silvia Manzanera

L ’escriptor i poeta Manuel 
de Pedrolo ha estat l’eix 
principal de la celebració a 
Gràcia del Dia Internacional 
del Teatre, que se celebra 

des del 1961 el 27 de març. El dis-
tricte s’ha avançat enguany i l’ac-
te central de l’efemèride ha estat 
aquest dijous 22 a la biblioteca 
Jaume Fuster, amb una lectura 
dramatitzada de Violació de límits, 
dirigida i coordinada per Víctor 
Álvaro, l’ànima de Gataro i l’Alme-
ria Teatre que s’encarrega des de 
fa uns anys de dirigir aquesta ce-
lebració a Gràcia, amb la partici-
pació del Centre, el Cercle, el Casal 
Corpus i els Lluïsos. Durant l’ac-
te també es va llegir el Manifest 
conjunt a proposta de l’Institut 
Internacional del Teatre, a càrrec 
de l’actor Frank Capdet.

La novetat de la diada d’en-
guany és la participació de grups 
de batxillerat de quatre centres 
educatius del districte que han 
treballat amb Víctor Álvaro pre-
parant diverses lectures drama-
titzades de Pedrolo. L’objectiu és, 
segons el Districte, fomentar l’in-
terès pel teatre entre els més jo-
ves i seguir creixent perquè l’any 
vinent més escoles i instituts se su-
min a la proposta.

En el programa específic que 
s’ha editat amb motiu d’aquesta 
celebració es fan ressò de les obres 
que acullen diferents espais de la 
Vila, com ara el Regina i la seva 

Gràcia homenatja 
Manuel de Pedrolo 
en el Dia del Teatre
Grups de batxillerat de quatre centres del districte 
preparen amb Víctor Álvaro lectures dramatitzades 
de l’autor de ‘Mecanoscrit del segon origen’

La celebració gracienca del dia del Teatre a la Jaume Fuster, aquest dijous. Foto: S. Manzanera

aposta pel públic adolescent amb 
La rebel·lió; l’Almeria i l’espectacle 
Barreja, una peça de petit format 
interpretada per Boris Ribas diri-
git per Tortell Poltrona que es pot 
veure diumenges fi ns a l’1 d’abril, 
o les dinous peces del cartell del 
Teatreneu.

A més de la programació tea-
tral específi ca, el dia Mundial del 
Teatre, el 27 de març, diferents sa-
les de la ciutat oferiran una jorna-
da de visites guiades i portes ober-
tes pels diferents espais que sovint 
queden ocults al públic. Els teatres 
locals que participen a la jornada 
són l’Almeria i Porta 4.• 

El Centre estrena ‘Barcelona’, 
de Pere Riera. Després de mesos 
d’intens treball per reduir la 
durada de l’obra però conservant-
ne l’essència, el grup de teatre 
del Centre estrena el 6 d’abril 
‘Barcelona’, sobre els bombardejos 
el 1938 a la ciutat comptal. “El 
tema ens ha colpit a tots”, diu 
Mercè de Haro, ànima del projecte.
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El XXXI Tradicionàrius 
s’acomiada amb dues 
propostes emergents 
i 10.000 espectadors 
Les Colles de Cultura, a l’Aire i la BigCat de Música 
Llatina clouen tres mesos de festival

La BigCat Música Llatina al complet. Foto: Tradicionàrius

S.M. 

L a 31a edició del Festival 
Tradicionàrius, que s’aco-
miada aquest divendres 
després de tres mesos in-
tensos de programació, ha 

registrat uns 10.000 espectadors 
que han pogut gaudir de més de 
60 grups, així com de les 50 ac-
tivitats musicals i culturals del 
cartell, concerts homenatge, pre-
sentacions de nou discos, Folk al 
Mercats o les Vespres dels dime-
cres. La clausura la protagonitza-
rà primer, com ja és habitual, la 
cercavila de les Colles de Cultura 
de Gràcia, a partir de les 20.30h. I 
després, el concert de cloenda pro-
gramat per les 22 h anirà a càrrec 

de dos grups de l’escena folk més 
jove i emergent. Dues propostes 
trencadores que reinventen el 
folk des de la cançó i els ritmes lla-
tins: A l’Aire i la BigCat de Música 
Llatina. 

El grup A l’Aire serà l’encarre-
gat d’obrir la nit amb la presenta-
ció del seu primer disc Entre can-
çons, i ofereixen una aproximació 
a la cançó d’arrel tradicional pas-
sada pel fi ltre de la seva formació: 
veu i quartet de saxos. Una pro-
posta que busca una reinterpreta-
ció actual i molt personal de cada 
un dels temes a partir dels nous 
timbres i sonoritats que ofereix 
aquest format. 

 Per la seva part, la BigCat de 
Música Llatina serà l’últim grup 
que actuï a l’edició d’enguany amb 

la presentació del disc La Sardina 
Llatina. Aquest és un projecte nas-
cut de la voluntat de músics llicen-
ciats a l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC) de crear 
una gran formació instrumental 
moderna a partir de materials tant 
universals com propis de la cultu-
ra catalana. La BigCat està forma-
da per professionals del món del 
jazz, la música moderna i d’altres 
provinents de la cobla i la músi-
ca tradicional catalana. Tots ells 
s’han entès per treballar conjun-
tament amb el mateix llenguatge 
i estil: la música de fusió llatino-
americana. Sota la direcció i obres 
del pianista i compositor Eduardo 
Tancredi, la BigCat explora un re-
pertori modern fusionat amb gè-
neres tradicionals com el joropo 
veneçolà, el tango argentí, el ba-
iao brasiler, el son montuno cubà 
o la sardana catalana. 

I després del Tradi, el Primavera 
Folk 2018. Tanca un festival però 
la programació de música folk i 
tradicional segueix al CAT amb 
el cicle Primavera Folk. Enguany 
es podran escoltar les proposte 
dels grups CatFolkin i Senyor dels 
Llamps (13/04), els Hermanos 
Cubero (20/04), Les Violines 
(04/05), la Magalí Sare (12/05), 
Alkinoos Ioannidis (18/05), La 
Patum al CAT (24/05), la Meritxell 
Nedderman trio (25/05), Roger 
Andorrà (26/05), Arianna Savall 
i Petter Udland (01/06) Falsterbo 
(22/06), i el 17è cicle de concerts La 
Taverna del CAT.•

Paula Erill

Els Cinemes Girona es van convertir dimecres en 
el primer espai de Barcelona que obria les portes 
al Festival Plural +, organitzat per les Nacions 
Unides de Nova York i dirigit per Jordi Torrent. 
Es tracta d’una iniciativa cultural que serveix 

com a plataforma de distribució de vídeos elaborats per 
joves talentosos d’entre 9 i 25 anys en l’àmbit audiovi-
sual. La migració, la inclusió social i la diversitat són 
les temàtiques a les quals han donat veu a través de les 
seves creacions. 

La presentació de l’esdeveniment va estar coordina-
da per Toni Espinosa, responsable dels Cinemes Girona, 
dels quals parlava com “un espai emissor de cinema, 
però també receptor que col·labora en la construcció 
d’un món més civilitzat”. Per la seva part, Jordi Torrent 
afegia que la recerca de noves narratives en el món de la 
cultura havia de donar lloc a canvis polítics. Havia arri-
bat de la ciutat nord-americana dues hores abans de la 
presentació del projecte. Tot i així, les hores de vol no li 
van treure les ganes d’explicar el mètode de selecció de 
guanyadors que optaven a la Cerimònia de Premis de la 
seu de l’ONU de Nova York: “Preseleccionem uns 60 ví-
deos d’entre més de 300, que es presenten a un jurat in-
ternacional”. La data límit per a presentar els treballs és 
el 3 de juny. Els premis es reparteixen entre els guanya-
dors de les tres seccions: la d’infants, la d’adolescents i 
la de joves. Quan van mostrar els vídeos guanyadors del 
2017, era difícil d’identifi car a quin apartat pertanyien. 
I és que cada cop més, l’esperit i la conscienciació de 
transformació social es manifesta des dels més petits.•

Els Girona recolzen 
Plural +, el festival de 
les Nacions Unides
La iniciativa aposta per noves 
narratives audiovisuals que 
impulsin canvis polítics

Presentació del festival als Girona, aquest dimecres Foto: P.E.

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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Carina BellverCar

E ts de Barcelona? Jo sóc del Barça i estic enamorada 
de la teva llengua”. M’ho diu en un català autodidac-
ta amb accent de Vic que espanta. Al principi pen-
so que és la típica frase-ham per vendre souvenirs 
i per això la poso a prova. Diu que ha après la llen-

gua via TV3, a 2.100 quilòmetres de casa nostra, gràcies a 
la seva afi ció blaugrana… Ja ho diu l’eslògan, molt més que 
un club! Aquesta culé albanesa és la primera persona que 
ens vam trobar només arribar a Gjirokastra, la ‘ciutat de 
les pedres’. Un indret perdut en el mapa de l’antiga Europa 
balcànica, poc conegut pel turisme i que amaga una joia 
arquitectònica única, l’estil otomà balcànic, gràcies al qual 
esdevé patrimoni cultural de la Unesco. Dominada per un 
castell medieval venecià, és la principal ciutat del sud d’Al-
bània i visitar les seves cases antigues otomanes és tot un 
viatge en el temps.

La nostra segona parada per terres albaneses és la fa-
mosa Berat, la ‘ciutat de les mil fi nestres’. Durant el camí 
de carretera i manta vam descobrir que conduir de nit per 
Albània és tot un esport de risc. Sense fanals, amb camins 
plens d’animals domèstics i persones sense il·luminar, que 
campen sense por a ser atropellades. De dia, l’esport de risc 
es converteix en esport d’aventura. Autovies que es conver-
teixen de cop en carreteres de terra, amb un incongruent 
aspersor al mig de la calçada, que has de sortejar com un 
dels millors pilots de rally. No ho podré oblidar mai... 

En arribar a Berat, la nit no ens deixa apreciar com cal 
la ‘ciutat de les mil fi nestres’, que dia es converteix en una 
població de conte. També Patrimoni de la Humanitat per la 
Unesco, la ciutat més antiga d’Albània penja d’un turó, ben 
empinada, sobre el riu Osum, que divideix els tres centres 
històrics d’un empedrat lliscant. 

La nostra ruta segueix fi ns a Tirana, la capital del país 
de les àguiles, com indica etimològicament el seu nom i 
com evidencia la seva bandera. Les carreteres albaneses 
donen per a moltes anècdotes i també per a una curio-
sitat molt notable: Albània ostenta el rècord mundial de 
Mercedes-Benz. Es compten per milers, de tots els models 
i colors. Una macar que s’ha convertit, paradoxalment, en 
símbol d’identitat d’un dels països més pobres del conti-
nent europeu, que lluita per ser reconegut algun dia com 
a membre de la Unió Europea. 

Una altra curiositat són els búnquers. N’hi ha 750.000, 
un per cada quatre habitants, repartits per tot el país. De 
formigó armat i en forma de bolet,i els va fer construir el 
dictador marxista-leninista Enver Hoxa, en plena guerra 
freda, per protegir la població dels enemics imaginaris d’un 
règim del terror que va durar 45 anys, fi ns al 1991. L’últim 
país comunista d’Europa, que va trencar amb la URSS per 
considerar-la massa tova, ara veu com aquests símbols d’un 
passat de paranoia i por, que mai es van fer servir, s’han 
convertit en vàters públics, en restaurants i fi ns i tot en bo-
tigues de tatuatges… A cul escaldat, bragues d’espart!•

Mirada enfora

‘Albania is different’
Un dels 750.000 búnquers que hi ha repartits per tot el país, contruits en plena guerra freda. Foto: Carina Bellver

Les carreteres albaneses donen 
per a moltes anècdotes i també 
par a una curiositat molt notable: 
Albània ostenta el rècord 
mundial de Mercedes-Benz

La torratxa

L’Espanya 
psicòpata
Ernest Cauhé

Un exalt funcionari de l’Estat em re-
cull a Atocha amb el seu cotxe el 
dia de la investidura. És un reco-

negut especialista en psicologia foren-
se, en violència juvenil, en educació per 
a reinserció social. De camí, explica que 
els humans som agressius per naturale-
sa, i que la cultura i l’educació ens han 
permès arribar a la convivència actual. 
Però que hi ha una petita part dels hu-
mans que tenen un defecte demolidor: 
l’absència total d’empatia, la incapacitat 
de sentir i entendre allò que sent l’altre. 
És el principal atribut d’un perfi l perdut: 
el psicòpata.

Arribem a Brea de Tajo. A la Plaça 
Felipe VI fa quatre anys hi van plan-
tar un màstil d’uns 6 metres amb una 

bandera espanyola coronant-lo. Som a 
quinze minuts d’Estremera. Al restau-
rant ens preparen, amb atenció familiar, 
una paella millorable. I als postres, trec 
el tema. “Està bé que volgueu tenir una 
segona llengua, perquè la primera ha de 
ser la de tots”, explica. I aviat, sense fer-li 
falta oposició, el psicòleg forense apuja 
el to fi ns a ratllar la violència. “Els cata-
lans sou pesats, pesats pesats”, repeteix. 
“No hi ha res a parlar amb els catalans, 
què hem de parlar amb els catalans?”, es 
pregunta. “Des de la resta d’Espanya ja 
no us volem sentir ni entendre, no hi ha 
res a entendre”, es justifi ca. La cultura i 
l’educació potser l’empenyen a abando-
nar temporalment l’agressivitat, i aixe-
car-se a la barra. Però ràpidament torna, 
cita amics de la Fiscalia i amb expres-
sió psicòpata sentencia: “vamos a llenar 
Estremera”.•

Hi ha una petita part 
dels humans que tenen 
un defecte demolidor: 
l’absència d’empatia

de Gràciade Gràcia


