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El Districte preveu ampliar ja
a l’estiu el veto a l’obertura de
noves botigues de souvenirs
Travessera de Dalt, avinguda de Vallcarca, Gran de Gràcia i Príncep
d’Astúries són els principals eixos implicats en la nova regulació

Albert Balanzà

L

’anunci a ﬁnals de febrer de l’ampliació de la zona
de prohibició d’obertura de noves botigues de souvenirs a Gràcia entrarà en vigor aquest mateix estiu, segons els càlculs del Districte, i els principals carrers implicats seran la Travessera de Dalt
(des de Sanllehy a Lesseps), l’avinguda de Vallcarca (des
de Lesseps al pont de Vallcarca i la plaça Mons, i també
Passeig de Mare de Déu del Coll i Santuari), Gran de Gràcia
(des de Lesseps a Rambla de Prat inclosa) i Príncep d’Astúries (també ﬁns a Rambla de Prat). Tota l’illa de carrers
en territori de Gràcia a l’entorn de Casa Vicens quedarà
protegida per la nova normativa municipal
El debat sobre la proliferació de les botigues de souvenirs a Gràcia, sobretot amb l’impacte que han tingut en els
últims anys al barri de la Salut, al voltant del Park Güell, es
remunta a l’inici de mandat, l’any 2015, quan es va comen-

El Districte argumenta que
s’ha anat més enllà de les zones
conﬂictives per prevenció, com
el pla d’usos a Travessera de Dalt
çar a desplegar la reforma del pla d’usos i la regulació del
pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT).
Però la peça que faltava era aquesta ampliació del veto a
l’obertura d’aquests establiments de records que puntualment han estat comerços habituals al carrer Carolines
i que ja es començaven a veure per avinguda Vallcarca i
Baixada de la Glòria. Seguint el raonament que ha servit
per ampliar la zona restrictiva del pla d’usos a les dues
bandes de Travessera, el Districte argumenta que s’ha tirat llarg en aquesta prohibició per prevenció. Pàgina 3

Una botiga de souvenirs a Larrard, prop del Park Güell. Foto: A. V.
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Homenatge a la
llibreria Cinc
d’Oros, referent de
l’antifranquisme

Des de dijous un faristol
informatiu recorda l’antiga
llibreria Cinc d’Oros, que
va estar oberta entre
1969 i 2002 a l’avinguda
Diagonal, 462. La llibreria
va ser un referent de
l’antifranquisme i difonia
llibres prohibits per la
dictadura. El comissionat
de Programes de Memòria,
Ricard Vinyes, va presidir
aquest acte en el context de
les activitats organitzades
per l’Ajuntament per la
Primavera Repúblicana.

Familiars de Forn,
Cuixart i Sànchez,
a ‘Cartes de la
presó’, a Lluïsos
El grup de pop-folk
La Trenkaband es farà
acompanyar divendres
27 de Beta Forn, ﬁlla
de Joaquim Forn, Oriol
Sànchez, ﬁll de Jordi
Sànchez, i Pol Leiva, nebot
de Jordi Cuixart, en el
concert per la llibertat
dels presos polítics que
tindrà lloc a Lluïsos
(21h)sota el títol Cartes
de la presó. L’espectacle
inclourà una lectura
dramatitzada, a càrrec
de Ravina Raventós. El
concert està organitzat
per l’Associació Catalana
pels Drets Civils, amb el
suport d’Òmnium Gràcia.

Política
Agustí i Munté trien
l’atac a Colau en l’inici
de la cursa per ser
l’alcaldable del PDeCAT
L’expresident de Gràcia fa gal·la d’avals internacionals mentre
l’exconsellera reivindica amb exemples coneixement de ciutat

Albert Balanzà

Munté defensa
que s’apliqui
l’1-O i Agustí que
Barcelona lideri
la República

C

arles Agustí i Neus Munté
han començat aquest dilluns a Gràcia la llarga
tanda de debats cara a
cara que protagonitzaran ﬁns a la doble jornada de votació de l’11 i el 12 de juny que dirimirà l’alcaldable del PDeCAT
a l’Ajuntament de Barcelona, un
cop Xavier Trias ha fet el pas al
costat i Joaquim Forn ha deixat
per la força de la presó la seva aspiració.
Amb perﬁls inicials molt diferents -Agustí té una trajectòria
de base local a Gràcia amb creixement cap a responsabilitats
en Participació a l’Ajuntament
i Govern Obert a la Diputació,
i Munté ha estat un dels principals valors dels últims executius
d’Artur Mas i Carles Puigdemont
a la Generalitat-, tots dos van
triar l’atac a Ada Colau com un
punt de partida per presentarse com a alternativa davant dels
militants i simpatitzants que van
omplir la seu del PDeCAT del carrer Astúries. “Hem de recuperar la gestió i la justícia social a
Barcelona”, va dir Agustí. “Hem de
passar pàgina de polítiques erràtiques”, va ampliar Munté.
Però en aquest punt, Agustí i
Munté, poc a poc, es van començar a diferenciar voluntàriament

Agustí i Munté, en un moment del debat, amb l’auditori ple Foto: S. C.

Des d’expresidents locals ﬁns a
exministres. La cursa entre Agustí i
Munté s’ha animat deﬁnitivament. El
també expresident local i ara secretari
del govern, Víctor Cullell, dóna suport
a Munté, com també ho fa la majoria
del grup municipal a Gràcia. Però
Agustí fa llista internacional: des de
l’exministra de la Columbia britànica
Moura Quayle ﬁns a l’expert mundial
en participació Giovanni Allegretti.

per marcar justament allò menys
previsible: Agustí va aproﬁtar la
dimensió internacional que li
han donat les seves experiències dels darrers anys per advertir que “Barcelona no hi és” en
aquests intercanvis de coneixement en participació i transparència. I Munté va baixar al nivell local, sobretot en el viu torn
de preguntes, citant la reforma de
l‘Abaceria o el pla d’usos.
Òbviament el debat no va evitar la clau nacional que inﬂuirà
en aquestes eleccions municipals, inicialment previstes al mateix temps que les europees del 9
de juny de 2019. I ho va fer dues
maneres: de cara endins, perquè
tant Agustí com Munté juguen
a la confluència de la llista del
PDeCAT amb independents, amb
independentistes (des de Jordi
Graupera a ERC); i de cara enfora: Barcelona com a capital catalana. “Hem d’aplicar l’1-O”, va dir
Munté. “Barcelona ha de liderar la
República”, va insistir Agustí.

•

Societat
Gràcia veta el souvenir a
Travessera de Dalt, Gran,
avinguda de Vallcarca
i Príncep d’Astúries
El Districte avala l’ampliació de la zona de prohibició “més
enllà dels ﬂuxos naturals” pel seu caràcter “preventiu”

A.B.

E

l pla d’ordenació de botigues de suvenirs és la tercera pota que a Gràcia es conﬁgura per contenir l’oferta
comercial, juntament amb
el pla d’usos i el pla especial urbanístic d’allotjaments turístics,
i és el resultat del pacte de facto
establert entre l’equip de govern
de BCN En Comú i la plataforma
Gràcia On Vas, que el juliol de 2015
va presentar un decàleg de mesures en aquest sentit. Només la reforma de l’Abaceria, comandada
pel PSC, s’ha desviat parcialment
del relat veïnal.
Ara, després del pla d’usos i el
peuat, l’ampliació del mapa local
que prohibeix obrir noves botigues
de suvenirs ja ha iniciat el compte enrere per activar-se aquest estiu i el Districte calcula que entre
juny i juliol es farà l’aprovació deﬁnitiva de la mesura. Aquest mapa,
que ﬁns ara limitava la seva capacitat de veto al barri de la Salut,
en els entorns del Park Güell i sobretot el carrer Larrard, s’estén
com una taca d’oli a les dues bandes de la Travessera de Dalt (entre
Sanllehy i Lesseps), les dues bandes de l’avinguda Vallcarca (des de
Lesseps al pont i la plaça Mons ﬁns
a Passeig de Mare de Déu del Coll i
carrer Santuari) i tota la peça que
engloba el carrer Gran, Rambla
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Gràcia i Almeria
obren vies de
col·laboració
amb els refugis

El director del refugi de
la plaça del Diamant,
Josep Maria Contel, i el
conseller de Cultura de
l’Ajuntament d’Almeria,
Carlos Sánchez, han obert
una via de col·laboració
entre les instal·lacions
respectives, després
d’una visita de Contel
el passat divendres a la
ciutat andalusa. Contel,
que ha visitat el cèntric
refugi de Guillermo
Langle, ha explicat que
Gràcia i Almeria podrien
impulsar una trobada de
refugis d’àmbit estatal.

Aclariments de
l’Associació de
Comerciants de
Travessera de Dalt

Una botiga de souvenirs a la Baixada de la Glòria. Foto: Albert Vilardaga

Casa Vicens fa una viquimarató.
L’equip de Casa Vicens acull aquest
dissabte a la tarda una marató
d’actualització de continguts de
Viquipèdia al voltant de la ﬁgura
i obra d’Antoni Gaudí en un acte
que també servirà per donar a
conèixer la casa i la seva història.

de Prat, Príncep d’Astúries i plaça
Lesseps, és a dir, tot l’àmbit d’inﬂuència de Casa Vicens, que aquest
estiu ja passarà la seva prova de
foc de màxima aﬂuència.
“L’afectació de la zona del Park
Güell tenia sentit i aquest criteri
d’ampliació també té sentit, anant
ﬁns i tot més enllà dels ﬂuxos naturals de turistes, pel seu caràcter
preventiu”, ha apuntat el portaveu del govern municipal a Gràcia,
Robert Soro.

•

La presidenta de l’AC
Travessera de Dalt,
Virginia Espada, ha fet
aquest aclariment en
relació a l’entrevista
publicada la setmana
passada: “Quan es parla
de la proposició del PPC
sobre la modiﬁcació del
pla d’usos vigent a zona
genèrica van votar a favor
el grup municipal del PPC
i el Grup Demòcrata, es
van abstenir els grups
municipals del PSC i C’s i
van votar en contra BCN
En Comú, ERC i la CUP”.
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Crítiques dels
veïns a Lluïsos
per la Cucafarra
dels escoltes
Les crítiques veïnals a
Lluïsos de Gràcia, per la
Cucafarra del passat 7
d’abril, organitzada per
l’Agrupament Escolta, han
centrat aquest dimecres
la primera reunió oberta
de l’AV Plaça del Nord,
amb la qual l’entitat -en
procés de legalització- s’ha
ofert com a portaveu per
solucionar els problemes
d’una plaça que “va a
pitjor”, segons els seus
portaveus. Els veïns també
han debatut fer activitats
a l’estiu per impedir les
festes alternatives, sobre
les quals en principi el CP
Tres Lliris ja té permís.

Reparades les
tanques de la
pista de bàsquet
de Vallcarca
El Districte ha anunciat
aquesta setmana la
ﬁnalització de les
tasques de reparació
i arranjament de les
tanques del camp de
bàsquet de Vallcarca, una
instal·lació molt utilitzada
pels joves, i que s’ha anat
deteriorant per l’entrada
a hores que la instal·lació
estava tancada al públic.

Societat
Òmnium, Ona, Josep
Fornés i l’Observatori
de Vallcarca, principals
premis Vila de Gràcia 17
Lluís Brau, a títol pòstum, i el projecte de dones creadores
Minerva rebran el premi d’honor individual i col·lectiu

A.B.

A

mb l’abril ple d’actes reivindicatius al voltant de
les dates de la Revolta de
les Quintes, símbol de la
insurgència de Gràcia,
la 23a edició dels Premis Vila de
Gràcia ja té veredicte i aquest es
formalitzarà en una gala que es
farà el pròxim 26 d’abril al Centre
Artesà Tradicionàrius. Enguany
tampoc aquests premis se sostrauran de l’actual clima polític i
una part dels guardons han anat
a parar a entitats o personalitats
que, al marge de la categoria en la
qual han estat distingits, han dit
o tenen molt a dir en la qüestió
nacional.
Entre les nou categories, per
exemple, Òmnium s’ha endut el
premi a la millor defensa de les
llibertats nacionals de Catalunya
i la llibreria Ona, des del 2013 al
carrer Gran i amb trajectòria

La llibreria Ona, al carrer Gran. Foto:A. V.

des del 1962, ha guanyat el premi al millor projecte comercial. L’activisme, en aquest cas en
clau nacional-etnològica o en clau
de reconstrucció d’una identitat

de barri, respectivament, ha estat reconegut en els guardons a
Josep Fornés (premi a la defensa dels valors cívics), director del
Museu Etnològic, i l’Observatori
de Vallcarca (premi de divulgació
històrica). No obstant això, l’espai
central dels premis Vila de Gràcia
segueix pivotant en els seus dos
premis d’honor, l’individual i el
col·lectiu, que enguany han anat
a parar a l’arquitecte i activista
local, recentment desaparegut,
Lluís Brau, i al projecte de dones
creadores Minerva.
En les tres categories restants,
les que reconeixen la tasca que
han fet durant l’any entitats a nivell de sostenibilitat, projectes
pedagògics i comunicació, el jurat ha tingut en compte la feina
de Gats de Gràcia, que només el
2017 ha fet 171 recats de gats abandonats, el projecte Contes Cantats
de l’Orfeò Gracienc, que ha impulsat la creació d’una cantata amb
autoria infantil, i ﬁnalment la re-

La mestra de dansa
contemporània
Sònia Klamburg i
Sant Medir seran
medalles d’honor
vista La Salut, vinculada al pla comunitari d’aquest barri.
D’altra banda, el Districte proposarà en el pròxim ple del 3 de
maig els noms de Sònia Klamburg,
experta en dansa contemporània i
directora d’Àrea, Espai de Dansa i
Creació, amb seu al carrer Alegre
de Dalt, i la Federació de Colles
de Sant Medir, com els candidats
en nom de Gràcia a les medalles
d’honor de la ciutat per a l’any
2018. La decisió s’ha adoptat en
la reunió de comissions consultives prèvia al ple que els grups municipals han fet aquest dijous.

•
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Les immobiliàries de luxe arriben
a l’entorn de la Virreina amb
promocions d’un milió d’euros

Breus

Reconeixement
a l’activista del
Salvador Teodora
Vasquez al CAT

Una iniciativa a Bailèn 189, que ja ha venut tots els pisos, surt
de la dinàmica general constituint-se en cooperativa

A. B.

A

mb Gran de Gràcia sobre el mig milió d’euros
per a qualsevol venda de
segona mà, el top de reforma amb Can Dimoni
a 2,7 milions d’euros i promocions d’obra nova d’un milió d’euros principalment als grans eixos (Lesseps, Torrent de l’Olla...),
els carrers secundaris ja són un
objectiu consolidat d’inversió,
enderroc i construcció per a les
anomenades ‘boutiques immobiliàries de luxe’.
Així es presenten almenys els
comercialitzadors de l’última
gran operació d’habitatges i cases unifamiliars que arrencarà
obra aquest juny a la confluència de Providència i Verntallat,
gairebé a tocar de la plaça de la
Virreina. L’operació ara per ara
ja ha enderrocat bona part de

La cantonada de Providència amb Verntallat conservarà la façana. Foto: A. B.

la façana de Verntallat i ha decidit conservar la cantonada original i el pany de paret sencer de
Providència. Però el que va a mi-

llor ritme és la venda: ja només
queda un àtic (amb piscina) i una
casa de les tres que es van ofertar
a un preu de 895.000 euros, sense

estar inclòs el garatge previst al
soterrani de la ﬁnca. Els dos habitatges superen amb escreix els
100 metres quadrats. Fonts de la
promotora han explicat que els
nous veïns disposaran de les claus
per entrar-hi a viure durant el segon semestre de l’any 2019.
Una dinàmica diferent a la venda per immobiliària ha seguit la
promotora d’habitatge en règim
de cooperativa que s’ha constituït
a Bailén 189, on anys enrere hi havia una botiga de mobles en planta baixa. La cooperativa Bailén
189, amb seu a Pare Claret, es va
constituir l’any passat i va adquirir el solar per aixecar habitatges
plurifamiliars i aparcaments amb
zones comunes i ha adjudicat ja
tots els pisos en funció de les diferents quotes de propietat. Fonts
de la societat han apuntat que tot
l’espai, inclosos els aparcaments,
ja estan coberts i que l’obra s’acabarà aquest 2018.

•

Foto: Celina Escher

L’activista salvadorenya
Teodora Vasquez va
concloure divendres
passat amb un sopar al
CAT una visita de quatre
dies a Catalunya per donar
a conèixer la seva lluita
per la despenalització
de l’avortament, que
li va comportar una
condemna de 30 anys
de presó l’any 2008 i que
ha acabat deixant-la en
llibertat aquest febrer per
commutació de pena. En
la seva estada a Barcelona,
acompanyada per l’ONG
Huacal, es va entrevistar
amb el director de
Cooperació, Manel Vila, i
l’alcaldessa Ada Colau.

5

6 L’Independent de Gràcia
20 d’abril de 2018

Breus

Ramon Gatell
dirigirà l’Europa
ﬁns a ﬁnal de
temporada

El director del Futbol
Formatiu de l’Europa i
exjugador Ramon Gatell
serà el tècnic del primer
equip escapulat després de
la renúncia de Joan Esteva,
feta pública, després
de l’empat a ú contra el
Sant Andreu. Esteva va
expressar que el desenllaç
es deu a la manca de
relleu de jugadors per
part de la directiva. El
president Víctor Martínez,
a Ràdio Marca, va criticar
Esteva dient que “no és
l’entrenador adequat per
potenciar la base”. David
Vilajoana serà l’entrenador
la temporada 2018/2019.

El Gràcia GC
aconsegueix
vuit podis a la
Copa Catalana
Un total de 82 gimnastes
del club gracienc van
participar a la segona
fase de la Copa Catalana
disputada a Salt
(femenina) i Manresa
(masculina). El Gràcia
Gimnàstic Club va
aconseguir un total de
8 podis: 2 ors, 4 plates
i 2 bronzes, i els seus
esportistes més destacats
van ser: Enric Beltran,
Francesc Vidal, Bernat
Costa i Gry Thorstensen.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 34
UE Sant Andreu 1 - 1 CE Europa
1. Espanyol B......................80 punts
9. Europa ........................... 50 punts
Jornada 35
22/04 (17:00h) CE Europa - UE
Horta

Segona Divisió Nacional
Femenina
Jornada 25
CE Seagull 3 - 0 CE Europa
1. FC Barcelona B .............60 punts.
6. Europa .......................... 40 punts.
Jornada 26
22/04 (11:30h) CE Europa - CF
Sporting Mahón

Esports
Els Lluïsos i l’acidH
celebren el VI Torneig
de bàsquet adaptat
L’expresident de la secció, Rafa Román, serà el padrí de
l’esdeveniment que se celebrarà el matí del diumenge

Albert Vilardaga

E

ls Lluïsos de Gràcia i l’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament
Humà (acidH) organitzen aquest diumenge el VI
Torneig STIGA de Bàsquet Adaptat
Sant Jordi a la pista de la plaça del
Nord. L’objectiu de les dues entitats és celebrar un Sant Jordi més
inclusiu, i en el qual el col·lectiu de
persones amb capacitats diverses i
intel·ligència límit pugui fer la prèvia a la diada del llibre i la rosa practicant esport. “És un esdeveniment
molt especial, els nois i noies veuen
traduït tot l’esforç que fan durant la
temporada en aquesta gran festa”,
explica Ferran Delgado, coordinador d’extraescolars, esports i lleure
educatiu de l’acidH.
En el torneig hi participaran
4 equips masculins (Fedamar
Valldemia Premià, Encert Sant
Martí, Lleixa i els Lluïsos de GràciaacidH), i 2 en categoria femenina (Encert Panteres i els Lluïsos
de Gràcia-acidH). Està previst que
comenci a 3/4 de 9 del matí amb
el sorteig dels encreuaments de la
categoria masculina, que hi hagi
una aturada a 2/4 d’11 un cop acabades les semiﬁnals per fer els parlaments i la presentació institucional per part dels representants de
les dues entitats. Hi haurà un agraïment als col·laboradors que fan possible aquesta festa: Federació acidH,
Stiga i La Caixa, i serà el torn pel padrí de l’esdeveniment, que en aques-

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G2)
Jornada 23
Vedruna Gràcia 64 - 60 Bàsquet
Sitges
1. SESE ........................................ 19-4
10. Vedruna Gràcia ................. 10-13
Jornada 24
21/04 (19:30h) Vedruna Gràcia Bàsquet Molins

Un dels equips dels Lluïsos de Gràcia-acidh, durant un partit d’aquesta temporada. Foto: Cedida

El Vedruna rep el Molins fora de
la promoció de descens. L’equip
de Sunyol Costa va guanyar per
5a jornada seguida i ha sortit de
la zona de promoció de descens
quan només queden tres jornades.
El dissabte els verds reben el
Molins, el segon classiﬁcat, i
guanyar seria fer un pas de
gegant cap a la salvació directa.

ta ocasió serà l’antic president de la
secció de bàsquet de Lluïsos, Rafa
Román, una de les persones que
més va creure en la creació d’equips
acidH a l’entitat l’any 2012, i gràcies al seu impuls, avui dia els Lluïsos
compten amb tres equips masculins
i dos femenins competint a les lligues organitzades per la Federació
ACELL. Amb la disputa dels últims
partits es donarà per acabat al torneig, al voltant de les 2 del migdia.
“Intentem organitzar una festa perquè tothom la gaudeixi i animem a les entitats i a la gent de
Gràcia, que no s’ho perdin”, explica
Delgado.

•

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 25
UE Claret 71 - 68 CB Prat
1. AESE .......................................20-4
8. UE Claret...............................13-12
Jornada 26
21/04 (19:00h) Camping Bianya
Roser - UE Claret

WATERPOLO
Lliga Premaat

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana

Jornada 21
CN Catalunya 6 - 11 CN Atlètic
Barceloneta
1. CN Atlètic Barceloneta ........ 63 p.
9. CN Catalunya ........................15 p.
Jornada 22
21/04 (18:00h) CN Sant Andreu CN Catalunya

Jornada 21
Gràcia FS 7 - 5 Alheña Club
Esportiu
1. FS Santpedor ........................ 44 p.
4. Gràcia FS ............................... 36 p.
Jornada 22
22/04 (12:00h) CEFS Santpedor A Gràcia FS

Primera Divisió Femenina

ESCACS
Nacional - Divisió d’Honor

Primera Catalana Femenina (G1)
Primera Catalana Masculina (G1)
Jornada 25
Safa Claror 72 - 48 Àguiles-Plasfoc
Barberà B 55 - 91 Lluïsos de Gràcia
1. CB Ripollet ............................. 24-1
2. Lluïsos de Gràcia................... 21-4
11. Safa Claror...........................10-15
Jornada 26
22/04 (18:00h) El Vendrell - Safa
Claror
21/04 (20:00h) Lluïsos de Gràcia La Salle Manresa

Jornada 25
Lluïsos de Gràcia 60 - 66 Escola Pia
Àguiles
Joventut Les Corts 60 - 45 Safa Claror
1. Joventut Les Corts B ............. 19-5
6. Lluïsos de Gràcia .................13-11
10. Safa Claror .......................... 11-12
Jornada 26
21/04 (18:30h) CB Balaguer Lluïsos de Gràcia
21/04 (18:00h) Safa Claror - CB
Grup Barna

Jornada 17
UE Horta 7 - 7 CN Catalunya
1. Concepción-Ciudad Lineal.. 37 p.
2. CN Catalunya ........................ 37 p.

Ronda 11
Sant Andreu 8 - 2 CE Tres Peons
1. Colon Sabadell Chessy ...... 73,5 p.
7. CE Tres Peons.................... 48,5 p.
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L’alumnat de secundària
amb el projecte ‘Enlaira’t’
El Claret se suma a la iniciativa de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire
Aula Bosc Turull

Noves activitats de primavera al Bosc Turull
D’abril a juny l’Aula Ambiental ofereix nombroses oportunitats per conèixer l’espai i per aprendre, formar-se o gaudir
de la primavera amb propostes relacionades amb l’educació,
la biodiversitat, la comunitat i l’art, la salut i el benestar. Un
dels valors del projecte és el treball comunitari i de relació

amb l’entorn. Per això es proposen diverses activitats dirigides a fomentar la xarxa veïnal i les accions col.lectives, com
ara la col.laboració amb el Fem Mercat o la participació a la
Festa Verda del Coll al mes de maig amb la presentació del
programa de compostatge comunitari.

editorial
Més lleis contra
els residus
El Parlament Europeu ha donat
aquesta setmana la llum verda final al
Paquet d’Economia Circular, aprovant
així la Directiva marc sobre residus, la
Directiva sobre envasos i embalatges,
la Directiva sobre abocadors i la Directiva sobre piles i bateries. Segons
l’entitat Rezero, tot i les millores en
la recollida selectiva de residus, el
reciclatge de residus i la reducció de
l’abocament, la legislació encara no té
gaire en compte la prevenció de residus i la reducció dels malbaratament
alimentari. Amb aquest moviment
del Parlament, el text es remunta al
Consell per a la seva aprovació final,
probablement la setmana que ve.
Després d’això, els Estats membres
tindran 24 mesos per transposar les
directives a la seva legislació nacional.
És cert que es fan passes per revertir
una situació greu en el tema dels
residus però encara no és suficient. I
el que és pitjor, que és massa lenta. La
reacció davant d’aquesta notícia per
part d’una entitat tan proactiva com
Rezero no s’ha fet esperar. La seva
directora, la Rosa Garcia, ha lamentat
que “no es concreten objectius de
reutilització”. Segons el seu parer, “la
veritable prova serà que els Estats
membres eliminin l’abocament i la
incineració, alhora que promoguin
un millor disseny de productes i els
incentius econòmics adequats”. És
urgent una legislació que freni el
malbaratament alimentari i impulsi
la prevensió dels residus, alhora que
redueixi els plàstics d’un sol ús. De
moment, sembla que tot es quedi
en titulars i que la majoria de canvis
vinguin de la mà de la ciutadania.

[el tema del mes]
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escoles
més
sostenible
+ sostenibles

El Bosc Turull estrena la primavera
amb una quinzena d’activitats
Aula Bosc Turull

D’abril a juny l’Aula Ambiental ofereix nombroses oportunitats
per conèixer l’espai i
per aprendre, formarse o gaudir de la primavera amb propostes relacionades amb l’educació, la biodiversitat,
la comunitat i l’art, la
salut i el benestar.
SM / Redacció
Dins del cicle de tallers per
presentar les eines i recursos
que disposa el Bosc Turull per
descobrir la biodiversitat urbana,
l’aula ofereix un taller específic
per a professorat i educadors
impartit per tècnics d’Escoles +
Sostenibles. Es tracta de mostrar
activitats autoguiades per conèixer l’Aula, el barri i l’entorn, que
posteriorment els responsables
poden realitzar amb el seu grup
als espais a l’aire lliure que ofereix el Bosc Turull.
També s’ofereix un taller dirigit
a membres de les AMPA de les
escoles, per ambientalitzar les
seves activitats. La sessió, que
consta d’una primera part virtual a mode de preparació i una
segona part presencial, posarà
en comú les necessitats i preocupacions de les famílies i oferirà
idees i recursos per minimitzar
l’impacte ambiental. Es treballarà
per fer més sostenibles les activitats que desenvolupa aquest

Un dels nombrosos tallers i activitats que l’Aula ofereix a veïns, famílies i professorat sobre educació ambiental o comunitat

col.lectiu, com són les activitats
extraescolars, les sortides o les
festes a l’escola.
Una altra de les propostes que
ofereix l’aula és un taller per gau-

El programa de compostatge comunitari
serà present a la Festa
Verda del Coll
dir de l’explosió de colors, olors
i vida d’aquesta estació amb el
mòbil com a protagonista, que
va tenir lloc el passat dissabte
14 d’abril. L’objectiu és conèixer
les aplicacions relacionades amb
Aula Bosc Turull

l’astronomia, els bolets, la biodiversitat, l’orientació, la seguretat,
els rastres, l’esport. El 28 d’abril,
el cap de setmana de la Biomarató, tindrà lloc una sortida als
voltants del Parc Güell per pujar
a les xarxes fotografies de biodiversitat, i competir amistosament
perquè Barcelona guanyi la City
Nature Challenge 2018. I a més,
amb la passejada d’Uns Veïns Ben
Vius, es pretén descobrir la flora
i fauna urbana dels barris del Coll
i Vallcarca.
Per continuar amb el cicle de
Cuina per estacions, el 4 de maig
es farà un taller on aprendre
receptes amb ingredients de
temporada i proximitat i, en aca-

bar, es tasten conjuntament.Amb
una activitat més d’exterior, l’aula
proposa endinsar-e en el món de
l’astronomia, per tal de conèixer
les constel.lacions de primavera,
amb l’ajuda de la mitologia grega, alhora que es fa un passeig
nocturn fins la Muntanya Pelada
del Carmel. També hi haurà un
taller de Mindfulness, per “connectar amb el nostre ser i amb
el moment present a través de
la pintura i l’expressió artística”.
Un dels valors del projecte de
l’Aula Ambiental del Bosc Turull
és el treball comunitari i de relació amb l’entorn. Per això es
proposen diverses activitats dirigides a fomentar la xarxa veïnal

Prendre consciència del
paper de les persones en
la cura de la salut, a través
d’uns hàbits més saludables
i naturals i com això contribuieix al futur de la vida en
el planeta és l’eix principal
del cicle de la Primavera
Verda del Coll que tindrà
lloc del 10 de maig al 2 de
juny. Durant aquest període
de temps es podrà visitar
l’exposició Contaminant
hormonals al Centre Cívic el
Coll - La Bruguera. La Festa
Verda tindrà lloc dissabte
12 al Parc de la Creueta
del Coll i, un any més, hi
haurà la mostra d’entitats
del barri, racó verd, espectacle familiar, dinar popular,
sobretaula musical, tallers i
activitats infantils i familiars,
i actuació de diversos tallers
del centre cívic. Ja es poden
consultar l’apartat de cursos
gratuïts a la web per fer les
inscripcions als tallers.
i les accions col.lectives. D’una
banda, l’Aula col.labora al Fem
Mercat, esdeveniment creat
per i per a els diferents grups,
particulars i col.lectius del Coll i
Vallcarca, que ofereix productes
i activitats relacionades amb
el consum conscient, i busca
crear un espai de trobada per
enfortir les relacions i el suport
mutu. A més, el programa de
compostatge comunitari serà
present a la Festa Verda del Coll,
i també s’organitzarà una jornada
comunitària de manteniment del
Bosc Turull.

Serveis d’interès
Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9
a 13 h.
Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Material de l’aula on consultar informacions sobre biodiversitat urbana

La salut a
les jornades
del Coll

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

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari:
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook
i Twitter
www.boscturull.cat
Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1.Tel
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94
[www.bcn.cat/escolessostenibles]
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“Vivim en una ciutat compacta i tenim
molts pics de contaminació”
Paula Erill

L’aire que respirem hauria
de ser impol·lut. ‘Enlaira’t –
Deixa enrere els fums’ és un
projecte que va impulsar la
Plataforma per la Qualitat de
l’Aire i va promoure Eduxarxa
amb l’objectiu de sensibilitzar
i educar en termes mediambientals a alumnes d’Educació Secundària de diferents
centres de Barcelona. Un dels
participants és l’escola Claret.
I aquest és el resultat de la
seva experiència.
Paula Erill
Durant els mesos de gener i febrer, es
van fer presentacions del projecte a deu
centres que s’havien inscrit prèviament.
Experts de la Plataforma van oferir tallers
per informar i empènyer als alumnes
a investigar i fer-se preguntes sobre la

Primera sessió de treball amb l’alumnat de Batxillerat de l’escola Claret

contaminació a la ciutat. Un cop impartides aquestes conferències, es van donar
tres mesos de marge perquè cada classe
pogués dur a terme la seva recerca sobre
la qualitat de l’aire del seu entorn, les
conseqüències que patien les persones
a causa del seu estat i les mesures per
combatre’l i fer de la ciutat un lloc més
respirable. L’última de les fases se celebrarà el 3 de maig en una jornada de cloenda
on els participants podran exposar els

seus resultats en format pòster a la resta
de grups d’altres centres i a un comitè
científic.
Una de les escoles que forma part del
projecte és el Col.legi Claret. Alexandra
Farbiarz, sociòloga i comunicòloga mediambiental, va ser l’encarregada d’assessorar a un grup de Batxillerat d’aquest
centre en una presentació dinàmica on es
donava molta importància a la pluralitat
d’idees que aportaven els estudiants. En-

tre l’enrenou del principi, Farbiarz els va
captar l’atenció de seguida responent-los
a la pregunta de si eren natura o no:“Som
natura perquè formem part d’un ecosistema que ens fa ser un ésser viu més”.Tot
i així, va insistir en la problemàtica de la
contaminació atmosfèrica que conduïa a
una alteració dels fenòmens naturals. Els
alumnes es van posar en grups per fer un
“mapa mental” en el que havien de relacionar conceptes a l’entorn de la temàtica
“l’aire que respirem”. Els resultats van ser
força encertats. Però, som conscients de la
contaminació que arrossega des de fa anys?
Alexandra Farbriarz va informar-los de les
fonts contaminants de l’aire: “Barcelona
és una ciutat compacta, és a dir, hi ha
molta gent en molt poc espai. Això, més
el transport marítim i aeri i les activitats
industrials i domèstiques provoquen que
visquem en una ciutat amb molts pics de
contaminació”. Les malalties respiratòries,
les irritacions de gola o les picors d’ulls
són les conseqüències més directes que
va anomenar. Davant d’això, els alumnes
van haver de fer un altre mural amb propostes per fer front a aquests episodis de
contaminació. L’opció més consensuada
entre els diferents grups va ser “anar amb
bicicleta”. Canviar d’hàbits és una bona
manera d’aturar la pol.lució.
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Cartes al director
Editorial

La prevenció com a souvenir

E

l juliol de 2015 l’aleshores regidor de Gràcia, Raimundo Viejo, el més
fugaç de la història recent local, no va començar amb bon peu davant
dels seus veïns en principi més aﬁns, la plataforma Gràcia On Vas,
perquè no es va presentar a una trobada a la Violeta en la qual el grup
d’entitats li volia fer arribar i comentar de primera mà un decàleg de
preocupacions: pla d’usos, habitatges turístics... Tot aquell decàleg, que
sí que van sentir dos enviats del regidor que es corresponen actualment
amb el conseller portaveu i el conseller tècnic, s’ha anat complint ﬁl per
randa, si bé l’últim que faltava era l’ampliació de la zona de prohibició
d’obrir nous establiments de souvenirs que es limitava ﬁns ara al barri de
la Salut, al voltant del Park Güell. Històricament a Gràcia només hi havia
hagut botigues de souvenirs al carrer Carolines, per als turistes més documentats que volien veure la
Casa Vicens des de fora, i darrerament l’avinguda de Vallcarca,
que es nodreix de la sortida massiva de turistes des del metro,
també ha vist com obrien botigues d’aquest tipus a l’avinguda i
també a la Baixada de la Glòria.
Ara el Districte ha posat ﬁls a
l’agulla a aquell últim punt del
préssing veïnal i ha ampliat generosament el veto a les dues galtes de la Travessera de Dalt, quan alguns
comerciants encara es queixen de la restricció que s’ha aplicat amb el pla
d’usos, i ha anat més enllà cobrint l’avinguda de Vallcarca entre Lesseps i
el pont, ﬁns a la plaça Mons i pujant cap al Passeig de la Mare de Déu del
Coll i el carrer Santuari; per baix s’ha prohibit l’obertura de botigues de
souvenirs a tota la peçaa que es conforma entre Lesseps i la Rambla de
Prat i el carrer Gran i Príncep d’Astúries. L’argument és la prevenció, perquè ja fa anys que els turistes campen per aquestes zones, i més ara amb
la Casa Vicens oberta. El que no s’entén és que no entri la banda de Sant
Gervasi de Príncep d’Astúries. Emprenedors, ja ho sabeu...

No s’entén que en la
restricció no entri la
banda de Sant Gervasi
de Príncep d’Astúries

•

Ara que es parla tant de presos polítics La Torna va acollir
dimarts el dia internacional que se celebra cada 17 d’abril.
El paper central se l’enduia el llibre escrit pel periodista
Asier Zurimendi ‘Recoja sus cosas’ (Pol·len, 2018), que segueix en un relat literari la tornada de cinc presos bascos a casa després de passar més de vint anys a l’anomenat mako: cotxes amb moltes llumetes, portes de casa que no s’atreveixen a obrir per pròpia
voluntat... Entre el públic els pares de Marina Bernardó, i en el timeline d’un dels presents un tuit del 16 d’octubre que deia ‘Presos polítics
catalans: Marina Bernardó, Lola López, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart’.
El
dependent

de Gràcia
La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat

A voltes amb la
multiconsulta
El 19 de gener l’Independent va publicar l’article d’opinió L’aigua, clara i transparent, de la Campanya a Gràcia per la
Remunicipalització de l’aigua.
Durant un mes i poc, de les 26.380 signatures recollides per demanar incloure a la
multiconsulta la pregunta relativa a la remunicipalització de l’aigua, a Gràcia vàrem
aconseguir-ne alguns milers .
Dues de les tres preguntes impulsades per
diferents moviments socials complien amb
tots els requisits estipulats pel Reglament
de participació, entre elles la de la remunicipalització de l’aigua.
Aquesta passada setmana s’ha generat
un cert rebombori pel fet que en el ple de
Barcelona, s’ha votat en contra de la realització de la multiconsulta, amb el vots
contraris del PDeCat, Cs, PSC, PP i CUP, en
oposició al que defensaven BComú i ERC. El
Ple només pot denegar una consulta per via
d’una iniciativa ciutadana, si no s’adequa a
l’ordenament jurídic.
Aquest dimarts, les entitats promotores
de les preguntes s’han lamentat del que
va succeir i han fet una crida a tots els partits polítics a rectiﬁcar l’error comès el 10
d’abril. Des de la CUPBcn han manifestat
que si es torna a presentar, donaran suport.
Davant la insòlita situació creada pels
grups que es van saltar el reglament, ﬁns i
tot la Síndica de Greuges ha manifestat la
seva preocupació perquè els milers de signatures recollides no serveixin per a res.
Al grup de Gràcia hem treballat en pro de
la remunicipalització de l’aigua i continuarem fent-ho. Estem totalment d’acord
amb les mesures que les entitats impulsores decideixin emprendre perquè la multiconsulta i els temes que aportaven continuïn endavant i sigui la ciutadania de la
ciutat la que decideixi sobre els mateixos.
Complementàriament, aquest procés donava –i esperem que doni- la paraula no només a les persones que ja tenim dret, si no
també a les més de 200.000 empadronades
a BCN que normalment no tenen dret a vot
en les decisions de la seva ciutat: majors de
16 anys i sense papers. Seguim!
Campanya a Gràcia per la
Remunicipalització de l’aigua.

Ull de
dona

La Farigola, 100 anys
Conxa Garcia

A

quest 2018 es commemora la posada de la primera pedra de l’escola Farigola de Vallcarca. Fa sis anys
duen a terme un projecte per conèixer la
seva història: cada any un grup de sisè fa
un treball de recerca, el d’enguany fa una
tasca de recopilació del qual han aconseguit saber dels seus orígens. Amb el
suport del Districte en faran uns panells
que penjaran en el recinte escolar. També
s’ha fet una activitat comunitària, dins
del programa de la Comissió 8 de març:

Maria Baldó, clau en la
renovació pedagògica
dels 20, en va ser la
primera directora
una visita amb la ﬁnalitat de conèixer
l’ediﬁci, les noves pedagogies que s’hi implantaren i la seva primera directora, la
Maria Baldó, persona clau en la renovació pedagògica catalana dels anys 20. La
direcció, professorat, l’Ampa i l’especialista en pedagogia Albert Torrent hi collaboraren amb Comunicadores del Coll.
L’alumnat del grup de treball van fer de
guies i es va copsar l’orgull que senten de
l’escola. S’hi va parlar de la importància
dels nou ediﬁcis que va fer el Patronat de
l’Ajuntament, entre ells l’Escola del Mar,
la del Bosc o La Farigola. I el fet, inèdit,
que els ediﬁcis fossin bonics i que es fessin adaptats a les persones que hi havien
d’educar-se en ells i a les noves pedagogies. Les escoles actuals encara hi viuen
d’aquelles línies pedagògiques i cal seguir
fent escoles amb aquestes premisses.

•
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Opinió convidada
El
bloc

Arturo Ramírez, soci número 135 del Club Esportiu Europa

Fal·làcies, incompliments,
manca de transparència (i II)

Sant Jordi
Silvia Manzanera

R

ecordo com si fos ahir un Sant Jordi
llunyà on un professor de la facultat
se li va ocórrer que seria un bon exercici enregistrar una declaració de qualsevol escriptor que aquell dia ﬁrmés a
Barcelona. No sé si encara la gent es passa hores fent cua però després de viure
l’experiència mai més he tornat a posarme en una ﬁlera d’aquestes. Per molt que
m’agradi l’escriptor. I en aquell moment
no vaig dubtar en escollir Arturo Pérez
Reverte. Però tenia un altre repte per endavant: aconseguir una entrevista. Així
que la següent espera no va ser del tot decebedora: tenia davant Manuel Vázquez
Montalbán i, malgrat la meva inseguretat
i els nervis de parlar amb ell per primer
cop, em va prometre que em concediria una entrevista. I així va ser. Dies més
tard obria les portes de casa seva a una
estudiant de periodisme fan de Carvalho
però amb poca idea sobre quin personatge em trobaria. Em van impressionar
les parets folrades de llibres, barallantse per guanyar espai en una casa enorme
i molt lluny del metro que em portava a
la meva. Hi ha mil formes de viure Sant
Jordi. No sempre pots gaudir-ho com vols
però és inevitable que, d’una manera o altra, vingui a tu. Potser en forma de rosa,
potser compartint una trobada literària
a la biblioteca, potser anant als Verdi a
veure l’estrena de La Sociedad Literaria y
el Pastel de Piel de Patata, basada en el meravellós llibre de Mary Ann Shaffer o passejant pels carrers de Gràcia el dilluns. O
assistint al pregó de l’Almudena Grandes
al Saló de Cent, com està fent la meva germana mentre escric aquestes línies. Sant
Jordi és inevitable i preciós.

•

É

s fàcil parlar quan no volem dir tota la veritat
(TAGORE). La fal·làcia acostuma a ser una estratègia utilitzada per no jugar net a l’hora d’analitzar,
pronunciar-se o prendre decisions sobre fets o esdeveniments. Se sustenta en errades argumentals
o manipulacions informatives davant d’un determinat fet,
problema o conﬂicte per protegir interessos. Els que la fan
servir justiﬁquen el seu posicionament o no actuació en la
manca de rigor o transparència dels altres, però en realitat la
seva argumentaria té com ﬁnalitat amagar interessos particulars de diferent tipologia i suposen, en realitat, un engany
a la col·lectivitat a la qual representen, trenquen amb les veritables regles del joc net i, en deﬁnitiva, amaguen la veritable realitat amb la intencionalitat de fer dany o desacreditar
els altres amb l’objectiu de servir i defensar interessos particulars i no quedar en evidència, sense importar-los el més
mínim la dignitat dels altres.
Qui fàcilment promet difícilment compleix (LAOZI). La
descripció de fets que faig a continuació (em reservo la possibilitat de posteriorment ampliar informació) són recull
d’exemples de tot el que he exposat anteriorment.
Fal·làcia : IBI camp del Nou Sardenya i del Camp de l’Àliga.
Compromisos polítics individuals de resoldre’ls no assumits
posteriorment i dels quals tothom té coneixement i vam ser
objecte de l’ordre del dia de diferents assemblees i també alguns directius actuals eren membres de juntes anteriors on
eren temes presents; gestió informativa precipitada i no del
tot clara de la licitació del Camp de l’Àliga i de les seves conseqüències; l’aﬁrmació d’herència d’un club en fallida tècnica, si fos aixì per què no demanden a l’empresa auditora per
falsejar informes...
Incompliments dels estatuts en l’Assemblea ordinària
(21/09/2017) i en l’Assemblea extraordinària (18/12/2017)
pel que fa a la convocatòria, la no auditoria de comptes oﬁcials i la no publicitació prèvia de les comptes auditades...
No s’ha creat cap comissió més de les ja existents i que ﬁguren en els Estatuts; silenci vers un requeriment d’informació
realitzada per altres socis seguint el procediment correcte i

que, segons tinc entès, pot portar conseqüències molt negatives per la institució......
Manca de transparència en la gestió de la roba; en l’operació de traspàs d’un jugador; els motius reals de les dimissions i en les baixes d’algunes jugadors; apropiació dels
mitjans de comunicació del Club i tancament a la resta de
socis...
Sectarisme: l’expresident no és convidat a la llotja ni quan
assisteix a actes institucionals del club; manca d’empatia i
indiferència vers determinats socis; deixar entreveure dèﬁcits signiﬁcatius de gestió econòmica responsabilitzant a
grans professionals que vam desenvolupar responsabilitats
al respecte i que posteriorment l’auditoria oﬁcial no va conﬁrmar la primera foto dels resultats comptables de l’exercici
2016/2017; diﬁcultats per registrar en les oﬁcines esmenes a
l’acta de l’assemblea ordinària; negació a publicar en la web
de Club nota o articles informatius adreçats als socis.
Altres: L’equipació de l’Escola només identiﬁca el nostre
club per l’escut i no per la presència de l’escapulat identitari; no realització de l’acte de presentació del futbol formatiu;
no es va organitzar el sopar del soci; augment de persones en
l’organigrama del futbol no formatiu en un moment suposadament de fallida econòmica; disminució preocupant de l’assistència als partits del primer equip; canvi d’actitud respecte al que es deia abans sobre la la creació de la colla d’Els Ben
Plantats; anul•lació del preu reduït d ‘entrades als jubilats i
gent gran...
Insisteixo, no vull generar cap problema institucional
però si defensar la dignitat d’unes persones que han estat
maltractades gratuïtament i s’han generat dubtes al respecte de la tasca realitzada en el Club. Una mica d’humilitat
en aquests moments ens faria a tots més empàtics i menys
sectaris. És necessari que tothom reﬂexioni al respecte per
poder ser com institució més forts i més grans. Els enfrontaments no condueixen en lloc, només a empobrir la institució. Tothom té la responsabilitat de treballar, prioritàriament la junta, per cercar complicitats i no divisions perquè
el Club sigui viable en el futur en les condicions actuals.

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari
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Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions Actes
Fins al 21 d’abril
Exposició Dibuixos i Mandales. Sisena
exposició de dibuixos i mandales realitzades 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 complet i home polièdric. Esbart Català de
Dansaires presenta aquest acte que consta de catorze apartats, disset plafons, que
repassen les principals facetes artístiques
i íntimes d’Apel·les Mestres: dibuixant, illustrador, músic, cançoner, col·leccionista,
amic, tertulià, dramaturg, bibliòman, dissenyador gràﬁc, folklorista, ﬁgurinista,
jardiner i viatger. S’il·lustren amb dibuixos, fotograﬁes, retrats, caricatures 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 estètic 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 ﬁns 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 Fotograﬁa matemàtica.
Exposició de fotograﬁes relacionades amb
conceptes matemàtics, realitzades per
alumnes de l’Institut La Sedeta. Aquestes
fotograﬁes s’emmarquen en el Concurs
de Fotograﬁa Matemàtica, organitzat per
l’Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques
(ABEAM).
CC La Sedeta (Sicília, 321)
Fins al 31 de maig
Exposició Refugiats, una mirada humana. Exposició organitzada pels alumnes
de l’Escola Pàlcam amb l’objectiu de mostrar la realitat dels refugiats mitjançant
fotograﬁes, treballs i vídeos que han
confegit els alumnes d’emprenedoria de
3r d’ ESO de l’escola. Els alumnes han elaborat una ﬁnestra al món on ha reﬂectit 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)

Divendres 20 d’abril
Activitat especial Sant Jordi. Gent Gran.
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les
17.30h
Llums i sons amb Klaus Legal des de
França i saxo amb electro-boxes amb
Mikhail Mineral des de Rússia.
Màgia Roja (Alzina, 20) a les 20.30 h
Concert: YerbAzul amb música americana, 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
Dissabte 21 d’abril
Teatre: No et vesteixis per sopar de
Marco Camoraletti, a càrrec del grup
Teatre Dinàmics.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h
Concert: Col·lectiu de músics “Tintorería
la Viuda”.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.30h
Diumenge 22 d’abril
Espectacle: Primavera clàssica amb la
JOB (Jove Orquestra Barcino)!
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 190
– 192), a les 19h
Concert: Barcelona bluegrass jam.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 19.30h
Dilluns 23 d’abril
Diada de Sant Jordi: Roses i la reedició
del llibre de Joan Amades Tradicions de
Gràcia.
La Violeta (Maspons, 6), a les 10.30h
Taller: La Fontana estilogràﬁca. Taller
d’escripura amb El bigoti de Nietzsche.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190 – 192), a les 19h
Dimarts 24 d’abril
Taller: La Fontana estilogràﬁca. Cicle jordi per Sant Jove (o a l’inrevés). Taller de
llengua de signes catalana amb l’Associació APSO.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190 – 192), a les 17.30h
Dansa: “Una carta a medio escribir”, un
espectacle de dansa – teatre a càrrec de la
companyia Sirius Dance.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20.30h
Concert: Sweet gipsy swing nights.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.45h
Dimecres 25 d’abril
La Fontana estilogràﬁca. Cicle jordi per
Sant Jove (o a l’inrevés). Taller sense pretensions poètiques amb marina_eg.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190 – 192), a les 18h
Concert: Loqueterroting Jam session/micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21h

Recomanem

Fira d’edicions
casolanes a l’Abaceria
Festival dedicat a l’autoedició
que tindrà lloc aquest dissabte
a les parades del mercat que
han anat quedant buides. La ﬁra
comptarà amb la presència de
més de 30 col·lectius artístics i
al llarg del dia es podrà gaudir
de tallers per a tots els públics,
música, recitals poètics i ràdio en
viu. I s’hi podran trobar fanzines,
còmics, gràﬁques populars, llibres
singulars, enquadernacions
artesanals, il·lustracions de
tiratge limitat, discos rars, i
tot tipus de publicacions tan
inclassiﬁcables com de proximitat.
Dissabte 21 d’abril al mercat de
l’Abaceria de 10 a 15 h i de 17 a 20 h

Dijous 26 d’abril
La Fontana estilogràﬁca. Cicle jordi per
Sant Jove (o a l’inrevés). Taller de llengua de signes catalana amb l’Associació
APSO.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190 – 192), a les 17.30h

Nunnoi, Sammy i Maria Fàbregas.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190 – 192), a les 18h
Primavera clàssica amb la JOB (Jove
Orquestra Barcino)!
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 190
– 192), a les 20.30h

La Fontana estilogràﬁca. Cicle jordi per
Sant Jove (o a l’inrevés). Taller sense pretensions poètiques amb marina_eg.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190 – 192), a les 18h

There was a ﬁesta! At Carnegie Hall
(Barcelona Districte Cultural).
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les
21h

Docufòrum: “Tierra” (Dirt, the movie).
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les
19h

Concert: Buenas intenciones.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.30h

Divendres 27 d’abril
Cicle jordi per Sant Jove (o a l’inrevés).
Taller de cantautors i cantautores amb

Rock progressiu amb Onyric Joy i Bolga!
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 190
– 192), a les 22h

Entitats

Dissabte 21 d’abril
Concert: Jazz amb Susana Sheiman &
Her Trio: From Ella to Sarah.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19.30h
Diumenge 22 d’abril
Teatre: No et vesteixis per sopar de
Marco Camoraletti, a càrrec del grup
Teatre Dinàmics.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h
Esport: Torneig Sant Jordi de bàsquet
adaptat. ACIDH.
Lluïsos (Pl. del Nord, 10), a les 8.30h
Dimarts 24 d’abril
Dansa: Lectura del manifest a càrrec de Marisa Ulloa, de l’escola
Company&Company.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20h
Dimecres 25 d’abril
Concert: Christian Simelio i Marc

Torrent.
CAT (Pl. Anna Frank, 6), a les 21.30h
Dijous 26 d’abril
Taller: El cinema amb les nostres vides,
amb Gent Gran.
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a
les 17h
Divendres 27 d’abril
Trenkaband presenta Cartes de la presó,
per la llibertat dels presos polítics.
Lluïsos (Plaça del Nord), a les 21 h
Presentació del disc Polígons a càrrec de
Jules.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21h
Amb el suport de
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Breus

Mercat d’art
i disseny a la
galeria H2O de la
mà de MyBarrio

La galeria H2O s’alia amb
MyBarrio per donar suport
a joves creadors. Així,
aquest cap de setmana
presentaran una selecció
d’art, disseny, moda,
decoració, fotograﬁa
i objectes, que donaran
lloc a una exposició
singular, una mostra de la
creació independent de la
ciutat lluny dels ciurcuits
comercials habituals, en
contacte directe amb els
creadors, i que es podrà
visitar ﬁns al 26 d’abril.
Mybarrio va néixer el març
de 2016 i s’ha convertit en
una comunitat d’amants
del disseny que crea
sinergies i connexions
entre els artistes i
facilita poder comprar
directament del creador i
conèixer qui està darrere.

Homenatge a
‘Pitarra’ adaptat
a la llengua de
signes, al Centre
El grup de teatre del
Centre farà una lectura
dramatitzada dedicada a
Frederic Soler ‘Pitarra’,
amb fragments de El
ferrer de tall, el proper 28
d’abril a les 19h. Aquest
espectacle és accesible
i adaptat a la llengua de
signes per primer cop.
L’entitat també celebrarà
la cloenda i entrega de
premis del 15è concurs
literari Vila de Gràcia
aquest divendres 20
d’abril amb l’actuació de
Vocal Factory ‘Barcelona
Broadway Choir0’.

Cultura
La ﬁra de Llibreters i la
d’Il·lustradors centren
un Sant Jordi amb més
activitats paral·leles
Mike Newell, Isabel Coixet o Rafael Cobos, alguns dels noms
propis del segon BCN Film Fest, als Verdi ﬁns al 27 d’abril

L’agenda de
Sant jordi

Actes
Divendres 20 d’abril
Lliurament de premis del 15è
Concurs literari de contes, poesia i textos teatrals Vila de
Gràcia. Amb l’actuació de Vocal
Factory Barcelona Broadway
Choir. Organitza El Centre,
Festa Major i Sant Medir.
Trobada d’Il·lustradors a Jardinets el passat Sant Jordi. Foto: S. Manzanera

Silvia Manzanera

F

a anys que Sant Jordi comença i acaba més enllà
del 23 d’abril. El programa
d’activitats culturals i literàries que tenen lloc a diferents punts del districte arrenca la
primera setmana del mes amb la
posada en marxa de la recollida de
llibres organitzat per les famílies
de les escoles de Gràcia, les biblioteques i la Fontana per a la jornada d’intercanvi que ha tingut lloc
aquest dijous. Exposicions, representacions teatrals, presentacions
de llibres o concerts de jazz escalfaran la diada ﬁns dilluns. Les llibreries de Gràcia que fan parada
al carrer, la ﬁra de Llibreters i la
Fira d’Il·lustradors al Pla Nicolás
Salmerón que cada any organitza Casa Anita són els principals
focus de la jornada. Enguany

Marc Taeger, Anna Llenas, Mercè
López, Mercè Galí, Liliana Fortuny,
Ramon Paris, Beatriz Martin Vidal,
Yvan Pommaux, Rocio Bonilla,
Gustavo Roldán, Ed Vere, Andrea
Antinori i Carme Solé Vendrell són
els autors que estaran signant i illustrant els llibres dels més petits. Però la proposta d’aquesta
llibreria gracienca no acaba aquí.
Dimarts 24 tindrà lloc una taula
rodona amb els il·lustradors Yvan
Pommaux i Ed Vere. a la sala d’actes del Districte.
A partir de les nou del matí de
dilluns els llibreters envoltaran la
torre del campanar amb les parades dels seus llibres i cada llibreria
que s’ha sumat a la iniciativa (Le
Nuvole, Luz de Lula, La Memòria,
Llibres del Mirall, Hibernian,
Jeckyll and Hyde, Catálogo i Aïda)
tindrà diferents autors per signar.
La segona edició del Festival
Internacional de Cinema de Bar-

El Centre (Ros de Olano, 9), a les
20 h

Dilluns 23 d’abril
Parada i micro obert d’Òmnium.
Jardinets de Gràcia de 9 a 20 h

Signatures de Les Possessions,
de Llucia Ramis. Tierra de campos, de David Trueba. Antes del
huracán, de Kiko Amat.
Taifa (Verdi, 12), de les 11 a les 12 h

celona Sant Jordi, impulsat pels
Verdi, s’inaugura aquest divendres amb el director Mike Newell
que presentarà la seva pel·lícula La
Sociedad Literaria y el Pastel de Piel
de Patata. Una de les novetats del
festival serà la primera jornada de
guionistes, que comptarà amb la
participació d’Isabel Coixet (La librería) i Rafael Cobos (La isla mínima). Es farà dilluns 24 a l’Hotel
Casa Fuster.
Una altra de les activitats para-

Signatures de Claudio Stassi i
Marcello Belotti, il·lustrador i
traductor de El albor del erizo.
Plaça de la Vila, a les 12 h

Dimarts 24 d’abril
Taula rodona d’il·lustradors. Sala
actes seu del districte, 18.30 h

Taller de llengua de signes catalana. Espai jove La Fontana,
17.30 h

Dimecres 25 d’abril
Taller “sense pretensions poètiques”. Espai Jove La Fontana, 18 h.
Dijous 26 d’abril
Tallers de Sant Jordi a La
Fontana, 17.30 i 18 h.
Hot Jam Session. El Centre, 20 h.

Divendres, 27 d’abril
Tarda de cantautors i cantautores. La Fontana. 18 h
lel·les destacades del programa
és la que proposa Artefacto Roig,
un esdeveniment dissabte 21 amb
subasta alternativa d’art presentada pels propis artistes que han
creat les obres, un taller de paper maixé impartit pels veïns de
Ciudad Real de Festa Major, un
market d’art i joieria, actuacions
en directe o una xerrada sobre
Palestina. Des de les 5 de la tarda
a la seu de l’Ateneu Roig a Torrent
d’en Vidalet.

•

Arrels de Gràcia,
a la setmana de la
rumba catalana
a Perpinyà
Els Arrels de Gràcia
actuaran aquest dissabte
al Vinochope de Perpinyà
en el marc de la setmana
de la rumba catalana que
s’organitza a la capital
nord-catalana i que
tindrà una segona part a
Girona del 3 al 6 de maig.

Inundación. Patrícia
Font. Editorial Sloper

El terratrèmol silenciós.
Relleu generacional
i transformació del
comportament electoral
a Catalunya. Oriol
Bartomeus. Eumo
Editorial

Cartes des de Menorca i
a tota la bona gent que he
conegut. Albert Musons.
Llibres editats en el desè
aniversari de la mort de
l’activista i conseller del
Districte Albert Musons

La casa de la frontera.
Rafael Vallbona.
Edicions 62

El barri de la plata.
Julià Guillamon. L’Avenç
Editorial

Cultura
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el repor

Més de 120.000 raons
per visitar Disco 100

El bar Viu consolida
la programació de
música en directe
Sessions de dj estructuren l’oferta

Tori Sparks, Fundación Toni Manero o Fernando Alfaro actuen
dissabte per celebrar els 40 anys de l’emblemàtica botiga de
discos del carrer Escorial aproﬁtant el Record Store Day

Silvia Manzanera

L

’abril del 1978 una nova
botiga de discos aixecava la persiana al número
100 del carrer Escorial. Va
ser fàcil trobar-li el nom.
Després de diverses ampliacions es van traslladar al 33. I ﬁns
avui, una família incansable
defensant un territori que s’ha
quedat sota mínims però que no
ha vist perjudicada la qualitat i
no ha alternat la tenacitat dels
seus defensors per seguir endavant. I és clar, això s’havia de celebrar. “Volíem fer alguna cosa
per l’aniversari però la feinada
que representa el Record Store
Day ens va fer veure clar que havíem d’ajuntar les dues coses”.
El Dan, un dels membres de la
família, explica que només per
aquest dia hi ha 500 referències
noves. “Les discogràﬁques treuen novetats només aquest dia
perquè es venguin a les botigues
independents, res de grans cadenes”, recorda el Dan.
Així, aquesta diada especial
s’animarà amb una programació també especial. La festa, dissabte 21, arrencarà amb l’actuació de la Barcelona Bluegrass
Band a les 12.15. Després serà el
torn de Guido Di Blasi, amb el
seu projecte de jazz tango. Ja per
la tarda, a les 17.30 la cantant
de rock folk Tori Sparks farà la
seva actuació. Dan comenta les
seves darreres actuacions a la
Festa Major i ja la considera una

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Un lugar tranquilo. Dv, dg, dl,
dm, dc i dj, 16, 18.05, 20.10 i 22.15.
Ds, 16, 18 i 22.15.
• Prince–Sign o’ the times. Ds, 20.
• Campeones. Ds i dg, 16.15.
• Una razón brillante. Ds, 19.05.
• Gorrión Rojo. Dv, dl, dm, dc i dj,
16.10, 19.05 i 22. Ds, 22. Dg, 19.05
i 22.
• Tres anuncios en las afueras. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc i dj, 22.10.
• Un sol interior. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc i dj, 16 i 18.
• Sanz: Lo que fui es lo que soy. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc i dj, 20.
• Isla de perros. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc i dj, 15.50, 18, 20.10 i 22.20.
• La casa torcida. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc i dj, 16.20, 19.15 i 22.10.
• Una razón brillante. Dv, dl, dm,

Marc Grau, el passat 7 d’abril, amb la paret vermella Foto: E. P.

A. B.

U
Varietat d’estils per remenar entre els vinils de la botiga. Foto: A. Vilardaga

“V0líem celebrarho i el Record
Store Day ens ha
vingut molt bé”
gracienca més. I sense moure’s
gaire lluny, uns altres amics propers, la Fundación Tony Manero,
compartiran el seu disco-funk
a partir de les 18.15. I per acabar, Fernando Alfaro, amb disc
recent sota el braç, Sangre en
los surcos. “Creiem que és un
bona oportunitat per fer la festa de l’aniversari. Tot quadrava,

dc i dj, 16.05 i 20.25. Dg, 20.
• Peter Rabbit. Ds, dg, 15.50, 17.50.
• La forma del agua. Dv, dl, dm, dc
i dj, 18 i 22.20. Ds i dg, 22.10.
• Un lugar tranquilo. Ds, 20.
• Ready player one. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc i dj, 16, 19 i 22.
• Campeones. Dv, dl, dm, dc i dj,
16.15, 19.10 i 22.05. Ds i dg, 19.10
i 22.05.
• Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa.
Ds i dg, 17.
• El príncipe encantador. Ds i dg,
16 i 18.
• Proyecto Rampage. Ds i dg,
20.10 i 22.15. Dv, dl, dm i dc, 16,
18.05, 20.10 i 22.15. Dj, 15.50, 17.55
i 22.15.
• Ai Weiwei: Never sorry. Dj, 20.
Cinemes Girona. Girona, 177
• El Grufal. Ds i dg, 16.30.
• La casa junto al mar. Dv, 16. Dm
i dc, 20.
• La delgada línea amarilla. Dv,
ds, dm, 18. Dc, dj, 18, 22. Dg, 20.

havia de ser el mes d’abril així
que perquè no fer-ho tot junt”,
diu que ara és la segona generació d’aquest negoci familiar. El
creixement de l’espai dels darrers anys ha estat conseqüència lògica de la voluntat d’oferir la màxima varietat musical
possible i per tant la botiga ha
vist com s’incrementaven de forma imparable les referències.
Traducció en xifres: articles a la
web, 11.474; a la botiga, 123.737.
Actualitzat 19/04/18. Però la
quantitat no ho és tot a Disco
100. Tenen un espai agradable
per perdre’s entre nombrosos
gèneres, racó de premsa especialitzada però, sobretot, gent que
en sap molt de música.

na segona paret vermella, la del bar Viu del
carrer de la Perla, comença a fer-se un lloc
en el panorama de programació musical de
Gràcia. Si la paret vermella de l’Heliogàbal
sembla que torna tímidament a l’escena,
encara en negociacions amb el Districte, el bar Viu
ha accelerat aquest abril enllaçant activitats com la
presentació en roda de premsa del nou disc de Quimi
Portet, Festa Major d’Hivern; el concert de presentació a Barcelona del nou disc de Marc Grau Jr, Summer
Wildﬁre; i aquest dissabte passat la sessió de punxadiscos d’Albert Miralles,
més conegut com a realitzador del programa
Els Experts d’Icat FM. I
aquesta última serà la
línia majoritària de la
programació del bar Viu
a la vista de la resta d’activitats ja anunciades: si
Miralles va centrar-se en
una sessió de música negra, el següent torn serà
aquest dissabte per a
Carla Blanch, cantant de
Cheetah Brava, que punxarà a partir de les 23.30 hores
música d’arrel llatina i afroamericana. En els propers
dies també hi ha programat un vermut musical a càrrec de Luis Suasi el diumenge 29 d’abril i una exposició
d’aquarel·les de Toni Galmés sota el títol (Pausa.).

La música
d’arrel llatina
i afro centra
les properes
convocatòries
al nou espai

•

•

• El cairo conﬁdencial. Dc, dm, dc,
16, 20. Ds, 20. Dg, 20.30. dj, 16.
Dv, ds, dc, dj, 18, 22. Dg, dm, 18.
• Carinyo, yo soy tú. Dv i ds, 22.15.
Dm, dc i dj, 16.
• Custodia compartida. Dv, ds, dc,
dj, 16, 18. Dg, 18, 20. Dm, 16, 18.
• White blessing. Ds, 20.
• Cuatreros. Dv, 20.
• Rabbit school. Ds i dg, 16.
• Satru gate. Dg, 17.
Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS
català. 933487748]
• SALA 1: Una mujer fantástica.
16, 18 i 20. El sacriﬁci d’un cèrvol sagrat. 22.
• SALA 2: Muchos hijos, un mono
y un castillo. 16, 18 i 20. El autor. 22.
• SALA 3: Amor a la siciliana. 16,
18 i 20. El Castell de vidre. 22.
• SALA 4: Wonder. 15.50, 18 i
20.10. Ds i dg, 15.50. L’altra
frontera. 22.10.

Verdi. Verdi, 32.
• La forma del agua. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc i dj, 16.
• El buen maestro. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc i dj, 18.15.
• Bárbara. Ds, 20.10. Dg, dm, dc i
dj, 16. Dl, 16 i 20.
• El hilo invisible. Ds, dm, dc i dj,
22.05. Dl, 18.10 i 22.05.
• Inmersión. Ds, dg i dc, 22.20.
Dj, 18.
• Tres anuncios en las afueras.
Ds, dg, dm, dc i dj, 20.15. Dl, 16
i 20.15.
• Call me by your name. Ds, dg,
dl, dm, dc i dj, 22.20.
• La librería. Dg, dl, dc i dj, 18.
• Miss Dalí. Dl i dj, 16.
• La casa junto al mar. Dl, 18 i
22.30. Dm, dc i dj, 22.30.
• Verano de una familia de Tokio.
Dl, dm, dc i dj, 16.
• The Party. Dc, 16 i 18. Dj, 16.
• El Cairo conﬁdencial. Dc i dj,
20.10.
• Peter Rabbit. Ds i dg, 11.30.

• El Grúfalo. Ds i dg, 11.30 i 12.30.
• Hacerse mayor y otros problemas. Dm, 20.15.
• Boticelli Inferno. Dm, 11.30 i 18.
• Fresas salvajes. Dj, 20.15.
Verdi Park. Torrijos, 49
• Un lugar tranquilo. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc i dj, 16, 18.25, 20.20 i
22.15.
• Heartstone. Corazones de piedra. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj i
dv, 17.50.
• Lady Bird. Dv, ds, dg, dl, dm, dc
i dj, 20.15.
• Marea humana. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc i dj, 22.05.
• Isla de perros. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc i dj, 16, 18, 20 i 22.
• El insulto. Dv, ds, dg, dl, dm, dc
i dj, 16.15.
• La casa torcida. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc i dj, 16 i 20.05.
• Un sol interior. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc i dj, 18.15 i 22.15.
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