
Veïns del pla 
Vallcarca al·legaran 
l’alçada dels blocs 
en un espai verd
Obres des del 30 d’abril per 
posar els ascensors del metro 
i projecte pel tercer ascensor 
fi ns a República Argentina. P4

L’entorn de Travessera 
de Dalt es transforma 
amb la pacifi cació 
de Maignon i la 
reforma del mercat
P4

Company & 
Company, en 
risc de tancar 
L’escola de dansa ha de marxar 
d’Alegre de Dalt perquè NyN 
no li renova el lloguer. P15

L’Ajuntament promet l’àrea 
verda per paliar el problema 
d’aparcament a Penitents
Mobilitat compensarà l’agreujament de la circulació amb més places de 
resident de les suprimides però no es farà enrere amb el nou carril bici

Albert Balanzà

L’anomenada Y gracienca, el 
carril bici de muntanya que 
connecta amb la Ronda de 
Dalt de pujada per avingu-
da Vallcarca i de baixada per 

Esteve Terrades, ja funciona a cert 
rendiment; el segon tram es va ac-
tivar a fi nals de novembre i el pri-
mer a fi nals de març. Però l’opo-
sició veïnal, més enllà d’un inicial 
palmerisme partidista, s’ha fet for-
ta i l’Ajuntament s’ha vist obligat a 
aturar el cop anunciant aquest di-
marts en un tumultuós consell de 
barri l’aterratge de l’àrea verda per 
compensar els problemes d’apar-

cament a l’alça. La mesura, anun-
ciada ara però que no s’executarà 
fi ns al setembre, no ha acontentat 
els veïns en un barri de Penitents 
i Mas Falcó que pateix un proble-
ma endèmic d’aparcament per la 
manca de places d’estacionament i 
per ser un dels pocs reductes de la 
ciutat encara amb àrea lliure, cosa 
que provoca un efecte crida. L’àrea 
de Mobilitat, que en cap cas preveu 
modifi car la implantació del carril 
bici, assegura que el nombre de 
places de la nova àrea verda “sem-
pre serà superior a les que s’han 
suprimit”. Les dificultats d’apar-
cament coincideixen, a més, amb 
les obres dels carrers Montornès i 
Capellades. Pàgina 3Cotxes aparcats en el carril bici, al tram fi nal de l’avinguda Vallcarca, davant de lescola Gravi. Foto: Albert Vilardaga
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2 Política
La campanya de canvi 
de nom de Príncep 
d’Astúries arrenca 
amb mil signatures 
La plataforma Riera de Cassoles s’estrena per Sant Jordi i té 2 
mesos per reunir 600 signatures a Gràcia i 700 a Sant Gervasi

Albert Balanzà

L a plataforma Riera de 
Cassoles, que compta amb 
el suport de 14 entitats i 
partits (BCN En Comú, 
PDeCAT, ERC i CUP), ha ini-

ciat aquesta Diada de Sant Jordi la 
recollida de signatures que li han 
de permetre culminar l’objectiu 
de canvi de nom de l’avinguda 
Príncep d’Astúries per l’històric 
Riera de Cassoles. 

Després de rebre el passat 18 
d’abril la documentació ofi cial fa-
cilitada per l’àrea de Participació 
de l’Ajuntament (100 plecs per a 
65 signatures cadascun), una vin-
tena de fedataris de la plataforma 
es van desplegar aquest dilluns al 
pla d’en Salmerón i han compta-
bilitzat ja en aquests primers dies 
450 signatures pertanyents a ve-
ïns de Gràcia, 220 de Sant Gervasi 
i 280 de la resta de Barcelona i fi ns 
i tot algunes de fora de Barcelona. 
“Aquestes darreres no són vàlides 
però les hem inclòs perquè als 
signants els feia il·lusió”, apun-
ta el portaveu de la plataforma, 
Francesc Rosell.

La segona fase de recollida co-
mença ara amb noves paradetes 
aprofi tant grans esdeveniments 
com la jornada mensual de paci-
fi cació del carrer Gran o desplega-

de veïns de Gràcia i 700 de veïns 
de Sant Gervasi a partir de les 
quals ja es pot incloure la inicia-
tiva en un punt de l’ordre del dia 
dels plens dels dos districtes per-
què els partits es posicionin. Un 
cop es validin les signatures, l’in-
forme favorable s’elevarà a la po-
nència de nomenclàtor de ciutat, 
i serà aquesta la que fi nalment de-
cidirà. •

Fedataris de la plataforma, aquest Sant Jordi, al Pla d’en Salmerón, recollint fi rmes. Foto: Plataforma Riera de Cassoles

Breus

L’Ateneu 
Llibertari fa un
repàs a cartells 
de la Transició
El fotògraf de Solidaridad 
Obrera, Julián Martín, 
és el protagonista de 
l’exposició que des del 
19 d’abril es pot veure 
a l’Ateneu Llibertari del 
carrer Alzina sobre la 
Transició. La mostra 
desplega imatges 
introbables que posen 
l’accent en les accions 
de ruptura que es van 
realitzar, sobretot des del 
vessant llibertari.

Dones per la 
República, en 
record de les 
preses polítiques

La sectorial de dones 
de l’Assemblea Nacional 
Catalana ha donat aquest 
dimarts continuïtat a les 
concentracions de dilluns 
en record dels presos 
polítics catalans amb un 
acte concret de suport 
a les preses i exiliades, 
des d’Anna Gabriel, 
Carme Forcadell, Clara 
Ponsatí, fi ns a Dolors 
Bassa, Marta Rovira 
o Meritxell Serret. En 
l’acte, que s’ha celebrat a 
la plaça de la Vila, s’han 
llegit testimonis de les 
encausades.

ments més regulars a les sortides 
de les escoles o del metro. També 
els impulsors han repartit plecs 
de signatures a les seus d’entitats 
com Lluïsos, Orfeó Gracienc, La 
Violeta o les llibreries Lesseps i 
Ona. A Sarrià-Sant Gervasi la Casa 
Orlandai també disposa de plecs.

En qualsevol cas, la plataforma 
té encara fi ns al 18 de juny per re-
collir un total de 600 signatures 

L’últim ple del districte, el passat mes de març. Foto: A.B.

Ràdio Gràcia, seran dos dels temes 
centrals. En el cas de la plaça del 
Nord, el PDeCAT ha estat qui més 
ha entrat en detall, amb uns fulle-
tons editats per a l’ocasió i un ví-
deo. Els nacionalistes fi ns i tot de-
nuncien l’existència d’un narcopís 
a la plaça.

El PSC, recuperant un dels te-
mes que gestionava en els mesos 
que va estar al govern, pregunta-
rà sobre l’evolució del debat sobre 
el plec de condicions de gestió de 
Ràdio Gràcia, ara que a fi nal d’any 

s’acaba el contracte. Els socialistes 
van proposara un grup de treball 
que no s’ha arribat a convocar.

El PP, per la seva banda, ha fet 
una proposició que demana “aca-
bar” amb els llaços grocs i els car-
tells “per tal d’evitar la degradació 
de l’espai urbà”. ERC planteja, al 
seu torn, que el Districte rehabi-
liti el refugi de la Guerra Civil de 
la plaça de la Revolució i busqui 
la millor fórmula per tal que es 
pugui visitar garantint-ne la seva 
conservació. •

Plaça del Nord i Ràdio Gràcia, temes al ple 
El PP presentarà una proposició per “acabar” amb els llaços grocs en aplicació de l’ordenança de civisme 

A. B.

La junta de portaveus d’aquest 
dimarts ha estat tranquil·la, 
però ha donat pistes que el ple 

de dijous que ve, 3 de maig (18.30 
hores), serà de nou un escena-
ri per esmolar ganivets entre go-
vern i oposició en clau d’ambient 
preelectoral: els problemes crei-
xents de convivència a la plaça 
del Nord, amb la nova associació 
de veïns ben activa, i la gestió de 

L’obtenció de 
les fi rmes farà 
possible que la 
idea es debati 
als plens locals
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Societat
L’àrea verda arribarà a 
Penitents al setembre 
però no calma al veïnat 
el problema per aparcar
L’aposta municipal per connectar el Bicing amb la Ronda 
de Dalt complica la mobilitat en un barri sense pàrquings

A.B.

L’Ajuntament de Barcelona, 
des de l’àrea de Mobilitat, 
treballa en un estudi per im-
plantar l’àrea verda al tram 
nord de l’avinguda Vallcarca 

i carrers adjacents amb l’objectiu 
de compensar les places afecta-
des per la implantació del carril 
bici de pujada que connecta amb 
la Ronda de Dalt. Així ho ha anun-
ciat aquest dimarts el director de 
serveis de Mobilitat, Adrià Gomila, 
en un consell de barri amb més de 
vint intervencions i de tres ho-
res de durada a la biblioteca de 
Penitents. La sessió s’ha acabat 
una hora més tard del tancament 
ofi cial de l’equipament al públic.

L’àrea verda, que s’executarà 
a la tardor, és la solució prevista 
per respondre a la protesta veïnal 
que ha anat in crescendo en els 
últims cinc mesos des de l’activa-
ció del ramal de baixada del carril 
bici per Esteve Terrades i sobre-
tot del ramal de pujada d’avinguda 
Vallcarca, que ha signifi cat no no-
més la pèrdua de places d’aparca-
ment lliure sinó també la compli-
cació circulatòria per la reducció de 
carrils en un barri amb població en-
vellida amb problemes de mobilitat 
i alhora mitja dotzena de centres 
escolars. “On aparquem, mentres-
tant?”, ha dit una veïna, en una de 
la vintena d’intervencions -majori-

Problemes d’aparcament a l’hora dels col·legis a avinguda Vallcarca. Foto: A. V.

tàriament crítiques, que s’han suc-
ceït després de l’exposició de la pro-
posta. Un altre veí ha recordat que 
els preus dels pàrquings, com el del 
Parc Sanitari Pere Virgili, s’eleven 
a 150 euros mensuals. Com el de la 
plaça del Sol.

L’Ajuntament, que no farà cas a 
les veus que demanen la supressió 
del nou carril bici per retornar a la 
situació anterior, s’ha compromès 
a distribuir l’àrea verda de manera 
generosa amb un nombre de pla-
ces que “sempre serà superior a 
les que s’han suprimit” i farà créi-
xer el nombre de veïns que tenen 
accés al sistema. En qualsevol cas, 
la mesura no es pot avançar per-
què Mobilitat se centrarà aques-
ta primavera i estiu a renovar tots 
els parquímetres de la ciutat abans 
d’ampliar l’àrea a noves zones com 
aquesta de Penitents.

Reforma a Mas Falcó. Menys pro-
bable, segons fonts municipals, 
és que l’àrea verda penetri a Mas 
Falcó, en l’eixam de carrerons se-
miresidencials com Montornès i 
Capellades (o en segona fase Palou 
o Veciana), ja que el model urba-
nístic que s’ha seguit allà és man-
tenir un mínim d’aparcaments en 
un disseny de semiplataforma que 
ara s’està implantant. Els carrers 
més indicats per a l’àrea verda se-
rien avinguda Vallcarca, Baró de la 
Barre, Betània i altres adjacents a 
l’avinguda. • 

Breus

Can Dimoni clou 
la reforma amb 
la recuperació 
dels esgrafi ats

Can Dimoni, la casa del 
carrer Josep Torres 20 
a la qual acompanya la 
llegenda d’Agustí Atzerías 
-que es va vendre l’ànima 
al diable per recuperar 
una fortuna-, ha enllestit la 
restauració de les pintures 
originals de la façana: 4 
plafons dedicats al dimoni, 
de qui hi ha també altres 
representacions esculpides 
en forma de màscara i de 
cap. La intervenció és obra 
dels responsables de la 
restauració de la façana de 
la Casa Cerdà. Can Dimoni 
va estar okupat fi ns que 
Desokupa va fer fora els 
inquilins i la promoció 
immobiliària ha assolit 
rècords amb preus de 2,7 
milions d’euros.

CNT, CGT, COS 
i assemblea 
laboral fan 
el Primer de Maig
Representants de la CNT, 
CGT, COS i l’assemblea 
laboral de Gràcia, La 
Precària, participen 
aquest divendres (18 
hores, plaça del Diamant) 
en l’arrencada dels actes 
del Primer de Maig a nivell 
local i que fi ns dissabte 
han organitzat l’Ofi cina 
d’Habitatge, el Moviment 
Popular, el Casal Tres 
Lliris i Feministes VdG. 

Aquest dilluns l’àrea verda es 
pintarà de color blanc. Justament 
aquest dijous B:SM, l’empresa 
pública que gestiona l’àrea verda, 
començarà a repintar de color 
blanc les places d’estacionament 
fi ns ara de color verd. Ho farà a 
tota la ciutat però arrencarà pel 
nucli històric de Gràcia. Per evitar 
confusions, les places portaran com 
a inscripció la paraula ‘resident’ 
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4 Societat
L’entorn de Travessera de Dalt es 
transforma amb la pacifi cació de 
Maignon i la reforma del mercat
El tram entre Mare de Déu del Coll es semipacifi carà i eliminarà tot l’aparcament, 
mentre que l’espai comercial redistribuïrà les parades i guanyarà un espai social

Albert Balanzà

Els carrers paral·lels a la 
Travessera de Dalt co-
mencen a dignificar-se 
després de molts anys en 
l’oblit i d’haver-se conver-

tit en foscos culs de sac, un cop 
descartades les obertures de car-
rers sense sortida que va impul-
sar l’Ajuntament en època de l’al-
calde Joan Clos i del regidor de 
Gràcia Ferran Mascarell. Només 
l’ampliació i obertura per Santa 
Perpètua dels jardins Mestre 
Balcells, a la banda mar respec-
te Travessera, eren senyal fi ns ara 
de millora. 

Ara, amb la Travessera de 
Dalt enllestida i els jardins de 
Menéndez y Pelayo en recta fi nal 
de condicionament, la reforma 
del carrer Maignon serà el pri-
mer signe a la banda muntanya. 
El Districte ha aprovat de mane-
ra defi nitiva els canvis a Maignon, 
que ja s’havia arranjat en el tram 
que entrarà cap als futurs jardins, 
però en aquest cas -entre Mare de 
Déu del Coll i Verdi- i la caracte-
rística més evident serà l’amplia-
ció de voreres i la desaparició de 
totes les places d’aparcament.

El projecte, que es començarà a 
executar en uns dos mesos, segons 
fonts municipals, preveu voreres 
de tres metres d’amplada a la ban-
da mar de Maignon, on ara hi ha 19 
places de turismes i 20 de motos en 
dos trams, i d’1,5 metres a la ban-
da muntanya. Els contenidors ac-
tuals reduiran la seva mida i es col-
locaran a sobre da la vorera mar, i 
als entrants dels números 7 i 11 a 
la banda muntanya es posaran fa-
nals LED. També es plantaran fi ns 

El carrer Maignon, encara amb aparcament, i al fons el tram ja arranjat, a tocar del mercat. Foto: A. B.

a 23 nous arbres a la banda mar.
Però els canvis no es produ-

iran només a l’entorn sinó tam-
bé en els equipaments d’aquesta 
zona de la Salut, concretament 
al mercat de Lesseps. “Després 
de Sant Antoni, anem nosaltres”, 
apunta la vicepresidenta del mer-
cat, Sílvia Manzano. L’Institut de 
Mercats ha plantejat una reforma 
interior que elimina un passadís, 
reagrupa els paradistes mante-
nint els 26 punts de venda i dóna 
cabuda a una aula gastronòmi-
ca i espai social, a més d’instal·-
lar dos ascensors i de fer l’equipa-
ment més accessible. El 30 de juny 
els paradistes ja han programat 
una preinauguració per explicar 
els canvis. • 

El gimnàs del mercat arrenca 
obres a l’estiu. La cadena McFit 
ha comunicat al mercat que aquest 
estiu farà obres per un període 
de nou mesos per condicionar 
les dues plantes superiors, que 
anys enrere ja havien estat un 
gimnàs. En un parell de setmanes, 
ja amb data fi xada, hi haurà 
una reunió per ultimar detalls 
sobre sortides d’emergència. 

A. B.

L ’aprovació del pla Vallcarca 
abans que s’acabi el mandat, 
d’aquí a un any, comença a ac-

celerar-se després de l’aprovació 
inicial de passat març amb un su-
port polític insufi cient i amb les ne-

gociacions que els moviments soci-
als estan mantenint precisament 
amb aquests partits encara dub-
tosos, però el primer escull seri-
ós ha sorgit aquests setmana quan 
els veïns del bloc de Gustavo Adolfo 
Becquer 1-3 han anunciat que pre-
sentaran al·legacions per l’alçada 
dels blocs en un espai inicialment 

verd. La zona afectada és la cruï-
lla del carrer Cambrils -just quan 
canvia de nom per dir-se Becquer 
i que serà el nou eix principal del 
nucli històric de pujada des de 
l’avinguda de Vallcarca-, i el car-
rer Calendau, que guanyarà conti-
nuïtat des de la plaça Farigola fi ns 
a la nova plaça central. La redistri-

Veïns del pla Vallcarca 
al·legaran l’alçada dels 
blocs en un espai verd
Becquer 1-3 critica la redistribució prevista per allargar Calendau

El bloc de Becquer 1-3 afectat. Foto: A. B.

bució prevista a la modifi cació del 
PGM estableix un bloc de PB + 3 al 
carrer que s’obrirà per darrere de 
la Fusteria. El nou bloc s’incrusta 
just al darrere de l’edifi ci existent 
de Becquer 1-3.

La presidenta de la comunitat de 
veïns de Becquer 1-3, Isabel Pueyo, 
ha anunciat aquest dimarts al con-
sell de barri de Vallcarca que els 
veïns presentaran al·legacions en 
el sentit que no hi pot haver aquest 
edifi ci. “Quan vam comprar, la vis-
ta posterior tocava a una zona qua-
liifi cada com a jardins, i ara aquest 
bloc ens taparà l’unica sortida llum 
dels dormitoris i salons”, ha dit.

Ascensor a Vallcarca. Territori 
i Sostenibilitat ha donat detalls 
aquest dimarts en el consell de 
barri de la instal·lació dels dos as-
censors que connectaran les anda-
nes amb el vestibul del metro de 
Vallcarca. El 30 d’abril s’iniciaran 
les obres i duraran 15 mesos. En 
una segona fase, que s’ha de licitar, 
hi haurà un tercer ascensor, aquest 
a peu de carrer, que connectarà el 
vestíbul, amb l’avinguda Vallcarca i 
amb República Argentina, amb una 
passarel·la horitzontal.•

Breus

L’escola Jujol 
inicia el disseny 
del camí escolar 
amb les famílies
L’escola Jujol, ubicada en 
la Riera de Sant Miquel, en 
el marc d’activitats inicials 
del projecte camí escolar, 
ha començat a distribuir a 
les famílies un mapa amb 
instruccions per marcar la 
ruta casa-escola d’anada 
i tornada dels alumnes. A 
banda del camí, l’escola 
també demana assenyalar 
punts o trams amics, bruts 
o perillosos.

L’esplai Matinada 
Pòrtics celebra 
40 anys amb una 
festa a Virreina

L’esplai Matinada-Pòrtics, 
un dels més nombrosos 
de la ciutat amb un 
centenar de famílies, va 
celebrar el passat dissabte 
a la plaça Virreina 40 
anys d’història. Els 
responsables de l’entitat, 
que van agrair el suport 
de les famílies, els infants 
i totes les persones que hi 
formen part, van llegir un 
manifest on van tornar a 
reivindicar que cap esplai 
ni cau es quedi sense 
local. També van recordar 
tots els monitors que han 
format part de l’entitat en 
algun moment de la seva 
història; gairebé uns 300. 



L’Independent de Gràcia
27 d’abril de 2018

5Societat
La segona Festa Major de 
Primavera, del 10 al 13 de 
maig a la plaça de la Vila 
El grup de teatre crític Nòmades farà el pregó i el 
guarnit es basarà en banderoles grogues i liles

El cartell de la festa. Foto: Cedida

A. B

L a segona edició de la Festa 
Major de Primavera, el cap 
de setmana festiu que els 
moviments socials d’arrel 
independentista han recu-

perat des de l’any passat per hono-
rar els orígens de la Festa Major, 
es consolida enguany i s’allarga 
fi ns a quatre dies, del 10 al 13 de 
maig, a plaça de la Vila. Avançada 
quinze dies per evitar coincidir 
amb el final del Bicentenari de 
la Festa Major ofi cial -del 25 al 27 
de maig al mateix espai-, la Festa 
Major de Primavera arrencarà el 
dijous 10 amb el pregó del grup 
de teatre crític Nòmades, vincu-
lats al Casal Tres Lliris, i optarà 
per un guarnit clàssic a base de 
banderoles liles i grogues.

La resta de dies hi ha una pro-
gramació estructurada en grans 
clàssics de les festes majors al-

ternatives com un karaoke rei-
vindicatiu a càrrec de La Torna 
(divendres) el concurs de paelles 
(dissabte), un taller de pancartes 

(divendres) o la lectura del ma-
nifest central de festes (dissabte 
a les 21h). 

Però els organitzadors no han 
oblidat les activitats de cultura 
popular com la cercavila d’ani-
versari de la Vella de Gràcia amb 
tabalada i correfoc (dissabte), 
una sessió de teatre amb el Cercle 
(diumenge) i un dinar popular 
de memòria històrica gracienca 
(també diumenge). Òbviament, la 
nit forta, dissabte, hi haurà con-
certs, amb els grups encara per 
confi rmar.•

El programa 
combina des 
del manifest 
reivindicatiu 
a la cercavila

A. B.

Queda en un punt elevat dels jardins que hi ha al 
Camí dels Àngels, un dels carrers limítrofs en-
tre el barri del Coll i el Carmel. Allà on la ciu-
tat, limitada pel parc de la Creueta del Coll, es 
confon amb la muntanya: carrer Morató, cases 

afectades del pla dels Tres Turons... Dissabte passat una 
trentena de joves, pertanyents a entitats del Coll, es van 
trobar en aquest solar, una pista poliesportiva abonyega-
da i sense cap instal·lació, per començar a parlar d’un fu-
tur ús i del necessari condicionament de l’espai i de l’en-
torn. Sota la coordinació del Col·lectiu Volta d’arquitectes, 
el debat inicial ha girat a l’entorn de propostes com un 
parc skater, un rocòdrom o un escenari. Ara mateix no-
més hi ha una porteria pintada en guix en una paret. •

Joves del Coll obren 
un procés per 
decidir l’ús d’un 
solar abandonat
És una pista als jardins dels Àngels

La pista atrotinada, i gent que aprofi ta per passejar el gos. Foto: A.B.
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Sis mesos de lluita
L’ANC, el CDR i Òmnium de Gràcia convoquen una concentració cada dilluns a les 8 del vespre, a la 
plaça de la Vila, per reclamar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. L’acte comença 
amb cinc minuts de silenci i El Cant dels ocells. Cada setmana es conviden persones o entitats de 
diferents àmbits perquè hi presentin poemes, articles o cançons. Tothom qui ho vulgui pot participar-
hi llegint cartes rebudes dels presos o exiliats i els músics estan convidats a tocar-hi El cant dels 
ocells. La trobada se celebra tant si és festiu com si el temps no és favorable, i acostuma a aplegar 
entre dues-centes i quatre-centes persones, havent arribat a sis-centes cinquanta el dia de cap d’any. 
Aquests sis mesos de concentracions són una mostra de solidaritat i compromís de molts veïns i 
veïnes de la vila, així com també de la vitalitat del seu teixit cultural i social. Fotos: Òmnium
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veus des de l’aula

AICLE són les sigles 
per Aprenentatge In-
tegrat de Continguts i 
Llengües Estrangeres 

(CLIL, Content and Language 
Integrated Learning, en anglès) 
i representa un enfoc metodolò-
gic trilingüe que s’imposa a les 
aules catalanes dins del projec-
te Escola Multilíngüe. L’ús i 
aprenentatge dels objectius de 
la matèria que s’imparteix no és 
l’objectiu únic, si no que es com-
bina amb els objectius propis de 
la llengua, freqüentment l’An-
glès, el que Dalton-Puffer1 de-
nomina, language curriculum. 

L’aprenentatge de llengües 
estrangeres ha de ser un pilar 
bàsic en l’educació integral de 
qualsevol alumne de secundària 
del nostre país. El currículum 
dels alumnes a La Salle Grà-
cia inclou l’Anglès, el Francès, 
l’Alemany i el Xinès, a part de 
les llengües vehiculars de l’ense-
nyament, el Català i el Castellà. 
Tot i així, el fet de possibilitar 
l’alumne el cursar fins a quatre 
llengües estrangeres diferents 
ens podria fer caure en la repe-
tició sistemàtica d’estructures 

d’estudi de les pròpies llengües, 
incidint massa en la part de gra-
màtica, per exemple, i fer caure 
el sistema en un bucle poc bene-
ficiós per l’evolució dels estudi-
ants.

És per això que l’aprenentat-
ge dels idiomes estrangers s’ha 
d’adaptar als nous mètodes 
d’ensenyament i la imparti-
ció de matèries científiques en 
Anglès suposa una oportunitat 

excepcional. El vocabulari i les 
estructures específiques o els 
tipus de discurs vindran deter-
minats per la matèria que s’im-
parteix. En el cas de l’ESO de La 
Salle Gràcia, la Tecnologia i 
les Matemàtiques han passat a 
formar part d’aquest currícu-
lum impartit en llengua anglesa 
i que ve a complementar les ho-
res curriculars específicament 
lingüístiques. 

L’ENSENYAMENT MULTILÍNGÜE EN MATÈRIES
En aquestes classes de Tech-

nology o Mathematics és més 
important la fluïdesa que no 
pas la correcció gramatical, i cal 
deixar-ho molt clar: l’objectiu 
fonamental ha de ser engrescar 
l’alumne a utilitzar la llengua 
anglesa per comunicar-se, inde-
pendentment del seu nivell, per 
tal de fer augmentar la seva con-
fiança en l’ús comunicatiu d’una 
llengua estrangera.

Segons Coyle2, una bona ses-
sió d’AICLE, ja sigui en àmbit 
científic o humanístic, hauria 
d’incloure les quatre C’s: con-
tingut, comunicació, cognició 
i cultura. Queda clar, doncs, 
que és imprescindible la col-
laboració entre departaments 
i tendir cap a la interdiscipli-
narietat, en concordança amb 
l’avaluació de les competències 
bàsiques i en l’avaluació per di-
mensions que s’incorporarà a 
Secundària a partir del proper 
curs, segons directius del De-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat.

El món de l’educació està en 
constant evolució, adaptant-se 
a una societat que canvia a un 
ritme vertiginós i a La Salle 
Gràcia tenim molt clar que 
l’escola ha de ser un entorn de 
treball i convivència on l’alum-
nat potenciï aquelles aptituds, 
hab––ilitats i estratègies que els 
hi permetin preparar-se pel fu-
tur amb garanties.

Ivan Caballero
Cap d’Estudis Secundària,

de La Salle Gràcia
1. Dalton-Puffer, C. 2007. Discourse in CLIL Classrooms. Amsterdam : Benjamins.
2. Coyle, D (1999). The next stage? Is there a Future for the Present? The legacy of theÂ communicative approachÊ. Francophonie, March 1999, No 19, pp 13-16.
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Lluïsos i Safa afronten 
el derbi immersos en 
dinàmiques oposades
Dels últims vuit partits, els blaus han fet un ple de 
victòries, mentre que els taronges només n’han guanyat un 

Albert Vilardaga

Jornada de derbi a Primera 
Catalana amb la disputa del 
partit entre el Safa Claror 
i els Lluïsos de Gràcia. Un 
partit a priori desigual si 

tenim en compte la classifi cació i 
les dinàmiques dels dos equips, ja 
que el conjunt de la plaça del Nord, 
entrenat per Carles Rofes, ha en-
cadenat 8 victòries seguides i té a 
tocar assegurar-se la segona plaça 
a fi nal de temporada, mentre que 
l’equip dirigit per Bernat Devant 
només ha estat capaç de guanyar 
un dels últims vuit partits i està 
lluitant per sortir de la promoció 
de descens.

Malgrat aquesta diferència a la 
classifi cació, Carles Rofes no se’n 
fi a que pugui ser un partit assequi-
ble: “m’imagino un partit molt dur, 
el Safa està en una situació delica-
da, s’ho juguen tot a cada partit i 
si volem guanyar haurem de fer un 
bon partit”. El tècnic dels taronges, 
Bernat Devant, lamenta la dinàmi-
ca negativa de resultats, però con-
fi a en què el treball dels seus juga-
dors es vegi recompensat: “Estem 
entrenant millor del que juguem, 
ens està costant competir els caps 
de setmana, però confi o que si se-
guim entrenant bé puguem rever-
tir la situació”, explica Devant.

Els locals podran comptar amb 
tota la plantilla al complet, mentre 
que els blaus tenen la baixa de llar-
ga duració del pivot, Medir Tena, 
que va patir un trencament del lli-

gament creuat del genoll, va pas-
sar pel quiròfan fa un mes i està 
començant la recuperació, i d’Ar-
nau Canyes, que pateix la matei-
xa lesió, i en el seu cas, per sego-
na vegada.

En categoria femenina, el der-
bi es va avançar, es va disputar el 
passat 18 d’abril i va acabar amb 
victòria clara per les de la plaça 
del Nord per 52 a 37. El partit va 
ser igualat fi ns a mitjans del ter-
cer quart, quan l’equip de Gerard 
Sánchez va agafar les primeres 
avantatges, el Safa es va refer, però 
el parcial de 15 a 5 de l’últim quart 
va ser decisiu.•

A la primera volta el partit va acabar 65 a 52 favorable als Lluïsos de Gràcia. Foto: Albert Vilardaga

El Vedruna pot aconseguir la 
salvació matemàtica. L’equip de 
Sunyol Costa estava encallat a la 
zona baixa de la classifi cació, però 
els verds han reaccionat a temps, 
han guanyat sis partits de forma 
consecutiva i diumenge poden 
certifi car la permanència a Copa 
Catalunya si aconsegueixen el 
triomf a la pista del Sant Quirze. 

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 35
CE Europa 2 - 0 UE Horta
1. Espanyol B...................... 81 punts
9. Europa ........................... 53 punts
Jornada 36
29/04 (17:00h) CF Palamós - CE 
Europa

Segona Divisió Nacional 
Femenina
Jornada 25
CE Europa 3 - 1 CF Sporting Mahón
1. FC Barcelona B ............. 63 punts.
6. Europa .......................... 43 punts.

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G2)
Jornada 24
Vedruna Gràcia 80 - 70 Bàsquet 
Molins
1. SESE ........................................20-4
10. Vedruna Gràcia ..................11-13
Jornada 25
29/04 (17:00h) Sant Quirze - 
Vedruna Gràcia

Primera Catalana Masculina (G1) 
Jornada 26
AB El Vendrell 73 - 63 Safa Claror
Lluïsos de Gràcia 75 - 50 La Salle 
Manresa
1. CB Ripollet ..............................25-1
2. Lluïsos de Gràcia ................... 22-4
11. Safa Claror .......................... 10-16
Jornada 27
28/04 (18:00h) Safa Claror - 
Lluïsos de Gràcia

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 26
CB Roser 68 - 62 UE Claret
1. AESE ........................................21-5
7. UE Claret ...............................13-13
Jornada 27
29/04 (12:30h) UE Claret - BC Sant 
Joan Despí

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 26
CB Balaguer 45 - 37 Lluïsos de 
Gràcia
Safa Claror 49 - 53 CB Grup Barna
1. Joventut Les Corts B ..............21-5
8. Lluïsos de Gràcia .................13-13
12. Safa Claror ..........................11-14
Jornada 27
Lluïsos de Gràcia 52 - 37 Safa 
Claror

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 21
CN Sant Andreu 13 - 7 CN 
Catalunya
1. CN Atlètic Barceloneta ........64 p.
9. CN Catalunya ........................15 p.

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

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana
Jornada 22
CEFS Santpedor A 3 - 4 Gràcia FS
1. FS Santpedor ........................ 44 p.
4. Gràcia FS ...............................39 p.
Jornada 23
28/04 (18:00h) Gràcia FS - CFS 
Eixample

ESCACS
Nacional - Divisió d’Honor
Ronda 11
Sant Andreu 8 - 2 CE Tres Peons
1. Colon Sabadell Chessy ...... 73,5 p.
7. CE Tres Peons .................... 48,5 p.

Breus

El FS Gràcia, a un 
punt de les places 
d’ascens a quatre 
jornades del fi nal

El Futbol Sala Gràcia viu 
un fi nal de temporada 
d’infart. Quan només 
queden quatre jornades 
pel fi nal, l’equip entrenat 
per Ignasi Pérez s’ha 
situat a només un punt 
de les posicions d’ascens 
després de vèncer a camp 
del líder per 3 gols a 4. El 
conjunt gracienc suma 
39 punts, un menys que 
el Futsal Rosario Central 
i l’Esportiu CCR, que ja 
ocupa plaça d’ascens i que 
serà el rival dels taronges 
a l’última jornada, que 
pot ser decisiva per 
aconseguir la segona 
plaça d’ascens. 

El ‘Cata’ depèn 
del Boadilla 
per disputar la 
fase d’ascens
L’equip femení del 
CN Catalunya no juga 
aquest cap de setmana, 
però estarà pendent 
del resultat del partit 
entre del CDN Boadilla 
per saber si disputarà la 
promoció d’ascens. Un 
empat o una derrota de les 
madrilenyes classifi caria 
matemàticament a les 
gracienques, però una 
victòria les deixaria sense 
opcions de disputar la 
promoció d’ascens.
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El juvenil de l’Europa ho 
té tot de cara per celebrar 
l’ascens a la Divisió 
d’Honor. De fet, ja ho 
va tenir a tocar l’última 
jornada, ja que el Jàbac i 
el Mollet van ensopegar, 
però els escapulats no van 
passar de l’empat contra el 
Josep Maria Gené (2-2), en 
un partit on es van avançar 
dues vegades al marcador. 
Amb aquest empat, 
van ajornar la festa de 
l’ascens. Aquesta jornada 
en tenen prou guanyant 
o empatant en la visita al 
camp del Reus, o bé, en 
cas de derrota, si els seus 
perseguidors no sumen 
tots els punts possibles en 
les jornades que resten.

El juvenil 
escapulat, a un 
punt de l’ascens 
de categoria

BreusL’Europa visita Palamós amb 
l’objectiu de seguir apurant
les últimes opcions de playoff
El debut de Ramon Gatell a la banqueta escapulada acaba amb victòria per 2 a 0 
contra l’Horta amb gols de De la Torre i Raillo en els últims minuts de cada part

Imatge del partit de la temporada passada a Palamós. Foto: Àngel Garreta

Albert Vilardaga

A quatre punts de la zona 
de promoció d’ascens, 
quan només queden nou 
punts en joc. L’Europa 
esgota les darreres op-

cions virtuals de poder disputar 
el playoff, contra un Palamós que 
lluita per sortir de la zona de des-
cens a Primera Catalana. Sumar 
els nou punts restants seria pràc-
ticament l’única possibilitat dels 
escapulats per aconseguir l’última 
plaça dels playoff, que ara mateix 
ocupa La Pobla de Mafumet, però 
el Terrassa, l’Ascó, el Prat, i fi ns i 
tot el Figueres, a més a més dels 
escapulats, esgoten les opcions per 
aconseguir-la.

Serà el segon partit a la banque-
ta, el primer fora de casa, del tèc-
nic interí, Ramon Gatell, que en el 
primer partit dirigint el conjunt 
escapulat va aconseguir la victò-

ria contra l’Horta per 2 a 0, gràci-
es als gols de De la Torre i Raillo, 
al fi nal de la primera i de la segona 
meitat. El partit va ser especial per 
Ferran Esteve i Alieu Baldeh, que 
van debutar amb el primer equip 

de l’Europa, i el segon va ser capaç 
de donar l’assistència del segon gol 
poc després d’entrar al camp.

El fi lial escapulat, entrenat pel 
proper entrenador del primer 
equip, David Vilajoana, també es-

gota les últimes opcions per acon-
seguir plaça de promoció d’ascens 
a Primera Catalana. Els escapulats 
ocupen la 4a plaça, amb 57 punts, 
a 7 del Mataró que és l’equip que 
marca el tall. Queden 5 jornades 
per disputar-se, i aquest dissabte 
visiten el camp del Sarrià, un equip 
instal·lat a la zona tranquil·la de la 
classifi cació.

Igual que va passar en el primer 
equip, també va ser una jornada de 
victòria i debut pel Femení A, que 
va acabar la temporada derrotant 
per 3 a 1 l’Sporting Mahón, en un 
partit que va servir com a debut 
per l’Anna Fusté, que va saltar al 
camp al minut 62 en substitució de 
Sònia. El conjunt de Cristian Aleza 
ha fet una temporada massa irre-
gular, i es va quedar massa d’hora 
sense opció de jugar la fase d’as-
cens, que era l’objectiu que s’havi-
en marcat a principi de tempora-
da. El mes de maig començaran la 
Copa Catalunya 2018.•

Esports
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Editorial

La Manada i nosaltres

Quan aquest dijous tancàvem a corre-cuita l’Independent per sumar-
nos a la manifestació contra la sentència de la Manada, els carrers de 
Gràcia van començar a omplir-se d’un nou repic d’atuells d’una soci-

etat civil que ja està farta de polítics –sobretot espanyols-, jutges que són 
febles amb el fort i forts amb el feble i poders econòmics que segueixen te-
nint la paella pel mànec de les nostres vides (habitatge, consum, treball...). 
La sentència de la Manada fa que sortim, de nou excepcionalment, de les 
fronteres de Gràcia per traçar la nostra línia editorial. Però l’allunyament 
no és aquest cop massa gran: Gràcia també va tenir la seva manada.

Corria l’any 1985 quan una sentència de la secció segona de l’Audièn-
cia de Barcelona, presidida per un senyor que es deia Ezequiel Miranda de 
Dios, va absoldre cinc individus d’un presumpte delicte de violació per uns 
fets que van passar a tocar del Park Güell el 4 de setembre de 1983. C. B. P. 
va ser la víctima d’uns fets que, segons el jutge, no es van provar malgrat 
les evidències i sí que es va provar (!) que la víctima havia provocat els seus 
agressors. Allà, en un descampat a prop del Park Güell, després d’una re-
vetlla. En un article per emmarcar en aquell temps, Lídia Falcón recorda-
va aquells fets i concloïa: “a partir de ahora iniciaremos una nueva era de 
nuestra jurisprudencia, gracias a la cual lograremos eliminar esa moles-
ta plaga de mujeres denunciadoras de violaciones falsas y ahorraremos al 
erario público los inútiles y abundantes gastos de procesos por violación”.

Trenta-cinc anys després no ha canviat massa res: la violència mas-
clista es mou al llarg i ample de la geografi a i de totes les classes socials, 
els malalts sexuals reben penes i tractaments com si fossin angelets de 
la caritat i l’únic consol que queda per a la víctima és que les xarxes so-
cials ajudaran que conservem per a tota la vida els noms dels agressors: 
José Angel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo i 
Antonio Manuel Guerrero. C.B.P. l’any 1985 no va tenir ni aquest consol.

PS: A l’hora de tancar aquesta edició i a la mateixa hora de la manifes-
tació contra la sentència de la Manada, s’estan lliurant els Premis Vila de 
Gràcia. Si se suspenen plens, audiències públiques i actes per qüestions 
polítiques, també s’ha de fer el mateix per qüestions d’aquesta gravetat 
social quan hi ha una manifestació convocada. Vergonya.•

Els premis locals sembla que siguin una bassa d’oli, oi? 
Doncs enguany hi ha hagut batibull i del fort tant per la de-
cisió del jurat dels Premis Vila de Gràcia com en el pacte 
entre partits per decidir quins són els candidats a les me-

dalles d’honor de la ciutat. Tot ha quedat en principi molt repartit als 
Vila de Gràcia, amb guardons que reconeixen totes les sensibilitats 
però que també han deixat fora alguns candidats. El cas és que un 
dels descartats també ha quedat fora del pacte entre els partits per 
a les medalles d’honor. I en aquest últim cas ha estat l’únic candidat 
descartat. Ja és mala sort! 

El
depen-

dent

Cartes al director

El precio de la risa, 
homenatge a Don 
Paco Martínez Soria
El passat divendres 13 d’abril vaig po-
der asistir-hi a l’estrena a la Filmoteca de 
Catalunya del documental ‘El precio de 
la risa’ sobre la fi gura de Paco Martínez 
Soria. La sessió va estar presentada pel 
director de la sala, Esteve Riambau, i va 
comptar amb la fi lla de l’actor Consuelo 
Martínez i el seu gendre Enrique Iglesias, 
productor dels últims espectacles tea-
trals d’ell. També va estar a la presentació 
Josep Maria Contel que s’ha encarregat de 
la producció de la part de Gràcia.
Segueixo sense entendre aquest oblit per 
part de certes institucions, no pas pel pú-
blic en general, en col·locar una placa o 
un carrer dedicat a ell. El seu cinema pot 
o no agradar, potser el podem trobar una 
mica antiquat en alguns temes o potser al 
revés, ser un cinema infravalorat, les revi-
sions sense prejudicis porten sorpreses!
Però en això no hem d’entrar, sinó en sa-
ber valorar una persona que es va criar a 
Gràcia, que va debutar a l’Artesà, que va 
saber viure i impulsar el teatre, i que de 
ben segur sempre portaria la Vila en el 
cor. Tant la fi lla com el gendre van estar 
parlant en català a la sessió, inclús el seu 
gendre va dir que Don Paco sempre es di-
rigia en aquesta llengua a ell. No es pot 
posar en dubte que ell es va adaptar ràpi-
dament.
Barcelona li deu un homenatge a l’actor, 
tant de bo ben aviat podem veure el tea-
tre Talia ressuscitar en el seu vergonyós 
solar, i esperem que ben aviat Gràcia li sà-
piga agrair la seva trajectòria.

Carlos Muñoz Muriedas

Ull de 
dona

Josefi na Altés

El 2011 es celebra la 1ª Trobada de do-
nes de Gràcia, impulsada pel Consell 
de Dones del Districte. Les dones 

creadores van expressar-hi la necessi-
tat de fer visible la seva feina i donar-la a 
conèixer. La llavor ja estava sembrada i 
calia regar-la i fer-la créixer. S’inicia amb 
una formació impartida per Trama sobre 
art amb perspectiva de gènere, la tria del 
nom del projecte: Minerva; i el disseny 
d’un catàleg virtual que mostra la feina 
individual de cada una de les creadores, 

vinculades a Gràcia, que s’hi incorpo-
ren fi ns arribar al centenar actual. S’ha 
fet exposicions conjuntes, presentacions 
literàries, rutes pels tallers de les dones 
creadores, s’ha participat en la celebra-
ció del Dia de les Dones i en l’espai de 
FM a Dones del 36; s’ha fet accions com 
la construcció d’un tapís, la pintada de 
persianes de les parades buides de l’Aba-
ceria, o l’alliberament de La Colometa a 
Diamant a la Festa del Comerç al carrer. 
Ara s’ha engegat el laboratori Mee Too 
per denunciar els abusos a menors i la 
violència masclista i es reuneixen set-
manalment a La Sedeta, per preparar la 
dramatització dels textos que han escrit 
i que volen presentar en públic. Per tot 
aquest treball continuat teixint una xar-
xa de creativitat femenina han rebut el 
Premi Vila de Gràcia 2017.•

Les Minerva

El laboratori Mee 
Too denuncia els 
abusos a menors i la 
violència masclista
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Amb la 
col·laboració:

Què en 
penseu 
de les 
activitats 
que s’han 
fet per 
celebrar el 
Bicentenari 
de la Festa 
Major? 

Ainoa García 
Farmacèutica

Opino que és molt important ce-
lebrar-ho d’aquesta manera per-
què es dóna a conèixer més Gràcia. 
Aquest barri ofereix sempre molta 
diversió i aquestes activitats mai 
poden fallar. És el barri de la festa!

Roger Payró
Estudiant

Són grans iniciatives, perquè les 
Festes de Gràcia són el segell iden-
titari més reconegut del barri, i 
com a tal, sempre s’ha de celebrar. 
L’edició 200 ha estat històrica. 

Inés Martín
Metgessa

Considero que les festes de Gràcia 
són una de les millors de Barcelona. 
No només aconsegueixen unir pe-
tits i grans, també atrauen gent 
d’altres barris, la decoració que uti-
litzen és una passada. És una bona 
manera de fer pinya i de fer barri. 

Andrea Gonzalo 
Dissenyadora gràfi ca

Les festes van ser una mica estra-
nyes, perquè van estar marcades 
pels atemptats a Les Rambles, però 
s’ha notat que era un any especial 
amb moltes activitats durant l’any. 
La cloenda del 27 de maig promet.

per Paula Erill
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Col·lapse

Lluís Bou

Mariano Rajoy va prendre la pitjor 
decisió de la seva carrera política 
quan va decidir crear el que Felipe 

González en diu el Govern dels Jutges, 
per deixar a les seves mans la repressió 
contra el procés català. Ha dut l’Estat a 
una crisi sense precedents i a Madrid són 
conscients del risc de col·lapse.

Rajoy no és ruc, i sabia que després de 
l’aplicació de l’article 155 calia desescalar, 
tal com li reclamava la cancellera Angela 
Merkel. Però ja havia engegat el Govern 
dels Jutges i aquest s’havia embalat. La 
topada entre aquests dos puntals de l’Es-
tat es va produir el 21 de març. Aquell dia 
la Fiscalia de l’Estat va demanar la pos-
ta en llibertat de Joaquim Forn i el jutge 
Pablo Llarena s’hi va negar. El president 
espanyol perdia la iniciativa.

Llarena va endurir les seves acci-
ons, com quan va enviar a presó Jordi 
Turull quan només havia passat la pri-
mera votació del debat d’investidura. 
L’enfrontament entre els poders estatals 
se saldava amb una victòria de Llarena. 
Tot anava vent en popa al jutge, i més 
quan la policia alemanya va detenir 
Carles Puigdemont. Però va ser una victò-
ria pírrica. 

El 5 d’abril el Tribunal d’Schleswig-
Holstein va posar en llibertat el president 
i va desestimar l’acusació de rebel·lió, i 
amb això va qüestionar de forma públi-
ca la Justícia espanyola. Ja no era només 
el govern espanyol el que havia perdut la 
iniciativa, ja fa mesos, sinó que ara també 
quedava qüestionat el Govern dels Jutges. 
Els problemes tot just començaven. Les 
contradiccions han obert una guerra in-
terna a les institucions, de la qual el fet 
més visible és l’atac del ministre d’Hisen-
da, Cristóbal Montoro, a l’estratègica ju-
rídica de Llarena. I ara ja no hi haurà qui 
ho aturi.•

Opinió convidada

Sí, sóc d’Esplai, i del 
Matinada-Pòrtics

Motiu 38 –Perquè som d’Esplai.
Motiu 39- Perquè Som Matinada-Pòrtics.
Motiu 40- Perquè avui celebrem els 40 anys.

Tanca els ull, i pensa en aquell moment, en aquella as-
semblea de l’any 1978 eren un grup de monitors i moni-
tores motivades, molt motivades que van posar en marxa 
un petit projecte, el seu projecte. Uns anys més tard, en 
un altre indret d’aquesta ciutat, es va repetir el procedi-
ment i unes altres monis iniciaven també el seu projecte. 
Originalment, aquests, tot i que funcionaven la mar de bé, 
tenien certes mancances logístiques; per això, l’any 1991, 
van decidir unir forces. D’aquí sorgí el que ara coneixem 
actualment com a Esplai Matinada-Pòrtics. Poc s’espera-
ven aquestes persones que uns anys més tard, celebraríem 
la 40a Esplaiada!!!

Però moltes de les que estem aquí sabem una cosa, la 
màgia d’aquests projectes, és que quan hi ets i ets un mem-
bre actiu, te’l fas teu, i lluites perquè així sigui. Però en re-
alitat pel que estàs lluitant, és per un projecte de tots i per 
totes. 

Des d’un principi, ha sigut essencial per el projec-
te la importància de l’educació en el lleure; amb el lema 
“Aprendre jugant”. Això ha servit com a eix fonamental de 
la nostra tasca dins l’Esplai, ja que permet als infants gau-
dir de la llibertat d’aprendre per elles i ells mateixos.

No obstant això, res hagués sigut possible sense l’acom-
panyament i guia de les diverses monitores que, any rere 
any, de manera completament voluntària, han fet possible 
que el projecte tirés endavant. La seva presència, empe-
rò, ha estat visible més enllà de l’Esplai, doncs també han 
aportat energia i vitalitat a les diferents iniciatives del bar-
ri. Aquest fet ha permès enfortir el teixit associatiu graci-
enc. Per això, i en primer terme, volem donar les gràcies 
a TOTES i cada una de les monitores que han passat per 
l’Esplai al llarg dels seus 40 anys. I no és que haguem sigut 
poquetes...de fet en tenim contabilitzades més de 300 mo-
nis!!!

En segon terme, volem també agrair la confi ança, gene-
rositat i ganes de col·laborar incondicionals de totes i ca-
dascuna de les famílies que formeu o que heu format part 
de l’Esplai. Sense vosaltres, sense cap mena de dubte, no 
hauríem arribat fi ns aquí.

I per últim, els infants, l’Energia incansable, la il·lusió 
de cada dissabte a la tarda, l’Esplai no té cap sentit sense 
elles. Som aquí, amb ells i volem transformar aquest món.

Hi ha una cosa que volem remarcar i recordar, ja que 

ens dona molta força per seguir endavant. I aquesta, és 
les persones que malauradament avui no poden ser aquí. 
Et recordem, Pablo, avui som aquí també per tornar a 
sentir la teva música sonar. ET rellegim molt cops, Carles 
Capdevila., pels diversos articles de suport que has escrit a 
favor dels esplais i caus. Gràcies per tant. I pensem, també, 
amb totes les persones que els hi agradaria ser avui aquí, 
però que no pot ser així.

Avui, però, també som aquí per reivindicar que no vo-
lem cap Esplai ni Cau sense Local! Estem fartes de reu-
nions amb el districte on les negociacions molts cops no 
arriben enlloc. Volem locals que cobreixin les necessitats 
reals de cada entitat. I que si en tenen, el temps d’estar-hi 
no sigui un problema, volem contractes on no haguem de 
patir per si l’any que ve tindrem local o no. Avui i sempre, 
CAP ESPLAI NI CAU SENSE LOCAL. 

El PEC, el projecte educatiu de l’Esplai que a dins hi ha 
l’Ideari on hi han tots els valors amb els que eduquem, que 
son el Respecte, la Utopia, la Felicitat, la Llibertat, la Pau, 
la Solidaritat, la Imaginació, la Igualtat i l’Esperit Crític. 
Son els nostres valors, els valors que sempre volem portar 
a dins. I els valors que quan ens pregunten si som d’Esplai, 
responem amb un to de profund orgull Sí, sóc d’Esplai, i 
del Matinada-Pòrtics.

Motiu 38 –Perquè som d’Esplai
Motiu 39- Perquè Som Matinada-Pòrtics
Motiu 40- Perquè volem celebrar moltes Esplaiades més 

junts i juntes. 
Moltes gràcies i feliç ESPLAIADA!•

Esplai Matinada-Pòrtics

Imatge de la celebració dels 40 anys dissabte passat. Foto: Cedida Rajoy no és ruc i sabia 
que després del 155 
calia desescalar tal com 
li reclamava Merkel
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Setmana de derbi

Albert Vilardaga

Després de molts anys visitant les pis-
tes de bàsquet de Gràcia te n’ado-
nes que els derbis són partits que es 

viuen diferent. Els primers que ho saben 
són el Bernat i el Carles, els entrenadors 
del Safa Claror i dels Lluïsos de Gràcia, 
que es veuen les cares aquest dissabte. 
Pel que els conec són persones diferents, 
el Bernat fa quatre dies que va deixar de 
jugar, i és la seva primera experiència a la 
banqueta d’un primer equip, en canvi el 
Carles porta molts més partits dirigits a 
l’esquena i ha portat a Lluïsos a aconse-
guir els millors resultats de la seva his-
tòria. Però tenen una cosa en comú: la 
passió, preparen els entrenaments i els 
partits amb una gran professionalitat, i 
treballen incansablement per treure el 
millor rendiment del seu equip. 

Els dos equips són el refl ex dels seus 
entrenadors, el Safa és un equip jove que 
és tot treball, però peca d’inexperiència, 
en canvi Lluïsos és un equip amb ofi ci, 
amb un gran talent que fa molts anys que 
demostren. Però el Carles és llest, i no se’n 
fi a ni un pèl, i el Bernat es posa la pell de 
xai, però està convençut que els seus juga-
dors faran un pas endavant pel fet de ser 
un derbi. Una de les persones que ha estat 
lligada als dos clubs és el Medir Tena, el 
pivot dels Lluïsos va créixer al Safa Claror 
on també va ser entrenador i no podrà 
disputar el partit per culpa d’una greu le-
sió de genoll. Ànims Medir! 

Aquesta setmana també és important 
perquè el Vedruna pot encadenar la 7a 
victòria i salvar-se matemàticament, el 
Claret es pot allunyar de la promoció de 
descens, i el Pedagogium i el Coll seguei-
xen amb la seva feina incansable a 3a.•

Opinió convidada
Sindicat de Professors de Secundària (aspepc-sps)

Mestres de primària com a 
professors de secundària

E l sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) 
vol mostrar la seva preocupació amb el que el 
Departament d’Ensenyament ha anunciat a l’últi-
ma mesa sectorial. En aquesta s’ha decretat que el 
Departament habilitarà personal del cos de mes-

tres de Primària per a impartir classes als adolescents de 
Secundària. Això implica que alguns mestres sense conei-
xements profunds en Matemàtiques, Català i Castellà pu-
guin impartir aquestes especialitats substituint profes-
sors llicenciats i experts en aquestes matèries. A més el 
Departament deriva a les direccions de Secundària poder 
catalogar aquests llocs de treball segons la seva voluntat 
de tal manera que només podran ser coberts per mestres 
de primària, no pas de Secundària. Cal entendre que els 
mestres de Primària realitzen una excel·lent tasca entre 
els infants mentre que els de Secundària imparteixen co-
neixements específi cs entre els adolescents i batxillers. 
Òbviament aquesta reconversió laboral barrarà el pas als 
interins i substituts de Secundària, amb l’agreujant que 
pot provocar desplaçaments molt complexos i paradoxals 
a Secundària. És a dir, la decisió del Departament complica 
més que soluciona les coses.

Cal saber que si el problema fos realment que en aques-
tes tres especialitats no hi hagués prou personal per cobrir 
les vacants, la solució seria molt fàcil, la mateixa que es va 
aplicar a primària quan no hi havia personal d’anglès. És a 
dir, elaborar una llista complementària de secundària per a 
primària però mai en detriment d’un sol mestre en la bor-
sa sense feina de primària. No obstant això, aquest mateix 
criteri no es vol aplicar a Secundària, ans al contrari, va en 
contra dels professors de Secundària.

Un altre problema que implica l’actual imposició del 
Departament és el paper de les direccions a qui deri-
ven resoldre realment la situació que ells ara han gene-
rat. Si les direccions de Secundària han de defi nir aquests 
llocs de treball per als de Primària com a «lloc del cos de 
mestres» (SIC), això no és cobrir una substitució tempo-
ral, sinó reconvertir aquests places laborals permanents 
per als de Primària a Secundària. Tot plegat implicarà 
que molts substituts de Secundària seran exclosos per-
què aquestes places s’hauran defi nit només per a mestres 
de Primària. Clar i català, s’està instituint el desembar-
cament del cos de mestres de Primària al de professors 
de Secundària. Tot això amb contradiccions fl agrants 
com que el Departament havia assegurat que les bai-
xes d’aquests mestres es cobririen amb substituts de 
Secundària. Però el Departament no havia assegurat que 
no hi hauria substituts de Secundària a la borsa? Tot ple-
gat sembla que es vulgui afavorir l’entrada de mestres de 
Primària com a generalistes a Secundària en detriment 
dels professors especialistes de Secundària. •

Aquesta reconversió laboral barrarà 
el pas als interins i substituts 
de Secundària, amb l’agreujant 
que pot provocar desplaçaments 
molt complexos i paradoxals 

Opinió
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Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Exposicions
Fins al 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 29 de maig
Exposició Miguel Delibes. Cinco horas 
con Mario. Cincuenta años de historia. A 
través d’una extensa i variada documen-
tació al voltant de l’obra, com ara corres-
pondència, manuscrits, crítiques o foto-
grafi es, la mostra s’estructura en quatre 
seccions temàtiques: les primeres passes 
de la novel·la; edicions i traduccions; lli-
bres, articles i crítiques i adaptacions al 
teatre, el cinema i l’òpera.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps)

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)

Fins al 22 de juny
Música sobre paper, exposició col·lectiva. 
Durant els últims cinc anys Manu 
Dimango ha registrat més de 2000 con-
certs a Barcelona. Després d’haver rea-
litzat una dotzena d’exposicions en so-
litari, el manugrafi sta vol compartir i 
desenvolupar la seva experiència acom-
panyant el seu treball amb el dels nous 
talents d’aquest sector de treballadors 
de la cultura: Lucía Calatayud, Mekaeli 
Eklu-Natey, Marta Jarque, Sara Llobet, 
Stradi Corleone, Manu Ripoll, Candela 
Muschetto i María Pichel.
CoMusicWork (Alba, 1-3)

Actes
Divendres 27 d’abril
Taller: La Fontana estilogràfi ca. Cicle jor-
di per Sant Jove (o a l’inrevés). Taller de 
cantautors i cantautores amb Nunnoi, 
Sammy i Maria Fàbregas. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190 – 192), a les 18h

Concert: El sobrino del diablo. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 20h 

Espectacle: Primavera clàssica amb la 
JOB (Jove Orquestra Barcino)!
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 190 
– 192), a les 20.30h 

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

Concert: Jules presenta Polígons.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21h 

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

Concert: Rock progressiu amb Onyric Joy 
i Bolga!
La Fontana (Gran de Gràcia 190 ), a les 22h 

Dissabte 28 d’abril
Espectacle: Dia de la Dansa! Marató de 
Dansa Contemporània + companyies 
convidades.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 190 
– 192), a les 10h 

Lectura dramatitzada de Don Juan en la 
tercera fase a càrrec del grup de teatre 
GAT’s.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h 

Concert: Three Cool Cats Dance jam.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22h

Dilluns 30 d’abril
Taller: Aprèn a utilitzar Twitter i treu-li 
tot el partit. 
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20 – 
22), a les 10h 

Taller: Introducció als dispositius mòbils. 
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20 – 
22), a les 16h 

Dimecres 2 de maig
Lectura dramatitzada de El Club de la es-
calera de Sergio Vila-Sanjuan. En el marc 
del Dia Mundial contra el Bullying. 

Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20 - 
22), a les 19h

Concert: De peus a terra amb Pau Puig i 
Cati Plana. 
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30h 

Dijous 3 de maig
Visita a l’exposició Músiques a l’antiguitat 
– CaixaFòrum.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 10.15h 

Taller: Eines i recursos per descobrir la 
biodiversitat urbana. 
Bosc Turull (Pg. Turull, 2), a les 17.30h 

Taller: Tast de cuina vegana.
Vegacelona (Sant Antoni Maria Claret, 
98), a les 18h

T’interessa: Cicle Món Africà. Xerrada 
Dona i mineria al Congo. Més enllà de la 

violència sexual, a càrrec de Celia Muras. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19h 

Divendres 4 de maig 
Taller: La Mati i el mar, a càrrec de 
Susagna Navó. 
Bibl. Vallcarca i els Penitents (Pg. Vall 
d’Hebron, 65 – 69), a les 11h 

VI Cicle de cinema àrab i mediterrani. Los 
que se quedan, d’Eliane Raheb. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30h

Concert: Les Violines presenten el disc 
Quatre estacions. 
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22h 

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

Entitats

Amb el suport de

Divendres 27 d’abril 
Inauguració de l’exposició interacti-
va: Miyazaki Recomana. 50 Llibres. 
Conversa oberta sobre els llibres reco-
manats per Miyazaki. Narració de Viva 
Veu (amb Anxo Baranga, d’ANIN)
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 32), a 
les 19 h 

Presentació del llibre Mujeres africanas, 
amb Remei Sipi. ‘Más allá del tópico de la 
jovialidad’. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Microteatre amb la companyia Les 
Candidates.
La Torna (Sant Pere Màrtir, 37), a les 20 h

Dissabte 28 d’abril
2n Soparet de Sant Jordi. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 21h 

Concert: Quinteto d’equera! interpreta a 

Aitor Piazzolla. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 21.30h

Diumenge 29 d’abril
Espectacle: Final de temporada de 
Titelles amb xocolatada. 
Lluïsos (Pl. del Nord), a les 17.30h

Dijous 3 de maig
Xerrada: El sindicalisme al segle XXI a 
Catalunya. 
La Violeta (Masons, 6), a les 19h 

Divendres 4 de maig
Concert: Diorama Jazz Bande, en concert 
solidari La fam no fa vacances. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 20h

 

Xarim Aresté: dues nits al Pumarejo de Vallcarca 
Xarim Aresté i la gira de presentació del seu darrer disc Polinèsies s’aturen 
aquest proper cap de setmana durant dues nits consecutives al Pumarejo de 
Vallcarca. Seran dos concerts d’aforament limitat el divendres 27 i dissabte 28 
d’abril, on el músic de Flix actuarà acompanyat de la seva banda al complet, amb 
Ermengol Mayol (bateria), Miquel Sospedra (baix) i Ricard Sohn (teclats).

Divendres 27 i dissabte 28 d’abril al Pumarejo (Gomis, 42), a les 20 h

Recomanem
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Paula Erill

Arundhati Deosthale té una 
fe incondicional en les 
paraules. Ara fa un mes 
que va arribar a Jiwar, 
la residència internaci-

onal d’artistes ubicada a la Vila, 
després d’haver guanyat la Beca 
2018 del Programa d’Escriptura. 
L’escriptora i periodista va fundar 
A & A Book Trust, una editorial sen-
se ànim de lucre que publica llibres 
infantils en hindi i anglès i dóna su-
port a una xarxa de biblioteques en 
diferents pobles de l’Himàlaia.

Què heu aconseguit des del pro-
jecte?
En deu anys hem pogut establir 
130 biblioteques per diferents po-
blets de l’Himàlaia. Els nens quan 
surten de l’escola, hi van corrent i 
quan veuen els llibres es pregun-
ten: els llibres poden ser així?

Sens dubte, els llibres han trans-
format la seva realitat. 
Els llibres poden i han de canviar 
el món dels nens. El que intentem 
fer és crear fi nestres perquè a tra-
vés d’elles vegin diferents parts del 
món. El llibre és una fi nestra per 
mirar i trobar tresors.
 
Quan vas començar a tenir interès 
pel món literari? 
Sempre he estimat el món de la 

Arundhati Deosthale: 
“El llibre és una 
fi nestra per mirar 
i trobar tresors”
L’escriptora i periodista índia s’ha instal·lat a Gràcia 
durant un mes per impulsar el seu projecte d’escriptura

L’activista cultural índia ha passat un mes a Jiwar. Foto: Cedida

imaginació. Al fi nal em vaig con-
vertir en periodista. Estimo els lli-
bres i estimo poder ajudar als nens 
i nenes a fer-ho també. 

Us heu trobat amb inconvenients 
per fer-ho possible? 
La discriminació de gènere. Als 
nens els envien a les ciutats a 
aprendre, mentre que les nenes 
malgrat que siguin llestes i valen-
tes s’han de quedar als pobles per-
què els pares no es volen gastar els 
diners en la seva educació. 

Què vau fer davant d’això?
Vam començar a enregistrar a les 
nenes en cursos online des de les 
biblioteques. 

Creus que ets una excepció que 
surt de la realitat d’altres dones?
Sóc molt afortunada d’haver nas-
cut en una ciutat i de tenir tot el 
que tinc. Si tens una oportunitat, 
pots aconseguir la teva felicitat. I 
totes les dones tenen potencial per 
obtenir el que es proposen.

Com es pot modifi car aquesta si-
tuació?
Els pares i els nens poden canvi-
ar les seves ments llegint, anant 
a la biblioteca. Les dones s’estan 
adonant que han de lluitar per 
elles mateixes... Tots, homes i do-
nes, ens hem d’implicar per fer 
d’aquest món un lloc més just i 
més feliç del que és ara. • 

Activista literària. Actualment, 
viu i treballa a Sitla, prop de 
Mukteshwar. Ha escrit una 
desena de llibres en anglès, 
hindi i marathi: vuit infantils 
i dos d’adults, i ha traduït 
gairebé 100 llibres de diferents 
cultures. Un dels seus propòsits, 
a més, és traduir algun 
llibre del català a l’hindi.

Breus

El primer 
PortBou Hot 
Jazz Festival es 
presenta a Gràcia 

A.B.

El periodista Èric Lluent i la 
tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Portbou, Natàlia 

Torres, han presentat aquest 
dimecres a la bodega Quimet 
del carrer Vic la primera edició 
del Portbou Hot Jazz Festival, 
que se celebrarà l’11 d’agost en 
aquest municipi de l’Empor-
dà. Lluent, impulsor del festi-
val, ha defi nit l’esdeveniment 
com encara “petitó però amb 
molta qualitat”, gràcies sobre-
tot a una programació basada 
en els concerts de The Suitcase 
Brothers i Chino & The Big 
Bet, però també amb tallers 
infantils i d’iniciació al jazz. 
Torres ha reivindicat la volun-
tat del festival de “situar de 
nou Portbou en el mapa”. 

L’Ateneu Roig 
allarga Sant Jordi 
amb una diada 
per Miyazaki
Els dies 27, 28 i 29 d’abril 
l’Ateneu Roig segueix 
celebrant Sant Jordi amb 
una jornada amb Miyazaki 
com a protagonista. 
Divendres s’inaugurarà 
l’exposició interactiva 
Miyazaki Recomana 50 
Llibres. També es faran 
diferents tallers, es 
projectarà Arrietty i els 
diminuts i tindrà lloc la 
presentació del llibre de 
Pau Serracant Miyazaki en 
Europa, una immersió al 
món de l’autor de Totoro.

el report

L’actriu Verónica Pallini, en una escena de ‘En alquiler’ . Foto: Cedida

El debat de 
l’habitatge puja 
a l’escenari
Porta 4 presenta ‘En alquiler’, una obra 
de Verónica Pallini i Mikel Fernandino

Silvia Manzanera

Verónica Pallini, actriu i an-
tropòloga, Mikel Fernandino, 
dramaturg i antropòleg i Tony 

Casla, director, són les ànimes de la 
darrera producció de Porta 4, En al-
quiler, un muntatge que marca un 
gir conceptual a la línia de progra-
mació de la sala gracienca, recon-
vertida ara per donar una veu clara 
i potent a un teatre polític, social i 
compromès. 

L’espectacle, en cartell els pro-
pers dos diumenges, mostra un 
viatge entre Europa i Amèrica 
Llatina, una història de dones que 
lluiten per un habitatge digne, dues 
situacions, dues ciutats, dos mo-
ments històrics i la mateixa pro-
blemàtica. La peça ja ha despertat 

l’interès de diverses entitats soci-
als que s’han posat en contacte per 
col·laborar-hi. D’acord amb els seus 
impulsors, l’obra pretén posar de 

manifest la importància del teixit 
social del barri i del desig d’algu-
nes entitats privades i públiques 
que volen acabar amb ell.•
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Ramon Casalé

Al’Institut français de Barcelona hi ha l’exposició 
de fotografi es de Carles Duarte (Barcelona. 1959), 
on a través d’una trentena d’obres el públic pot 

apreciar la importància del color dins de l’àmbit foto-
gràfi c. A Duarte se’l coneix principalment per la seva 
tasca com a poeta, on ha rebut diversos premis, entre 
ells, el de Crítica Serra d’Or, de la Crítica Catalana i el 
Rosa Leveroni. Però també té una llarga trajectòria com 
a fi lòleg, ja que va treballar amb els professors Joan 
Coromines (com a col·laborador al Diccionari etimològic 
i complementari de la llengua catalana) i amb Antoni M. 
Badia i Margarit, i com a gestor: actualment presideix 
el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA) 
i a més és el director general de la Institució Cultural 
del CIC que disposa de diferents seus a Barcelona i Sant 
Cugat, entre elles una a Gràcia, a Torrent de les Flors. 

A Duarte li interessa principalment el paisatge, però 
no el més habitual, sinó el de la representació de les al-
bades, o sigui, el temps que transcorre des de l’apari-
ció de l’alba –primera claror del dia- fi ns que surt el sol. 

L’artista és un estu-
diós de la fotogra-
fi a, passa molt de 
temps observant 
el cel, cercant els 
moments que vol 
representar. Ho 
fa mitjançant una 
successió d’imat-
ges obtingudes en 

un període de temps determinat. Observar la sortida del 
sol cada dia, des d’un lloc concret i a la mateixa hora, no 
equival a repetir infi nites vegades la mateixa impressió 
visual, ni tan sols signifi ca que es pugui obtenir una fo-
tografi a similar, sinó que hi confl ueixen diversos factors 
ambientals, que provoquen que cada instantània sigui 
diferent. Va a la recerca del cromatisme més adient a 
les seves propostes creatives, on l’aparició de diferents 
tonalitats origina un univers molt singular. Això porta a 
associar-lo a altres artistes i tendències pictòriques, com 
és el cas de l’informalisme i de l’expressionisme ameri-
cà, que busca la inspiració espontània, sense cap tipus 
d’uniformitat estilística, i rebutja qualsevol manera con-
vencional de representar la forma.

Les imatges corresponen fonamentalment als cels de 
Barcelona i de l’Escala, dos indrets ben diferents, sobre-
tot perquè a la ciutat comtal el cel moltes vegades no és 
prou nítid per poder captar amb precisió els canvis de 
color. A la localitat gironina, però, Duarte hi pot apreci-
ar i copsar amb més claredat l’aparició del sol. Tant si 
és en un lloc o un altre, el fet de moure’s en els matei-
xos espais origina en l’artista la idea de buscar la per-
fecció en allò imprevisible: cada dia els seus ulls con-
templen nous efectes cromàtics.•

Carles Duarte, quadern d’albades

crítica 
d’art

L’artista, estudiós de 
la fotografi a, passa 
molt de temps 
observant el cel

L’escola de dansa 
Company & Company, 
en perill de tancament
Amb 30 anys d’història, el centre ha de marxar al 
juny del local d’Alegre de Dalt després que Nuñez 
y Navarro es negui a renovar el lloguer

Seu de l’escola de dansa, al 57 d’Alegre de Dalt. Foto: A.V.

Silvia Manzanera 

L ’escola de dansa Company 
& Company, una de les pro-
tagonista de la Setmana de 
la Dansa després que la seva 
directora, Marisa Ulloa, lle-

gix dimarts a la Sedeta el mani-
fest que obria els actes del progra-
ma a Gràcia, abaixarà la persiana 
del número 57 d’Alegre de Dalt al 
juny. Nuñez y Navarro, propieta-
ri de l’edifi ci -el mateix on estava 
ubicada la Sala Beckett- es neguen 
a renovar el lloguer i l’escola ja ha 
començat a buscar possibles locals 
a la Vila per intentar reprendre el 
curs al setembre. “No deixarem 
d’intentar-ho però ho veig molt 
complicat”, explica Marisa Ulloa. 

Tot i que la immobiliària ja va avi-
sar l’escola de la fi  del contracte a 
fi nals d’any, el centre va aconse-
guir que acceptessin quedar-s’hi 
fi ns a fi nals de curs. “Ara és preci-
sament el moment de preparar el 
curs vinent, fer les matrícules, les 
proves, però ho tenim tot parat”, 
afegeix Ulloa. 

El centre, amb 30 anys de tra-
jectòria a Gràcia, ha fet arribar la 
seva situació al Districte i espe-
ra una trobada els propers dies. 
“No serà gens fàcil trobar un al-
tre espai com el que teníem i te-
nir-ho tot llest per començar un 
nou curs”, es lamenta la ballarina 
i professora. 

Malgrat la incertesa pel futur 
de l’escola, aquests dies estan en-
focats plenament a la Setmana 

de la Dansa, on hi participen 
amb diferents activitats i amb 
una exhibició a la plaça del Sol el 
dia 6. Fins aquest dia, el progra-
ma compta amb la participació 
d’uns 300 ballarins i 20 entitats, 
45 activitats de portes obertes i 
17 programacions exteriors a les 
places de Virreina, Diamant i Sol. 
Les entitats, escoles, ballarins, co-
reògrafs, col·lectius independents 
i altres professionals relacionats 
amb la dansa oferiran durant 
aquests dies una mostra dels seus 
treballs, i també dels espais on 
treballen i ensenyen. Impulsada 
pel Districte, durant la setmana 
s’exhibiran actes en què hi col-
laboren les entitats i associaci-
ons vinculades a la dansa i les arts 
escèniques. Per exemple, l’espai 
Tradicionàrius presenta el 2 de 
maig un taller de balls de parella 
més habituals als balls folk a més 
de contra danses i balls col·lectius 
internacionals. Cal inscripció prè-
via. La programació a les places 
tindrà lloc el cap de setmana del 
4 al 6 de maig, i el cartell inclou 
espectacles de diferents modali-
tats preparats per les escoles del 
districte.•

La Setmana de la 
Dansa inclou 17 
programacions 
a Virreina, 
Diamant i Sol 

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Vengadores Infi nity War. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, 16, 19, 22. Dj, 
16, 19, 22.05.

• Manon - ROH. Dj, 20.15.
• Gorrión Rojo. Dv, dc, dj, 16.10, 

22. Ds, dg, dl, dm, 22.
• La forma del agua. 19.05.
• Leo Da Vinci: Misión Mona 

Lisa. Ds, dg, dl, dm, 16.15.
• Peter Rabbit. Ds, dg, dl, dm, 16, 

18.05.
• Una razón brillante. Dv, dc, 16, 

18.05. Ds, dg, dl, dm, 20.05. Dj, 
16, 18.

• Proyecto Rampage. Dv, dc, 
20.05, 22.15. Ds, dg, dl, dm, 
22.15. Dj, 20.

• Un sol interior. 22.20.
• Isla de perros. 15.50, 18.
• Sanz: Lo que fui es lo que soy. 

20.10.
• El príncipe encantador. Ds, dg, 

dl, dm, 16.20.
• La casa torcida. Dv, dc, dj, 16.20, 

19.15, 22.10. Ds, dg, dl, dm, 19.15, 
22.10.

• Noche de juegos. 16, 18.10, 
20.15, 22.20.

• Ready Player One. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, 16, 19, 22. Dj, 16, 22.

• Campeones. 16.15, 19.10, 22.05.
• Un lugar tranquilo. 16, 18.05, 

20.10, 22.15.

Cinemes Girona. Girona, 177
• El Grufal. Ds, dg, dl, dm, 16.30.
• Invitación de boda. Dv, dm, dc, 

16, 20. Ds, dg, dl, 20. Dj, 16, Dv, 
ds, dg, dc dj, 18, 20. Dl, dm, 18.

• Lou Andreas - Salomé. Dv, dg, 
dl, dm, dc, 16, 20. Ds, dj, 16. Dv, 
ds, dg, dc, 18, 22. Dl, dm, dj, 18.

• El león duerme esta noche. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, 16, 20. Dj, 22.

• Custodia compartida. Dv, ds, 
dc, 18, 22. Dg, dl, dm, 18. Dj, 

17.30.
• Hers. Ds, 20.
• Ejercicios de memoria. Dv, 20.
• Un día de fi esta. Dg, 12.
• Manon. Dj, 20.15.
• La meva pell. Dj, 19.30.
• Carme Sansa diu i canta a 

Maria Aurèlia Capmany. Dj, 
20.30.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• SALA 1: The square. 18, 20.30. 

Muchos hijos, un mono y un 
castillo. Dv, dc, dj, 16. 

• SALA 2: Una mujer fantástica. 
16, 18 i 20. El autor. 22. 

• SALA 3: Amor a la siciliana. 16, 
18, 20. El sacrifi ci d’un cèrvol 
sagrat, 22. 

• SALA 4: Acantilado. 16, 20. 
Muchos hijos, un mono y un 
castillo. 18, 22. 

Texas nanos. En català i 3€.
• Gats, un viatge de tornada a 

casa. Ds, dg, dl, dm, 16. 

Verdi. Verdi, 32. 
• Un lugar tranquilo. 11.30, 16.30, 

18.25, 20.20, 22.15. 
• Hacerse mayor y otros proble-

mas. Dv, dc, dj, 11.30, 16, 20.20. 
Ds, dg, dl, dm, 16, 20.20.

• El hilo invisible. Ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 17.50.

• El Cairo Confi dencial. Ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 22.25.

• La Casa Torcida. Ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16, 20.15. Dv, 20.15.

• Un sol interior. Ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 18.15, 22.30. Dv, 22.30

• Lou Andreas-Salomé. 16, 18.10, 
22.15.

• Lady Bird. Ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
20.20.

• The Party. 16.
• La forma del agua. 17.30.
• El insulto. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

19.50.
• Call me your name. 22.
• La librería. Ds, dg, dl, dm, dc, 

dj, 11.30.
• 7 días en Entebbe. 11.30.

• Peter Rabbit. Ds, dg, dl, dm, 
11.30.

• El Grúfalo. Ds, dg, dl, dm, 11.30, 
12.30

• La Bella y la Bestia. Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• 7 días en Entebbe. 16, 18.10, 

20.20 i 22.25. 
• Bárbara. 18.05.
• El buen maestro. 20. 
• Marea humana. 22. 
• Isla de perros. 16, 18, 20, 22. 
• La librería. 16. 
• Verano de una familia de 

Tokio. 16. 
• La casa junto al mar. 18.05.
• Tres anuncios en las afueras. 

20.05. 
• Heartstone. Corazones de pie-

dra. 22.15.
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La torratxa

‘Citoyens’
Pere Martí

Mon dieu! Sembla que tot un ex-
primer ministre francès, Manuel 
Valls, vol presentar-se a les elec-

cions municipals a Barcelona. Oh la là! I 
per què ho vol fer? No pas perquè s’enyo-
ri de la ciutat que el va veure néixer ni 
tampoc perquè tingui un projecte en-
grescador de ciutat, sinó perquè vol com-
batre l’independentisme. Cada vegada 
que ve a Barcelona no sona la Marsellesa, 
sinó l’himne d’Espanya i després va i diu 
que el nacionalisme és la guerra. Ho sap 
molt bé perquè a la Marsellesa es canta a 
ple pulmó: “Aux armes citoyens...”

De guerres potser sí que hi entén. Com 
a primer ministre, ha encapçalat un dels 
països amb un historial de guerra molt 
ampli, que ha infl at el nacionalisme fran-
cès fi ns a extrems ridículs. Personalment 
també en sap de guerra, perquè les ha 

perdudes totes. La seva ambició desme-
surada el va portar a disputar les primà-
ries al partit socialista, on militava fent 
polítiques de dreta dura. Va perdre les 
primàries per les presidencials del 2007 i 
au revoire! Com que Emanuel Macron va 
marxar per la porta dreta del partit soci-
alista, en plena descomposició, va inten-
tar aprofi tar la fugida liberal per recol·-
locar-se, però Macron no el va voler.

És normal doncs que Valls torni a la 
seva ciutat natal a provar sort. A la po-
lítica francesa és un sans-coulotte que 
ja té recorregut. I a Barcelona hi ha un 
partit sense principis que ho recicla tot, 
sobretot si és per anar contra Catalunya. 
I Manuel Valls, si no va de farol, els hi 
pot anar molt bé. L’únic problema és que 
com que són tant i tan partidaris del bi-
lingüisme hauran de canviar el nom del 
partit: Ciudadanos/Citoyens. Voila!•

Com a primer ministre 
ha encapçalat un dels 
països amb un historial 
de guerra molt ampliEn aquest viatge ens sentim doblement afortunats: 

tenim vacances per poder fugir de la voràgine nada-
lenca i així viure els darrers dies en un indret nou, i 
disposar d’una casa a Biarritz sense intermediaris; 
un se sent menys turista i més autòcton en una pre-

ciosa construcció basca, a pocs metres de la platja Milady 
-a l’extrem sud de la ciutat-, propietat d’una jove parella 
que deixa clar quins són les seves preferències en vista de 
la decoració: la música i el surf. Anem caminant pel passeig 
que recorre la costa i el vent és insistent. En aquesta època 
de l’any els surfers, massius en temporades més amables, 
busquen onades lluny del seu paradís. És millor no jugar-
se-la. Però als nens no els molesta ni el vent ni la pluja ni 
la sorra humida. El lloc és preciós. És la part natural d’un 
destí senyorial que va començar a guanyar-se la fama amb 
l’arribada dels nobles europeus i russos al segle XIX. De fet, 
l’emperadriu Eugenia de Montijo, dona de Napoleó III, va 
descobrir Biarritz i se’n va enamorar dels sis quilòmetres de 
platges i penya-segats, a més de la seva aigua amb propie-
tats terapèutiques. L’emperadriu va construir un palau d’es-
tiu al costat del mar, ara Hôtel du Palais. No cal dir que des 
de llavors, el que havia estat un poble balener va començar a 
transformar-se en el destí de moda i, més endavant, en una 
de les meques del surf.

Resulta una ciutat de contrastos que bull les primeres 
hores del matí al voltant del mercat. El dia 31 és una bo-
geria. Propis i aliens fem cues interminables a les parades 
de formatges i pa per preparar el sopar de cap d’any. Les 
parades de peix estan en una altra banda, i resulta irresis-

tible prendre unes ostres amb una copa de vi blanc per sis 
euros. I tot i que gairebé ens quedem atrapats a Biarritz, 
l’atracció de fer la ruta per altres destinacions imprescindi-
bles de la costa atlàntica francesa i basca és molt alta. Així 
que Baiona és la primera opció. I, naturalment, no decep en 
absolut. Barreja cultural i paisatgística, aires bascos arreu: 
cartells, menjar, pistes de pilota basca i un riu impressio-
nant que es manté en calma. Ens deixem arrossegar per la 
insistència dels nens de pujar a la roda de fi ra i no ens pe-
nedim: les vistes són espectaculars i no ens maregem gaire. 

Baiona ens fa enyorar Euskal Herria així que una visita 
a Donostia és fa més que necessària. Són només 30 minuts. 
Amb un dia esplèndid passegem per la platja de la Conxa, 
amb nens valents que es banyen amb texans i surfers que 
s’ho prenen amb calma perquè el mar no està per mol-
tes onades. Tornem després de tants anys al Peine de los 
Vientos. I no importa gaire que facis cua per veure les es-
cultures de Chillida. Em quedaria allà per sempre.•

Sense surf al ‘Pays Basque’
Panoràmica de la ciutat francesa de Baiona amb un imponent riu Niva els darrers dies de l’any. Foto: Silvia Manzanera

Gairebé ens quedem atrapats a 
Biarritz, però l’atracció per fer 
la ruta per altres destinacions 
imprescindibles de la costa 
atlàntica és molt alta

Silvia ManzaneraSilvia MMirada enfora


