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2 Política
Guàrdia Urbana amplia 
les multes als activistes 
però ja les tipifi ca dins 
de la ‘llei mordassa’
El Districte demana explicacions al cos policial després 
de les tres sancions registrades al febrer al carrer Gran

Albert Balanzà

P rimer van ser tres activis-
tes sobiranistes per pen-
jar llaços grocs al carrer 
Gran, concretament dos 
avis i una senyora en edat 

de ser-ho, i ara els ha tocat a dos 
joves al carrer Siracusa per fer un 
mural. Però el canvi d’actuació de 
la Guàrdia Urbana entre el primer 
cas de principis de febrer i aquest 
segon cas aquest dissabte passat, 
en el marc de la jornada festiva 
que els nuclis de votació de l’1-O a 
les escoles, és substancial. 

Al carrer Gran la sanció es va 
interposar per haver infringit una 
ordenança del Medi Ambient Urbà 
de Zones Verdes i Parcs que pena-
litza “enganxar cartells en por-
tes, suports d’enllumenat públic 
o a qualsevol altre element del 
mobiliari urbà, així com col·locar 
anuncis o rètols, fora dels que es-
tiguin degudament autoritzats”. A 
Siracusa la denúncia remet a la re-
forma de la llei de seguretat ciu-
tadana, més coneguda com la llei 
mordassa, article 37.13 que castiga 
“els danys o el deslluïment de béns 
mobles o immobles d’ús o servei 
públic quan no constitueixin in-
fracció penal”.

Malgrat que la sanció és exac-
tament la mateixa, 300 euros si 

sis persones davant del mural. 
“Vam actuar contra els que l’es-
taven fent”, apunten responsa-
bles del cos policial local a Gràcia. 
Aquestes mateixes fonts no han 
sabut explicar el canvi de tipus 
de sanció perquè no els consta-
va l’anterior del mes de febrer. 
“Simplement és una altra tipologia 
d’infracció”, apunten. El Districte 
ha demanat explicacions a través 
de gerència.•

Un dels joves sancionats, sostenint la multa com a prova de l’actuació de la Guàrdia Urbana. Foto: A. B.

Breus

Cara a cara local 
d’Agustí i Munté 
en les primàries 
al PDeCAT
Els alcaldables del PDeCAT 
per Barcelona, Carles 
Agustí i Neus Munté, un 
cop presentats aquesta 
setmana els avals, faran 
a Gràcia aquest dilluns 
16 un cara a cara obert al 
públic a la seu del PDeCAT 
del carrer Astúries 11. 
L’acte arrencarà a les 
19.30 hores. El director 
de L’Independent, Albert 
Balanzà, moderarà el 
debat.

El carreró de 
l’escola L’Univers 
ja homenatja 
Isabel Vicente

Quatre anys després que 
activistes com Conxa 
Garcia engeguessin una 
campanya per dedicar un 
carrer a Isabel Vicente, 
treballadora de la Sedeta, i 
després dels ajornaments 
d’una decisió ja adoptada 
en el mandat passat 
pel grup de treball de 
nomenclàtor, el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, ha 
descobert aquest dijous 
la placa que homenatja 
Vicente al nou carreró 
que es va obrir fa dos 
anys entre el carrer Bailèn 
i Quevedó. L’acte s’ha 
emmarcat en la Primavera 
Republicana. 

Ets dels consellers que més es co-
neix el territori, però el PP de Gràcia 
encara és una mica clandestí.
La ideologia majoritària del dis-
tricte no és la nostra, però a peu 
de carrer se’ns reconeix la feina.

Digue’m una cosa que impulsés el 
PP local i n’estiguis orgullós.
Vam ser els primers a defensar la 
reforma que ha quedat del mercat 
de l’Abaceria, encara que el PSC 
portés la cartera. També en sorolls 
o en pla d’usos hem marcat perfi l.

Sou crítics amb Colau però us dis-
puteu el vot amb C’s i PSC.
El rival sempre és l’esquerra, i més 
Colau que ha destrossat la ciutat. 
C’s és un partit de màrqueting, i no 
ha aportat res a Gràcia.

Una cosa que t’agradi del govern.
Que segueixi el model d’implanta-
ció de plataformes úniques; no de 
les superilles, que em sembla una 
manca de planifi cació enorme.

Què hauria de fer el PP a Barcelona 

Miguel Raposo (PP): “Ens hem quedat als 
anys 90; hem de saber comunicar millor”
“A peu de carrer se’ns reconeix la feina, tot i que la ideologia 
majoritària a Gràcia no sigui la nostra”, diu el nou president popular

A. B.

Miguel Raposo (Barcelona, 1983) 
és el nou president del PP a Gràcia 
i compatibilitzarà el càrrec amb el 
de conseller al districte, on porta 
quatre anys i mig en dues etapes. 

Quina és la teva prioritat? 
Ara preparar les municipals i rear-
mar el partit, perquè des del 21-D 
hem notat una baixada a tots els 
nivells, no tant a Gràcia.

Miguel Raposo. Foto: A. B.

o a l’Estat perquè penetréssiu 
molt millor en l’electorat.
Ens dediquem massa a gestionar 
i no a comunicar. Ens hem quedat 
als anys 90. Hem de ser més proac-
tius i no anar tant a la contra. Hem 

de ser els primers a treure idees.

Has estat a la convenció de Sevilla. 
T’hi veus fent carrera política?
M’agrada, i és una responsabilitat, 
i crec que s’ha de respondre amb 
el millor d’un mateix. A Sevilla he 
après però he constatat que no 
avancem.

A Gràcia hem tingut gent del PP 
que ha fet fortuna com Levy o no 
com Belón; aquest era molt crític.
Jo quan he de ser crític ho sóc. És 
impossible estar d’acord en tot el 
que diu o fa el teu partit.

Per exemple?
Cal ser valents amb això dels màs-
ters. Si tens papers, presenta’ls.

Què faries amb Catalunya?
Vull que torni la normalitat. No 
li desitjo a ningú estar a la presó, 
però la justícia ha d’actuar. • 

s’esgota el tràmit o 75 si es paga 
en el moment, els joves sancionats 
a Siracusa hi veuen “un salt quali-
tatiu” i una voluntat policial “d’es-
pantar-nos i tenir més base per de-
tenir-nos”.

Els fets van tenir lloc dissab-
te a dos quarts d’una del migdia 
quan un grup d’una quinzena de 
joves van començar a netejar una 
paret del casal d’avis de Siracusa 
fins aleshores plena de grafits i 

tags “amb pintura del mateix co-
lor que l’original”. “No anàvem ni 
encaputxats ni res, i les famílies 
venien a posar la mà o el peu per 
completar un gran 1-O amb l’em-
premta”, explica un dels joves san-
cionats. 

Fonts policials han explicat a 
aquest setmanari que la patru-
lla va actuar a requeriment d’una 
trucada d’un veí al 112 i que en el 
moment d’arribar a lloc hi havia 
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Els ‘Panama Papers’ 
inclouen set casos de 
graciencs vinculats 
a paradisos fi scals
Bahames, Samoa, Seychelles, Illes Verges i Antilles 
Neerlandeses són les seus fi scals que s’han utilitzat

Jordi Fortuny

S ’acaben de complir dos 
anys que el Consorci In-
ter nacional de Perio distes 
d’Investigació (ICIJ) va 
publicar els anomenats 

papers de Panamà, els documents 
del despatx d’advocats de Panamà 
Mossack Fonseca, que inclouen 
gairebé 40 anys de dades dels seus 
clients. La notícia va sacsejar tot el 
món, perquè els documents dona-
ven dades de més de 214.000 soci-
etats offshore (domiciliades a pa-
radisos fi scals), que eren propietat 
de persones de més de 200 països, 
també de Catalunya.

Sortir als papers de Panamà o a 
les investigacions Bahamas Leaks i 
Offshore Leaks, de la mateixa èpo-
ca, no implicava necessàriament 
que els propietaris de les socie-
tats offshore haguessin evadit im-
postos, però la sospita era justifi -
cada perquè el principal objectiu 
d’aquestes societats és l’anonimat 
dels propietaris per estalviar-se el 
pagament d’impostos.

Entre els catalans dels papers 
de Panamà més coneguts hi havia 
Crivillé, Messi, Núñez, Vilarrubí, 
Oleguer Pujol... o les famílies 
Carceller i Thyssen-Bornemisza, 
també vinculades a Catalunya. En 
canvi, molts altres catalans dels 
papers de Panamà no van veure 
el seu nom als mitjans de comuni-

cació perquè no tenien projecció 
pública i no van cridar l’atenció 
dels periodistes. Aquest és el cas 
d’almenys set persones o empre-
ses residents al districte de Gràcia, 
que l’Independent ha identifi cat. 
Cal dir que, des de l’abril de 2016, 
totes aquestes persones poden ha-
ver donar explicacions a Hisenda 
per demostrar que no havien eva-
dit impostos o, al contrari, pagar-
los per posar-se al dia.

Així, a Gràcia els papers publi-
cats per l’ICIJ ens porten, primer, 
fi ns al carrer Còrsega, molt a prop 
de la Casa de València, on tenien 
el domicili legal els germans María 
Dolores i Joaquín Martí Sirvent. 
Des d’aquí dirigien tots dos la so-
cietat Socapi Ventures Ltd., de les 
Bahames. Ell és el president execu-
tiu de l’Hospital Delfos, de l’avin-
guda Vallcarca. L’Independent ha 
intentat posar-se en contacte amb 
ell sense èxit. Els germans Martí 
Sirvent, principals propietaris 
de l’hospital, surten als Bahamas 
Leaks, una investigació de la matei-
xa època que els papers de Panamà. 

Al carrer Escorial hi ha la soci-
etat The Bearer, en un edifi ci que 
hi ha entre la Travessera de Dalt i 
Camèlies. Aquesta societat era ac-
cionista de Come & See Holding 
Ltd., una companyia de les Illes 
Seychelles que tenia la seu en un dú-
plex d’una urbanització de Panamà 
i que va fer fallida el 31 de desem-
bre de 2012. No s’ha pogut saber qui 

són els amos de The Bearer. No gai-
re lluny hi ha un ciutadà australià, 
Peter Drach, que segons el consor-
ci de periodistes d’investigació viu 
o vivia a la Travessera de Dalt, en 
el gran edifi ci de pisos entre Verdi 
i la Granja. Drach tampoc surt als 
papers de Panamà, sinó l’altra in-
vestigació de l’ICIJ anomenada 
Offshore Leaks. Tot i viure ofi ci-
alment a Gràcia, aquest empresa-
ri era accionista i director d’Aura-
tron Ltd., una societat radicada a 
les Illes Verges.

Al barri de la Salut, en un àtic 
del passatge García Robles, hi ha 
Beatriz Llevat, que segons els pa-
pers de Panamà era accionista 
d’Aqua Hesen Pool Technology 
Co. Ltd., domiciliada a Hong Kong 
però registrada a Samoa. Llevat, 
que és directiva de l’empresa saba-
dellenca Fluidra, ha explicat a l’In-
dependent que no hi té res a veu-
re i que està molt molesta. Segons 
ens ha dit, tot plegat és culpa d’un 
company seu que volia iniciar acti-
vitats a la Xina i que la va incloure 
com a sòcia d’Aqua sense permís.

A Vallcarca, en un pis del car-
rer Gomis, hi ha Àlex Moreno, ac-
cionista de la societat RMF Global 
Ltd., domiciliada a les Antilles 
Neerlandeses. Pot ser que Moreno 
ja no visqui aquí, perquè l’abril de 
2016, quan es van fer públics els 
papers de Panamà, se’n va anar a 
Nova York com a director de ven-
des per a Nord Amèrica de l’em-
presa Tecni-Plasper SL, de la Roca 
del Vallès. A Tecni-Plasper ens 
han dit que ja no hi treballa, però 
el perfi l de Moreno de la xarxa so-
cial LinkedIN encara el vincula a 
aquesta empresa.

Finalment, també a Vallcarca-
Els Penitents hi ha una altra per-
sona relacionada amb els papers 
de Panamà, Rui Alves, probable-
ment brasiler, que viu a l’avingu-
da de la República Argentina prop 
de la plaça Alfons Comín. Alves era 
un dels accionistes de la societat 
Nemo Planet Inc., sota jurisdic-
ció de les Illes Verges i domicilia-
da a Luxemburg, que va fer fallida 
l’abril de 2014.•

El president 
de l’hospital 
Delfos és una 
de les persones 
relacionades

El despatx d’advocats de Panamà Mossack Fonseca. Foto: Cedida

• Socapi Ventures. Joaquim i Dolors Martí 
Sirvent, ell president de l’hospital Delfos. 

• Come & See Holding. La societat The Bearer
• Auratron Ltd. El ciutadà australià Peter 

Drach
• Aqua Hesen Pool. Beatriz Llevat
• RMF Global Ltd. Àlex Moreno
• Nemo Planet Inc. El ciutadà brasiler Rui 

Alves

Un per un, els set casos locals
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A. Vilardaga / A. Balanzà

E l Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària del carrer Larrard 
amb Travessera de Dalt ja 

està enllestint els últims detalls 
per complir amb la previsió úl-
tima d’obertura, aquest estiu, si 
els tràmits de licitació de mate-
rial ho permeten. La resta, se-
gons ha pogut comprovar aquest 

dijous la comissió de seguiment 
de les obres del Consell de Salut, 
ja permet mostrar acabades la 
sala d’atenció i triatge, els quatre 
bucs d’atenció -un més gran per 
permetre l’accés amb camilla-, 
elsquatre bucs de seguiment i la 
sala de laboratori. En una planta, 
que abans pertanyia a la prime-
ra planta del CAP Larrard, també 
s’hi encabeixen despatxos, lava-
bos i espai de secretaria.

La visita, amb la direcció del 
CatSalut, dirigents polítics locals 
i tècnics municipals, és la prime-
ra traducció concreta del projecte 
de recuperar el servei d’urgènci-
es de 24 hores d’atenció primària, 
que Gràcia va perdre fa set anys a 
causa de la crisi i les retallades de 
l’administració. En aquest impàs, 
Gràcia s’havia convertit en l’únic 
districte de la ciutat que no tenia 
un CUAP.

El CUAP Gràcia ultima 
detalls per obrir a l’estiu 
L’estructura interior ja mostra la sala d’atenció, els 
bucs, el laboratori, la secretaria i els despatxos

L’interior del nou CUAP, en la visita d’obres aquest dijous. Foto: A. Vilardaga

Després d’algunes previsions 
superades, l’última espera s’ha 
argumentat des del CatSalut per 
la voluntat de disposar d’un nou 
aparell de raigs X, inexistent fi ns 
ara al CAP veí. 

A l’exterior del CUAP, que tin-
drà només entrada pel carrer 
Larrard, s’hi ha instal·lat una ba-
rana de límit amb la calçada i ja 
llueix també el rètol defi nitiu del 
nou equipament. • 

Breus

La Revolta de 
les Quintes 
donarà l’esquena 
al Districte
La representació de La 
Revolta de les Quintes 
aquest diumenge a la 
plaça de la Vila, després de 
la polèmica per les obres 
a la façana del Districte 
que n’impedeixen algunes 
escenes, es modifi carà 
en clau de protesta amb 
els actors d’esquenes a 
la bastida en la lectura 
d’un poema de protesta. 
Al text també hi haurà 
referències a la situació 
política actual. L’obra ha 
eliminat l’escena del balcó 
i la lectura del primer 
ban, i en lloc de foguera 
hi haurà una crema 
simbòlica a plaça.

Exposició de 
la vida i obra 
d’Apel·les Mestres 
a la Violeta
La Violeta ha inaugurat 
aquesta setmana la 
mostra ‘Apel·les Mestres, 
artista complet i home 
polièdric’, organitzada 
per l’Esbart Català de 
Dansaires. L’exposició 
consta de catorze 
apartats que repassen 
les principals facetes 
artístiques i íntimes de 
qui va ser dibuixant de 
La Campana de Gràcia, i 
s’il·lustren amb dibuixos, 
fotografi es, retrats, 
caricatures i citacions 
d’Apel·les Mestres i altres 
autors. Es pot visitar fi ns 
al 30 d’abril. 

Gràcia Solidària i l’Hotel 1882, 
a l’antiga Henkel, acorden fer 
accions conjuntes de solidaritat
L’establiment, que té prevista l’obertura l’1 de novembre, programa per Sant Jordi un 
vermut solidari a l’Hotel Barcelona Catedral a benefi ci de la plataforma d’entitats

Albert Balanzà

L ’hotel del fons d’inversió 
Meridia Capital que s’ubi-
carà a l’antiga Henkel, al 
número 480-482 del carrer 
Còrsega, ja té data i nom 

defi nitiu per a la seva obertura: 
Hotel 1882 és el nom triat en al-
lusió a l’any que van començar les 
obres de la Sagrada Família i l’1 
de novembre és el dia D. Però l’es-
trena s’anticiparà a aquest Sant 
Jordi un cop el grup hoteler, a tra-
vés del seu equip gestor Izaka, ha 
arribat a un acord amb la plata-
forma d’entitats Gràcia Solidària 
per desplegar un programa d’ac-
cions que permetin un aterratge 
suau amb sensibilitat local. 

La primera d’aquestes accions 
és un vermut solidari programat 
pel dia de Sant Jordi a un altre 
dels establiments d’Izaka, l’Ho-
tel Barcelona Catedral. “L’Hotel 
Barcelona 1882 no obre fi ns el 1 
de novembre i per això aquest any 
no ho podem fer aquí”, ha apuntat 
la direcció de hotel a l’Indepen-
dent. Gràcia Solidària, que agru-
pa una quinzena d’entitats de co-
operació, fa una lectura positiva. 
“Es van posar en contacte amb no-
saltres i la predisposició ha estat 
bona per les dues parts”, apunta 
el president de Gràcia Solidària, 
Frederic Callís. La idea base de 
l’acord és que l’establiment hote-
ler cedeixi infraestructura i equip 
tècnic i la recaptació de les acti-
vitats es destini a la plataforma 
d’entitats gracienca.

L’Hotel 1882, de fet, ja va en-
carrilar qualsevol crítica veïnal 
a la seva presència quan el 2015 
va pactar amb les associacions 

L’Hotel 1882, en la fase fi nal de les obres, amb la previsió d’obrir l’1 de novembre. Foto: Albert Vilardaga

de veïns la cessió d’un equipa-
ment que s’està enllestint amb 
entrada pel passatge Mariner i 
de cara als jardins de Caterina 
Albert. Tal com van explicar els 
veïns de les fi nques limítrofs (ve-
geu L’Independent núm. 699), el 
local es destinarà a gent gran i fa-
mílies i guanyarà espai dels 200 
metres quadrats previstos als 264 
metres quadrats.

Pel que fa, en qualsevol cas, a 
l’acord entre Gràcia Solidària i 
l’Hotel 1882, la primera de les ac-
cions en aquest Sant Jordi té con-
tinuïtat assegurada. “Tornarem a 
col·laborar en la campanya d’ober-
tura de les terrasses als hotels, 
probablement amb un concert, 
i també tenim previst un esmor-
zar amb caps de projecte”, afegeix 
Callís. • 

Una plataforma d’entitats encara 
sense local. Gràcia Solidària suma 
iniciatives als premis de fotografi a, 
que ja té sis edicions, o la fi ra del 
desembre a la Virreina, però encara 
no ha trobat el desllorigador 
d’un local propi. L’aspiració de 
l’antic CAP Quevedo -ara Banc 
Expropiat- s’ha esfumat del tot, 
però la plataforma apunta que 
aviat hi podria haver novetats. 
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Terrasses a la plaça del Sol, aquesta setmana. Foto: A. Vilardaga

A. B.

La segona Taula de Places de-
dicada a la plaça del Sol no 
només va centrar-se en l’am-
pliació de l’acció policial, 
com ja es va anunciar en la 

primera reunió del 12 de març (ve-
geu núm. 703) sinó que va aportar 
novetats a partir del requeriment 
judicial que un grup de veïns ha 
presentat per conèixer els deci-
bels ofi cials que han de suportar, i 
que estan per sobre dels límits le-
gals. El Districte, a través dels tèc-
nics municipals, s’ha compromès a 
respondre el requeriment amb un 
informe ofi cial, però ja ha avançat 
una mesura per rebaixar els actu-
als índexs: avançar una hora el tan-
cament de les terrasses dels bars.

Fonts municipals han explicat 
que el Districte es basa en l’acció 
que ja ha desplegat a la plaça d’Os-
ca, a Sants, des del maig de 2017, 
i que ve justifi cada pel fet que els 
60 decibels de límit nocturn no es 
compleixen a Sol fins a les dues 
de la matinada, quan s’haurien de 
complir a les 11 de la nit. “Quan es 
buida la plaça es redueixen 6 deci-
bels i quan ho fan les terrasses bai-
xem 9 decibels més”, han apuntat 
els tècnics.

Actualment les terrasses dels 
bars tanquen a les 12 de la nit de 
diumenge a dijous i a la 1 de la ma-

El Districte planteja fer 
tancar les terrasses de 
Sol una hora abans
Actualment les terrasses tanquen a les 12 de diumenge a dijous i 
a la una en cap de setmana, i la idea és avançar a les 11 i a les 12

tinada divendres i dissabte, i la 
proposta és que tanquin a les 11 
els dies que l’endemà s’hagi d’anar 
a treballar i a les 12 en cap de set-
mana. “És una proposta, que es fa-
ria com a prova pilot aquest mateix 
any, però que encara necessita con-
sens”, han apuntat aquestes fonts 

municipals. La idea té el suport 
dels veïns i l’oposició dels restau-
radors. “Esteu jugant amb el pa 
dels meus fi lls” o “aquest horari no 
dóna temps a sopar”, van dir.

Per la seva banda, l’intendent 
de la Guàrdia Urbana al Districte, 
Joaquim Arandes, va detallar 
el pla d’ampliació de la presèn-
cia policial a la plaça a diari des 
de fi nals de març fi ns a l’octubre, 
quan abans no començava fi ns al 
maig. Els agents hi seran des de les 
23.00 hores fi ns a les 05.00 hores. 
La Guàrdia Urbana, en la matei-
xa intervenció, va apuntar que el 
2017 s’han posat 39 denúncies per 
consum d’alcohol a la via pública i 
s’han confi scat 6 instruments.•

La mesura per 
reduir el soroll 
s’adopta a la plaça 
d’Osca de Sants 
des del 2017

A. B.

Amb un treballat dossier de 34 pàgines i amb 
dimensió global de ciutat, la PAH, l’Ofi cina 
d’Habitatge i el Sindicat de Barri han prota-
gonitzat aquest dilluns una nova fase de la 
campanya #EnsQuedem de pressió contra 

la compra vertical d’edifi cis concretant l’ofensiva so-
bre l’empresa Norvet, que a Gràcia gestiona blocs als 
carrers Josep Torres (el famós Can Dimoni), Jaén i 
Rabassa. “Des de fi nals del 2014, Norvet ha comprat 
cinc fi nques al Poble-sec, tres a Gràcia i sis més a altres 
barris de la ciutat. En aquest temps ha recorregut pro-
fusament a diferents pràctiques d’expulsió del veïnat 
mitjançant el desnonament invisible i el mòbing im-
mobiliari”, apunten les entitats en un manifest.

La jornada de dilluns, molt activa també a les xarxes 
socials, va servir per reclamar alternatives en aquests 
tres espais on hi ha solars amb projectes de cases apa-
rellades (Jaén), obres aturades en una antiga fàbrica 
però amb oferta vigent de lofts a preus de 450.000 eu-
ros (Rabassa) i reformes de luxe en darrera fase per 
habitatges que s’oferten al preu rècord de 2,7 milions 
d’euros. Entre les propostes de les entitats hi ha con-
vertir el solar de Jaén en habitatge públic o adequar 
l’obra de Rabassa a lloguers amb quota social.•

La PAH, l’Ofi cina 
d’Habitatge i el 
Sindicat de Barri, 
contra Norvet 
Té edifi cis a Torres, Rabassa i Jaén

Can Dimoni, al carrer Josep Torres, en imatge d’arxiu. Foto: A.V.
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Virginia Espada: “Veïnat 
i comerç de Travessera, 
si cal, ens mobilitzarem” 
Els comerciants de Travessera de Dalt apugen la crítica de la 
reforma del pla d’usos que els fa entrar en àmbit de restricció 

Societat

Silvia Manzanera

El proper 5 de maig, coincidint amb la jorna-
da de comerç al carrer, un grup de restaura-
dors del Districte s’instal·larà a la Travessera 
de Gràcia per donar el tret de sortida a les pri-
mers Jornades Gastronòmiques amb Gràcia. 

Impulsades per Gleva States, la iniciativa pretén poten-
ciar i sobretot donar a conèixer la gastronomia actual de 
Gràcia. “Creiem que és una oportunitat per cohesionar 
els restauradors i obrir la porta a una futura associació 
de restauradors del barri, que els permetria compartir 
interessos i unifi car esforços per portar a terme més 
accions gastronòmiques”, explica la Sònia Guallar, or-
ganitzadora del projecte. 

Durant tot el dia els restauradors podran donar a co-
nèixer els seus establiments i fer un tast de la seva cuina 
amb els veïns i visitants. La carpa del dia 5 pretén esde-
venir un espai de debat i diàleg sobre la gastronomia al 
districte. Fins ara el projecte compta amb el suport i la 
participació d’una dotzena de locals de la Vila tot i que 
el número podria arribar a la vintena. “Pot semblar a 
priori que els restaurants de la Vila ja són prou cone-
guts però creiem que s’ha de fer més feina de difusió i 
promoció com a col·lectiu, i també és bàsic que es co-
neguin més entre ells per a properes activitats o inicia-
tives”, apunta la sumiller gracienca. 

El restaurant Samsara, El Jabato, Cafè Godot o Mi 
Gràcia ja s’hi han apuntat. Tot i que hi ha una diversitat 
notable pel que fa a la seva oferta i estil entre els restau-
radors que formen part de la iniciativa, els organitza-
dors sí han buscat que la qualitat gastronòmica dels par-
ticipants sigui similar. Les I Jornades Gastronòmiques, 
que busca posar la cuina que té lloc a Gràcia al mapa 
gastronomic de la ciutat, s’allargaran durant un mes, 
fi ns al 4 de juny, un temps en què els restauradors invo-
lucrats oferiran un menú degustació amb els plats més 
representatius de casa seva. •

Neixen les jornades 
gastronòmiques 
amb Gràcia
Els impulsors volen crear una 
associació de restauradors 

Hi ha una dotzena de restauradors confi rmats Foto: A. V.

Albert Balanzà

E ls comerciants de Tra ves-
sera de Dalt han aixecat 
la veu en els últims plens 
per trobar una solució de 
consens i de contrarefor-

ma del pla d’usos que consideren 
que els perjudica. La presidenta 
de l’Associació de Comerciants 
de Travessera de Dalt, Virginia 
Espada, en aquesta entrevista 
critica la poca voluntat negocia-
dora del Districte i augura un bo-
tellot als futurs jardins Menéndez 
y Pelayo.

A ulls del vianant, la Travessera de 
Dalt s’ha reformat positivament, 
hi ha voreres més amples, però els 
comerciants no esteu contents.
No estem contents. Hem passat de 
tenir aparcament a no tenir-ne, i 
hem perdut proximitat i venda 
d’impuls. La gent no sap que pot 
anar al pàrquing. 

Hi ha més trànsit de passeig...
...amb patinets i bicicletes, a tota 
pastilla. Com que la vorera fa més 
de cinc metres, fan el que volen.

Però aquesta no és la principal ba-
talla. Heu anat al ple a queixar-vos 
que el pla d’usos us ha fet entrar 
en una zona de restricció per obrir 
determinats tipus d’establiments.
Nosaltres volíem una restauració 
de proximitat, que no tenim, i ara 
això ja és impossible. I a les nou de 
la nit està tot tancat.

La restricció pot obeir a limitar 
l’efecte d’estar en el camí del Güell?
El perill no és el turisme, que no 
s’ha de desviar per Vallcarca. No 
ens han comunicat encara ni on 
aniran defi nitivament les parades 
del bus turístic. Ara amb una vore-

obrir a parlar. Però res més. I l’úl-
tim que tenim ara és una sabate-
ria substituïda per un supermer-
cat de licors, a tocar del futur jardí 
de Menéndez Pelayo. És més peri-
llós un forn degustació que això?

Us aferreu a aquesta negociació 
oberta, però són dos consellers 
de disset totals. La mobilització 
és una opció?
Com que això no només va de co-
merciants sinó de barri, ens ajun-
tarem veïns i comerciants i farem 
el que haguem de fer. No pot ser 
que el veïnat marxi si es vol esbar-
gir, i que el comerç hagi de tancar 
si nó té venda. Trobem a faltar una 
actitud negociadora per part del 
Districte.•

ra de 5,60 metres els busos s’hi po-
drien aturar. Però el Districte vol 
rapidesa i trànsit fl uïd.

Quina esperança teniu pels con-
tactes que teniu amb el Districte?
El PP va fer la proposta de tornar 
a deixar el pla d’usos com estava 
per a la Travessera i el PSC es va 

Virginia Espada, a la seva botiga. Foto: Cedida

Els comerciants 
auguren un 
botellot als 
futurs jardins 
Menéndez y Pelayo
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Breus

El CN Catalunya 
acomiada la 
lliga a casa 
contra el líder

Penúltim partit de lliga, 
i últim a la piscina Sant 
Jordi pel conjunt del Tato 
Garcia, que dissabte a 
les 6 de la tarda rep la 
visita del líder invicte, 
l’Atlètic Barceloneta. 
Els visitants ja s’han 
proclamat campions 
de lliga de forma 
matemàtica, per dotzena 
vegada consecutiva i 
tenen la vista posada en 
aconseguir una plaça 
per a disputar la fi nal a 
vuit. Els graciencs, amb 
la salvació a la butxaca, 
intentaran ser un incordi 
pel campió. 

Última ronda 
de la temporada 
a la Divisió 
d’Honor d’escacs 
Doble derbi contra el Sant 
Andreu, en futbol i també 
en escacs, en el que serà 
la desena i última ronda 
de la Divisió d’Honor 
d’aquesta temporada. 
Els graciencs van caure 
a l’anterior ronda contra 
el Sant Josep, amb un 
equip de circumstàncies 
per l’absència de bastants 
titulars, i buscaran refer-se 
el dissabte en una jornada 
fi nal que es disputarà a la 
Sala Garden de l’Hotel SB 
Glow: C/Badajoz, 148-154.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 33
CE Europa 1 - 1 EC Granollers
1. Espanyol B...................... 79 punts
8. Europa ...........................49 punts
Jornada 34
14/04 (20:00h) UE Sant Andreu - 
CE Europa

Segona Divisió Nacional 
Femenina
Jornada 24
CE Europa 1 - 2 CD Sant Gabriel
1. FC Barcelona B ............. 57 punts.
6. Europa ..........................40 punts.
Jornada 25
15/04 (12:00h) CE Seagull - CE 
Europa

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G2)
Jornada 22
CE Sant Nicolau 75 - 81 Vedruna 
Gràcia
1. SESE ........................................ 18-4
11. Vedruna Gràcia .................... 9-13
Jornada 23
14/04 (19:30h) Vedruna Gràcia - 
Bàsquet Sitges

Primera Catalana Masculina (G1) 
Jornada 24
Sferic Terrassa 83 - 65 Safa Claror
Lluïsos de Gràcia 74 - 71 CBRipollet
1. CB Ripollet ............................. 23-1
2. Lluïsos de Gràcia ...................20-4
11. Safa Claror ............................ 9-15
Jornada 25
14/04 (18:00h) Safa Claror - CB 
Àguiles-Plasfoc
15/04 (19:30h) Barberà B - Lluïsos 
de Gràcia

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 24
Sedis Hidrology 61 - 54 UE Claret
1. AESE .......................................20-3
8. UE Claret ...............................12-12
Jornada 25
15/04 (12:30h) UE Claret - CB Prat

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 24
Reus Deportiu 39 - 62 Lluïsos de 
Gràcia
Safa Claror 56 - 52 Manyanet Reus
1. Joventut Les Corts B ............. 19-5
6. Lluïsos de Gràcia .................13-11
10. Safa Claror .......................... 11-12
Jornada 25
14/04 (18:00h) Lluïsos de Gràcia - 
Escola Pia Àguiles
15/04 (19:30h) Joventut Les Corts 
B - Safa Claror

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 20
Canarias Echeyde 4 - 11 CN 
Catalunya
1. CN Atlètic Barceloneta ........60 p.
9. CN Catalunya ........................15 p.
Jornada 21
14/04 (18:00h) CN Catalunya - CN 
Atlètic Barceloneta

Primera Divisió Femenina
Jornada 16
CDN Boadilla 10 - 7 CN Catalunya
1. CN Catalunya ........................36 p.
2. CDN Boadilla ........................ 34 p.
Jornada 17
14/04 (16:30h) UE Horta - CN 
Catalunya

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana
Jornada 20
FS Montbui 5 - 3 Gràcia FS Central
1. FS Santpedor ........................ 44 p.
4. Gràcia FS ............................... 33 p.
Jornada 21
14/04 (18:00h) Gràcia FS - Alheña 
Club Esportiu

ESCACS
Nacional - Divisió d’Honor
Ronda 10
CE Tres Peons 2 1/2 - 7 1/2 Sant Josep
1. Colon Sabadell Chessy ......66,5 p.
7. CE Tres Peons .................... 46,5 p.
Ronda 11
14/04 Sant Andreu - CE Tres Peons

L’Europa anuncia l’adéu 
d’Esteva abans del derbi 
contra el Sant Andreu
L’actual tècnic del fi lial, David Vilajoana, es farà càrrec 
del primer equip a partir de la temporada vinent 

Albert Vilardaga

Una temporada i mitja des-
prés de la seva arribada al 
club, l’Europa ha comuni-
cat al tècnic, Joan Esteva, 
que no continuarà entre-

nant el primer equip escapulat la 
temporada 2018/2019. El primer 
en fer-ho públic va ser el mateix 
tècnic a través de les xarxes soci-
als, i pocs minuts després, el club 
va publicar el nom del seu substi-
tut, que serà l’actual tècnic del fi li-
al, David Vilajosana. En el comuni-
cat, el club explicava que vol apostar 
per un responsable tècnic que bus-
qui una major projecció de jugadors 
de la base, per tal de seguir el que 
va proposar l’actual junta en el seu 
programa electoral. A més a més, 
els responsables directius i espor-
tius del club han valorat la bona 
feina realitzada per Esteva, tant la 
temporada passada, quan va agafar 
l’equip en posicions de descens i va 
aconseguir salvar-lo, com aquesta, 
que l’equip començarà la jornada a 
5 punts de la zona de playoff.

Aquesta notícia s’ha fet públi-
ca a cinc jornades pel fi nal i la set-
mana que l’Europa afronta el der-
bi contra el Sant Andreu, en la que 
serà pràcticament l’últim tren del 
playoff. Els dos equips afronten el 
partit amb dinàmiques pràctica-
ment oposades, el conjunt escapulat 
només ha estat capaç de guanyar un 
partit dels últims nou que ha dispu-
tat, i tan sols han sumat 9 punts dels 
últims 27 en joc. En canvi, el Sant 

Andreu té la classifi cació matemà-
tica pel playoff a tocar, i només ha 
perdut un partit aquest 2018.

L’Europa confi a en que un der-
bi sempre és un partit especial i 
les forces sempre s’acostumen a 
igualar. Després de la desfeta ines-
perada de l’última jornada contra 
el Granollers al Nou Sardenya (0-
3), el tècnic Joan Esteva podria fer 
tornar a l’eix de la defensa al capi-
tà, Àlex Cano, que en aquest últim 
tram de temporada arrossega una 
fascitis plantar que el fa ser dubte 
cada jornada, però podria forçar el 
seu retorn dissabte per no perdre’s 
el derbi. •

El tècnic de l’Europa, Joan Esteva, dirigint un partit d’aquesta temporada. Foto: Àngel Garreta

L’Europa munta un camp davant 
de la Sagrada Família. Dissabte, 
de 17h a 19h, el club participarà 
per 2a vegada a les festes de la 
Sagrada Família, al carrer Marina. 
Es muntarà una petit camp sobre 
asfalt per jugar 3x3, i hi haurà 
circuits d’habilitat i conducció. 
Serà de franc i per a tots els nens 
i nenes que s’hi vulguin apuntar.
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El dimecres al matí es 
va sortejar a la seu de 
l’Eurolliga el quadre 
dels quarts de fi nal de la 
Copa Colegial masculina 
i femenina. El sorteig va 
emparellar els Jesuïtes 
Gràcia - Col·legi Kostka 
amb els Jesuïtes del Clot, 
en categoria femenina, 
mentre que l’Escola Claret 
tindrà com a rival el Liceu 
Francès, en categoria 
masculina. Queda per 
concretar el dia, lloc, i 
horaris dels partits, que 
es disputaran en format 
d’eliminatòria directa, 
els quatre equips que 
guanyin accediran a les 
semifi nals del torneig, i 
els que perdin quedaran 
eliminats.

Clot i Liceu 
Francès, rivals 
del Kostka i el 
Claret als quarts

BreusEl Vedruna Gràcia encadena 
quatre victòries consecutives i 
s’apropa a la salvació directa
Els Lluïsos de Gràcia van derrotar el líder, el CB Ripollet, que arribava invicte a la 
plaça del Nord, i tenen a tocar una plaça a la fi nal a quatre de Primera Catalana

El Vedruna va superar el Sant Nicolau en l’últim partit. Foto: Cedida

Albert Vilardaga

Un mes sense perdre, qua-
tre victòries seguides i 
la salvació directa molt 
més a prop. El Vedruna 
afronta el tram fi nal de la 

temporada en el millor moment, 
i amb les opcions intactes per se-
guir un any més a Copa Catalunya. 
Els verds ocupen la zona de pro-
moció de descens amb 9 victòries, 
les mateixes que el Sitges, el Sant 
Quirze i el Girona, que estarien sal-
vats directament per bàsquet ave-
rage. Les últimes quatre jornades 
es preveuen apassionants, el con-
junt de Sunyol Costa s’ha d’enfron-
tar als 3 equips que presenten el 
mateix balanç que el Vedruna, i al 
Molins, segon classifi cat, i 3 par-
tits seran a casa i només un fora: 
“després de molt temps, ja podem 
dir que depenem de nosaltres ma-
teixos”, explica el tècnic.

El pròxim rival és el Sitges, dis-
sabte a 2/4 de 8 al pavelló Josep 
Maria de Sagarra, de Vallcarca. 
“Serà un partit molt complicat, 
tenen una gran plantilla comple-
mentada amb dos jugadors norda-

mericans”, explica el tècnic. Costa 
confi a en què el seu equip segueixi 
la bona dinàmica: “arribem en un 
bon moment físicament i aními-
cament, som pocs jugadors, això 
vol dir que tots se senten impor-

tants, i estem mentalitzats en fer 
un bon partit”, comenta l’entrena-
dor gracienc.

A la plaça del Nord, els Lluïsos 
de Gràcia estan una mica més a 
prop de recuperar la categoria que 
van perdre la temporada passada. 
Els blaus són actualment segons a 
la classifi cació i en l’última jorna-
da van aconseguir el que fi ns ara 
no havia pogut fer ningú, vèncer el 
CB Ripollet. Quan falten sis jorna-
des pel fi nal, l’equip entrenat per 
Carles Rofes difícilment atraparà 
el líder, però el segon millor clas-
sifi cat dels tres grups de Primera 
Catalana, també té una plaça as-
segurada a la fi nal a quatre, i avui 
dia, els blaus ho són, amb dues 
victòries de marge respecte els se-
gons classifi cats dels altres grups. 

També a Primera, el Claret es 
troba una victòria per sobre de 
la promoció de descens, mentre 
que el Safa Claror lluita per sor-
tir-ne.•

Si heu tingut l’oportunitat de 

passejar pel barri i trobar-

vos amb el 116, hi ha alguns 

d’ells que porten la publicitat 

de la xarxa d’escoles de Jesuï-

tes Educació amb la frase “Ens 

preparem per a la vida”.

Ara no ens aturarem en les 

imatges dels nens i nenes o 

dels nois i noies que les acom-

panyen, però sí en la frase que 

no deixa de ser una gran fita. 

De fet, un gran repte. Cal fixar-

se però, que la proposta no dei-

xa de ser interactiva. És a dir, 

que des de l’escola es treballa 

l’escenari però que els indi-

vidus han de voler ser agents 

participatius.

Apropem el zoom al barri 

i mirem quina és la proposta 

que fa, davant d’aquests pre-

vis, Jesuïtes Gràcia - Col·legi 

Kostka. Actualment, aquesta 

escola ofereix als seus alumnes 

uns escenaris que, tot i ser di-

nàmics i modificables segons 

les necessitats, estan arrelats 

als essencials de la pedagogia 

ignasiana pròpia de les escoles 

de la Companyia de Jesús.

Aquests essencials no dei-

xen de ser que l’alumne desen-

volupi un projecte personal a 

partir d’una proposta integral 

i integrada, amb l’acompa-

nyament dels educadors en el 

marc de la identitat ignasiana 

on, l’espiritualitat, la llibertat, 

valors i compromís socials són 

els eixos vertebradors.

La proposta d’escenaris és 

variada i possibilita a l’alumne 

triar aquelles competències on 

pugui “créixer com a persona” 

per orientar-se cap a un fu-

tur professional i d’estudis. Es 

tracta, al cap i a la fi, de confi-

gurar un projecte personal tra-

çant un itinerari propi a partir 

dels seus interessos, sempre 

acompanyat i guiat, per des-

cobrir quina persona vol ser. 

Viure experiències que el fa-

ran eixamplar la visió del món, 

apropant-se a altres realitats.

Es tracta de desenvolupar 

competències clau per seguir 

aprenent i adaptar-se a les di-

ferents situacions de la vida i 

arribar a ser una persona inte-

gral per una societat diferent, 

aconseguint arribar a ser una 

persona competent, conscient, 

compassiva i compromesa.

La proposta del Batxillerat 

del Col·legi Kostka vol donar 

resposta a tots aquests reptes 

a través dels seus diferents 

itineraris curriculars. Aquests 

són les modalitats de batxi-

llerat artístic, científic-tecno-

lògic i social-humanístic. El 

marc general curricular, l’ex-

periència pedagògica i l’aposta 

ferma per incloure activitats 

fan viure a l’alumne el contac-

te amb la realitat.

De què estem parlant quan 

diem que el marc curricular 

i les seves experiències el fan 

contactar amb aquesta realitat? 

La proposta és aconseguir que 

els estudiants vegin l’escola 

com un espai d’aprenentatge 

sòlid i de millora contínua.

Les obres del nostre batxi-

llerat artístic que són exposa-

des a la seu del districte del bar-

ri, la participació en el disseny 

de la cartellera per a la ciutat 

o el reconeixement en forma 

de guardons que obtenen els 

alumnes en els premis pels 

seus Treballs de Recerca, són 

evidències d’aquests escenaris 

facilitadors d’experiències en 

la vida real d’un estudiant.

L’oferta d’un batxillerat Ar-

tístic amb un total de 6 matèri-

es de la mateixa modalitat, un 

batxillerat Científic-Tecnològic 

amb 6, i un batxillerat social-

humanístic amb 7, a part del 

complement per a totes les mo-

dalitats de 4 matèries optatives 

per triar-ne una, fan de la nos-

tra oferta educativa una pro-

posta molt sòlida i completa.

Virginia Menéndez

Directora de l’Escola Secundària

Ens preparem per a la vida

Esports
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Editorial

Papers de lluny ben a prop

Dos anys justos acaben de passar des que el Consorci Internacional 
de Periodistes d’Investigació va publicar els anomenats Papers de 
Panamà, els documents del despatx d’advocats Mossack Fonseca, 

que inclouen gairebé 40 anys de dades dels seus clients. La data és una ex-
cusa per treure a la llum una informació que té un impacte local limitat 
però que serveix per provar que sota els grans focus dels grans cognoms 
que es van conèixer en aquella investigació també hi ha espai per a ca-
sos que tenim ben a prop. És una simple cerca en l’enorme base de dades 
que el Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació va oferir com 
a resultat d’un treball que es 
va iniciar quan un àlies sota 
el nom de John Doe va envi-
ar un correu al diari alemany 
Süddeutsche Zeitung amb una 
pregunta aparentment inno-
cent. “Els interessen unes da-
des?”, deia.

Set graciencs consten en 
aquell devessall d’informació, 
amb societats en seus soci-
als a les Bahames, les Illes Verges, Samoa, les Antilles Neerlandeses o les 
Seychelles. Quan aquests territoris s’associen amb domicilis del carrer 
Còrsega, Gomis o Travessera de Dalt, el món es fa petit. No pretenem amb 
aquesta publicació criminalitzar els moviments de personatges que han 
trobat les escletxes d’un sistema que la majoria dels mortals desconeixen. 
Alguns dels cognoms que apareixen en aquesta informació s’han defensat 
adduint que havien estat víctimes d’enganys, i així ho hem refl ectit. Altres 
no han estat accessibles a donar la seva versió. Aquestes persones, de fet, 
poden haver donar explicacions a Hisenda per demostrar que no havien 
evadit impostos o, al contrari, pagar-los per posar-se al dia. Però la infor-
mació, en qualsevol cas, ha de córrer, perquè representa la mateixa lliber-
tat que han tingut els protagonistes per treballar en paradisos fi scals. .•

Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana han presentat fa poques 
setmanes el balanç de seguretat ciutadana del 2017, amb un 
descens de la victimització, cosa que es pot interpretar com la 
sortida de la crisi. Però a peu de carrer tenim altres dades, si 

vostès volen, més roïns: les que ens faciliten alguns botiguers solidaris o 
entitats com Òmnium: hi ha pispes espavilats que s’emporten les guar-
dioles que hi ha distribuïdes en els establiments per recaptar diners pels 
presos polítics. Tal qual. Al carrer Verdi hi ha casos comprovats. També 
s’han endut caixes d’entitats que recapten fons pel tractament del càn-
cer. Hi ha nivell xoriçaire... o molta desesperació. No treiem conclusions 
ni aixequem dits acusadors, però la cosa és com a mínim cutre.

La informació corre 
perquè representa la 
llibertat que han tingut 
els protagonistes

El
depen-

dent

Cartes al director

La política 
perjudica el país 

Elegits institucionals i entitats, i una con-
sulta, han requerit diàleg a Espanya. Càstig 
a la maldat: presó (d’innocents), promoure 
el trasllat de les empreses, sense que ens 
redimeixi l’ardor dels catalans sempre 
embolicats amb el símbol sinistre. Però 
anteriorment la Transició a Catalunya, 
tota bondat –d’elegits i d’entitats-, ini-
ciava el trasllat incontestat a Madrid 
d’institucions, indústries i empreses, o 
de la part que han volgut. Catalunya és 
desposseïda de la capitalitat econòmica i 
industrial, i rep turisme i immobiliari es-
peculatiu. Sacrifi cada a la modernització 
d’Espanya? al capitalisme i democràcia? 
Espanya manté les seves estructures se-
culars d’improductivitat, drenant els re-
cursos de Catalunya –i València i les Illes- i 
sotmetent culturalment i lingüísticament. 
Catalunya i els catalans s’esvaeixen, amb 
bondat o maldat. Només els interessos or-
ganitzats del conjunt dels sectors socials, 
suposem del nostre país, poden arrencar 
i més tard donar ontingut i continuïtat a 
institucions democràtiques i d’estat pro-
pi (autogovern), fent front als interes-
sos oposats, il·legítims –la guerra, gene-
ral Franco... La política de la Transició no 
qüestiona aquests darrers, ni defensa els 
propis, la raó dels ciutadans, sinó que pro-
mou la doctrina històrico-etnicista, que 
culmina en la del partit ja obertament na-
cionalista espanyol/anticatalà i balcànic, 
i és la Hispanidad l’únic horitzó vital. Cal 
organitzar els propis interessos, això és 
abandonar aquesta política i recuperar la 
genuïna, guanyant sobirania i democràcia, 
i reinserir-se a Europa Occidental. Podrem 
fer front a empresonaments i llevar agres-
sivitat a Espanya, reconstruir l’economia i 
atreure empreses.
Margarida Rubió i Rodríguez

Fe d’errates. En el número 705, la crítica re-
ferent a la intervenció artística realitzada 
per Jordi Corbera a l’església de Sant Joan 
Baptista de Gràcia estava signada per Joan 
Millaret, quan l’autor de la peça és Ramon 
Casalé, crític d’art del setmanari. 

Ull de 
dona

Conxa Garcia

El passat dimarts centenars de per-
sones es concentraren a la plaça de 
la Vila en una acció de protesta per 

les preses polítiques, exiliades i encausa-
des. L’acte el va promoure la plataforma 
Dones Republicanes 3Voltes rebels. Es va 
fer una instal·lació al terra amb una pan-
carta i espelmes que componien la pa-
raula Llibertat. La Carme Samsa va llegir 
el Manifest: Cap dona en l’oblit, on es re-
cordava “les dones que ens han precedit 
i que ens han obert camí en les diferents 

lluites, defensant sempre la llibertat... Les 
nostres àvies que van veure com el món 
de la República que els oferia un futur ple 
de possibilitats s’esfumava i es substitu-
ïa per un món domèstic fosc de reclusió 
i subsistència” i que van ser invisibilitza-
des. Es va palesar que la repressió actu-
al també està impregnada de violència 
masclista. “Avui, exigim també reconei-
xement per a la Carme Forcadell i Lluís, 
Dolors Bassa i Coll, Meritxell Serret i 
Aleu, Clara Ponsatí i Obiols, Anna Gabriel 
i Sabaté, Marta Rovira i Vergés... No per-
metrem que es repeteixi l’oblit de les do-
nes. Cap dona restarà en l’oblit i cap revo-
lució quedarà en segon terme. Recordem 
la vaga feminista d’aquest 8 de març, 
sabem que juntes som més fortes i que 
la República serà feminista o no serà”. 
Volem que totes siguin lliures i a casa!•

Preses polítiques

Cap dona restarà 
en l’oblit i cap 
revolució quedarà 
en segon terme
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La 

setmana

No

Clara Darder

Què ens passa quan ens diuen No? 
Ens desagrada, ens incomoda i ben 
segur que voldríem canviar aquesta 

resposta que ens nega el nostre desig. Als 
més petits quan comencen a entendre 
el vocabulari adult, algunes paraules, el 
seu nom i poc més, quan els hi diem No 
amb un tó de veu més contundent, ja els 
sobta i ens miren sorpresos pensant com 
continuar els seus moviments. Algun cop 
quan ja passen dels 10 mesos ens desafi -
en per saltar-se la nostra negació i con-
tinuar sense cap vist-i-plau. Ja des de la 
més tendra infància hem d’aprendre, els 
més grans, a posar límits als infants per-
què a mida que passin els anys entenguin 
on estan els camins per on passar, i les 
línies impossibles a trepitjar. Aquests co-

dis preestablerts els hi facilitaran la vida 
en societat, un conjunt de claus que els 
ajudaran a respectar espais i persones, i 
també a conviure amb tots nosaltres. Els 
adults que no acceptin una negativa per 
resposta no sabran cohabitar ni com-
prendre les normes de la majoria provo-
cant divergències on tots en patirem les 
conseqüències.

Un no ens ha d’aturar, ens ha de fer 
refl exionar si estem agredint, o traspas-
sant algun camí prohibit, on hi hagi al-
tres persones que es neguin a complir 
els nostres desitjos. Hem d’acceptar una 
negativa i construir una nova versió de 
la nostra oferta o de nosaltres matei-
xos per a no envair a la resta. És possi-
ble que no ens agradi un no i ens l’ha-
guem d’empassar per poder seguir un 
nou camí. Una negativa que ampliarà la 
nostra capacitat de frustració envers la 
vida i les circumstàncies viscudes. Per 
remodelar-nos, reeducar-nos i millorar 
la nostra capacitat d’empenta i creati-
vitat envers el que ens depari la futura 
existència.•

Opinió convidada

Revolta de les Quintes 2018 
i poder. I què esperàveu?

I no és una qüestió de menysprear un grup de gent que 
des de fa 12 anys recreen un fet històric, a l’antiga pla-
ça d’Orient, com els fets que es coneixen amb el nom de 

la Revolta de Quintes de 1870. Ni tant sols de menyscabar 
a qualsevol entitat de Gràcia que des de fa molts anys vol 
ser, amb tot el dret legítim possible, el centre d’un petit 
univers cultural i social, ni que sigui un dia a l’any. És, pos-
siblement, la realitat més palpable que estem immersos 
en un procés de descomposició d’un model de fer política 
que, fi ns ara, havia funcionat. Des de la mentida, des de les 
mitges veritats o des d’un model molt concret de gestió, 
fer creure que el protagonisme social i cultural de la Vila 
estava en mans del que es coneix com a societat civil orga-
nitzada. Ni que fos per recollir dos o tres dotzenes de vots, 
ni que fos per asseure’s a la taula dels convidats cada vega-
da que convingués. Qualsevol motivació era bona, si aques-
ta era possible i rendible electoralment.

I és que el model cultural i social de la Vila de Gràcia, 
allò que algú un bon dia va defi nir com a pinyol gracienc, 
des de fa uns quants anys i principalment des de l’aparició 
de les subvencions públiques com a font bàsica de supervi-
vència, ha convertit aquesta societat civil organitzada que 
gestiona els elements culturals de la Vila en, bàsicament, 
una societat sotmesa i submisa a un poder polític i econò-
mic sempre corrosiu, i amb terminis de quatre anys, a ve-
gades prorrogables.

Un poder que encara no ha sabut com fotre mà els sorolls a 
les diferents places de Vila amb els problemes de convivència 
que això ocasiona o a la venda ambulant il·legal, i que el seu 
dia va ser còmplice perquè els Foguerons de Sa Pobla Gràcia 
continuessin celebrant-se a la plaça del Diamant. Malgrat un 
pla estratègic aprovat pel mateix Districte on hi havia previst 
una plantada d’arbres per a una millora de la plaça, incom-
patibles, evidentment, amb les fogueres que si que es planten 
cada fi nal de gener, des de fa uns 25 anys. I és que hi ha coses 
que venen de lluny. Com els gloriosos moments viscuts amb 
un regidor de poca volada i uns quants presidents d’entitats, 
encara més glorioses, mentre s’esgargamellaven perquè la 
subvenció pública arribava amb retard pels canvis imprevis-
tos de govern. I tot això mentre una part de la societat estava 
començant a debatre si volia o no ser una República, amb no-
ves maneres de fer, més justes, lliures i solidàries i, si era pos-
sible, menys pidolaires.

I és que aquestes coses ja les té el poder, que segons qui 
l’executi i segons a quines mans caigui, li serà absoluta-
ment igual que un pobre president d’entitat històrica s’es-
gargamelli per una subvenció pública que no acaba d’arri-
bar, que col·locar una tarima, a la façana del Districte, dins 
el calendari festiu de la Vila, oblidant una representació te-
atral que busca recordar un dels fets més tràgics viscuts a 
Gràcia -quan un grup de dones i homes van decidir enfron-
tar-se contra el poder establert aleshores perquè aquest no 
els hi havia estat lleial- que passar-se per l’engonaI un pla 
estratègic de millora d’una plaça pública en favor d’una 
festa que se celebra, només, un cop a l’any. 

I és que què es pot esperar d’un poder que no sap per 
què i per a qui governa, més enllà dels tics que ens té acos-
tumats? O d’una societat civil organitzada, protagonista 
ofi cial de la vida social i cultural, que busca ser a cada mo-
ment, més enllà d’una subvenció pública massa capcio-
sa, massa necessària encara per sobreviure? O després de 
tants anys, tants com 148 o 303, què es pot esperar de tot 
plegat quan encara no hem après que la democràcia res té 
a veure amb el poder?

I explica l’Independent número 704 de 23 de març de 
2018, en la seva editorial, que després de ser convidada de-
senes de vegades, l’alcaldessa de Barcelona encara no s’ha 
dignat a respondre una invitació del CE Europa perquè 
vagi al Nou Sardenya. I què esperàveu? •

Jordi Margarit

La Revolta de les Quintes, a plaça de la Vila. Foto: J. M. Contel És possible que no 
ens agradi un no i ens 
l’haguem d’empassar 
per seguir un nou camí
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‘Rendició a la neu’
‘Rendició a la neu’ és la darrera novel·la de l’escriptor Agustí Segarra, un llibre sobre la Guerra Civil 
que construeix un relat apassionant d’un tema molt poc tractat: el dels desertors de l’exèrcit republicà. 
Descriu d’una manera gairebé fílmica el patiment, el dolor i l’infortuni dels seus protagonistes, 
els germans Batllori, que són mobilitzats i destinats al cos de carrabiners de la República a la 
Comandància de Puigcerdà. Segarra fa una proposta literària i històrica tan original com valenta.

Agustí Segarra (Barcelona, 1945), tècnic industrial, fi -
lòsof i escriptor, ha exercit la docència en l’àmbit uni-
versitari i ha treballat en diverses entitats editorials i 
de caràcter cultural i polític. Especialitzat en història 
del pensament, el 1976 guanyà el premi Jaume Carner 
de l’IEC amb El pensament anarquista a Catalunya. 
Paral·lelament, participà en el moviment de la Nova 
Cançó i del teatre independent com a actor i director. 
Inicia la seva trajectòria literària amb Refugi entre boi-
res (1989) i a continuació publica les novel·les La vall 
dels forcats (1992) i El bosc subterrani (1998). El 2005 és 
guardonat amb el premi Joaquim Amat-Piniella per 
La ciutat en armes (2006), amb la qual inicia un cicle 
d’obres dedicat a refl ectir el rerefons i les diferents vi-
sions socials del període comprès entre fi nals del XIX i 
l’inici de la dictadura franquista. Rendició a la neu tan-
ca aquest cicle.

biografía

Documents

D e tota manera, a La Falç hi trobà 
un ambient que el captivà força de 
pressa. Hi predominava un esperit 
esquerranista democràtic que no 
s’inclinava clarament per cap par-

tit polític, sinó que proclamava la indepen-
dència dels partits, però que, en canvi, havia 
sol·licitat i obtingut l’adhesió de Francesc 
Macià, el qual havien nomenat president 
honorari. Molts dels seus membres, però, 
eren més partidaris de l’acció directa, i al-
gun fi ns i tot estava directament relacio-
nat amb Nosaltres Sols, de Daniel Cardona, 
com era el cas per exemple de Llopart. Però 
quan el Florenci hi arribà, en plena dicta-
dura, amb la llengua, la bandera i els partits 
polítics prohibits, La Falç sobrevivia disfres-
sada amb el nom d’Humorístic Club, i els 
seus membres feien veure que organitzaven 
reunions culturals, sortides al teatre i cos-
tellades. El dia que el van presentar tenien 
una reunió per decidir quina línia d’actua-
ció calia seguir. Dels assistents, n’hi havia 
uns que demanaven resistir en secret sen-
se actuar i esperar esdeveniments, mentre 
que d’altres argumentaven que aquella era 
l’ocasió d’obrir més el cercle per infi ltrar-se 
al món del teatre, de la dansa, dels especta-
cles i de l’esport per captar nous associats 
que aportessin un esperit més diferent, més 
«cosmopolita», més obert. Després, a la sor-
tida, algú digué al Florenci que en realitat 
aquells havien volgut dir un esperit «menys 
obrerista», però no s’havien atrevit a utilit-
zar aquesta paraula per no ferir susceptibili-
tats. En dies successius, el Florenci començà 
a parlar amb uns i altres. Havien editat una 
revista, Esquerra –totalment clandestina–, 
que el captivà perquè tenia un esperit emi-
nentment pràctic. T’afi liaves a una associ-
ació catalanista i d’esquerres però que no 
era un partit i, per tant, no havies de com-
plir amb una disciplina de vot ni calia que 
et comprometessis en accions gaire arrisca-
des. I en canvi podies dir a qui convingués i 
quan calgués que «militaves» políticament, 
la qual cosa era necessària en els temps que 
corrien, i al cap de poc temps el Florenci va 
poder-ne comprovar l’efi càcia. Va ser el dia 
en què es trobava al local de l’Humorístic 
Club fent una de les seves facècies hilarants 
–s’havia posat unes amples estovalles de 
quadres lligades a la cintura, a tall de faldi-
lles, i un mocador al cap nuat com el duen 
les cubanes i anava caminant movent els 
malucs i el cul mentre cantava «remena, re-
mena nena...». 

Al seu voltant, s’havia format una rotllana 
–com sempre– que reia a cor què vols quan 
va arribar el Josep Isern i se’l quedà mirant 
tot seriós:

–Però tu a què et dediques en realitat?
–Estic buscant feina.
–De quina mena?
–Una que em convingui.
–T’ho dic perquè a La Publicitat estan bus-

cant algú que els lligui anuncis i em penso 
que tu ho podries fer molt bé. Per què no vas 
a veure en Capdevila? Digues que jo t’hi he 
enviat. Amb ell pots parlar obertament de 
La Falç. És de tota confi ança. 

El diari La Publicitat –un dels dos que en-
cara sortien en català– buscava anunciants 
per a les seves pàgines. Aquella era una es-
tratègia comercial relativament nova, els 
diaris encara no feia cinquanta anys que 

únicament es fi nançaven amb els ingressos 
de la venda dels exemplars a raó de deu o 
quinze cèntims, i La Publicitat la necessitava 
més que mai perquè d’ençà de la fallida del 
Banc de Barcelona l’empresa havia canviat 
de mans dues vegades i no se n’acabava de 
sortir. Per això calia algú fi x de la casa que 
es dediqués únicament a la feina de captació 
d’anuncis. Un agent promotor ben relacio-
nat que captés i contractés publicitat no so-
lament de marques comercials o de produc-
tes industrials, sinó també d’associacions, 
d’espectacles i de particulars que ajudessin a 
pagar les despeses que la venda d’exemplars 
no cobria. El Florenci no tenia problemes 
per presentar-se on fos, per fer-se escoltar 
per qui fes falta. Era convincent, semblava 
seriós i responsable i a tothom li resultava 
agradable i simpàtic. Va obtenir la feina fà-
cilment. En la primera entrevista amb el di-
rector, a la redacció de la plaça de Catalunya, 
3, 2n pis, el senyor Carles Capdevila, quan va 
saber qui l’enviava i on «militava», li parlà 
amb tota sinceritat del diari, de la seva ori-
entació –havia passat del castellà al català 
feia menys de cinc anys i molts linotipistes 
no sabien ni un borrall d’escriure en català 
i componien columnes senceres en aquesta 
llengua amb manuals d’escriptura catalana 
al costat de les linotips– de la seva tendèn-
cia política com a instrument poderós de 
propaganda del catalanisme intel·lectual, 
que anava establint punts de trobada amb el 
republicanisme a mesura que la dictadura 
s’anava endurint i en conseqüència la infl u-
ència de la Lliga Regionalista minvava.

–Amb confi ança, Batllori, ja m’han parlat 
de vostè, però pensi que aquí, ara com ara, 
ens costa molt de guanyar-nos les garrofes. 
L’etapa anterior del diari ha deixat un clima 
de desconfi ança i d’indisciplina per tota la 
casa. Pensi que els tipògrafs han vist caure 
cinc companys assassinats al mig del carrer 
no fa gaires anys i encara avui a l’impremta 
es respira un aire d’anarquia sorda. Li caldrà 
treballar de valent. Necessitem cada anunci 
que pugui lligar. No es limiti als de sempre, 
els comerços, les fàbriques. Introdueixi’s en 
el món de l’esport, de l’espectacle. Vagi als 
clubs, a les associacions, als ateneus, als col-
legis professionals, on calgui. Confi o en els 
seus dots. De la resta, ja me n’encarrego jo. 
El bo i millor de la intel·lectualitat catalanis-
ta està amb nosaltres.

Això últim l’intrigà. Aquell Capdevila 
parlava de boqueta o era per a impressio-
nar-lo? En tornar a La Falç, ho volgué com-
provar i ho preguntà a Josep Tarradellas, 
membre del CADCI i amb experiència en 
assumptes de premsa i de propaganda. 
Amb Josep Tarradellas havia travat una 
bona amistat a La Falç. Amb només trenta 
anys, Tarradellas ho sabia tot, era un pro-
digi. Molt popular en els ambients naciona-
listes i demòcrates, gaudia de la confi ança 
de Francesc Macià. La seva resposta va ser 
d’enciclopèdia, categòrica.

–No en dubtis gens. Hi publiquen les 
Converses Filològiques de Pompeu Fabra, 
els versos de Foix i de Garcés. A més, té uns 
corresponsals a l’estranger del bo i millor: 
Carner, Sagarra, Pla, tots de l’Ateneu. I què 
me’n dius de les crítiques de teatre, de cine-
ma, de la boxa? Saps qui en són els redactors 
en cap? Just Cabot, Manuel Brunet, Avel·lí 
Artís. Cal que et digui més?
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Exposicions
Fins al 18 d’abril
Exposició Fotografi a digital amb el mòbil 
sobre la dona treballadora. Presentació 
de fotografi es realitzades pels alumnes 
del Taller de Fotografi a Digital amb el 
Mòbil.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Exposició Taller de fotografi a digital amb 
el mòbil. Presentació de les fotografi es 
originals dels participants en el taller. 
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 21 d’abril
Exposició Dibuixos i Mandales. Sisena 
exposició de dibuixos i mandales realit-
zades pel grup de Gent Gram del Centre 
Cívic El Coll – La Bruguera. L’exposició 
inclou obres de Conxita Becerra, Montse 
Corviella, Joan Díez, Eva Fernández, 
Marina López, Araceli Martínez i Natalia 
Zapata. 
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 30 d’abril
Exposició Apel•les Mestres, artista com-
plet i home polièdric. Esbart Català de 
Dansaires presenta aquest acte que cons-
ta de catorze apartats, disset plafons, 
que repassen les principals facetes artís-
tiques i íntimes d’Apel•les Mestres: di-
buixant, il•lustrador, músic, cançoner, 
col•leccionista, amic, tertulià, dramaturg, 
bibliòman, dissenyador gràfi c, folklorista, 
fi gurinista, jardiner i viatger. S’il•lustren 
amb dibuixos, fotografi es, retrats, carica-
tures i citacions d’Apel·les Mestres i altres 
autors.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6)

Fins al 3 de maig
Exposició Músiques de l’antiguitat – 
CaixaFòrum. Aquest és un viatge per la 
música de l’antiguitat que revela el seu 
rol com a legitimadora del poder, com 
a complement d’allò sagrat i com a font 
d’efectes màgics, més enllà del plaer es-
tètic d’escoltar. Un trajecte per un llarg 
període històric, que també va veure el 
naixement del músic professional i d’una 
indústria instrumental difosa per tot el 
Mediterrani, des del Pròxim Orient fi ns a 
la Gàl·lia.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 12 de maig
Exposició Imatges i racons variats. 
Exposició de pintures a l’oli de Carles 
Giraldos Cuevas. 
CC La Sedeta (Sicília, 321) 

Fins al 27 de maig
Exposició Fotografi a matemàtica. 
Exposició de fotografi es relacionades amb 
conceptes matemàtics, realitzades per 
alumnes de l’Institut La Sedeta. Aquestes 
fotografi es s’emmarquen en el Concurs 
de Fotografi a Matemàtica, organitzat per 
l’Associació de Barcelona per a l’Estu-
di i l’Aprenentatge de les Matemàtiques 
(ABEAM).
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 31 de maig
Exposició Refugiats, una mirada huma-
na. Exposició organitzada pels alumnes 
de l’Escola Pàlcam amb l’objectiu de mos-
trar la realitat dels refugiats mitjançant 
fotografi es, treballs i vídeos que han 
confegit els alumnes d’emprenedoria de 

3r d’ ESO de l’escola. Els alumnes han ela-
borat una fi nestra al món on ha refl ec-
tit 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 13 d’abril
Excursió: Sortida al Delte del Llobregat. 
Gent Gran. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les 
17,30h

Espectacle: #FontanaFridays d’abril! 
(Partidets de Ping-pong).
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190 – 192), a les 18h

Inauguració de l’exposició De Patufets a 
Tebeos. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19h 

Teatre: Histèriques, de la Companyia 
Ramona De Van Der Bürg. 
Lluïsos de Gràcia (Pl. del Nord, 10), a les 
21h 

Concert: “Que no s’aturi” de CATFOLK + 
“Marcians” de Senyor dels llamps. 
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 22h 

Dissabte 14 d’abril
Xerrada: Un món d’emocions. 
Bibl. Vallcarca i els Penitents – Maria 
Antonieta Cot i Miralpetx (Pg. Vall d’He-
bron, 65), a les 11.30h

Teatre: La Casa de Bernarda Alba de 
Federico García Lorca, a càrrec del Grup 
de Teatre Nou Horitzó i del Grup de Ball 
Danzarte. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Espectacle: Geometria humana, amb 
Arsènic Teatre. Comèdia basada en perso-
natges de l’actualitat. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia 
190 – 192), a les 18.30h

Diumenge 15 d’abril
Titelles: La llegenda de Sant Jordi amb la 
Companyia Titelles Vergés. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Espectacle: Improsolidària Equinoteràpia 
Escola Carrilet.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6), a les 
19h

Dilluns 16 d’abril
Taller digital: Estalvia temps i cues: 
Tràmits que pots fer amb l’Administració 
per Internet. 
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20), a les 
10h

Espectacle: “La lluna a la fi nestra”, a càr-
rec de Sherezade Bardají. 
Bibl. Vallcarca i els Penitents (Pg. Vall 
d’Hebron, 65), a les 17.30h 

Jocs Florals: XX Jocs Florals per a Gent 

Gran Camp d’en Grassot – Vila de Gràcia – 
El Coll 2018. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Dimarts 17 d’abril
Festival: Cinema documental musical 
amb CHASING TRANE: The John Coltrane 
Documentary. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h

Espectacle: “Tramuntana poètica en clau 
de blues i rock”, a càrrec d’Amadeu Casas.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19h

Dimecres 18 d’abril
Tallers digitals: Introducció als fulls de 
càlcul Nivell I. 
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20), a les 
16h
Concert: Katie Macfarlane i Pablo 

Lafuente a “La Taverna del Cat”. 
CAT (Pl. Anna Frank, s/n)), a les 21.30h

Dijous 19 d’abril
Mercat d’Intercanvi de llibres a la Plaça 
de la Vila de Gràcia. 
Pl. de la Vila de Gràcia, a les 17h

Divendres 20 d’abril 
Espectacle: Activitat especial Sant Jordi. 
Gent Gran. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les 
17.30h

Concert: YerbAzul amb música america-
na, country i bluegrass.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22h

Concert: Blue Velvet. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22h

Entitats

Amb el suport de

Divendres 13 d’abril
Concert: TAPANGROUP SAROD Tabla 
Tanpura. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21h

Dissabte 14 d’abril
Xerrada: Insurreccionalisme al s.XIX, 
lluites populars con les quintes. 
Ateneu Llibertari (Alsina, 5), a les 18 h

Concert: Eduard Canimas. Organitzat 
per “Batec inspira”. 
CAT (Trav. de Sant Antoni, 6), a les 20h

Diumenge 15 d’abril
Teatre: Taula Rodona de Pere Calders, a 
càrrec de la Companyia Vada Retro.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h 

Dilluns 16 d’abril
Inauguració: Inici dels tallers culturals. 
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19h

Dimarts 17 d’abril
Xerrada: Viure a la pròpia pàtria o ser re-
fugiats. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a 
les 19h

Dimecres 18 d’abril
Recital poètic i presentació de llibres 
a càrrec dels autors Gerard Jacas i Pep 
Castells. Presenta Ferran Aisa.
Ateneu Llibertari (Alsina, 5), a les 19 h

Dijous 19 d’abril
Espectacle: Trobada de Mandales. Gent 
Gran.
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a 
les 17h

Intercanvi de llibres per Sant Jordi 
El dia 19 d’abril de 17 h a 19 h tothom podrà participar i gaudir de la festa 
conjunta a la plaça de la Vila de Gràcia, a la plaça Lesseps (davant de la 
Biblioteca Jaume Fuster) i als jardinets del costat de la Biblioteca Vallcarca-
Els Penitents M. Antonieta Cot. El mercat d’intercanvi de Sant Jordi 
comença a preparar-se els dies previs, quan les persones interessades 
porten llibres en bon estat a la biblioteca més propera, on rebrà un val 
pel llibre. L’alumnat podrà portar fi ns a 3 exemplars als seus centres. 

Dijous 19 d’abril a la plaça de la Vila, a la plaça Lesseps i als jardinets 
de la biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix a les 17 h

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Recomanem
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Silvia Manzanera

Fresca és el nom de la prime-
ra Fira d’edicions casolanes 
que tindrà lloc a l’Abaceria 
el proper dissabte 21 d’abril; 
“un petit festival dedicat a 

l’autoedició”, com el defi neixen els 
seus organitzadors, i que ocupa-
rà les parades que han anat que-
dant buides a causa de la reforma 
del mercat. Així, diferents entitats, 
col·lectius, llibreries, petits segells 
discogràfi cs i microeditorials del 
districte proposen una jornada cul-
tural que també vol reivindicar el 
paper del mercat municipal com a 
dinamitzador social i cultural, “un 
punt de trobada i d’intercanvi per 
al veïnat, la comunitat creativa del 
barri i els i les paradistes del mer-
cat de l’Abaceria”. 

On abans s’exposaven fruites i 
verdures, pollastres o peix fresc, 
el dissabte previ a Sant Jordi s’hi 
podran trobar fanzines, còmics, 
gràfi ques populars, llibres singu-
lars, enquadernacions artesanals, 
il·lustracions de tiratge limitat, 
discos rars, i tot tipus de publica-
cions inclassifi cables. Hi participa-
ran col·lectius i artistes com Gràcia 
Territori Sonor, Incendi, Edicions 
Tucstonianes (BOT), Gliptoteka 
Magdalae, Hrönir, Biblioteca para 
Misántropos, Edicions Lilibélula, 
Aceleradora, Olga Capdevila, Gina 
Thorstensen, la llibreria La Caníbal 

L’Abaceria acollirà 
una fi ra dedicada 
a  l’autoedició 
gràfi ca i musical
Més de 30 col·lectius artístics, entre ells GTS i La Caníbal, 
ompliran el 20 d’abril les parades buides del mercat

Parades buides del mercat de l’Abaceria on es celebrarà la jornada cultural. Foto: Cedida

o Marlowe Records, entre d’altres. 
Un seguit d’activitats per a tots els 
públics acompanyarà la fi ra al llarg 
del dia. I la setmana anterior, del 16 
al 21 d’abril, les persones que com-
prin al mercat podran entrar en un 
sorteig de lots de publicacions cedi-
des per les editorials, que se cele-
brarà el mateix dia de la fi ra.

Quan el mercat tanqui la fes-
ta continuarà al bar La Sínia 
(Banyoles, 11) on la revista 
Sonhores i el poeta madrileny 
Gonzalo Escarpa oferiran un reci-
tal poètic, líric i visual. DJ Jaco po-
sarà la música fi ns la cloenda.• 

La Fresca al mercat. La fi ra 
està organitzada per Mancebía 
Postigo (Mar Cianuro i Oliver
Mancebo), conjuntament amb 
els paradistes. Hi col·laboren 
entitats de la Vila com 
Gràcia Territori Sonor,
la plataforma de ràdio Dublab, 
Districte 6’TS i la impremta
L’Automàtica

licitats del moment i una produc-
ció de TV3 que adapta una popular 
obra de teatre. 
El mejor verano de mida és la nova 
comèdia del jove director barce-
loní Dani de la Orden autor de 
Barcelona, nit d’estiu, Barcelona, 
nit d’hivern i El Pregún. El film 
compta amb un repartiment pelk 
de cares conegudes, com ara el seu 
protagonista Leo Harlem, Toni 
Acosta, Jordi Sánchez o Berto. Just 

abans de la projecció la nit del di-
mecres en el festival, també es po-
dran veure les primeres imatges de 
La sombra de la Ley, thriller ambien-
tat a la Barcelona dels anys 20 és el 
nou fi lm de Dani de la Torre.
Una altra directora de Barcelona, 
Elena Trapé, també presenta el 
seu últim projecte, Les distàncies, 
comèdia dramàtica de caire inti-
mista que reflecteix la desil·lusió 
de tota una generació de joves, amb 

Dani de la Orden, Elena Trapé, Marta Díaz i 
Joel Joan, els noms catalans al II Film Fest
El festival avança les primeres imatges de la nova pel·lícula de Dani 
de la Torre, ‘La sombra de Ley’, ambientada a la Barcelona dels 20

S.M.

El cinema català tornarà a tenir es-
pai destacat a la programació del 
Festival de Barcelona-Sant Jordi 
BCN Film Fest. En la seva segona 
edició, la proposta dels Cinemes 
Verdi inclouen dues pel·lícules de 
productores catalanes, una altra 
dirigida per Dani de la Orden, un 
dels directors catalans més sol-

Fotograma del darrer fi lm del director barceloní Dani de la Orden. Foto: Cedida.

Alexandra Jiménez i Miki Esparbé i 
rodada a Berlín. Per la seva part, la 
jove directora andalusa Marta Díaz, 
formada com a realitzadora a l’ES-
CAC (Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya), debu-

ta amb Mi querida cofradía. I per úl-
tim, el festival projectarà a la secció 
no competitiva Zona Oberta la TV 
Movie de TV3, ‘El nom’, l’adaptació 
realitzada per Joel Joan de la cone-
guda obra de teatre francesa.• 

Breus

La residència 
d’EART refl exiona 
sobre la memòria 
històrica 
S.M.

L ’artista Carmina Pérez es-
trenarà el proper 20 d’abril 
a Experimentem amb l’art, 

dins del programa Difundia, 
l’obra ‘Los rostros del silen-
cio’, un viatge pel mapa d’una 
família que comença amb l’im-
pacte de la Guerra Civil espa-
nyola. La posada en escena de 
l’obra de l’artista resident dins 
d’aquest programa ofereix la 
possibilitat de vincular perso-
nes, associacions i grups de la 
comunitat de Gràcia interes-
sats en el tema de la memòria 
històrica. Segons expliquen 
des d’aquesta associació cultu-
ral gracienca, el debat al fi nal 
de l’obra pretén ser una opor-
tunitat per compartir “expe-
riències personals que puguin 
generar un espai de creixe-
ment i coneixement col·lectiu 
que sigui ric per la mateixa 
obra, per l’artista, per la comu-
nitat d’EART i per les xarxes 
que es pugui establir a partir 
d’aquí”. L’obra és a les 20 h i té 
una durada d’una hora.

Vada Retro i 
Casal Corpus, 
a la Mostra de 
Teatre Amateur
Els grups graciencs Vada 
Retro i Casal Corpus 
seran la representació 
gracienca a la 16a Mostra 
Nacional de Teatre 
Amateur que tindrà lloc 
el 28,29,30 d’abril i 1 de 
maig a Pineda de Mar. La 
coordinadora de Barcelona 
de la Federació de Grups 
Amateurs de Teatre 
de Catalunya oferirà la 
lectura dramatitzada 
de Jurat sense pietat, 
dirigida per la gracienca 
Montserrat Millà.
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Joan Millaret

La pel·lícula inaugural del 65è Festival de Cinema 
de Sant Sebastià Inmersión, coproducció interna-
cional dirigida pel reputat cineasta alemany Wim 

Wenders, és l’adaptació cinematogràfi ca d’una novel·la 
del periodista J. M. Ledgard al voltant d’una història so-
bre l’amistat i l’enamorament de dos persones a partir 
d’un encontre casual en la costa normanda, l’enginyer 
hidràulic James More (James McAvoy) i una biomate-
màtica que estudia les zones abissals de l’oceà, Danielle 
Flinders (Alicia Vikander). Però l’amor cimentat en 
aquest llogarret idíl·lic de la costa francesa es trencarà 
quan queden separats irreversiblement al no poder-se 
comunicar més, ja que ell és empresonat pels gihadis-
tes en una missió a l’Àfrica en la seva condició d’agent 
secret expert en terrorisme islamista. I aquí Wenders 
construeix un poema romàntic sobre l’amor desgraciat, 
els amants que no es troben, i ho fa banyant-ho en una 
pàtina de misticisme. Una història que es vol sublim, 
intentant conjugar moments de lirisme i bellesa este-
titzant amb ingredients de refl exió sobre terrorisme i 
ecologisme, però que no acaba mai de commoure per la 
tendència a la redundància. El martirologi del noi, un 
cos torturat en mans de l’Isis a Somàlia, s’emparenta 
amb el neguit de la noia davant el risc de morir en una 
de les seves immersions marines. Dues històries paral-
leles d’amants dissortats en la distància atrapats en el 
buit del dolor, que deixa malauradament la impressió 
d’una tan infl amada com vàcua pel·lícula romàntica.•

‘Inmersión’, atrapats en 
el buit de la separació

crítica de 
cinema

El mite de les 
Troianes i les llibertats
La jove companyia Ramona de Van der Bürg estrena aquest 

cap de setmana a Lluïsos Teatre l’espectacle ‘Histèriques’ 

Paula Erill

L ’obra de teatre Histèriques 
és una història d’amor 
més, però no una qualse-
vol. Aquest cap de setma-
na, 13, 14 i 15 d’abril, s’es-

trena a Lluïsos Teatre amb tres 
úniques funcions, que interpre-
taran Andrea Pellejero, Adrià 
Girona i Pol Para. La peça, dirigi-
da per Úrsula Tenorio, escenifi -
ca un amor romàntic entre dos 
personatges molt polèmics des 
del punt de vista social i cultu-
ral: una puta i un genocida. Es 
tracta d’una versió lliure i dife-
rent del mite de les Troianes que 
juga amb les fronteres del pate-
tisme i la tragèdia en un món ple 
de controvèrsies. “Volem apos-
tar per un llenguatge propi. No 
és una obra gens convencional, 
al contrari, és molt experimen-
tal però tenim la intenció d’arri-
bar a tot tipus de públic”, explica 
Úrsula Tenorio.

L’espectacle tracta, segons as-
segura la seva directora, temes 
com els drets humans, el femi-
nisme, les llibertats o la demo-
cràcia. “Es projecten imatges de 
soldats, per exemple. No hem 
volgut incloure fotos de la situa-
ció política actual catalana com 
ara de Mossos, perquè creiem 
que era fàcil caure en un discurs 
panfl etari”, afegeix Tenorio.

Ramona de Van der Bürg és 
la companyia que ha originat 
aquesta creació artística dins 
del projecte de residències ar-

tístiques que Lluïsos va posar 
en marxa el 2015 per donar su-
port a muntatges escènics de 
joves creadors. En aquests tres 
anys de trajectòria, una dese-
na de companyies residents han 

pogut estrenar les seves obres 
dins d’aquests espais. Alguns 
d’aquests projectes han arri-
bat a El Maldà, al GrecFestival 
de Barcelona, al Fira Tàrrega, la 
Sala Flyhard, entre d’altres, des-
prés de l’estrena a Lluïsos. I és 

que la comissió artística que se-
lecciona les obres, formada per 
professionals vinculats a Lluïsos 
de Gràcia, valoren de manera po-
sitiva la itinerància de l’especta-
cle un cop ja s’ha estrenat, a més 
que sigui un projecte innovador, 
impulsat per joves d’entre 18 i 30 
anys, amb sostenibilitat econò-
mica i en català. “Uns companys 
que ja havien fet residències a 
Lluïsos ens van avisar i amb al-
guns de l’Institut del Teatre amb 
els quals teníem aquest projec-
te vam decidir presentar-nos-hi”, 
explica la jove directora.

La representació d’Histèri-
ques serà una de les últimes del 
període de residències d’entre 
gener i abril d’aquest any en 
presentar-se. La difusió que s’ha 
fet del projecte tant per les or-
ganitzacions culturals com per 
part de la Companyia ha sigut 
molt efi caç.•

el repor

Imatge promocional de l’obra ‘Histèriques’. Foto: Lluïsos de Gràcia

‘Cinc noies i un sí’. “Avui més que mai 
necessitem rialles que ens facin gaudir d’una 
estona de felicitat i desconnexió”. Marc Ortiz, 
director de la peça, promet un vespre ple de 
bons moments. L’obra del Casal Corpus es 
representarà el 14 (20 h) i 15 d’abril (18 h) a la 
Sala Montseny, al col·legi Sant Josep.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Ready player one. 16, 19 i 22. 
• Campeones. Ds i dg, 16.10. Dv, 

dl, dm, dc i dj, 16.15, 19.10 i 
22.05. Ds i dg, 19.10 i 22.05. 

• Tres anuncios en las afueras. 
Dv, dl, dm, dc i dj, 16.10. Dv, ds, 
dg, dl, dc i dj, 20. 

• Juego de ladrones. El atraco 
perfecto. 19.05 i 22. 

• La casa torcida. Dv, ds, dg, dl, 
dm i dc, 16.20, 19.15 i 22.10. Dj, 
16.20, 19.15 i 22. 

• Sanz: Lo que fui es lo que soy. 
Dj, 22. 

• Un sol interior. 16, 18.05, 20.10 
i 22.15. 

• El hijo de Bigfoot. Ds i dg, 17. 
• Gorrión rojo. Dv, dl, dm i dc, 

16.10, 19.05 i 22. Ds i dg, 19.05 i 
22. Dj, 16.10 i 19.05. 

• Peter Rabbit. Dv, dl, dm, dc i dj, 
17.50. Ds i dg, 15.50 i 17.50. 

• La tribu. Dv, dl, dm, dc i dj, 
15.50. 

• María Magdalena. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 22.20. 

• Proyecto Rampage. Dm, 15.50, 
17.55, 20 i 22.15. Dv, ds, dg, dl, dc 
i dj, 16, 18.05, 20.10 i 22.15. 

• Una razón brillante. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 16.05 i 20.25. 

• La forma del agua. Dv, ds, dg, dl, 
dm i dc, 18 i 22.20. 

• Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa. 
Ds i dg, 16.30. 

• Salvador Dalí. En busca de la in-
mortalidad. Dm, 20. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• El Grufal. Ds, 16.30.
• La casa junto al mar. Dv, 16. Dm, 

dc i dj, 16 i 20. 
• La delgada línea amarilla. Dv, 

dc i dj, 18 i 22. Ds, dl i dm, 18. 
Dg, 20. 

• El cairo confi dencial. Dv i dc, 16 

i 20. Ds, 22. Dg, 20.30. dl i dm, 
20. Dj, 16. Dv i dc, 18 i 22. Ds, dg, 
dl, dm i dj, 18. 

• Carinyo, yo soy tú. Dv, ds, dg, 
dm, dc i dj, 16. Dv, ds, dg i dc, 18 
i 22. Dl, dm i dj, 18. Dv, ds, dg, dl, 
dm i dc, 20. 

• Ulu, un latido universal. Dg, 18.
• Don Pasquale. Dj, 20. 
• Cyanide. Ds, 20. 
• Lugares comunes. Dv, 20. 
• Rabbit school. Ds i dg, 16.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• SALA 1: Una mujer fantástica. 

16, 18 i 20. El sacrifi ci d’un cèr-
vol sagrat. 22. 

• SALA 2: Muchos hijos, un mono 
y un castillo. 16, 18 i 20. El au-
tor. 22. 

• SALA 3: Wonder. 15.50, 18 i 
20.10. Ds i dg, 16. El Castell de 
vidre. 22. 

• SALA 4: L’altra frontera. 16 i 22. 
Suburbicon. 18 i 20. 

Verdi. Verdi, 32. 
 • La casa torcida. 11.30, 16, 18.10, 

20.20 i 22.30. 
• Bàrbara. Dv, dl, dm i dc, 11.30, 

16 i 20.10. Ds i dg, 16 i 20.10. Dj, 
11.30 i 16. 

• Heartstone. Corazones de pie-
dra. 16.10, 17.55 i 22.10. 

• Ladybird. 20.20. 
• Un sol interior. 11.30, 16, 18.35, 

20.25 i 22.30. 
• El insulto. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 

17.55. 
• Call me by your name. 22.10. 
• The party. 16.
• Miss Dalí. 17.25. 
• Una razón brillante. 20.35. 
• Sin rodeos. 22.30.
• El buen maestro. 11.30. 
• El Grúfal. Ds i dg, 11.30 i 12.30.
• Peter Rabbit. Ds i dg, 11.30.
• San Pedro y las basílicas papa-

les de Roma. Dm, 11.30 i 18. 
• Hitchcock/Truffaut. Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• El buen maestro. 16, 18.10, 20.10 

i 22.20. 
• El hilo invisible. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 18.
• El Cairo Confi dencial. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc i dj, 20.20. 
• Yo, Tonya. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 

i dj, 22.30. 
• La casa junto al mar. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc i dj, 18.20. 
• Inmersión. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 

20.25. 
• La forma del agua. Ds i dg, 

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

• La librería. 16.00
• Marea humana. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 22.10. 
• Verano de una familia de Tokio. 

16 i 18.05. 
• Tres anuncios en las afueras. 

20.10. 
• El Grúfal. Ds i dg, 16 i 17.10. 
• 78/52 La escena que cambió el 

cine. Dm, 20.15. 

“És una obra molt 
experimental 
però volem 
arribar a tot 
tipus de públic”
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La torratxa

La pèrdua 
dels referents
Joan Vall K.

Gràcia és un barri que fi ns fa poc 
creia que el pas del temps s’hi ha-
via alentit. Les cases, els carrers, 

places, els comerços tenien pocs cavis 
estètics i de propietaris a primera vis-
ta. Per la meva família era normal anar 
al barri per fer les compres diàries dels 
productes de primer consum, la roba o 
el menjar. Els establiments i els emple-
ats eren els de tota la vida, generació 
rere generació. Fins i tot a les entitats 
bancàries eren sempre les mateixes 
persones les que t’atenien. Mala cosa la 
nostàlgia. Ara tot va massa ràpid, quasi 
no tenim temps d’empatitzar amb pro-
fessionals de garantia perquè t’aconse-
llin tal llibre, un aliment de temporada 
o una peça de roba de qualitat. 

Veus ara el pas del temps perquè ja 

no pots anar als llocs que tan freqüenta-
ves de jove. Per mi ja han passat trenta 
o quaranta anys i s’han jubilat els meus 
referents. El cas és que ja no fa falta tant 
de temps. Un passeig per carrers com 
la Travessera o Astúries ens faran ado-
nar de la rotació constant de comerços. 
Avui hi ets demà, no ho sé. Una botiga 
emblemàtica com Els 7 peus desapareix. 
L’anarquia visual i la llibertat d’ordre a 
l’interior fugint de les botigues clòni-
ques acaba amb el tancament d’aquest 
establiment tan estimat. 

Sort que aquest és un barri privilegi-
at, ja que al llarg dels anys i mesos han 
proliferat negocis similars pels romàn-
tics en un entorn encara de carrers es-
trets i cases baixes.•

Els establiments i els 
empleats eren els de 
tota la vida, generació 
rere generació

Albert BenetAlber

Adéu senyor! L’Europa ha perdut un altre dels seus 
jugadors llegendaris: Àngel de Tomas Aguirre. 
L’interior basc ha mort als 85 anys. Nascut a Irún 
l’any 1933, l’Aguirre va formar part de la plantilla 
que va assolir l’ascens a la Segona divisió la tempo-

rada 1962-63. Fou una de les apostes fortes d’aquell conjunt 
estel·lar que combinava futbolistes veterans (ex1a i 2a di-
visió) amb joves talents. L’objectiu dels dirigents graciencs 
d’aleshores era clar: pujar d’una vegada de categoria! I ho 
van aconseguir.

El rendiment de l’Aguirre amb l’Europa va ser excel·lent: 
32 partits i 10 gols, segons dades ofi cials. Ell va marcar, de 
penal, el gol de la victòria a Lleida (0-1), en un partit molt po-
lèmic que va decantar el títol cap a Gràcia. Però, més enllà 
d’aquesta anècdota i de la qualitat indiscutible com a futbo-
lista, l’Àngel va destacar pel seu caràcter afable, senzill i ge-
nerós, segons remarca un dels companys més joves d’aquella 
plantilla, Ramon Salud (Balaguer, 1940). “Tot i la seva trajec-
tòria en equips més grans com ara l’Espanyol (62 partits) i el 
Sabadell (89 partits), l’Aguirre no va venir a lluir-se sinó a su-
mar i a fer grup”, recorda. També afegeix que sempre acon-
sellava els més joves i tenia un comportament exemplar dins 
del camp, on actuava d’enllaç entre la mitja i la davantera: 
“Mai no el vaig veure protestar ni queixar-se”.

L’honestedat d’aquest futbolista va quedar palesa fi ns i tot 
abans de vestir ofi cialment l’escapulari blau ja que l’endemà 
d’haver-se compromès verbalment amb l’Europa, l’Espanyol 
el va voler fi txar del Tenerife (13 partits). L’Àngel, tot i ser pe-
riquito de cor, va mantenir la seva paraula i va desestimar 
l’oferta espanyolista per a jugar amb un equip de 3a divi-

sió. Així ho recorda amb emoció l’expresident Josep Bartolí 
(Gràcia, 1930) que va ser el directiu encarregat de fi txar-lo al 
Tenerife (cuer de 1a): “Era gran jugador i sobretot, una be-
llíssima persona que va mantenir la paraula que ens havia 
donat”. És a dir, l’Aguirre era un veritable senyor. D’aquells 
que ara costa tant de trobar arreu. Dins i fora del camp.

 Després de contribuir a l’ascens europeista, l’Aguirre es 
va retirar al Granollers, d’on havia sortit abans de comen-
çar la seva etapa professional amb l’Espanyol i on va conèi-
xer la seva estimada Rosa. Els darrers anys, l’Àngel ha estat 
malalt. Aquelles cames primes i àgils que van aprendre a ju-
gar al futbol al Touring d’Errenteria i que anys més tard van 
encisar milers de seguidors catalans han deixat de caminar. 
Malgrat tot, el seu tarannà dolç no ha canviat i no ha estal-
viat mai cap mirada de tendresa ni cap petó d’amor cap a la 
seva muller, qui l’ha cuidat amb una tendresa lloable i com-
movedora. Els seus fi lls, Àngel i Imma, també l’han acompa-
nyat fi ns al darrer dia com es mereixia i les visites d’amics i 
exjugadors han estat constants.

Casualment, l’Àngel va ser enterrat el dia 7 d’abril, just 50 
anys després de la darrera victòria de l’Europa a la Segona 
divisió, aconseguida el diumenge de Rams del 1968 contra 
el Torrelavega (3-0). La renaixença europeista va durar cinc 
temporades i va ser el fruït de l’ascens assolit el 1963 grà-
cies a aquest mosaic de jugadors: Ramon, Tudurí, Pedrín, 
Duró, Alfonso, Herrera, Carmelo, Pons, Otero, Boada, Robles, 
Salud, Czibor, Tomàs, Armando, Aguirre, Rincón, Elizondo, 
Joseíto i Markaida. Només per això, avui considero just re-
cordar i lamentar la pèrdua d’un veritable senyor del futbol. 
Agur jaunak!•

Gràcia Escapulada

‘Agur jaunak’
Aguirre, protagonista d’una gran temporada vestint la samarreta de l’Europa. Foto: Arxiu Ramon Vergés


