L’avinguda Pompeu Fabra
fa 50 anys i els veïns volen
refer la memòria del carrer

BCN EN Comú i
PDeCAT s’acosten
al ple pel pla
Vallcarca, que no
suma més suport

Una ruta enllaçarà l’avinguda, la casa natal de Mare de Déu de la Salut,
la segona casa al carrer Gran i els monuments a Lesseps i Jardinets. P4
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Educació planiﬁca l’institut
de Vallcarca amb tres línies de
secundària i dos de batxillerat
El nou equipament, pendent només de la dotació pressupostària del
Govern, formarà un complex educatiu amb l’escola Pare Poveda

Albert Balanzà

E

l llargament reivindicat institut de Vallcarca tindrà tres línies d’ensenyament secundari i dues de
batxillerat, segons el pla especial que dijous passat
va aprovar la comissió de govern de l’Ajuntament i
un cop des del desembre de 2017 el Consorci d’Educació ja va acceptar la nova ubicació dels jardins Comas i
Llaberia com a emplaçament deﬁnitiu. Aquesta és la principal conclusió de la nova fase d’aquest calendari que es
va haver de refer l’any 2016, quan el Districte va descobrir
que una sentència ferma del Tribunal Suprem donava la
raó als veïns de l’avinguda Vallcarca/carrer Betània contra la construcció de l’equipament a l’encara solar buit
del carrer Anna Piferrer (vegeu L’Independent núm. 628).
L’institut de Vallcarca complirà d’aquesta manera tota
la tramitació municipal amb aquest pla especial, que ja detalla una volumetria en un bloc de quatre pisos de cara a

El pla especial tanca l’episodi
de la sentència del Suprem
que el 2016 va impedir fer el
centre al carrer Anna Piferrer
l’avinguda de Vallcarca i un altre bloc de dos pisos de cara
al carrer del Baró de la Barre, i que deixa en qualsevol cas
la feina feta perquè la Generalitat li doni una dotació pressupostària i l’aixequi en un període d’obres de no menys de
quatre anys. L’Ajuntament, en aquest pla especial, també
afegeix com a possible la idea que l’escola Pare Poveda,
que podria acollir aules de l’institut abans que s’acabin
les obres, acabi conformant un futur institut escola entre
el veterà centre i el futur institut. Pàgina 3

Els Jardins Comas i Llaberia on anirà l’IES Vallcarca. Foto: A. V
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Apunts
del ple

El ple se suma
a la condemna
de l’Ajuntament
contra la Manada
Tots els grups, excepte el
PP i C’s, han subscrit una
declaració ﬁnal sobre la
sentència de la Manada
en la línia de sumar-se a
la condemna que n’ha fet
l’Ajuntament i d’instar el
CGPJ a iniciar diligències
contra el magistrat que va
exercir un vot particular
demanant la innocència
dels acusats.

ERC rep el suport
per fer visitable el
refugi de la plaça
de la Revolució
Tots els partits han donat
suport a una proposició
d’ERC perquè el Districte
impulsi la rehabilitació
del refugi antiaeri de la
plaça de la Revolució
-ara només accessible a
petició expressa i cessió de
clau- i es reguli un règim
de visites com el que té
la plaça del Diamant. La
decisió la tindrà l’ICUB.

El conseller de
C’s confessa que
militava al PSUC
recordant Vicente
El conseller de Ciutadans,
Jordi Bea, ha protagonitzat
l’anècdota del ple quan ha
subscrit en un moment
de rèplica a l’informe del
regidor que li semblava
bé la placa d’homenatge
a Isabel Vicente. “Vaig
compartir militància amb
ella fa molts anys”, ha
apuntat en al·lusió al seu
pas pel PSUC.

Política
BEC i PDeCAT s’acosten
al ple pel pla Vallcarca,
que no suma més suport
El grup Demòcrata promet desbloquejar l’acord a canvi
que es negociï la Rambla Verda i ERC demana temps

Albert Balanzà

Veïns de Vallcarca
demanan al ple
als partits que es
deixin de “baralles
de pati d’escola”

L

a modiﬁcació del Pla General
Metropolità de Vallcarca,
l’anomenat Pla Vallcarca, ha
centrat aquest dijous el debat
polític principal en el ple de
Gràcia, que de nou ha tornat a registrar pugnes de caire preelectoral quan de fet ja només falten cinc
plens locals perquè s’acabi aquest
mandat. Al moment de la veritat,
a l’hora de posicionar-se en l’informe favorable, els grups han mostrat una sintonia més favorable
almenys que la que van mostrar sobre la mateixa qüestió en el primer
tràmit a l’Ajuntament de Barcelona,
quan només BCN En Comú, CUP i
Gerard Ardanuy com a regidor no
adscrit van votar a favor. El resultat, això sí, ha estat el mateix.
Aquest cop, però, en aquest segon tràmit, el PDeCAT ha avançat
que no té “cap intenció” de bloquejar l’acord, i ha posat com a
condició al govern que el pròxim
setembre s’obri el debat sobre la
Rambla Verda, l’altra gran peça de
reforma del barri.
El regidor de Gràcia, Eloi Badia,
ha engegat el seu informe animant
els grups a sumar-se a la “deﬁnició ﬁnal”. Més tard, el portaveu de
BCN En Comú, Robert Soro, ha demanat “carinyo” als grups. Però en
aquest punt només ha rebut paraules de possible pacte per part
del PDeCAT. La portaveu del grup
municipal, Berta Clemente, ha admès que “llum verda és el que desitgem”. Més dura ha estat la portaveu d’ERC, Alba Metge, que ha

Imatge del ple celebrat a la seu del Districte aquest dijous. Foto: A. V.

Badia anuncia l’ampliació del
pla de places a Nord. L’informe
del regidor, Eloi Badia, no
només va apuntalar-se en el pla
Vallcarca o en el ja conegut pla
de mobilitat del Coll sinó també
en el pla de places. Més enllà de
l’ampliació de les mesures ﬁns al
30 d’octubre, Badia va apuntar
l’ampliació de les mesures a
la plaça del Nord a causa de
l’increment de queixes dels veïns.

criticat que el govern treballi amb
l’oposició “amb urgència i trucades
de veïns”. “Tindrem més que present l’acord veïnal”, ha apuntat en
tot cas. El portaveu del PP, Miguel
Raposo, també ha denunciat que el
govern busca “la participació com a
coartada” i només fa cas a una part
dels veïns. L’associació veïnal Som
Barri ha intervingut per demanar
als partits que es deixin de “baralles de pati d’escola i per un cop escoltin els veïns”.
Medalles d’honor. Més enllà de la
picabaralla política, el ple ha tingut
el moment d’homenatge presencial
als dos candidats a medalles d’honor 2018 a proposta del Districte
de Gràcia, Sònia Klàmburg i la
Federació de Colles de Sant Medir.
Klàmburg ha agraït el premi justiﬁcant que “la Vila de Gràcia ha estat
un referent important a nivell internacional, com a espai d’intercanvi de professionals d’arreu del món,
i més quan les arts són el llenguatge de l’ànima”. Al seu torn, Josep
Antoni Torralba, en nom de Sant
Medir, ha agraït el premi sobretot
als veïns per “aguantar un dia i mig
cada any” la mobilització que suposa Sant Medir.

•

Societat
L’institut de Vallcarca
acollirà 500 alumnes en
3 línies de secundària
i 2 de batxillerat
El pla especial detalla una previsió de 12 aules d’ESO i 4
de batxillerat, a construir en un termini de quatre anys

no es tanca a l’opció que l’Ajuntament pugui avançar els diners de
construcció, com ha fet en altres
ocasions a la ciutat, però aquest
escenari encara no es contempla.
El pla especial, en tot cas, aporta
una previsió de construcció que
no baixarà dels quatre anys i un
cost aproximats de prop de sis milions d’euros.

A.B.

L

’institut de Vallcarca no té
data de construcció ni d’estrena, ni molt menys, però
sí ja ubicació deﬁnitiva, volumetria i ﬁns i tot concreció en la necessitat d’aules per
encabir un nou equipament educatiu al nord del districte amb
tres línies d’ensenyament secundari i dues línies de batxillerat. L’Ajuntament de Barcelona
va aprovar dijous passat el pla
especial que aquest juliol passarà pel ple de Gràcia i que posa ﬁ
al maldecap generat el juny de
2016 quan les autoritats municipals van descobrir que una sentència ferma del Tribunal Suprem
donava la raó als veïns del carrer
Betània contra la construcció de
l’institut previst en zona verda.
El nou espai, els jardins Comas
i Llaberia, a l’avinguda Vallcarca i
llindant amb l’escola Pare Poveda,
no requereix un canvi de qualiﬁcació urbanística -ja és equipament- i permet aixecar un bloc
de planta baixa i quatre pisos de
cara a l’avinguda i un altre bloc
de planta baixa i dos pisos de
cara al carrer Baró de la Barre en
uns 4.000 metres quadrats totals.
Òbviament, la principal pèrdua és
el jardí actual, on hi ha dues zones
de jocs infantils, un petit pipí-can
i espais de petanca i ping-pong.

Maqueta d’on quedarà siutat el nou Institut Vallcarca. Foto: Cedida

La previsió, segons el pla aprovat, és encabir en l’espai que actualment ocupen els jardins un total de 500 alumnes en un complex
educatiu que engrandirà l’actual
escola Pare Poveda cap al sud de
l’avinguda de Vallcarca. El document, per exemple, detalla l’existència de 12 aules per a ESO i 4 per
a batxillerat.
L’Ajuntament ha subratllat que
aquest pla especial és l’últim pas
en mans municipals des que el desembre de 2017 el Consorci d’Educació va acceptar la proposta del
nou solar i ara, amb la cessió de
terreny que faci el departament
de Patrimoni de l’Ajuntament a la

L’escola Pare
Poveda, amb una
segona aula buida,
suma punts per
fer la transició
Generalitat, el Govern ja pot dotar pressupostàriament l’institut
perquè sigui una realitat. “Tot el
temps que es va perdre amb el
canvi d’ubicació, l’hem recuperat”, apunten fonts municipals.
El Districte, per la seva banda,

Futur: institut escola. El període de preinscripció als centres
educatius de Gràcia s’ha tancat
enguany amb algunes sorpreses agradables, com l’èxit de demandes a la renascuda escola
Montseny, i certes conﬁrmacions
negatives, com la segona línia buida de P-3 a l’escola Pare Poveda,
com ja va passar l’any passat.
Aquest fet alimenta la tesi que
permetria avançar l’activació de
l’institut Vallcarca en les aules del
Pare Poveda l’any 2019-2020: l’any
vinent, seguint la preinscripció
d’enguany, l’escola tindrà dues aules buides, que serien tres el curs
2019-2020. L’institut Vallcarca necessita justament aquestes possibles tres aules buides per iniciar
el primer curs de secundària i el
pla especial de l’institut, de fet,
també apunta com a possible que
tot el complex educatiu PovedaVallcarca acabi sent amb el temps
un institut escola, cosa que també
és tendència actual en el mapa escolar de Barcelona.

•
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Breus

Biennal gegantera
amb 25 colles i
els 25 anys d’en
Pau i la Llibertat

De Sitges, la Barceloneta
o les Borges Blanques, de
l’Hospitalet o de Reus.
De tots aquests i de més
indrets arriben aquest
dissabte les 26 colles de
gegants per participar
en l’onzena biennal de
Gegants de Gràcia. Aquest
2018, i després d’intensos
preparatius, en Pau i
la Llibertat fan 25 anys
presidint uns actes que
s’iniciaran a les 11 del matí
amb la recollida del ram de
la Llibertat, a les 5 es farà
la plantada al carrer Gran
amb Nil Fabra i la cercavila
ﬁns a plaça de la Vila.

L’Espai País
Valencià amplia
ﬁns al juny la
setmana cultural
Amb un tast de productes
engega divendres 4 a Casa
València (Còrsega 335)
la setmana cultural de
l’Espai País Valencià, que
s’allargarà al 2 de juny.
Les principals activitats
a Gràcia seran dijous 10
la presentació del llibre
El País Valencià que volem,
la jornada popular del
dia 12 a passeig de Sant
Joan -amb el bateig de la
Muixeranga de Barcelonai una diada de pilota
valenciana al carrer
Llibertat el dia 26.
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Societat

L’avinguda Pompeu Fabra fa 50
anys i els veïns volen reconstruir
la memòria del carrer

properes
dates

L’Any Fabra
agafarà gruix en
el calendari cap a
la tardor de 2018

En estudi una ruta especíﬁca que enllaçaria l’avinguda, la casa natal de Mare de Déu
de la Salut, la segona casa al carrer Gran i els monuments a Lesseps i Jardinets

A. B.

T

ot i el que va costar arrencar l’Any Fabra a Gràcia
(vegeu L’Independent
núm. 705), tenint en
compte que el filòleg hi
va néixer ara fa 150 anys al carrer
Mare de Déu de la Salut 32, poc a
poc es va ampliﬁcant un calendari en el qual també els veïns s’han
començat a autoorganitzar. Una
iniciativa impulsada des de les comunitats de veïns dels ediﬁcis de
l’avinguda Pompeu Fabra, al barri
de la Salut, i des de l’AV Park GüellLa Salut-Sanllehy ja treballa en un
acte “de memòria del carrer”, segons apunta un dels impulsors i
crític literari, Joan Josep Isern.
La proposta es justiﬁca encara
més, segons Isern, en el fet que
aquest dissabte 5 de maig es compliran exactament 50 anys des
que l’Ajuntament de Barcelona
va aprovar, en ple franquisme, la
denominació de l’avinguda en ho-

L’avinguda Pompeu Fabra, el veïnat de la qual se suma a la celebració. Foto: A.V.

nor a Pompeu Fabra. El vial, aleshores encara pendent d’urbanitzar segons recullen cròniques de

l’època, es va batejar en el marc
del primer Any Fabra, en el centenari del naixement, i l’acte va es-

tar presidit per l’aleshores alcalde
José María de Porcioles. “Cerróse
la sencilla ceremonia con la actuación de «Els Cantaires de Pineda»,
que interpretaron obras de su repertorio. A continuación se sirvió un
vino de honor”, diu La Vanguardia
de l’11 de maig de 1968 parlant de
l’acte del dia 5.
Si bé encara no hi ha data per a
l’acte de l’avinguda Pompeu Fabra,
sí que des de Política Lingüística -i
en contacte amb els veïns de l’avinguda Pompeu Fabra- s’està treballant també en una ruta especíﬁca
Fabra a Gràcia, independent de la
ruta que ja es fa a Barcelona. Un
cop el Districte ha engegat contactes amb la comunitat de veïns
de Mare de Déu de la Salut 32, la
casa natal, Política Lingüística ha
començat a traçar un recorregut
que enllaçaria l’avinguda Pompeu
Fabra, la casa on va néixer el filòleg, la segona casa a Gran de
Gràcia 87 -hi va anar a viure quan
tenia dos anys- i els monuments de
Lesseps i dels Jardinets.

•

L’Any Fabra a Gràcia
s’està movent en diversos
fronts, a més del nou dels
veïns de l’avinguda. [Foto:
monument a Lesseps 1982]
1-Placa a la casa natal.
El Districte ha contactat
amb la comunitat veïnal
de Mare de Déu de la
Salut 32
2-Acte central a Gràcia
i mostra itinerant. La
biblioteca Jaume Fuster
acollirà a la tardor un acte
i la mostra que s’haurà
pogut veure a l’Arts Santa
Mònica i a l’IEC.
3-Xerrades del Taller
d’Història, el CNL i
l’Orfeó. Les entitats faran
actes divulgatius.

Acció contra un fons immobiliari que vol
fer fora veïns a Bretón de los Herreros
L’Oﬁcina d’Habitatge denuncia el cas d’expulsió i apujada
de lloguers al número 14 per part de nous propietaris
A.B.

L

’Oﬁcina d’Habitatge ha tornat
a actuar aquest dijous amb
una acció sorpresa a la seu
d’un fons immobiliari al carrer
Roger de Llúria que té responsabilitats sobre un bloc d’habitatges

recent adquirit al carrer Bretón
de los Herreros 14. Una vintena
de manifestants s’han concentrat davant de la seu de Bourgeois
Fincas, administradors de la ﬁnca on ara la propietat recau en el
fons Galil Capital. Segons l’Oﬁcina d’Habitatge, la nova situació
comporta l’expulsió d’una veïna,

la Francisca, que fa 44 anys que
viu a l’ediﬁci, i l’apujada del lloguer en 200 euros a una altra veïna. En un manifest la plataforma
ha demanat que s’obri una negociació amb les persones que acaben el seu contracte a la ﬁnca en
els dos propers anys perquè trobin una solució estable. La pro-

La manifestació davant de Bourgeois, en un moment de la protesta Foto: Cedida

testa ha anat seguida de la intervenció dels Mossos d’Esquadra.
La concentració s’ha dissolt des-

prés que Bourgeois s’ha compromès a fer una reunió entre afectats i propietari.

•

Documents
XXIII Premis Vila de Gràcia
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La propietària d’Ona Llibres, Montserrat Úbeda, Gats de Gràcia, Pep Fornés, l’Observatori de
Vallcarca, Òmnium Gràcia, el projecte Contes Cantats, la revista de La Salut Gràcia, Projecte
Minerva-Creadores de Gràcia i a títol pòstum Lluís Brau són els noms propis dels XXIII Premis Vila
de Gràcia que es van atorgar el passat dijous 26 d’abril en un acte al CAT on va haver-hi moments
per a l’emoció, el record, l’agraïment i la reivindicació. Fotograﬁes: Josep Maria Contel.

Premi a l’establiment, llibreria Ona

Premi de defensa sostenibilitat, Gats de Gràcia

Premi defensa dels valors civics, Pep Fornés

Premi divulgacio historica, Observatori Vallcarca

Premi a les llibertats nacionals, Òmnium Cultural

Premi iniciativa pedagògica, ‘Contes Contats’ de l’Orfeò Gracienc

Premi actuació comunicativa, revista La Salut de Gracia

Premi col·lectiu, Grup Minerva Creadores de Gràcia

Premi individual, In memoriam Lluís Brau
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Breus

L’Europa juvenil
aconsegueix
l’ascens a Divisió
d’Honor

El passat dimarts, l’equip
que entrena Gonzalo
Riutort va aconseguir
l’ascens matemàtic a la
Divisió d’Honor juvenil
després de derrotar
el Mollet per 0 a 1 en
un partit ajornat que
tenien pendent. Joel va
ser l’autor del gol de la
victòria que va donar
l’ascens als escapulats
al minut 59 de partit.
Amb aquests tres punts,
l’Europa s’assegura
quedar com a mínim 5è,
només per darrere de el
Barça B, l’Espanyol B i la
Damm B, que no poden
pujar de categoria, i se
situen a un punt del Reus.

El Vedruna es
juga la salvació en
un partit a cara o
creu a Penitents
Última jornada de la
lliga regular de Copa
Catalunya amb tot en
joc pel Vedruna Gràcia.
Els graciencs juguen
diumenge, a 2/4 de 8 del
vespre a Penitents, contra
el CEB Girona un partit a
caixa o faixa, si guanyen
aconseguiran la salvació
de forma matemàtica,
però en cas de derrota
hauran de jugar la
promoció de descens a
Primera Catalana.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 36
CF Palamós 1 - 3 CE Europa
1. Espanyol B...................... 84 punts
7. Europa............................ 56 punts
Jornada 37
06/05 (12:00h) CE Europa - FC
Vilafranca

Lliga Nacional Juvenil
Jornada 31
Reus Deportiu 2 - 1 CE Europa
1. Barça B ........................... 65 punts
5. Europa............................ 56 punts
Jornada 32
05/05 (17:15h) CE Europa - UE
Llagostera

Esports
La 7a edició de la Cursa
dels 10 Blaus comptarà
amb 496 corredors
Els Castellers de la Vila de Gràcia organitzen la carrera
infantil i d’adults, amb la col·laboració de 100 voluntaris

Albert Vilardaga

Hi ha dues
categories per a
nens (250 m i 1
km) i dues per a
adults (5 i 10 km)

E

l diumenge 6 de maig se
celebra la 7a edició de la
Cursa dels 10 Blaus organitzada pels Castellers
de la Vila de Gràcia amb
la col·laboració de l’ACIDH, els
correCATagafo i el Holmes Place
Europolis. 496 corredors (446 en
categoria adulta, i 50 nens i nenes) ompliran els carrers de la
vila en una cursa circular que
tindrà l’inici i el ﬁnal a la plaça
Joanic, una xifra una mica inferior a l’edició de l’any passat: “La
setmana prèvia a la cursa sempre
hi ha un boom d’inscrits, aquest
any en caure el pont ha estat una
mica més difícil”, explica l’Elisabet Ros, una de les organitzadores de la cursa.
Com és habitual, hi haurà la
cursa infantil i la cursa d’adults,
totes dues dividides en dues categories. La dels més petits, per a
nens i nenes nascuts entre el 2007
i el 2011, és una cursa de 250 metres i donarà el tret de sortida a
les 9 del matí. L’altre categoria infantil serà una cursa d’un quilòmetre per als nascuts i nascudes
entre el 2003 i 2006. A 2/4 de 10 del
matí començarà la cursa d’adults,
on hi haurà dues modalitats a escollir, de 5 i de 10 quilòmetres. En
els dos casos el recorregut serà el
mateix, però els corredors donaran una o dues voltes.
Els participants hauran de recollir el dorsal el divendres a la
botiga Run de terra (Av. Príncep

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G2)

496 corredors participaran a la 7a edició de la Cursa dels 10 Blaus. Foto: Cedida

Afectacions de trànsit. El
Districte ha anunciat que a partir
de les 7 del matí i ﬁns a la 1 del
migdia, els carrers per on passa
la cursa i els dels seus voltants,
quedarà tallada la circulació
per tal que la cursa es pugui
desenvolupar amb normalitat. A
més a més, els cotxes estacionats
en aquells carrers no es podran
moure ﬁns a la 1 del migdia.

Primera Catalana Masculina (G2)

d’Astúries, 36) o el dissabte, ﬁns
a les 7 del vespre, al local dels
Castellers de la Vila de Gràcia
(Alzina, 7). Tots ells s’emportaran com a obsequi una samarreta abans de començar i una medalla commemorativa d’aquesta
edició després de creuar la meta.
A més a més, els vencedors de les
diferents categories tindran com
a premi dues cates de cervesa
al Catalluna, un canvi d’oli gratuït d’un vehicle a la Clínica del
Automòbil, un lot de la Xarcuteria
l’Aglà, o una entrada doble per
anar a veure Bull al Villaroel.
Els organitzadors compten amb
la tasca desinteressada de 100 voluntaris, que durant el diumenge ajudaran a tallar la circulació
dels carrers les hores prèvies, i
donaran un cop de mà durant la
cursa per tal que torni a ser un
èxit, com ho ha estat en edicions
anteriors:“Estem molt satisfets
de com ha funcionat la cursa els
altres anys, durant els dies prèvis sempre es passa nervis, però
el dia de la cursa, quan veus que
tot funciona i que la gent s’ho està
passant bé, és una satisfacció molt
gran”, explica l’Elisabet.

•

WATERPOLO
Lliga Premaat

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana

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

Jornada 22
CEFS Santpedor A 3 - 4 Gràcia FS
1. FS Santpedor ........................ 44 p.
4. Gràcia FS ............................... 39 p.
Jornada 23
05/05 (17:00h) Gràcia FS - CFS
Eixample

ESCACS
Nacional - Divisió d’Honor

Jornada 25
Sant Quirze 81 - 73 Vedruna Gràcia
1. SESE ........................................ 21-4
10. Vedruna Gràcia ..................11-14
Jornada 26
06/05 (19:30h) Vedruna Gràcia CEB Girona Citylift

Jornada 27
UE Claret 82 - 65 BC Sant Joan
Despí
1. AESE ....................................... 22-5
8. UE Claret...............................14-13
Jornada 28
06/05 (12:30h) Bàsquet Sant Boi UE Claret

Primera Catalana Masculina (G1)

Primera Catalana Femenina (G1)

Primera Divisió Femenina

Jornada 27
Safa Claror 52 - 63 Lluïsos de
Gràcia
1. CB Ripollet ............................. 26-1
2. Lluïsos de Gràcia................... 23-4
12. Safa Claror ..........................10-17
Jornada 28
05/05 (19:30h) Barberà B - Safa
Claror
05/05 (20:00h) Lluïsos de Gràcia Els Monjos BC

Jornada 27
Lluïsos de Gràcia 52 - 37 Safa
Claror
1. Joventut Les Corts B ..............21-5
8. Lluïsos de Gràcia .................13-13
12. Safa Claror ..........................11-14
Jornada 28
05/05 (18:00h) CB Morell - Lluïsos
de Gràcia
05/05 (18:00h) Safa Claror - Reus
Deportiu

Jornada 17
UE Horta 7 - 7 CN Catalunya
1. Concepción-Ciudad Lineal..40 p.
3. 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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SUPLEMENT 05
Cap de setmana de Festa Major al
maig per acomiadar el Bicentenari

Després d’un any sencer d’activitats, iniciades el 2 de maig de 2017 amb la inauguració oficial
de l’any del Bicentenari de la Festa Major de Gràcia, ara arribem al moment d’acomiadar-lo.
Ha estat un any sencer d’activitats, exposicions, tallers, conferències, teatre, intercanvis i
manifestacions de cultura popular que deuen acabar tal i com es mereix. Per això des de la
Fundació s’ha organitzat un cap de setmana sencer d’actes a la Plaça de la Vila per dir adéu
a la celebració dels 200 anys d’existència de la Festa Major de Gràcia. Els actes començaran
divendres dia 25 de maig amb l’acte oficial de clausura, a les 20h, quan uns quaranta nens i
nenes de la coral Kostka posaran veu a La Cantata de Festa Major. Aquesta cantata va ser
escrita el curs passat per diferents escoles de Gràcia que de manera col·lectiva van escriure
un conte en homenatge al Bicentenari. Per la seva banda, els músics de l’Orfeó Gracienc
van posar música al text i van ensenyar a interpretar aquesta nova cantata als joves alumnes
que la van escriure. Tot seguit serà el torn de les intervencions institucionals. En acabar es
desvetllarà per primera vegada l’espectacle sorpresa que el Districte ha realitzat per cloure
aquest any que homenatja als veïns i veïnes que any rere any realitzen els guarnits. Aquest
espectacle s’anirà repetint al llarg de tot el cap de setmana però serà aquesta primera edició,
la del 25 de maig a les 21.30h, la més especial.
El matí de dissabte estarà dedicat al guarnit. Festers i festeres es trobaran a la plaça a partir
de les 10.30h per realitzar tallers de guarnits dirigits a tothom. Amb les peces realitzades
s’engalanarà l’escenari de Plaça de la Vila que serà on tindran lloc els espectacles del cap de
setmana. Gent de tota la Vila podrà ser festera per un dia i saber el que costa fer cada peça
del guarnit. La Fundació vol conscienciar així tothom en la campanya “Respectem el Guarnit” i
fomentar l’arribada de nous festers a les comissions.
A les 22h arribarà un dels moments àlgids de cloenda: el concert de Sirex i Mustang, un
concert revival concebut com un homenatge a la música i a l’ambient mític dels envelats
dels anys cinquanta i seixanta, una època recordada perquè els envelats de Diamant i Sol
competien per programar els millors grups dels moment. Concretament el concert que es
reproduirà serà el de 1964, quan Mustangs i Sirex es van reunir per primera vegada per tocar
junts a l’envelat de Diamant. Centenars de joves van col·lapsar l’envelat i els grisos van haver
de reforçar la seguretat per por als aldarulls que el “fenomen fan” podria desfermar. Tots els
que van viure aquella nit o els nostàlgics que els agrada la música d’aquelles dècades tenen la
possibilitat de reviure una nit màgica de la història recent de la festa. Hi haurà concert i concurs
de disfresses amb premi que es triarà entre aquells que vinguin vestits al més pur estil “yé-yé”.
Diumenge 27 de maig hi haurà presència de cultura popular als carrers. Els ministrers de la
Vila de Gràcia, agrupament format per músics del CAT, l’Orfeó o Colles de Cultura tornaran
a reunir-se i a interpretar ‘Toc del Bicentenari’, composat per Jordi Fàbregas. Aquesta
composició és un ensemble de cançons tradicionals que segons el costumari català de Joan
Amades eren populars entre la canalla de Gràcia. Aquesta formació tan especial que va
acompanyar el seguici inaugural del Bicentenari es tornarà a unir per cloure l’aniversari. El
seguici de cloenda sortirà a les 18h de l’Espai Cultural Albert Musons, seu de la Fundació
Festa Major de Gràcia, per acompanyar als festers i a les autoritats que aniran encapçalades
pels Ministrers de la Vila de Gràcia, pels Gegants de Gràcia: en Pau i la Llibertat, així com pels
Gegantons de la Fundació Festa Major de Gràcia: la Gresca i en Torradet. Tot aquest seguici
realitzarà el recorregut des del carrer Alzina 9 a la Plaça de la Vila.
Un cop el seguici arribi a plaça, a les 19h començarà l’espectacle “És festa major” basat en
el disc de La Trinca del mateix nom. De la mà de la Cobla Lluïsos de Taradell viatjarem als
envelats d’abans on trobarem els personatges mítics i tòpics que podríem trobar a les festes
majors de “cafè, copa i puro”. Recordarem els moments típics d’aquelles jornades com el
pregó, el sermó, el ball d’envelat, la ballada de sardanes o el cercavila. De la mà de diferents
actors recordarem com els “tres de Canet” ens van regalar la banda sonora de moltes de les
festes majors de tot Catalunya que encara celebren els dies grans de la seva localitat cantant
“alegria! Ja és festa major!”
Per últim i abans d’acomiadar el Bicentenari amb una traca tal i com mana la tradició, a les
20:45h es realitzarà l’acte de presentació del cartell de la Festa Major de Gràcia 2018. Així
comiadem un any especial per a tots els festers i festeres i donem pas a un nou projecte, la
Festa Major de 2018, l’edició 201 d’una festa que tots els graciencs portem al cor.

BICENTENARI
Els festers homenatgen
Mercè Rodoreda
En ple segle XXI encara hi ha persones que s’escarrassen
a separar el que ells consideren “alta” de la “baixa”
cultura. Entenent cultura com aquella expressió humana
que emociona o interpel·la, tan important és una novel·la
com una escultura, una òpera, un guarnit de festa major
o l’emoció que desvetlla veure com s’alcen els castells o
com ballen les bèsties de foc. Amb la intenció d’esborrar
fronteres imaginàries, la Fundació Festa Major ha utilitzat
el Bicentenari per unir mons que molta gent vol etiquetar
diferent. Un dels darrers actes del Bicentenari segueix
aquesta línia ideològica unint cultura popular i literatura.
El 17 de maig a la plaça del Diamant, de la mà del grup
de Teatre Casal Corpus, els festers homenatjaran Mercè
Rodoreda. ‘La Plaça del Diamant’ és l’obra traduïda a més
idiomes de tota la literatura catalana. Gràcies a aquest
fet i a que la festa major i l’envelat de Diamant esdevé
un símbol en l’univers de la Colometa, la nostra festa ha
viatjat per tot el món i Rodoreda ha esdevingut la nostra
ambaixadora. En reconeixement a aquest fet, es produirà
a les 19.30h una lectura dramatitzada de l’obra en una
adaptació teatral de Joan Ollé. A les 18.30h i gràcies a la
col·laboració del Taller
d’Història es podrà
fer una visita guiada
al refugi antiaeri; serà
gratuïta amb places
limitades que s’hauran
de reservar amb a info@
festamajordegracia.
cat. En acabar la visita
hi haurà parlaments
de les autoritats i dels
membres de la junta
directiva de la Fundació
Mercè Rodoreda que
s’enllaçaran amb
l’actuació del Cor A
Tempo del Cercle i la la
lectura dramatitzada de
‘La Plaça del Diamant’.

Arriba l’Aplec de la sardana
del Bicentenari
El diumenge 13 de maig es celebrarà a Joanic la 62a
edició del tradicional Aplec de la Sardana de Gràcia. Amb
l’actuació de la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona,
la Jovenívola de Sabadell i la Principal del Llobregat
es tornarà a viure una jornada que començarà a les
10:30h i s’allargarà fins al vespre, amb concurs de colles
improvisades, rifes amb regals al matí i a la tarda, exhibició
de colles veteranes i cargolada popular al migdia per dinar.
L’any 1956 els festers de diferents carrers es van unir per
primer cop en un sol paraigües per esdevenir la Federació
de Carrers de la Festa Major de Gràcia, actual Fundació.
La primerenca federació va comprendre de seguida que el
veïnat havia de liderar la cultura popular de la Vila. Per això
el 1956 també van engegar el projecte del present Aplec de
la Sardana de Gràcia. Enguany la programació fa un doble
homenatge: hi ha sardanes que són dedicades a carrers
i places i a la festa major en homenatge al Bicentenari;
i sardanes de Ricard Viladesau per commemorar el
centenari del seu naixement.
Com recullen les cròniques de l’Aplec, des dels inicis
fins al final de la dictadura de Franco, anar a la nostra
celebració tenia un cert compromís polític i nacional. Els
‘grisos’ vigilaven la plaça per por que s’interpretés ‘La Santa
Espina’ i la gent la cantés amb fervor com si d’un himne
es tractés. Més de seixanta anys després s’ha de seguir
cantant ben alt l’estrofa de “tant si es vol com si no es vol”
i per això, la darrera sardana de la jornada, la de conjunt,
serà un homenatge a tots els exiliats i presos polítics que
tornem a tenir a Catalunya. ‘Somni’ de Saderra i Puigferrer
és la sardana preferida del conseller de cultura, i bon amic
de la Festa Major de Gràcia, Lluís Puig i en honor seu
sonarà per cloure l’Aplec del Bicentenari. Tant en 1956 com
en 2018, l’Aplec de Gràcia seguirà sent un espai de llibertat
on poder dir ben fort i clar que “Som i Serem”.
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Opinió
Cartes al director

A playoff, malgrat tot?

L

’Europa enguany, amb tota probabilitat, no jugarà els playoff d’ascens i els afeccionats escapulats hauran d’entretenir-se des de
mitjan maig amb altres històries: aquesta vegada no hi haurà ni
Arandina (ara famós pels seus jugadors relacionats amb un cas d’ agressions sexuals) ni Jérez de los Caballeros... Això passarà amb tota probabilitat, però encara no està dat i beneït: a manca de dues jornades perquè s’acabi el campionat de Tercera Divisió, el club de Gràcia és a quatre
punts de l’última plaça que dóna dret a jugar el playoff, ara en possessió
de la Pobla de Mafumet. Queden sis punts en joc i tant l’Europa com la
Pobla tenen un calendari ﬁnal similar: un rival de la part alta i un altre
de la part baixa. Probablement tot quedarà en no res per als interessos
dels escapulats... O no?
Avançats a aquest desenllaç, la junta directiva actual, en el seu
primer any de mandat, va expressar molts dubtes sobre la continuïtat de l’entrenador Joan Esteva, i així va quedar clar en l’entrevista
que aquest setmanari li va fer al març al president Víctor Martínez.
Esteva, un cop sabuda la decisió de manera oﬁcial, va tirar pel dret.
Però comunicar-ho quan l’equip encara s’està jugant les garrofes,
abans d’un derbi contra el Sant Andreu i seguint unes formes més
que dubtoses, no ajuda a la tranquil·litat de socis i simpatitzants. Fins
i tot els Eskapulats, amb una k que pot fer intuir radicalitat però que
actuen amb mà de sant quan es toquen afers interns del club, van
llançar un comunicat criticant aquests procediments.
Sort, doncs, tenim dels jugadors, que encara no han dit l’última paraula en una temporada positiva. Raillo és segon al pitxitxi de la categoria,
per exemple. L’any passat l’Europa va ser dotzè i va eludir sobradament el
descens, ja que Esteva va agafar l’equip quan amb Poch anava pel pedregar i era dissetè. Enguany, si no hi ha playoff, serà per ben poc. Cal seguir
endreçant el club, internament, amb una mica més de mà esquerra, deixar-se de batalletes també l’oposició, però sobretot sobretot fer el possible i l’impossible perquè els jugadors no trobin cap distorsió que diﬁculti
qualsevol possibilitat d’ascens de categoria.

•

La dansa té un sector de defensors molt proactiu, que va
fent la seva feina i estén de mica en mica la seva popularitat.
A Gràcia el Dia Internacional de la Dansa és un dels grans
dies i enguany va tenir com a acte central, dijous passat a la
Sedeta, la lectura del manifest a càrrec de Marisa Ulloa, de Company &
Company, precisament en risc de tancar (vegeu número anterior). El
tema és que per l’escenari van passar certs moviments que alguns assistents van valorar com a sexualment massa explícits (de gest i de vista) pels nens petits que hi havia a la sala. Alguns van marxar.

Els instituts quan un ja se’n va són com un
territori que queda en el record i que segurament el pas del temps mitiﬁca, ja que
si recorrem al tòpic, quan anàvem érem
adolescents a punt ja d’adquirir la majoria d’edat i aquella etapa ja no vindrà més.
Sempre tindré un bon record del Vila, personalment crec que em va fer madurar,
vaig sentir com si de cop tingués més anys.
Venia d’un col·legi religiós molt familiar i
el primer dia d’Institut em va xocar veure
tants alumnes que s’anaven distribuint
a diferents classes, amistats que sempre
anàvem junts ens separàvem de classe per
primer cop... En aquella etapa de la vida
un és rebel, ja no sé si amb causa o sense ella, i és molt important la relació amb
el professor. Recordo amb estima, malgrat haver passat ja 20 anys i de la majoria
ja no saber res de la Leonor de mates, de
la Begoña de música, del Pepe Ferreras de
llengua (l’únic a qui veig encara), del Leo de
dibuix, de la Pilar de biologia, de la Teresa
Nogués de francès, de la Cèlia Torrent de
Català. Més endavant vaig tenir a l’Eduard
a literatura castellana, a la Maria Guasch i
a l‘Ana Echezarreta a llatí, a la Rosa a ﬁlo,
a la Genona Biosca a història, a l’Antonio a
Grec, a la Núria Bosch a religió. Podria seguir amb altres noms, perdó pels qui no nomeno, però sí voldria fer una menció a dos
professors que van morir, la Julia de la Villa
de física i el Pepe Dorado d’història.
Vaig tenir dues directores, la Joana Ràfols i
la Pilar Aparici, recordo les preocupacions
que tenia per la implantació de l’ESO. Entre
companys la relació va ser molt bona, sempre hi havia algun grupet tancat, però la
majoria era gent oberta. Vam fer excursions molt entretingudes, moltes d’elles
amb un caràcter cultural alt. Per cert, jo
vaig aprendre més al Vila que no pas a la
Universitat. Que siguin molts més anys
d’Institut i que no s’oblidin dels que vam
estar allà estudiant amb les nostres virtuts i errors. El format de carta no em deixa
dir tot el que voldria ni tampoc dir-ho amb
l’estil meu (què hi farem, sóc ﬁlòleg!), però
he volgut escriure per fer un humil homenatge a aquells anys entre el 94 i 98 en els
quals vaig ser un alumne del Vila. Gràcies.
Carlos Muñoz Muriedas

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

E

l Barcelona Film Festival va presentar al cinema Verdi el documental
Visages villages d’Agnès Varda, ﬁlm
que torna a plantejar “la intersecció entre
documental, joc i exploració social” i que
té un objectiu molt senzill: “conèixer gent
amb la qual intercanviar idees i històries,
fotograﬁar aquestes persones i mostrar
després les imatges a gran escala en llocs
públics, per confrontar les reaccions que
provoquen”. Es va fer un col·loqui amb la
directora al ﬁnal de la darrera projecció.

És una de les pioneres
del cinema feminista
i dels retrats de dones
amb noves històries
La Independent ens informava que la veterana cineasta feminista Agnès Varda,
amb gairebé 90 anys, ha estat nominada als Òscar d’enguany per aquest ﬁlm, a
més de l’Òscar honoríﬁc per la seva carrera el 2017. Aquest documental l’ha codirigit amb el fotògraf i artista urbà JR
amb qui plegats recorren la França rural
en una furgoneta “reconvertida en un
fotomaton molt especial”. L’Agnès neix a
Bèlgica; viu i treballa a París, és una de
les directores pioneres del cinema feminista militant, del cine dirigit per dones
i sobretot dels retrats de dones amb noves històries i vivències a les pantalles.
Recordem L’une chante, l’autre pas (1977),
realitzada un any després que Franca
aprovés la llei del dret a l’avortament, on
Varda plantejava el dret de la dona a disposar lliurement del seu cos.

•
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Agenda

Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions Actes
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 29 de maig
Exposició Miguel Delibes. Cinco horas
con Mario. Cincuenta años de historia. A
través d’una extensa i variada documentació al voltant de l’obra, com ara correspondència, manuscrits, crítiques o fotograﬁes, la mostra s’estructura en quatre
seccions temàtiques: les primeres passes
de la novel·la; edicions i traduccions; llibres, 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 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 collaboració de voluntaris catalans al camps
de refugiats, Jan Reig, Helena Meix, Ulrich
Escola, l’ACNUR, professorat universitari,
fotoperiodistes particulars i el diari Ara.

Bibl. Vallcarca i els Penitents (Pg. Vall d’Hebron, 65 – 69), a les 11h

Taller: Disseny de xapes pel dia d’STAR
WARS.
La Fontana (Gran de Gràcia 190), a les 18h

Projecció: Los que se quedan d’Eliane
Raheb.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30h

Històries de la selva africana. Inongo-viMakomé.
La Casa dels Contes (Ramon y Cajal, 35), a
les 20 h

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

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

25è aniversari dels Gegants de Gràcia
El dissabte 5 de maig, de 9.30h a 19h, es realitzarà la XI Trobada biennal dels
Gegants de Gràcia, en motiu de la celebració del seu 25è aniversari. Enguany
es comptarà amb la participació de 26 colles de gegants, incloent els Gegants
de Gràcia. El programa preveu diverses activitats durant tot el dia com les
matinades, la recollida del ram de la llibertat, la plantada de gegants, la cercavila
i, ﬁnalment, l’arribada de les colles a la Plaça de la Vila amb una mostra de balls.
Dissabte 5 de maig, a la Plaça de la Vila a les 9.30h

Concert: The Flat Pack.
Taller: L’any que va sacsejar el món. El 68
i el moviment de les dones.

Taller: Primers auxilis, a càrrec de Gent
Gran.

Bibl. Vallcarca i els Penitents (Pg. Vall d’Hebron 65 – 68), a les 19h

CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les
18h

La Violeta (Maspons, 6), a les 10.30h

Dimecres 9 de maig
Taller: Planiﬁca els teus desplaçaments
amb Google Maps i altres serveis.

Taller: Narració L’estrella Facunda, a càrrec de Keke Shuga.

Concert: Duet Gaby Mirabet i Sergio
Belloso, al Cicle d’Aperitius Musicals.

Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20 – 22), a
les 10h

La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel,
59), a les 22h

Dissabte 5 de maig
Espectacle: La Violeta és una festa! Amb
Taller de Percussió – Tabals.

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30

Irònica Rodoreda. Per Teresa Puig.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20 h

Espectacle: Musical amb Voramar de
Calella.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h
Concert: Enric d’Armengol i Quim Mas.

Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 190 –
192), a les 18h

CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 20h

Dijous 10 de maig
Taller: Renova la teva roba, jove!

CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30h

Concert: Festival Brot 2018.
La Fontana (Gran de Gràcia 190), a les 21h

Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 190 –
192), a les 17h

Concert: Alice Phoebe Lou.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 20.30h

Espectacle: Daniel Higiénico “en su salsa”
Monòlegs i cançons.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel,
59), a les 22h

Diumenge 6 de maig
Titelles: El mag d’Oz, a càrrec de la
Companyia Titelles Vergés.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12h

Concert: Jove Orquestra Simfònica de
Barcelona.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18.30h

Irònica Rodoreda. Per Teresa Puig.

CoMusicWork (Alba, 1-3)

Divendres 11 de maig
Espectacle: La Fontana és cultura urbana.

Projecció: Sense Cinema / Bla cinema, de
Lamine Ammar – Khodja.

Entitats

Divendres 4 de maig
XI Setmana de la Dansa a Gràcia.
Actuacions a les places.
Plaça del Diamant, de les 18 a les 21.30 h
i també diumenge de 10.30 a 14.30, i a la
plaça del Sol

Galeria H2O (Verdi, 152)

Fins al 22 de juny
Música sobre paper, exposició col·lectiva.
Durant els últims cinc anys Manu
Dimango ha registrat més de 2000 concerts a Barcelona. Després d’haver realitzat una dotzena d’exposicions en solitari, el manugraﬁsta vol compartir i
desenvolupar la seva experiència acompanyant 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.

Bibl. Antonieta Cot i Miralpeix (Pg. Vall
d’Hebron 65 – 69), a les 18h

CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30h

Concert: Ravi Ram, Essence Batec Inspira.

La Violeta de Gràcia (Maspons, 6)

Fins l’1 de juny
Exposició Ella, els altres. Exposició de
fotograﬁes i vídeos a càrrec d’Elisabet
Mabres: “Una dona emmascarada s’exposa en la densitat del Hong Kong més
poblat. Interactua amb qui gosa mirar-la.
(...) Protegida pel làtex facial, la dona s’exhibeix. Del carrer a l’interior, del dia a la
nit. La ingerència de conèixer els “homes
gàbia” la pertorba ﬁns al punt de sotmetre’s a dominis i captiveris. Aconsegueix
fugir cap als nous verds territoris del
Hong Kong desconegut, furonejant rastres de vides abandonades. (...) Res conclou, tot continua...”

Recomanem

Divendres 4 de maig
Taller: La Mati i el mar, a càrrec de
Susagna Navó.

La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20 h

Dilluns 7 de maig
Taller: Zumba en família.
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), 17.30h

Dimarts 8 de maig
Espectacle: Marina i el somni de volar
amb Companyia de Dansa Núria Serra.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30h

Narració de contes en italià, a càrrec de
Rocco Papia.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20 – 22), a
les 18h

Teatre: Bodas de sangre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h
Dissabte 5 de maig
Taller: Venç els límits impartit per la
Institució Consciència Social.
Lluïsos (Pl. del Nord, 10), a les 10h

Organitza Nova Associació de Veïns,
Veïnes i Comerciants de la plaça del
Diamant i l’entorn.
Plaça Diamant, a les 11.30 h
Concert: Plantem-nos. Cançons per la
República i la llibertat. Els beneﬁcis aniran destinats a la defensa de causes repressives.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 19h
Teatre: Bodas de sangre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h

Divendres 11 de maig
2a mostra d’entitats del barri de la salut: Teatre: Conte amb mi.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h
batucades, concert, paella, sardanes o
Castellers.
Plaça Sanllehy de les 11 a les 18 h
Amb el suport de
Diumenge 6 de maig
22a ballada de sardanes. A càrrec de la
Cobla 1 d’octubre de Barcelona.
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La Setmana de
la Poesia dedica
una sessió als
clàssics catalans
S.M.

L

a Sedeta participa a la
Setmana de la Poesia de
Barcelona amb dues sessions dimarts 15 i dimecres 16 de
maig. La primera, Arpegis literaris, farà un recorregut per la
poesia i la prosa dels grans poetes dels Països Catalans: Joan
Salvat-Papasseit, Vicent Andrés
Estellés, Josep Mª de Segarra,
Blai Bonet, Joan Vinyoli, Pere
Quart (Joan Oliver), Miquel
Martí Pol, Salvador Espriu, amb
la inconfusible veu de l’actor
Joan Massotkleiner i l’acompanyament de la música de l’arpa
de l’Anna Godoy. I al dia següent,
també a les set de la tarda, hi
haurà un recital de poemes a
càrrec de les poetesses Carme
Catà, Eulàlia Framis, Pepa Rubio,
Maria Dolors Peitiví, Dolors
Dilmé, el poeta Jaume Vaqué
i els rapsodes Carme Pomà,
Amancio de La Morena i Isidre
Roca, amb l’acompanyament de
Rosa Maria Tomás (acordió) i la
cantautora Mariona Martin.

Breus

nunArt celebra
la festa de la
primavera a
l’Oratori
Aquest dissabte nunArt
organitza al claustre de
Sant Felip Neri de Gràcia
la festa de la Primavera,
d’accés lliure. A partir de
les 10 h s’ofereix ioga amb
Rober Gómez, contemporani amb Clara Llobet
i Quim Vilagran, dansa
creativa amb Ona Mestre i
el Grup de Treball (13h).

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Vengadores Inﬁnity War. Dv,
ds, dg i dj, 16.00, 19.00 i 22.00. Dl,
dm i dc, 15.50, 19.00 i 22.10.
• Gorrión Rojo. Dv, 16.10 i 22.00.
Ds, dg, dl, dm, dc i dj, 22.10.
• El príncipe encantador. 17.45.
• La forma del agua. Dv, 19.05. Ds,
dg, dl, dm, dc i dj, 19.40.
• Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa.
Excepte dv, 15.50.
• Mi querida cofradía. 16.05, 18.05,
20.05 i 22.05.
• La casa torcida. Dv, 22.10. Ds, dg,
dl, dm, dc i dj, 20.05 i 22.25.
• Peter Rabbit. Dv, 16.00. Ds, dg,
dl, dm, dc i dj, 15.55 i 18.00.
•#SexPact. 16.00, 18.10, 20.20 i
22.30.
• Noche de Juegos. 16.00, 18.10,
20.15 i 22.20.

Cultura
Districte Musical
Jove edita disc i
catàleg de les bandes
emergents de Gràcia
El DescoNNecta de Lluïsos se suma al projecte impulsat
per la Fontana, la Sedeta i el Casal de Joves del Coll

Silvia Manzanera

E

l concurs de bandes del
Districte, organitzat des de
fa sis edicions per l’Espai
Jove la Fontana, el Casal
de Joves de Coll i els locals
d’assaig de la Sedeta, presentarà el
proper 17 de maig el seu nou projecte: l’edició d’un catàleg i un disc
de les bandes emergents de Gràcia.
Amb l’objectiu de impulsar la música dels joves al districte més enllà del concurs, el catàleg agrupa
totes les bandes que han participat
en les darreres tres edicions a més
d’altres grups vinculats als equipaments organitzadors.
Aquest catàleg servirà de carta
de presentació dels grups emergents graciencs a entitats, espais i
sales diverses que organitzen concerts al Districte i a altres indrets
de Barcelona, com ara les comissions dels carrers de Festa Major,
centres cívics o bars i locals amb
programació de música estable.
A més, les maquetes sorgides dels
premis del concurs també s’agrupen en un disc que permetrà escoltar aquestes bandes tan físicament
com a través d’internet. “L’objectiu
principal és promocionar els grups

• Ready Player One. 19.00 i 22.00.
• Una razón brillante. 16.15.
• Campeones. 16.15, 19.10 i 22.05.
• Sanz: Lo que fuí es lo que soy.
16.00.
• Isla de perros. De dv a dc, 18.10.
Dj, 18.00.
• Un lugar tranquilo. De dv a dc,
20.20 i 22.25. Dj, 22.25.
• Pina 3D (VOSE). Dj, 20.00. 0.
Cinemes Girona. Girona, 177
• El Grufal. Ds, dg, 16.30.
• Invitación de boda. Dv, dm, dj,
16. Ds, dg, dl, 20. Dc, 16, 20. Dv,
ds, dc, 18, 22. Dg, dl, dm, dj, 18.
• Lou Andreas - Salomé. Dv, dg, dl,
dc, 20. Dv, ds, dc, 18, 22. Dg, dl,
18. Dm, dj, 17.
• El león duerme esta noche. Dv,
ds, dg, dc, 16, 20. Dl, dm, 20. Dj,
22.
• Custodia compartida. Dv, ds, dg,
dm, dc, 16.
• Amante por un día. Dv, ds, dg,
dc, 18, 22. Dl, dm, 18. Dj, 22.

The Sastres Band es va endur el primer premi del DMJ el 2016. Foto: Cedida

Final del Brot. Dissabte 5 tindrà
lloc a la Fontana la ﬁnal del
festival Brot de bandes joves i
emergents de la ciutat, amb els
grups guanyadors dels concerts
celebrats als casals de joves: Fur,
Fusion Inbassion, Iglú, Beals
The Band, Breaking The Reality i
Ernest Bombí y los Corazones.
• Winter Story. Ds, 20.
• El pacto de Adriana. Dv, 20.
• La fábrica de nada. Dj, 19.
• El holandés errante. Dj, 17.
• Le nozze de ﬁgaro. Dm, 19.
• Carme Sansa diu i canta a Maria
Aurèlia Capmany. Dj, 20.30.
• Tour picurt. Dj, 20.
• Joaquim Jordà i...Dm, 20.
Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS
català. 933487748]
• Sala1: Un italià a Noruega. 16.00,
18.00. 20.00. Muchos hijos, un
mono y un castillo. 22.00.
• Sala 2: Una mujer fantastica. Dv,
dl, dm, dc, dj, 16, 18, 20. Ds, dg,
18, 20. El autor. 22.
• Sala 3: Un home anomenat ove.
16, 18, 20. El sacriﬁci d’un cèrvol
sagrat. 22.
• Sala 4: Amor a la siciliana. 16, 18,
22.25. The square. 20.
Texas nanos. En català i 3€.
• Gats, un viatge de tornada a
casa. Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32.
• Roman J. Israel, Esq. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 11.30, 16, 20.10,
22.30.
• Un lugar tranquilo. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 11.30, 16.00, 18.20,
22.30.
• Rebelde entre el centeno. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20,
22.30.
• El hilo invisible. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 17.50.
• Lady Bird. Dv, dl, dm, dc, dj,
11.30, 20.25. Ds, dg, 20.25.
• Lou Andreas - Salomé. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 22.30.
• La casa torcida. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 20.20.
• The party. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 16.00.
• La forma del agua. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 17.30.
• El insulto. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dv, 19.50.
• Call me your name. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 22.10.

joves i ajudar-los en els inicis, que
sempre són molt complicats”, explica l’Alejandro, responsable de
coordinar els locals d’assaig de la
Sedeta. Segons els seus responsables, aquest projecte és un pas decisiu per enfortir el concurs i seguir amb el recolzament de les
bandes. Aquest CD del Districte
Musical Jove conté un total de 13
temes, la majoria de grups que han
quedat ﬁnalistes i que per tant han
pogut grabar una maqueta.
A la presentació del proper dijous 17 de maig a l’Espai Jove
la Fontana, que inclourà diverses actuacions en directe, hi seran els tres equipaments organitzadors així com Lluïsos de
Gràcia amb qui enguany s’ha iniciat una col·laboració per trobar
punts en comú amb el concurs
de bandes que organitza l’entitat,
el DescoNNecta. “Són concursos
amb una ﬁlosoﬁa molt similar, tot
i que el DescoNNecta no es limita a bandes gracienques, però que
val la pena sumar esforços i collaborar amb un objectiu comú”,
afegeix l’Alejandro. Precisament
en aquesta línia, el catàleg del DMJ
inclou diferents bandes proposades pels organitzadors del concurs
dels Lluïsos.

•

• Mi querida cofradía. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Peter Rabbit. Ds, dg, 11.30.
• El Grúfalo. Ds, dg, 11.30, 12.30.
• Te doy mis ojos. Dj, 20.15.
Verdi Park. Torrijos, 49
• La librería. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 16.00.
• Un sol interior. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj, 18.10, 22.30.
• 7 días en Entebbe. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 20.15.
• Isla de perros. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj, 16, 18, 20, 22.
• Mi querida cofradía. 16.30, 18.30,
20.30, 22.30.
• El buen maestro. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 16.00.
• La casa junto al mar. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 18.00.
• Tres anuncios en las afueras. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 20.00.
• El Cairo Conﬁdencial. 22.15.
• Sin rodeos. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 20.15.

Cultura
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L’IED recrea a escala
real les plantes de dues
vivendes de la Virreina

Neix CoMusicWork,
un espai de
música i treball
Exposicions, recitals i buc
d’assaig, reclams de la proposta

L’alumnat fa una enquesta als veïns sobre benestar i estils de vida
S. M.

M

Paula Erill

L

’Escola Superior de Disseny
de Barcelona ha traslladat les
aules al carrer aquest dijous.
Estudiants de primer curs
de producte, gràfic, transport i interiors van ocupar el terra de la plaça de la Virreina per
representar-hi les plantes corresponents a l’ediﬁci que fa cantonada amb el carrer Astúries i al del
carrer de l’Or. Un dels objectius era
que els alumnes treballessin amb
les dimensions reals dels espais.
Raffaella Perrone, directora de l’Escola, explica que “la idea va sorgir
d’una necessitat pedagògica perquè els alumnes fossin capaços de
dibuixar a escala 1:1. Actualment no
es pot aprendre només a les aules”.
Com a novetat, aquest any han
incorporat un estudi sociològic en
relació amb el Benestar als Espais
Públics i a l’estil de vida que porten. Els estudiants han fet enquestes als veïns de la plaça per tal d’es-

Des de primera hora del matí, l’alumnat de l’IED ha treballat a la plaça. Foto: P.E.

tablir un vincle més estret entre els
dissenyadors i els usuaris reals. A
partir dels resultats podran donar
veu a les necessitats especíﬁques de
la gent i “es farà una recopilació de
dades que es representarà de manera gràﬁca i visual, per tenir una
referència de com ha d’evolucionar el disseny”, adverteix Carles
Novell, un dels alumnes de primer
curs. L’escola compleix el segon any

d’aquest projecte que ha unit als veïns amb els alumnes provinents de
diferents cultures. Un 70% dels estudiants del centre venen de fora
d’Espanya, però no deixen de voler
formar part de la vida de Gràcia. I
és que, d’alguna manera, han collaborat a mostrar als residents com
eren els plans originals d’una vivenda típica i de quina manera estava
distribuïda antigament.

•

úsic de vocació i professió, Oriol Salamí va decidir deixar l’escola on feia classes per tirar endavant un projecte nou. Fa poques setmanes que
va aixecar la persiana de CoMusicWork, un espai de
coworking tradicional i també una opció per a músics
que busquen un lloc d’assaig i un espai on desenvolupar els seus projectes. Situat al carrer Alba, la iniciativa de Salamí inclou -a més de tots els serveis habituals dels coworkings- propostes culturals que busquen
dinamitzar l’espai. A les parets de l’entrada ja s’exposa
la primera mostra, relacionada amb la música,
és clar. “La idea és acollir exposicions cada tres
mesos, això sí, la nostra
especialitat és la música
i per tant també el tret
diferencial de l’espai”.
Certament, Salamí reconeix que de coworkings
Gràcia en va sobrada per
això insisteix en posicionar-se com a proposta diferent,
tot i que “són benvinguts tots els professionals que busquin un lloc amb totes les comoditats per portar a terme la seva feina”. El buc d’assaig és un altre reclam, així
com les xerrades que organitzen de forma regular o els
recitals. Això, sí, en acústic i sempre per la tarda.

La iniciativa
inclou a més
una agenda
cultural

•
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