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L’Ajuntament fa fonaments per
tancar els jardins de Travessera
de Dalt però no hi posarà portes
L’última gran peça de la reforma de Travessera de Dalt quedarà enllestida
al juny amb els veïns inquiets per un possible botellot si l’espai queda obert

Albert Balanzà

E

ls jardins Menéndez y Pelayo, el petit pulmó verd
públic de Travessera de Dalt que en els darrers
anys s’ha convertit en l’última peça per arranjar
en la reforma de la gran avinguda, ja es troba en
plena recta ﬁnal d’obres d’urbanització de la superfície i els treballadors han resolt la incognita que planava sobre l’execució ﬁnal del nou parc: hi haurà portes
per tancar el recinte de nit o no?
El detall no és menor des que el govern de BCN En Comú
ha fet particular cavall de batalla en aquesta qüestió en
aquest mandat, traient les polèmiques reixes de la plaça
de les Dones del 36, obviant un compromís de l’anterior regidora, Maite Fandos, amb els veïns dels jardins i ignorant
ﬁns i tot el resultat d’una consulta impulsada pel Districte
el maig de 2016. Els veïns van votar sí a les portes, per 270
vots a 248, i el govern local va dir al cap de cinc mesos que

El Districte no dóna peu ni
a considerar prova pilot al
període d’estrena per comprovar
si s’ha de tancar l’espai

no respectaria el resultat i faria a canvi una prova pilot deixant espai per a les portes. La concreció ara és la urbanització amb previsió de portes, amb els fonaments que calen per si l’experiment obert no va bé, però els veïns estan
inquiets per un possible botellot si l’espai queda obert. De
moment el Districte no dóna peu ni a la prova pilot sense
portes i opta per fer cas omís als fonaments que s’hi han
posat per si calen en un futur. Pàgina 3 i Opinió

L’entrada per Travessera de Dant als futurs jardins. Foto: A. B.
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La coordinadora
nova de l’ANC
fa la primera
assemblea oberta

El nou equip coordinador
de l’ANC a Gràcia, des de
fa quinze dies encapçalat
pel nou equip de Jordi
Guilleumes, Elisenda Ros
i Josep Manel Alejandre,
ha convocat la primera
assemblea oberta dimarts
29 de maig a Lluïsos
per tractar diversos
punts com ara la revisió
del funcionament i els
continguts a desenvolupar
per les diferents
comissions, així com la
creació dels grups de
treball en diferents àmbits.

Maite Fandos
se suma a les
concentracions
pels presos
L’exregidora de Gràcia
Maite Fandos es va sumar
aquest dilluns a l’última
concentació de suport
als presos polítics que
organitza Òmnium a
plaça de la Vila. Fandos,
que des que va deixar la
regidoria el 2015 s’ha fet
present amb comptagotes
en els actes locals, va
participar en bona part
de l’acte, que aquest cop
es va estructurar en base
a textos recitats d’Apel·les
Mestres a càrrec de l’actriu
Carme Sansa i de la lectura
de cartes de Dolors Bassa i
Carme Forcadell.

Política
El Districte reestrena
la façana deixant per a
l’any que ve esgraﬁats
i ﬁgures de pedra
Dimarts es retirarà la bastida perquè el cap de setmana es
pugui utilitzar la balconada en la festa ﬁnal del Bicentenari

Albert Balanzà

La vigència del
mural ha estalviat
la repintada
puntual, que es fa
uns cinc cops l’any

L

a nova façana del Districte,
seu del govern local a plaça
de la Vila, estrenarà aquest
dimarts que ve amb la retirada deﬁnitiva de la bastida la seva nova imatge després de
les obres de restauració que s’han
escomès trenta anys després de
l’última adequació i després que
entre agost i abril s’hi hagi estamptat el característic mural
del Bicentenari de la Festa Major.
El canvi, que retorna gairebé ﬁl
per randa al color blau cel anterior al mural -i no s’atreveix a recuperar l’inicial marró, com havien
apuntat els tècnics de Patrimoni-,
ha obligat a suspendre en aquests
dos últims mesos una part d’esdeveniments de cultura popular
que utilitzen la balconada, com la
Revolta de les Quintes, i fonts municipals ja han advertit que l’obra
no està acabada, si bé la bastida ja
pot anar fora.
L’any que ve, en unes dates encara no determinades, la façana s’acabarà d’arranjar pel que fa a alguns
esgraﬁats i la restauració de ﬁgures
de pedra que enguany no s’ha cregut convenient d’abordar per manca de temps. De fet, el lliurament
de l’obra aquest dimarts es produeix gairebé obligat per l’ús de la
balconada i la façana per als actes
de ﬁnalització del Bicentenari de la

La façana del Districte, encara coberta amb la xarxa de la bastida Foto: A. V.

El PSC assoleix una majoria en
comissió per canviar el pla d’usos.
La comissió d’Economia de Barcelona
ha aprovat aquest dimarts una
proposició del PSC que es debati la
modiﬁcació del pla d’usos aprovat
el 2016, sobretot en el polèmic
àmbit de Travessera de Dalt. “Cal
una regulació especíﬁca; allò no és
Vila de Gràcia i la seva morfologia
permet més llicències”, ha apuntat
la regidora Montse Ballarín.

Festa Major. Al ﬁnal, doncs, haurà
estat un mes i mig d’una obra que
s’havia d’haver iniciat abans però
que actes com el del 8 de març van
obligar a endarrerir.
La segona fase de les obres,
però, segons les fonts consultades, ja no requerirà del muntatge
d’una bastida de dalt a baix i segurament s’optarà per mesures
menys agressives com un braç de
grua o un despenjament en corda
des del terrat. També queda pendent l’arranjament d’alguns detalls dels baixos de l’ediﬁci, a tocar de plaça.
Fonts municipals han fet una
valoració positiva de la restauració ﬁns i tot amb detalls com l’estalvi econòmic que ha suposat el
manteniment del mural durant
aquests mesos, tenint en compte que la façana, quan està neta,
és objecte de pintades, taques de
pintura per impacte de globus i
eterioraments diversos. De mitjana cada any es repinta parcialment unes cinc vegades.

•

Ardanuy: els plens s’han d’acabar a les 10
Els grups admeten que no hi ha cap proposta de retallar els temps adjudicats malgrat la baixa assistència

A. B.

E

l president del districte,
Gerard Ardanuy, ha destacat aquesta setmana la certa
anormalitat que es va produir en el
passat ple del 3 maig amb una durada de cinc hores que va allargar
la sessió des de dos quarts de set
ﬁns a quarts de dotze. “La tònica
és acabar-los com a molt tard a les

deu”, ha apuntat. De moment no
hi ha sobre la taula una proposta
de retallada de temps, en un consell de districte de set grups municipals i en un context de ﬁnal de
mandat que no afavoreix perquè,
segons Ardanuy, “ja es veu que estem cada cop més en campanya”.
Cap grup vol perdre minuts i
particularment en l’última convocatòria encara hi va haver més
punts de l’habitual amb mesures

El president del
districte diu
que l’ambient
de precampanya
tampoc ajuda
El ple del passat 3 de maig. Foto: A. V.

de govern, medalles d’honor, proposicions, precs, preguntes, seguiments de proposta i encara una declaració institucional. “Això encara
va encendre el debat a les tantes”,
apunta Ardanuy, que al cap i a la
fi té la potestat d’organitzar els
ordres del dia. A la sala, quan es
debatia l’últim punt, la declaració
institucional, només hi quedava de
públic el president de la secció local d’ERC, Toni López.

•

Societat
Els jardins Menéndez y
Pelayo no es tancaran
però preveuen portes
La reforma quedarà enllestida al juny amb la inquietud
veïnal d’un possible botellot si l’espai queda obert

A.B.

E

ls treballadors que feinegen en la recta final de
l’arranjament dels nous
jardins Menéndez y Pelayo
són clars i expeditius: “Que
es tanqui ja és cosa de l’Ajuntament però nosaltres hem treballat com si hi haguessin d’haver
unes portes”. Dins de l’ampli espai que connecta la Travessera de
Dalt i el carrer Maignon, sempre
amb el mur dels jardins privats
de les monges de Sant Josep de la
Muntanya, aquests dies es treballa a tot drap per acabar la feina a
principis de juny. Hi falta sobretot
el verd que ha de créixer, després
que el pàrquing soterrani que s’hi
ha ubicat obligués a aixecar tot
l’espai, i el recorregut en rampes
s’assembla molt als jardins del
Mestre Balcells, més amagats a
l’altra banda de la Travessera.
El Districte, no obstant això,
manté que la previsió de portes
preventives, segons les han bate-

Els jardins, en una visió aèria des dels balcons. Foto: Cedida

jat, no signiﬁca ni que es faci una
prova pilot d’estrena sense portes però que ﬁnalment s’hi hagin
d’instal·lar, com van apuntar el setembre de 2016. Aquella semipromesa es va llançar quan es va fer
públic el resultat de la consulta al
veïnat justament sobre el tancament de l’espai, posant sobre la
taula i a debat un compromís per
escrit de l’anterior regidora del

districte, Maite Fandos. El resultat de la consulta, 270 vots a favor del tancament i 248 en contra
no va fer moure aleshores l’equip
de govern de BCN En Comú, que
gairebé en els mateixos mesos havia executat la retirada de les polèmiques reixes de la plaça de les
Dones del 36, també en el marc
d’una prova pilot, però justament
per retirar barreres de l’espai pú-

blic i no per col·locar-les o mantenir-les.
Els veïns organitzats al voltant
de les comunitats de veïns dels
números 2, 4, 6, 8 i 10 del carrer
Mossèn Batlle, que tenen els balcons encara plens de pancartes
que demanen des de l’estiu del
2016 la dimissió del regidor Eloi
Badia, han incrementat en tot cas
les crítiques dels darrers mesos
pel disseny de l’espai i per la manca d’interlocució periòdica amb el
Districte i ara hi han afegit el temor a la conversió dels nous jardins en una zona de botellot, animada ﬁns i tot per la proximitat
d’establiments que poden facilitar
la pràctica, més si no es tanca l’espai per la nit.
Pel que fa als timings, finalment, és clar que a la vista del que
queda per fer, la data prevista pel
Districte de ﬁnals de maig no es
complirà i els treballadors ﬁns i
tot l’allarguen a “un mes més o
dos”. Ja no ve d’aquí: la primera
proposta de ﬁnalització parlava
de l’estiu del 2016.
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Breus

Les guies del
Park Güell ja
veten fer fotos al
Baldiri Reixac

Les noves guies del Park
Güell recullen per primera
vegada la prohibició de
fer fotos a l’interior de
l’escola Baldiri Reixac,
centre que es troba dins
del recinte, després
d’una llarga demanda de
la comunitat educativa
per protegir la privacitat
dels alumnes. “Gràcies
a les vostres demandes
i la insistència de tots
(famílies, docents i
alumnes) hem aconseguit
que afegeixin un símbol
de no fer fotos al pati de
l’escola”, apunta l’escola
en un comunicat.

crònica
Breus
blava

Primera clàssica
de 8 de la
temporada

•

Opinió convidada
Comunitats de veïns i veïnes Mossèn Batlle 2, 4, 6, 8 i 10

Decebuts però encara vigilants

Foto: Montserrat Torres

Carles León

P

er ﬁ veurem els antics jardins Menéndez i Pelayo ﬁnalitzats!
Quan no has vist com eren abans, tot pot semblar bonic i urbanitzat, però el veïnatge sabem el que teníem perquè havíem
gaudit del parc de molt a prop i el jardins que ara veiem no hi tenen res a veure. Hi havia vegetació mediterrània i força ombres,
espais d’estada, joc i repòs per a tothom, hi havia tres plataformes planes a les quals s’accedia des de Travessera de Dalt i carrer
Maignon, s’entrava per unes escales que no convertien l’accés en
massa diﬁcultós... Ara són uns jardins fets en pendent i uns espais
deﬁnits, tan deﬁnits, que han d’estar delimitats per separar-los
entre ells. És una illa d’espais? Gossos i amos, petanques i jugadors, infants separats per espais de petits i més grans. Aquesta
poliseparació d’espais deixa poc per a la improvisació de l’estada
tranquil·la i relaxada en uns espais amables, on la imaginació pugui ser creativa i espontània. No són uns jardins per passejar-los.
Volem especiﬁcar que el veïnatge ha estat patint des de ﬁnals
de 2012 les obres. Primer el pàrquing amb múltiples endarreriments i errors tècnics com la destrucció in situ de les mostres
extretes del terreny, improvisacions com el pilotatge amb trepà
o el canvi a micropilots, l’excavació en roca amb maquinària no
prevista... Tot ha comportat un endarreriment considerable: el
ﬁnal es preveia a l’estiu de 2016 i s’acabarà la primavera de 2018.
També ha canviat el cost, que l’Ajuntament no ens ha facilitat mai.
El Districte de Gràcia, i principalment l’equip de govern i tècnic
actual, no ha facilitat i ﬁns i tot ha posat obstacles a la participa-

ció ciutadana. La comunicació i l’atenció al veïnatge ha estat dolenta, discontinua i gens proactiva, la comissió de seguiment de
les obres dels jardins no s’ha arribat a fer mai, es va realitzar una
enquesta per valorar una petició important del veïnatge sobre el
tancament nocturn dels jardins i no es van acceptar els resultats,
que donaven majoria al tancament nocturn.
Amb aquest escrit aproﬁtem per fer una mirada més enllà del
parc que ens ocupa, i fer una reﬂexió i aportació en referència a
la no regulació del comerç i no establiment d’un pla d’usos comercials de la Travessera de Dalt. Remarquem, per exemple, que
la primera botiga a tocar del parc exerceix una crida als vianants
turistes o no a comprar i consumir begudes alcohòliques (el seu
aparador té tot el frontal que dóna a la Travessera i darrera d’un
vidre i ben exposades tota varietat d’aquestes begudes). Podem
preveure que el parc pot ser el lloc idoni per al consum d’alcohol,
afavorint l’anomenat botellot diürn o nocturn. Exigim al Govern
que es destinin esforços a regular el comerç que necessita el barri
i la seva gent. Que es vetlli perquè la Travessera de Dalt deixi de
convertir-se en un parc temàtic de souvenirs. Senyores i senyors
de l’equip de govern, el veïnatge vol estar en un barri, i no en un
bulevard sense identitat! Estem decebuts amb aquest govern i seguirem fent seguiment de l’ús correcte de l’espai públic, esperant
que algun govern polític atengui i entengui de debò la ciutadania i
es puguin elaborar conjuntament estratègies de seguiment de les
que impliquen a tothom: qui hi viu i qui ho gestiona.

•

E

ls Castellers ens vam desplaçar diumenge 13 a Sant
Cugat a la diada de Sant
Ponç. Un pd4 coronat amb una
pancarta reclamant la llibertat
dels presos polítics va servir per
començar la nostra actuació. En
primera ronda vam obrir amb
el 4d8, que tot i començar a bastir-se, van aconsellar deixar-lo en
intent desmuntat per precaució.
A la segona ronda, de nou vam
apostar pel 4d8, que descarregàrem ﬁnalment, requerint un
punt d’exigència i treball afegit.
En tercera ronda, l’estrena del
2d7 per primer cop a la temporada. Amb un punt de nervi, vam
completar un dels castells que
esperem aviat poder-li afegir un
pis més. Finalment, en ronda de
repetició, completàrem el 3d8,
permetent-nos treure’ns l’espineta de la setmana passada on només el vam poder carregar.
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Els veïns de plaça
del Nord recullen
ﬁrmes contra les
festes alternatives

Societat
L’Assemblea Groga torna a
fer front al dèﬁcit de places
d’escola pública i planteja
demanar dos bolets a Gràcia
El procés de preinscripció registra oferta encara a Rius i Taulet i
Jovellanos però 100 famílies s’han quedat ja sense primera opció

L’associació de veïns de la
plaça del Nord i Carrers
Adjacents ha iniciat
aquesta setmana una
recollida de signatures
contra la ubicació per
tercer any consecutiu
de les festes alternatives
que es fan dins del
programa global de Festa
Major i que gestiona
el casal popular Tres
Lliris. L’entitat veïnal
argumenta la iniciativa
per “les molèsties i
l’incivisme” que, al seu
parer, han hagut de patir
en les últimes edicions.

Casa Vicens
celebra Santa Rita
amb la imatge
a les Paüles
Casa Vicens ha superat
els primers sis mesos
d’obertura afegint-se
per primer cop a la Nit
dels Museus i dimarts
que ve obrirà en accés
lliure també seguint la
tradicional festa de Santa
Rita. La imatge, tot i la
previsió inicial de tenir un
racó al jardí, encara aquest
2018 estarà instal·lada a
la veïna església de les
Paüles. L’accés a la casa
serà lliure tot el dia.

Albert Balanzà

T

orna el drama de la preinscripció escolar, amb
nous pares i mares angoixats pel futur educatiu
dels seus ﬁlls, i almenys ja
amb un centenar de famílies que
enguany ja saben que no podran
accedir a la primera opció que
havien demanat. Així s’ha constatat aquest dimecres la situació
-no per repetitiva menys preocupant- a l’Espai Jove la Fontana, en
una primera reunió a la qual hi
han assistit desenes d’afectats, els
quals han protagonitzat un debat
viu amb tota mena d’exemples i
problemàtiques.
La diagnosi de partida d’aquest
any, si l’any passat va ser la concentració de demanda a l’Univers, és l’èxit de sol·licituds a la
nova escola Gràcia del carrer
Encarnació, on segons dades no
oﬁcials s’han quedat fora 36 peticions, i les opcions que queden
es concentren a les escoles Rius
i Taulet (21 places) i Jovellanos
(24). També, sempre segons les
dades de cada centre que encara no ha oficialitzat el departament d’Ensenyament, hi ha oferta encara a Poeta Foix (6), Reina
Violant (2) i Sagrada Família (2).
A banda de centres del districte i
altres adscrits, a Vallcarca també
destaca l’anul·lació, per segon any,
d’una de les línies de l’escola Pare
Poveda, per manca de peticions.
Les famílies esperen ara la data
del 31 de maig per saber l’assig-

La placeta d’accés als mòduls prefabricats de l’escola Gràcia, al carrer Encarnació. Foto: Albert Vilardaga

L’escola Gràcia d’Encarnació serà
en un futur una escola bressol.
Tècnics del Districte han revelat en
l’última comissió de nomenclàtor,
en el punt sobre el rebateig de
l’escola Gràcia d’Encarnació com a
Teixidores de Gràcia, que l’escola de
primària amb mòduls prefabricats
esdevindrà una escola bressol.
“És una proposta però no hi ha
res decidit i no és imminent”, han
matisat fonts de l’equip de govern.

nació o les opcions que tenen en
cas negatiu i el 12 de juny hi haurà una comunicació deﬁnitiva per
aclarir quantes places queden
preveient que algunes assignacions d’oﬁci puguin ser rebutjades
pels beneﬁciats.
L’Assemblea Groga, acompanyats d’una portaveu de la FAPAC,
ha posat de manifest que enguany
hi ha hagut ple ﬁns i tot en centres concertats que anys enrere
no s’omplien, com el Nou Patufet,
i s’ha plantejat en tot cas el retorn
a l’obertura d’almenys dos bolets. “És la pitjor opció perquè no
s’acomapnay de més recursos per
al centre”, ha advertit en tot cas la
representant de FAPAC

•

Tanca les ‘Novedades’, un
històric de la Travessera
L’antiga joieria de Ricard Pinet al carrer Gran, tancada després
de la seva mort el 2010, es converteix en un centre de manicura
S. Manzanera / A. Balanzà

A

les portes dels 100 anys, una
de les botigues emblemàtiques de Camp de’n Grassot,
al 321 de Torrent de l’Olla, abaixarà la persiana a ﬁnals del proper
mes de setembre. El seu propietari, Sergi Calafell, es jubila i no vol
“estar esperant el traspàs”. Així
que la merceria Novedades ja ha

penjat el cartell de ‘Liquidació per
jubilació’ i ara només queda resoldre la qüestió de la presidència
de l’Associació de Comerciants de
Travessera. De moment ja han fet
president d’honor al Sergi i a partir d’octubre decidiran el relleu.
“No em desvincularé del tot, perquè són molts anys a l’associació
així que segurament em quedaré
per donar un cop de mà”, explica el
comerciant. Igual que en d’altres

zones del districte, el paisatge comercial s’ha anat modiﬁcant els
darrers anys. “Les botigues de tota
la vida del barri no s’han pogut
mantenir quan els seus propietaris s’han jubilat”, afegeix Calafell.
Per la seva banda, des de dijous
passat ja es coneix el futur de l’antiga joieria que va regentar Ricard
Pinet durant dècades al número
187 del carrer Gran. Un rètol amb
el nom DIY Nails i les obres d’ar-

La històrica merceria ja llueix el cartell de ‘liquidació per jubilació’. Foto: S.M.

ranjament que s’hi estan fent des
de fa tres mesos dóna pistes del
nou negoci quye hi obrirà: un centre de manicura. La botiga, centre
d’operacions de les múltiples aﬁci-

ons de l’expresident de la Federació
de Colles de Sant Medir i tancada
des del 2011, només ha estat oberta puntualment quan la seva dona
hi netejava o hi traginava coses.

•

Societat
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La Fundació Festa Major repetirà
direcció quatre anys més després
dels dubtes de la presidenta

Breus

Gràcia registra
la pujada més
forta de persones
dormint al carrer

Carla Carbonell anuncia un segon i últim mandat un cop l’entitat ha obert i
tancat el procediment electoral i no s’hi ha presentat cap candidatura més

A. B.

L

a Fundació Festa Major tindrà estabilitat en la direcció almenys quatre anys
més, després dels dubtes expressats per la fins
ara presidenta de l’entitat, Carla
Carbonell, que només garantia en
el millor dels casos un any més
de mandat “per tancar l’exercici”
del Bicentenari. Així s’expressava Carbonell mateixa en els dies
previs als dies centrals d’aquesta
llarga Festa Major dels 200 anys
a aquest setmanari (vegeu número 679). Ara, un cop s’ha obert i
tancat en les últimes setmanes el
procediment electoral previst i no
s’hi ha presentat ningú més, quatre anys més tard de l’elecció de
Carbonell que va tancar la polèmica etapa de Ricard Estruch, la presidenta argumenta al seu entorn
que s’hi ha repensat i que l’any

Carla Carbonell, presidenta de Fundació Festa Major, en un acte. Foto: J. M. Contel

que volia deixar de cap ﬁnalment
serà un nou mandat complet de
quatre. “En tot cas, aquest sí que

serà l’últim”, apunta Carbonell.
Al marge d’aquest procés intern, la Fundació Festa Major cre-

ma ja els últims cartutxos de l’edició del Bicentenari i aquest dijous
ha celebrat una lectura dramatitzada de La plaça del Diamant
de Mercè Rodoreda a càrrec del
Teatre Casal Corpus a la mateixa
plaça abans de donar pas la setmana que ve al cap de setmana de
traca ﬁnal i deﬁnitiva de la històrica commemoració.
Els actes de cloenda del
Bicentenari, el cap de setmana del
25 al 27 de maig a la plaça de la
Vila, inclouran una cantata infantil (divendres 25, 20h), un espectacle sorpresa previ al concert dels
Sírex i els Mustang (dissabte 26,
21.30 h) i un diumenge de cultura
popular que es culminarà a partir
de les 19 hores amb l’espectacle És
Festa Major sobre cançons de La
Trinca, la presentació del cartell
de la pròxima Festa Major -ja limitada de nou del 15 al 21 d’agosti encara un últim espectacle sorpresa abans de la traca ﬁnal.

•

El recompte anual de
persones sense llar, que
aquest dimecres s’ha fet a
tota la ciutat, s’ha saldat
amb Gràcia com a districte
on augmenten més els
registres en comparació
amb l’any passat: dels 29
casos s’ha passat de cop
als 52; en anys anteriors
el nombre havia girat a
l’entorn dels quaranta
casos. Enguany, però,
Gràcia ha protagonitzat el
creixement més destacat
només seguit, però amb
menor impacte, per
l’Eixample (+7). Enguany
s’han comptabilitzat en
total 956 persones dormint
a la via pública i 2.099 en
equipaments municipals.
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Breus

Futbol, política i
premsa a la taula
rodona de l’Espai
Jove La Fontana

Dissabte a les set de la
tarda, l’Espai Jove La
Fontana acull una taula
rodona on es parlarà
del Mundial de futbol
que se celebrarà aquest
estiu a Rússia i de tot
el que el rodeja a nivell
polític i de premsa.
L’acte, organitzat per
l’associació SomAtents, i
que serveix com a clausura
del curs de periodisme
esportiu, comptarà amb
la presència de tres
periodistes russes (Nadia
Bobkova, Daria Gabrilova
i Mitia Kozhurin) i estarà
moderat pel cap d’esports
del diari ARA, Toni Padilla.

El Bàsquet Claret
celebra la 39a
Diada al Pati Vell
els dies 18, 19 i 20
Divendres, dissabte i
diumenge el Bàsquet
Claret celebra la 39 edició
de la seva diada. Els llops
preparen una festa que
tindrà de tot, partits,
concursos, activitats pels
més petits i l’habitual
desﬁlada i entrega de
premis als llops d’or
d’aquesta temporada. A
més a més, el dissabte es
farà un dinar de germanor
al Pati Vell amb de tota la
família del Bàsquet Claret.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 38
UE Vilassar de Mar 2 - 2 CE Europa
1. Espanyol B......................90 punts
8. Europa ........................... 58 punts

Lliga Nacional Juvenil
Jornada 33
Jabac i Terrassa 2 - 1 CE Europa
1. Barça B ............................71 punts
4. Europa............................ 59 punts
Jornada 34
19/05 (17:00h) CE Europa - UE
Sants

Esports
L’Europa 18/19 ja té sis
baixes, una renovació
i una renúncia
Rubén, Pluvins, Prat, Jiménez, Tena i Raillo no seguiran,
Cano ha renovat, i Núñez plega com a secretari tècnic

Albert Vilardaga

L

’Europa de la temporada vinent comença a patir els primers canvis. Dissabte els escapulats van disputar l’últim
partit de lliga i ja es comença
a pensar en l’equip de la temporada que ve. En una setmana el club
ha comunicat que sis jugadors no
seguiran al primer equip, ha anunciat la renovació de Cano, i el secretari tècnic, Fernando Núñez ha deixat el club.
De les sis baixes, tres són per voluntat del jugador (David Jiménez,
Carles Tena i Manuel Raillo) i les
altres tres han estat per decisió
tècnica (Rubén Canelada, Xavi
Pluvins i Àlex Prat). El primer en
destapar el seu futur va ser David
Jiménez, quan el seu representant,
Iván Reyes, va anunciar a les xarxes socials la seva incorporació al
CE L’Hospitalet en una piulada que
va esborrar poc després. El club no
va tenir més remei que comunicar
que Jiménez no seguiria vestint la
samarreta escapulada malgrat tenir una proposta de renovació. Una
baixa sensible pels graciencs, ja que
David Jiménez ha acabat la temporada com a segon màxim golejador
de l’equip (12), i màxim assistent (7).
També és una baixa molt sensible la de Manuel Raillo, pitxixi escapulat aquesta temporada amb
14 gols, que tampoc ha acceptat la
oferta de renovació del club. Tena,
un habitual als onzes escapulats,
també ha decidit canviar d’aires.

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G2)
Jornada 26
Vedruna Gràcia 75 - 70 CEB Girona
Citylift
1. SESE ........................................ 22-4
9. Vedruna Gràcia ....................12-14

David Jiménez. Foto: Àngel Garreta

Xavi Pluvins. Foto: Àngel Garreta

Àlex Prat. Foto: Àngel Garreta

Manuel Raillo. Foto: Àngel Garreta

Rubén Canelada. Foto: Àngel Garreta

Carles Tena. Foto: Àngel Garreta

Dos jugadors que han estat habituals en les alineacions tampoc
seguiran a la disciplina del club,
Rubén, Pluvins. Es tracta de dos jugadors importants, a la defensa i al
mig del camp, però el club podria
buscar un altre perﬁl per reemplaçar-los. Prat, en canvi, ha gaudit de
poques oportunitats i buscarà minuts lluny del Nou Sardenya.

Cano renovat. La millor notícia
arriba en el capítol de renovacions, Àlex Cano, el capità, ha signat
la seva continuïtat al club per una
temporada més i per tant cumplirà deu anys defensant la samarreta
de l’Europa. Cano ha jugat 293 partits com a escapulat, és el 4t jugador amb més partits al club i està
a només 16 partits de pujar al podi.

Núñez deixa el club. Poc més
d’un any després d’assumir la secretaria tècnica, Fernando Núñez
ha renunciat al càrrec “per motius
personals”. L’exjugador s’ha mostrat
agraït i el club no li tanca les portes.
Les seves funcions a l’hora de confeccionar la plantilla de la temporada que ve les assumirà el nou tècnic,
David Vilajoana.

Primera Catalana Masculina (G2)

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 23
Gràcia FS 8 - 5 CFS Eixample
1. FS Santpedor ........................ 47 p.
4. Gràcia FS ............................... 42 p.
Jornada 24
12/05 (16:00h) Màgic Sants Futsal
A - Gràcia FS

Primera Divisió Femenina

ESCACS
Nacional - Divisió d’Honor

Jornada 29
UE Claret 79 - 60 CB La Palma
1. AESE ....................................... 24-5
8. UE Claret...............................15-14
Jornada 30
20/05 (19:00h) CB Castellar - UE
Claret

Primera Catalana Masculina (G1)
Jornada 29
Safa Claror 66 - 70 La Salle
Manresa
CB Tarragona 47 - 84 Lluïsos de
Gràcia
1. CB Ripollet ............................. 27-2
2. Lluïsos de Gràcia................... 25-4
12. Safa Claror ......................... 10-19
Jornada 30
20/05 (19:00h) CB Ripollet - Safa
Claror
19/05 (20:00h) Lluïsos de Gràcia UE Sant Cugat B

•

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 29
Lluïsos de Gràcia 48 - 59 CB
Cornellà
Escola Pia Àguiles 46 - 58 Safa
Claror
1. Joventut Les Corts B ............. 24-5
9. Lluïsos de Gràcia .................14-15
11. Safa Claror.......................... 13-16
Jornada 30
19/05 (17:45h) Sant Ignasi A Lluïsos de Gràcia
19/05 (18:00h) Safa Claror - CB
Balaguer

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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Hàbits saludables, eix de
la Primavera Verda del Coll
Una trentena d’entitats donen suport a una nova edició del cicle
Silvia Manzanera

El Rusc, 10 anys de consum conscient
L’any 2008 un grup de persones en llista d’espera a l’Aixada,
una cooperativa de consum agroecològic de la Vila, va decidir
crear El Rusc sota els mateixos principis d’autogestió, consum responsable i conscient. Deu anys més tard segueixen
treballant amb la mateixa filosofia. I ho volen celebrar. Serà

diumenge 27 de maig amb una festa al carrer. Els principis de
la cooperativa són clars: productes ecològics i de proximitat,
de temporada i de petits elaboradors. “Està clar que pots
comprar verdures ecològiques al supermercat, però no es
tracta d’això, explica Xavier Barquet, soci del Rusc.

editorial
Consumir amb
consciència
La creació de la cooperativa de
consum agroecológic El Rusc es va
produir en un moment de molta activitat i consciència, quan aquest tipus
de propostes ‘alternatives’ s’estenien
fàcilment. Els seus membres recorden
com fa una dècada les cooperatives
de consum tenien llistes d’espera.
De fet, la protagonista del número
d’aquesta setmana va sorgir així: d’un
excedent de persones de l’Aixada.
Després d’una dècada el panorama de
les cooperatives ha canviat però han
aconseguit mantenir-se i assegurar un
projecte que requereix compromís.
Segons ells mateixos expliquen, les
persones que conformen la cooperativa estan interessades i compromeses en la difusió d’un consum
conscient i transformador. Seguint
aquesta línia de pensament creen
xarxa i reiventen la cuotidianitat, i
“pensen que podem transformar el
que ens envolta”. Ells ho tenen molt
clar, i així ho deixen palès des de la
seva web:“Els grups de consum estan
patint uns moments complicats, ja
que l’oferta de verdura ecològica ha
arribat al gran mercat i això ha fet que
disminueixi el flux de gent interessada
i compromesa amb projectes autònoms. I lentament han anat a buscar
el producte als espais més mercantilitzats”.“És una aposta del tot política:
a favor de l’ecologisme de debò, en
contra del model actual de consum
que crea demanda on no cal, que no
pensa en els límits del planeta ni en
els límits humans. L’autogestió és molt
maca però requereix temps i creurehi molt”. Festa merescuda, doncs, la
que faran el proper 27 de maig.

[el tema del mes]
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La cooperativa el Rusc fa 10 anys i
ho celebra amb una festa al carrer

Nit d’estels
al Bosc
Turull
S.M.

L’any 2008 un grup
de persones en llista
d’espera a l’Aixada,
una cooperativa de
consum agroecològic de la Vila, va decidir crear El Rusc sota
els mateixos principis
d’autogestió, consum
responsable i conscient. Deu anys més tard
segueixen treballant
amb la mateixa filosofia. I ho volen celebrar.
Serà diumenge 27 de
maig amb una festa al
carrer.
Dos membres de la cooperativa el Rusc, amb seu al carrer Sant Lluís, preparant les cistelles un dijous al vespre

Silvia Manzanera
L’Helena és una de les fundadores del Rusc i coneix a la
perfecció els canvis que ha patit
la cooperativa en tots aquests
anys.“Som hereus d’una tradició
que sempre hi ha hagut a la Vila
i crec que és un projecte que
funciona i té tot una tradició
darrera”, assegura l’Helena. Tot
i els moments més “crítics” de
la cooperativa, que també coincideixen amb els moments àlgids
de la crisi econòmica, el Rusc ara
gaudeix de bona salut, segons
Marina Reig, una altra membre
veterana. En aquests moments
hi ha una vintena de socis.
Els principis de la cooperativa

són clars: productes ecològics
i de proximitat, de temporada i
de petits elaboradors.“Està clar
que pots comprar fruita i verdura ecològiques al supermercat,
però no es tracta d’això. Aquí
no s’utilitzen envasos, el producte és local i de temporada,
principis fonamentals”, explica
Xavier Barquet, un altre soci del
Rusc, que té molt clar perquè hi
vol formar part: “Al final és un
acte ideològic. Hi ha tota una
reflexió de consum conscient
i responsable de les persones
que formem part d’una cooperativa”, explica Xavier un dijous
al vespre, el dia que li toca a ell
repartir les cistelles. Evidentment, tot és autogestionat. La
S.M.

part d’implicació personal, de
cooperació i coordinació entre
els diferents grups de treball
d’una cooperativa de consum
és bàsic. Menjar amb sentit,

“Hi ha tota una reflexió darrera de consum
conscient i responsable”, explica el Xavier
trencar la roda capitalista que
beneficia molt pocs i no té cap
respecte pel pagès, contribuir
a una economia responsable o
fer xarxa són termes que surten

de la conversa amb alguns dels
socis d’aquesta cooperativa,
amb seu al carrer Sant Lluís. “Hi
ha dos raons principals per les
quals hi formo part”, afegeix en
Xavi: “per salut i per respecte
a la gent que treballa la terra”.
Pel que fa als proveïdors, treballen fonamentalment amb una
família de pagesos de Tordera
pel que fa a la fruita i verdura,
però també tenen proveïdors
de làctics, fruits secs i cereals
o altres productes de comerç
just. “També anem grups de 15
persones a fer feina al camp
quan ens ho demanen i és una
manera d’abaratir la cistella”,
explica el Xavi.

Sovint la feina del dia a dia no
els permet fer tota la difusió
i el ressò del projecte que els
agradaria però saben que el
boca orella està funcionant bé
els darrers temps. “La feina més
política de sensibilització potser
s’ha anat perdent”, explica la
Marina, “i seria positiu reactivar
aquesta part i mostrar com a
element diferenciador d’una
cooperativa el fet de pertànyer a
un grup perquè tens consciència
de consum responsable”.

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

El rebost de la cooperativa, amb els productes envasats

El programa de primavera de l’Aula Ambiental del
Bosc Turull proposa el proper 18 de maig una sessió
per conèixer les principals
constel·lacions del cel de
primavera de la ciutat. La
mitologia grega serà una
eina fonamental per ajudar
els participants a entendre i
interpretar el cel d’aquesta
estació. Es començarà raonant sobre el firmament, el
planisferi i els telescopis i tot
seguit el grup caminarà fins
a la “muntanya pelada” del
Carmel per tal de fugir en el
possible de la contaminació
lumínica. La idea és reconèixer els principals altres i les
seves relacions des d’aquesta obertura al cosmos que
ofereix la ciutat comptal,
per gaudir d’ella d’una forma
diferent. La sessió anirà a
càrrec de Josep Espigulé, de
la Societat Catalana d’Educació Ambiental. Divendres 18
de mauig de 21 a 23.30 h. El
preu és de 5 euros.

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

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari:
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook
i Twitter
www.boscturull.cat
Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1.Tel
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94
[www.bcn.cat/escolessostenibles]
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Cartografia de la
generació de residus
Els nous centres de la microxarxa
Pla de Prevenció de Residus han
configurat un mapeig de les deixalles generades per prendre’n
consciència. Aquesta eina és una
manera senzilla però molt efectiva
de fer el primer pas per prendre
consciència dels residus que generem: fer-los visibles.
Els mapes de residus formen part
de la metodologia proposada en el
marc de la microxarxa per a l’elaboració dels plans de prevenció
de residus en centres educatius.A
través del mapa, l’alumnat vincula
les diferents fraccions de residus
amb els espais on es generen. Es
tracta d’una activitat de descoberta que, a part d’oferir una bona
diagnosi inicial, convida a fer-se
preguntes i despertar l’enginy per
gestionar millor els residus dels
centres, començant per la seva
prevenció. Per elaborar els seus
mapes, els centres educatius que
formen part de la microxarxa, han
aprofitat els plànols d’emergències i de serveis dels edificis. En

Premi per a una coberta
verda a Balcells, 41
Arxiu

L’alumnat ha volgut fer una feina de descoberta perquè la gent se’n faci preguntes

alguns casos, aquests plànols
s’han adaptat per fer-los més
entenedors per als més petits,
o bé s’han emprat mapes conceptuals i fotografies. S’ha comprovat que la fracció de residus
més important és la de paper i
cartró. Els envasos i embolcalls
d’un sol ús també apareixen en
molts espais, encara que amb
poca quantitat (excepte al pati).
En canvi, la fracció resta, que

és molt minoritària pel que fa a
generació, acostuma a tenir papereres per tot arreu. El següent
pas serà mesurar la quantitat de
residus generats. Amb aquesta
acció es completarà la fase de
diagnosi i es passarà a elaborar
un Pla d’Acció que permeti
reduir la generació de residus a
la mínima expressió i gestionar
millor aquells que no sigui possible prevenir.

La proposta dels veïns per fer
un terrat on els cultius i la biodiversitat es potenciïn és una de
les deus propostes guanyadores
al concurs de cobertes verdes
impulsat per l’Ajuntament de
Barcelona l’any passat. Balcells
41 obtindrà una subvenció
del 75% del cost de l’obra i
estudi tècnic necessari (que
s’ha valorat en 80.000 euros).
La idea és generar espais amb
diverses espècies hortícoles i
taules de cultiu aprofitant l’adob
generat a les compostadores i
l’aigua de pluja que es rcull en
un dipòsit a la coberta. També
es preveu plantar-hi aromàtiques i arbustos per crear una
protecció contra el vent, així

com enfiladisses als murs. Un
petit estany de peixos ajudarà
a la fertilització d’un àrea de
cultiu acuapònic on es cultivaran verdures de fulla. Un
jardí amb plantes mediterrànies,
susceptibles de ser refugi d’insectes, es planteja com a jardí
de papallones, que junt a un
hotel d’insectes facilitarien la
pol.linització dels horts. També
s’implantaran nius i menjadores
per a aus. La selecció de plantes,
més l’ombreig i l’encoixant reduiran les necessitats hídrigues
que es nodriran d’aigua de pluja,
distribuïda amb un sistema per
degoteix, la bomba del qual
utilitza l’energia produïda per
la nova instal.lació fotovoltaica.

[per darrere]

[4]

“Ens hem de coordinar tots per fer de
Gràcia un districte sostenible i ecològic”
Cedida

‘Pensa en verd i viu naturalment’. Així engega la Primavera Verda que dirigeix
Xavier Franch des de CC El
Coll – La Bruguera. L’objectiu
d’enguany és adquirir uns
hàbits saludables i naturals
que contribueixin al futur del
nostre planeta.

Quines activitats hi ha?
Moltes! Hem preparat tallers i conferències sobre contaminants o el tipus d’alimentació més saludable, classes de Tai Txi,
excursions pel Parc Güell i Collserola...

Paula Erill
Activitat de salut al parc de la Creuta del Coll durant la Primavera Verda de l’any passat

Com aconseguiu fer arribar el
vostre missatge?
L’objectiu central d’aquest any era
utilitzar un discurs mediambiental de
forma lúdica i viable amb temes com el
canvi climàtic, el consum responsable, les
energies sostenibles, la contaminació, la
biodiversitat... perquè la gent pensi que
pot formar part de la solució i se sensibilitzi sobre les problemàtiques ambientals.
La gent és conscient dels problemes que hi ha actualment?
Coneixen aquests temes pels mitjans de

de fer responsables i prendre consciència
dels nostres hàbits quotidians.

comunicació però els queden molt lluny.
En canvi, quan es fan coses des de l’àmbit
local i comunitari , tothom s’implica més.
Com va néixer el projecte Primavera Verda?
Vam començar l’any 2006 per un encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona del
Districte de Gràcia perquè el nostre
centre cívic estava especialitzat en educació i sensibilització ambiental. I ara ja
portem 13 anys celebrant una iniciativa
que també ha anat evolucionant.

Quines entitats hi col.laboren?
Una trentena. Des que vam començar,
gairebé sempre hi ha participat el mateix
nombre d’Ampes, escoles i entitats culturals. Ens hem de coordinar tots junts
per fer de Gràcia un districte sostenible
i ecològic.
El lema d’aquest any és ‘Pensa
en verd i viu naturalment’.
Creiem que és necessari tenir una salut
més natural i conèixer tècniques i teràpies naturals, gaudir del verd urbà. Ens hem

I heu innovat en algun aspecte?
Hem incorporat gots reutilitzables de
plàstic. És a dir, pagues un euro per ell
però et dura tota la festa.També hi ha qui
els porta de casa perquè els col.lecciona
d’altres anys. D’altra banda, hem fet el
primer mercat d’intercanvi amb joguines i
esperem fer-ho també amb roba o llibres.
Quina ha estat la resposta de la
gent, de moment?
Al cap de setmana va ploure però no
ens ho va espatllar gaire. Vam arribar a
ser 400 persones al Parc de la Creueta.
Es crea un ambient de festa familiar i
comunitària que podria semblar l’antesala
de la festa major.
La gent l’espera, doncs.
Totalment. Aquesta festa ha acabat sent
un dels moments més potents de la vida
comunitària del barri.

Opinió
Cartes al director
Editorial

Malson per la preinscripció

N

o hi ha debat més viu ni variat de casuística, encara que es repeteixi cada any però que canviïn les cares, com el que es genera entre les
famílies que es queden fora de l’assignació en primera opció de les
escoles a Gràcia. Alguns dels nostres columnistes d’opinió com l’Ernest
Cauhé ens l’han explicat gairebé en directe i la gent de l’Assemblea Groga
saben comunicar perquè arribi una situació quasi dramàtica que costa de
percebre en els mitjans de comunicació. Aquesta setmana, quan el departament d’Ensenyament no ha fet encara públiques les llistes oﬁcials però
les escoles ja les tenen, ja sabem que hi ha 100 famílies a Gràcia que no ho
estan passant bé. Desenes d’aquests casos es van exposar aquest dimecres
en una reunió en una petita sala on no hi cabia ni una agulla.
L’any passat l’Univers va triomfar i en conseqüència va obligar a quedarse fora desenes de pares i mares
que l’havien triat per a l’educació
dels seus ﬁlls. Enguany l’escola
Gràcia, el nou centre del carrer
Encarnació, s’ha emportat la palma i ha deixat 36 peticions excloses. Atenent als casos explicats,
l’any també ha estat especial en
escoles concertades laiques com
el Nou Patufet, que altres anys
havien tingut places lliures, i ha
triomfat a Vallcarca la nova etapa de l’escola Montseny. Aquests casos demostren que no hi ha males i bones escoles sinó bons o mals projectes.
El problema d’arrel, el dèﬁcit de places, ha abocat aquest cop a l’Assemblea Groga i als pares i mares mobilitzats a tornar a una reivindicació que
semblava oblidada: els bolets, que són un afegit als centres que poden sense que això representi més recursos. Però és clar: un cop acabes d’estrenar
una escola, no en pots demanar una altra. O no n’hauries de demanar una
altra, perquè sí que ho pots fer quan el dèﬁcit és irresoluble. El que no s’entén tant és que les escoles que tenen places lliures tanquin aules o no rebin
més suport per promocionar-se o per canviar el projecte pedagògic.

No hi ha bones o
males escoles sinó
bons o mals projectes
pedagògics

•

Vaga de fam contra
l’ocupació marroquina
del Sàhara occidental

Els conﬁdencials que apareixen en aquesta secció -o dependents, com ens agrada anomenar-los en les nostres coordenades- no tenen mai tant ressò com quan parlem de
notícies del cor, i sobretot si són de casaments. Aquí ens
hem explicat els bodorrios entre polítics i presidents d’entitats locals o també entre portaveus del Banc Expropiat. Ara li ha tocat el
torn al director de Ràdio Gràcia, Carles Salat, i a la festera de Joan
Blanques i germana de l’expresident de la Fundació Festa Major, Reis
Estruch. Per molts anys!!

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

Dones migrants
Conxa Garcia

La ciutadana francesa Claude Mangin Asfari
porta 29 dies de vaga de fam! La va iniciar
el 18 d’abril, i la du a terme a l’Ajuntament
de Ivry-sur-Seine, perquè durant els últims
22 mesos no ha pogut visitar el seu marit,
l’activista saharaui Naama Asfari, condemnat a 30 anys de presó i que forma part del
grup de presoners polítics del campament
de Gdeim Izik (una mena d’acampada del
15M, que va tenir lloc el 2010 i que va constar en un campament de 20.000 persones a
les afores de El-Aaiún, la capital del Sàhara
Occidental).
En la vaga de fam, exigeix que el govern francès presioni al rei del Marroc,
Mohamed VI, per tal que pugui visitar el
seu marit. En el rerafons, la vaga de fam
serveix per explicar l’ocupació il·legal del
Sàhara Occidental per part del Marroc, un
cop Espanya va abandonar la seva ex-colònia. Una ocupació del Marroc que compta amb el suport constant de França a
través del dret de veto en el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides, on bloca qualsevol sortida que contempli el dret
d’autodeterminació del poble saharaui. La
vaga està permetent que la ciutadania francesa sàpiga què fa el seu govern.
Ahir va aconseguir que en parlin al
Parlament francès! Aupa Claude!
Tota la solidaritat per a la gent valenta!
Ho podeu veure al video a partir del segon
53: www.youtube.com/watch?v=kc8_
FJEyT1E
Jordi Oriola Folch, realitzador audiovisual

El
dependent
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U

tilitzo informacions de Marilyn
Santamaria (La Independent) i de
Gemma Garcia (La Directa) per explicar-vos que el 2 de maig es va dur a
terme una assemblea i una tancada de
dones migrants i refugiades (representen
vora la meitat de la població migrada),
a l’antiga Escola Massana. Després de 15
dies de tancada, van fer-ne una, exclusivament de dones, per tractar-ne demandes especíﬁques. Hi assistiren 200 dones.
Van convocar el moviment feminista a

Van posar en comú
les diﬁcultats per
obtenir papers o
l’accés a l’ocupació
traçar estratègies conjuntes sobre autodefensa per respondre al racisme i al patriarcat. A l’assemblea van posar en comú
les seves experiències i van parlar sobre
les diﬁcultats per a l’obtenció de papers
i l’accés a l’ocupació, i sobre la violència
amb què són tractades a nivell institucional i policial. L’empadronament és un
dels principals obstacles tot i que la llei
estableix la possibilitat d’aconseguir-lo,
malgrat no tenir domicili ﬁx, denuncien que se’ls denega, fet que impossibilita
l’accés a la sanitat pública o la matriculació a l’escola pública. Per això proposaven
un acompanyament de dones blanques
per fer pressió. L’incipient moviment de
dones migrants va fer un pas qualitatiu
en la seva construcció i està prenent la
lluita contra la marginalització, perquè
cap ésser humà és il·legal.

•
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Opinió convidada
el
bloc

Begoña Compañón Reyero, exmestra de Música de l’IES Vila de Gràcia

El llibreter japonès

25 anys de l’IES Vila de Gràcia

Valentina Baratti

H

e llegit un article que em va portar la meva estudiant Montserrat
sobre un llibreter japonès que va
decidir donar un canvi contundent al
seu negoci. Cansat d’acumular a la seva
llibreria les últimes novetats editorials
sense poder llegir-les totes, i per tant no
poder assessorar amb coneixement als
seus clients, es va proposar fer alguna
cosa molt arriscada. Anant per complet
contracorrent, saltant-se el principi comercial segons el qual l’abundància i
la varietat dels productes atreuen les
vendes, va optar per la singularitat. En
la seva llibreria cada setmana es venia
només un llibre alhora. Un títol a la setmana, perquè els lectors fossin focalitzats en la qualitat literària proposada
pel llibreter.
L’article no afegia res més, desconec si la llibreria japonesa va tancar al
cap de poc o si encara continua oberta.
Però el més important és reconèixer la
valentia del llibreter japonès, la gosadia
en desaﬁar un sistema de quantitat en
nom de la qualitat i de la professionalitat. No podria imaginar-me una gelateria que posi a la venda només un gust a
la setmana, una botiga de sabates que
faci el mateix amb un model de sabates. Acostumats com estem a moure’ns
en la varietat més exagerada, potser estem perdent l’oportunitat de considerar les coses amb més calma i atenció.
Segurament el llibreter japonès ens ha
donat una lliçó. I si mai algú volgués
copiar aquesta idea nipona, el lloc per
proposar la venda d’un sol producte per
setmana, i tenir seguidors, seria sens
dubte... el barri de Gràcia!

•

L

’Institut Vila de Gràcia ha festejat els seus 25 anys. Per
mi ha sigut una data important, ja que jo he format
part de la seva història des del 1992. Vaig començar
al ﬂamant ediﬁci de la Riera de Sant Miquel i la meva
arribada al Vila va estar plena d’il·lusions. Com un
nen a l’inici de curs. Centre nou, companys nous i moltes
expectatives. He de dir que ara, el que perdura són records
de molta feina, bons companys (alguns convertits a més en
amics) i molts alumnes amb ganes de formar-se com estudiants i com persones.
He intentat que la meva matèria, Música, servís per engrescar a nois i noies i que fos una ﬁnestra que s’obrís a un
art que, amb els plans d’estudis passats i actuals, no compta amb un aprenentatge i dedicació en igualtat de condicions de la resta d’assignatures. La possibilitat de fer música
en grup, amb instruments d’Orff, ha sigut una constant en
aquests 25 anys d’estada al Centre. He de dir que molestant,
a vegades, i interferint en les altres classes. Entenc que treballar mentre sonen xilòfons, metal·lòfons, etc, no és fàcil.
La façana de l’INS, lluint el cartell del seu aniversari. Foto: A.V.
Les meves disculpes als meus companys.
També he volgut aproﬁtar els nois i noies que, en parallel, aprenien instruments convencionals (piano, violí, viola, que vam iniciar aquest projecte. Tots molt més joves llavors
i amb moltes ganes de treballar ﬁns al ﬁnal de la nostra
contrabaix, clarinet, trompa…). Així, per Sant Jordi, sempre organitzava una audició d’alumnes. Tots entenien ràpi- vida laboral. Aquest reconeixement per part d’ell cap a nodament la diﬁcultat que entranya l’estudi d’un instrument i saltres m’ha fet pensar en la bona feina feta per tot el professorat en aquest anys.
valoraven molt als seus companys músics. Sempre he penParlo en nom propi, però penso que tota la resta de comsat que si jo hagués portat un músic de fora, probablement
panys estaran d’acord amb mi en agrair a Carlos i tants
amb molt més nivell, la resta d’alumnes no hauria tingut
una atenció tan enorme com la que tenien quan tocaven els d’altres l’estimació que em rebut durant tots aquests anys
i, especialment, en el dinar del dissabte. Trobar-me amb
seus companys.
exalumnes i veure en els homes i dones que s’han converDurant aquest anys també hem participat en el protit i l’afecte que em van demostrar compensa alguna mala
jecte Òpera a Secundària, organitzat pel Gran Teatre del
estona pesada.
Liceu i l’IMEB (Institut Municipal d’Educació). Jo calcu25 anys en un sol Institut no és molt freqüent i, és veritat
lo que hauran cantat més de 1200 nois i noies entre 1r i 2n
que quan passo per davant, estigui obert o tancat, no puc
d’ESO. Aquesta activitat els va permetre poder actuar foroblidar que una part de mi ha format part de la vida del
mant part del cor d’una òpera adequada a ells en escenaris
Vila (especialment a l’aula de Música). Però la vida conticom el Mercat de les Flors, Teatre Lliure, Teatre Nacional,
nua i, sense enyorances, desitjo molts més anys de vida al
Teatre del Liceu o l’Auditori de Sant Cugat.
Aquesta setmana he llegit la carta al director enviada per Vila formant part de Gràcia com un referent educatiu i cultural del barri.
un exalumne del Vila, Carlos Muñoz, i he vist en ell el bon
MOLTES FELICITATS!!!!!
record i l’agraïment cap a l’institut i molts dels professors

•

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

Exposicions
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)

Balet i Blay o Peraustrinia, entre d’altres
títols. La mostra fa un recull de la seva
trajectòria artística.
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15)

Actes
Divendres 18 de maig
Projecció: Homeland, Iraq any zero (1a
part), dirigida per Abbas Fadhel.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Fins al 29 de maig
Exposició Miguel Delibes. Cinco horas
con Mario. Cincuenta años de historia. La
Biblioteca Jaume Fuster acull una exposició que commemora els cinquanta anys
de la publicació de la novel•la. 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.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20 – 22)

Taller: Nit d’Astronomia.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull,
2), a les 21h

Fins al 31 de maig
Exposició Refugiats, una mirada humana. Exposició organitzada pels alumnes
de l’Escola Pàlcam amb l’objectiu de mostrar la realitat dels refugiats mitjançant
fotograﬁes, treballs i vídeos que han
confegit els alumnes d’emprenedoria de
3r d’ ESO de l’escola. Els alumnes han elaborat una ﬁnestra al món on ha reﬂectit el seu desig i la seva esperança per tal
d’assolir un món més just. Per tal de fer
possible l’exposició, s’ha comptat amb
la col•laboració de voluntaris catalans
al camps de refugiats, Jan Reig, Helena
Meix, Ulrich Escola, l’ACNUR, professorat
universitari, fotoperiodistes particulars i
el diari Ara.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6)

Espectacle: Vermut al Mercat.
Mercat de l’Estrella (Pi i Maragall, 73 –
75), a les 12.30h

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.
Hi ha qui dissimula, hi ha qui la intueix,
algú s’espanta o la rebutja… La màscara
ha envellit i això la fa menys artiﬁciosa.
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. Ara és ella qui escorcolla. I els objectes trobats, de la Xina ancestral, li revelen la necessitat de dur altres capteniments a Xangai. Res conclou,
tot continua...”
Galeria H2O (Verdi, 152)
Fins al 15 de juny
Exposició de pintura i dibuix de Pere
Menéndez i Francisco García.
CC La Sedeta (Sicília, 321)
Fins al 30 de juny
Exposició Àngel García, una vida dedicada al dibuix. Àngel Garcia va ser un reconegut animador de pel·lícules de dibuixos animats com ara Alegres Vacaciones de

Concert: Alkinoos Ioannidis.
CAT (Pl Anna Frank, s/n), a les 21h
Concert: Rock progressiu amb Onyric Joy
i Bolga!
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 190
– 192), a les 22h
Dissabte 19 de maig
Concert: The Lindy Hopper Band.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h

T’interessa: Jornada de portes obertes a
la Casa Vicens, per la Nit dels Museus.
Casa Vicens (Carolines, 18 – 24), a les 19h
Taula rodona: Mundial de futbol a Rússia,
a càrrec de l’Associació SomAtents.
Espai Jove la Fontana (Grande Gràcia, 190
- 192), a les 19h
Concert: Col·lectiu de músics Tintorería la
Viuda.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.30h
Teatre: Espectros d’Henrik Ibsen, amb el
grup de teatre Aula Scenica.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190 – 192), a les 22h
Diumenge 20 de maig
Espectacle: 1r aniversari d’Impro-Solidària.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h
Dimarts 22 de maig
Taller: Camins cap a la cohesió social, organitzat per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL).
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190 – 192), a les 18h
Espectacle: Libri, che spettacolo.
Narració de contes en italià, a càrrec de
Giulia D’Imperio i Paola Palmieri.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20 – 22), a
les 18h
Concert: Dos Cabezas.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.30h
Dimecres 23 de maig
Taller: Crea el teu correu electrònic.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20 –
22), a les 16h
Conferència de Rana Alhussin, investigadora siriana: La novel·la i la telenovel·la

Recomanem

‘Ella, els altres’,
mostra d’Elisabet
Mabres a l’H2O
Exposició de l’artista Elisabet
Mabres (Barcelona, 1958). Amb
més de 30 anys d’exposicions
internacionals i al país, és en els
darrers dotze anys que Mabres
s’ha focalitzat exclusivament en
la fotograﬁa i el vídeo, trascendint
el seu origen plàstic. En aquesta
mostra inaugurada a la sala
gracienc a principis de mes es poden
veure un total de 41 fotograﬁes i
el vídeo Veure i ser Vist de 9 min.
Fins a l’1 de juny a la galeria
H2O (Verdi, 152)

abans i després de la guerra a Síria.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30h
Concert: Loqueterroting Jam session/micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21h
Concert: Martha Tourret i Elisa
Trebouville.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30h
Dijous 24 de maig
Taller: El consum d’aliments biològics.
Un compromís amb el planeta.
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les
19h
Concert: One Path i Nu Drama, Primavera
als barris.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), 19.30h
Concert: Pierre-Arnaud.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant

Miquel, 59), a les 21.30h
Concert: La Patum. La Banda del
Memorial Ricard Cuadra i la Big Band de
l’Escola Municipal de Berga, dirigida per
Jesús Badia.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30h
Divendres 25 de maig
Projecció: Homeland, Iraq any zero (2a
part), dirigida per Abbas Fadhel.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h
Teatre: #4MicrosEnUnaNoche.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190 – 192), a les 21.30h
Concert: Meritxell Neddermann.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 22h
Concert: Buenas intenciones.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 22.30h

Entitats

Divendres 18 de maig
Teatre: Estralls, de Jordi Casanovas.
Sotacabina Teatre.
Lluïsos (Pl. del Nord), a les 21 h, dissabte
a les 21 h i diumenge a les 18 h
Dissabte 19 de maig
1a Xuntanza Valdeorresa.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a
les 17 h
Dimarts 22 de maig
Activa’t a les places. Tai txi i txi Kung.
Plaça de les Dones del 36 de 12 a 13 h
Conferència: La Història explica el difícil
present de Catalunya, a càrrec de Josep
Maria Solé i Sabaté.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h
Dimecres 23 de maig
Consell de barri La Salut.
Casal Cardener (Cardener, 45), a les 18.30 h

Divendres 25 de maig
Xerrada: Bruixes, princeses o heroïnes?
Una perspectiva feminista sobre el cinema de Miyazaki. Amb Anna Celma, Irene
Amor, Mireia Chavarria i Raúl Ruiz.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 3234), a les 19
Fins al 7 de maig
Concurs pel disseny del logotip del 150è
aniversari del Centre Moral.
El Centre (Ros de Olano, 9)

Amb el suport de
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Breus

Un documental
sobre l’Iraq
tanca el VI cicle
de cinema àrab
‘Homeland, Iraq any zero’,
dirigit per Abbas Fahdel
en dues parts, tancarà
les darreres sessions (18
i 25 de maig) del cicle de
cinema àrab que ha acollit
la Sedeta. Hi haurà debat
posterior amb Hanan
Jasim, investigadora en
narrativa iraquiana i
refugiada a Catalunya.

Itzíar Rekalde
aterra a la
Ruqueria Querubí
d’Arnau Vilardebó
La narradora Itzíar
Rekalde aterra des
d’aquest divendres a la
Ruqueria Querubí (Perla
11) d’Arnau Vilardebó per
presentar Secreto a voces.
L’obra fa una lectura de la
realitat on aparentment
tothom va al seu aire però
tot està interconnectat.

Les dones, tema
del concurs de
teatre breu de
La Violeta
La Violeta obre el cinquè
concurs de teatre breu i
proposa l’empoderament
de les dones i la igualtat
com a temàtica per als
participants, que tenen
ﬁns el 15 de juliol per
presentar els originals.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Deadpool 2. Dj, 16.15, 19.10 i
22.15. La resta, 16.15, 19.10 i 22.15.
• Han Solo: Una historia de Star
Wars. Dj, 19 i 22.
• Peter Rabbit. Ds, dg i dl, 15.55.
• Noche de Juegos. Dv, dm, dc i dj,
15.55 i 20.05. Ds, dg i dl, 20.05.
• Isla de perros. 18.
• La forma del agua. 22.10.
• Las estrellas de cine no mueren
en Liverpool. 15.50, 18.05, 20.20
i 22.30.
• Lean on Pete. Ds, dg i dl, 15.50,
20.05 i 22.30. Dm i dc, 16.05, 19.05
i 22.05. Dv i dj, 16.05, 19.05 i 22.05.
• Vengadores. 16, 19 i 22.
• Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa.
Ds, dg i dl, 18.15.
• María by Callas. Dj, 16.10. Dv,
15.55. Ds, dg, dl, dm i dc, 16.10

Cultura
Jose Luís Adserías:
“Hem aconseguit
que la improvisació
sigui popular”
Després de 14 anys al Teatreneu quatre dies per setmana
i una mitja de 45.000 espectadors per any, ‘Impro
Show’ es manté al ‘top ten’ de la cartellera catalana
ma teatral. Potser hi ha deu companyies en tot el món com nosaltres. A
Madrid, per exemple, els Jamming
tenen dues sessions estables a la
setmana.

Silvia Manzanera

D

es de 2004 Planeta Impro
manté una programació
estable de dijous a diumenge al Teatreneu. Les
xifres d’espectadors avalen una fórmula ideada per Jose
Luís Adserías, fundador i director
de la companyia. El 24 de juny estrenen nova temporada d’Impro
Show Summer Edition. Tenen alguns projectes al forn i la convicció que la improvisació encara pot
donar molt més de sí.
Quina és la clau per mantenir-se en
cartellera tants anys?
La resposta està en Saturn, que representa el rigor. Hem tingut alts i
baixos, és clar, però darrera hi ha
molt esforç, moltes hores de feina,
anys i anys sense vacances. Era la
meva aposta personal, reforçada
per tota la gent que ha passat per la
companyia. Mai ens relaxem, sempre estem revisant i investigant per
mantenir la qualitat.

Sigui com sigui la proposta ha arribat al públic.
La nostra base és divertir, sorprendre i emocionar. És un espectacle
de comèdia però la diversió està en
les històries, no forcem la comèdia
sinó que el públic decideix si vol
riure. L’important és emocionar.
Quan el riure ve de la història ve de
més endins, no de l’acudit, llavors
hi ha una connexió amb la gent.
L’ànima d’Impro Show a la porta del Teatreneu, aquest dimarts. Foto: S.M.

ginar-t’ho es pot aconseguir. A la
improvisació puc ser el que vulgui.
No és un format estricte, té la tècnica però també la llibertat per convertir-te en qualsevol cosa. És l’art
de la cooperació entre les idees de
les persones i ningú té el poder de la
història, pertany a tots el que hem
participat d’ella.

¿Què és per a tu la improvisació?
El que m’agrada és l’anarquia de
cada moment. Si ets capaç d’ima-

¿Quin paper té el Teatreneu?
Van veure l’espectacle i se’n van
adonar que tenia futur. Hem anat

• Mi familia del norte. 15.50, 18.05,
20.20 i 22.30.
• Sherlock Gnomes. Dv, dm i dc,
18.15. Ds, dg i dl, 16.10 i 18.15.
• La casa torcida. Dv a dl, 20.10.
Dm i dc, 15.55 i 20.10. Dj, 15.55.
• Un lugar tranquilo. 22.30.
• Un americano en París. Dj, 19.30.
• Ready player one. De ds a dc, 19.
• Gorrión rojo. De ds a dv, 22
• Campeones. 16.15, 19.10 i 22.15.

• Doctrina el pecat original i la reinserció. Ds i dc, 22.
• Home run + No more losing.
Ds, 20.
• La fábrica de nada. Dv, 17.30 i
20. Ds, dg i dl, 17.30. Dm i dc, 17.
Dj, 16.
• Sanson. Dc, 20.
• Thierre, Pite, Shechter. Dj, 20.
• Revolució, je t’aime. Dc i dj, 20.

Cinemes Girona. Girona, 177
• El Grufal. Ds, dg i dl, 16.30.
• Laban i labolina. Ds, dg i dl,
16.30.
• El taller de escritura. Dv, ds i dg,
16, 18, 20 i 22. Dl i dm, 16, 18 i 20.
Dc i dj, 16, 18 i 22.
• Lou Andreas – Salomé. Dv, dm i
dj, 16. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 18.
• El león duerme esta noche. Dg,
dl i dm, 20.
• Niñato. Dv, ds i dg, 22. Dc, 16.
• Amante por un día. Dv, ds, dg i
dl, 20.30. Dm, 20.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS
català. 933487748]
• SALA 1: Els arxius del pentàgon.
15.50, 18 i 20.10. Muchos hijos,
un mono y un castillo. 22.15.
• SALA 2: Una mujer fantástica.
16, 18 i 20. Un home anomenat
ove. 22.
• SALA 3: Molly’s game. 18. El club
de los buenos inﬁeles. 16 i 20.30.
El sacriﬁci d’un cèrvol sagrat.
22.05.
• SALA 4: Un italià a Noruega. 16,
18 i 22.30. Ds, dg i dl, 18 i 22.30
Molly’s game. 20.

creixent i els números ens donen
la raó: 45.000 espectadors l’any,
més de 450 funcions, sempre apareixem al top ten de les obres més
vistes a Catalunya i crec que som
l’obra amb més temps en cartellera. Hem aconseguit fer popular la
improvisació.
Popular i únic. La vostra fórmula
no està gaire estesa pel món...
Sembla comú però hem fet una
cosa excepcional dins del panora-

Verdi. Verdi, 32.
• Un sol interior. 16.
• Deadpool 2. 11.30, 16, 17.50, 20.10
i 22.30.
• El taller de escritura. 16, 18.10 i
22.30.
• Mi familia del norte. Dv, 11.30, 18
i 20.20. Ds i dg, 18 i 20.20. Dl i dc,
11.30 i 20.20. Dm i dj, 11.30.
• Las estrellas de cine no mueren
en Liverpool. 16, 20.20 i 22.30.
• Rebelde entre el centeno. 18.10.
• Borg McEnroe. 11.30, 16, 18.20,
20.25 i 22.30.
• El insulto. Dv, ds, dg, dl i dc,
20.10.
• Roman J Israel, Esq. 22.20.
• Lous Andreas – Salomé. Dl, dm
i dj, 18.
• Maria by Callas. Ds, dg i dl, 11.30.
• The wall. Dv, dl-dj, 11.30.
• El Grúfal. Ds, dg i dl, 11.30 i 20.30.
• Sherlock G. Ds, dg i dl, 11.30.
• Salvador Dalí, en busca de la inmortalidad documental. Dm,
11.30 i 18.

Hi ha gent que s’ha aﬁcionat al teatre gràcies a vosaltres, oi?
El que més m’agrada del Teatreneu
és la immensa pluralitat de públic,
diversitat d’edat o formació, o nivell adquisitiu. També tenim els
que venen regularment i ja els coneixem. Els que porten els seus pares, els que cada vegada que venen
a Barcelona passen pel Teatreneu
o els que mai havien anat al teatre
i després de nosaltres han començat a aﬁcionar-s’hi... Ens devem al
nostre públic. És el nostre màxim
suport i garantia de continuïtat.

•

• La chinoise. Dj, 20.15.
Verdi Park. Torrijos, 49
• La casa junto al mar. Dv, ds i dg,
16.
• Mi querida cofradía. Dv i dj,
18.10 i 20.10. Ds, dg i dl, 20.10.
Dm i dc, 18.10.
• Call me by your name. Dv, ds i
dg, 22.
• Isla de perros. Dv, ds i dg, 16.10,
20.15 i 22.15. Dl, dm, dc i dj, 20.15
i 22.15.
• Lady Bird. 16.10.
• The wall. 18.15.
• Tres anuncios en las afueras. Dv,
ds i dg, 20.15. Dl, dm, dc i dj, 22.
• Un lugar tranquilo. Dv, ds i dg,
22.30.
• Maria by Callas. 16, 18.10 i 20.20.
• La forma del agua. 22.25.
• Mi familia del norte. Dl, dm, dc i
dj, 16.10.
• Fare Cinema. Dl-dj, 18, 20 i 22.30.
• Caras y lugares. Dm, 20.15.

Cultura
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L’Almeria reforça la
programació en llengua
original amb ‘The visit’

Magalí Sare estrena
‘Cançons d’amor i
dimonis’ al CAT
Primer disc en solitari de la
soprano de Quartet Mèlt

La sala gracienca estrena un mínim de dues
peces en anglès o francès per temporada

S.M.

L

’Almeria Teatre ha estrenat aquest dijous The visit,
del dramaturg Friedrich
Dürrenmatt dirigida per Sue
Flack. La sala gracienca reaﬁrma així la seva aposta per una
programació en llengua original.
Aquesta ha estat la tercera temporada que l’Almeria inclou en cartellera teatre en llengua anglesa,
amb Jocular Theatre i Escapade
Theatre, i la segona que ha acollit
el Festival de Théâtre en Français
de Barcelona.
Segons la sala de teatre, l’èxit
d’aquestes propostes respon a
l’escassa oferta de teatre en llengua original que hi ha a la ciutat,
enfront al nombre cada cop més
alt de residents i població ﬂotant
procedent de la Unió Europea.
D’aquesta manera, l’Almeria
Teatre s’està convertint en un espai de referència cultural per tota

Magalí Sare, en un moment de l’actuació el divendres 12 Foto:Cedida

A. B.

Imatge promocional de l’obra ‘The visit’ t contra el Santboià. Foto: Cedidaww

la comunitat anglòfona i francòfona de Barcelona, amb un mínim de
dues estrenes per temporada (novembre i abril) en els seus idiomes
materns.
The Visit és una paràbola macabra que planteja la següent pregunta: quan la temptació és massa
forta i la pobresa massa miserable,

algú de nosaltres actuaria de manera diferent? L’autor va deﬁnir la
peça com una tragicomèdia que
ofereix una visió social pessimista de l’Europa de postguerra, especiament de Suïsa.
La peça es pot veure ﬁns al 3 de
juny, de dijous a dissabtes a les 20
h i diumenges a les 20 h.

•

L

a cantant Magalí Sare, coneguda també per ser
la veu soprano dels Quartet Mèlt -guanyadors de
la tercera edició del concurs Oh Happy Day! de
TV3- ha estrenat al CAT el seu primer disc en solitari Cançons d’amor i dimonis. El disc, un recull
de temes propis en anglès i en català, s’ha escoltat per
primer cop en format de quartet. “Estrenar-me i presentar aquest primer disc per mi va ser un dels esdeveniments més grans de la meva vida i pensar que hi
ha gent banyada d’aquesta mateixa il·lusió que porto a
dins em fa sentir molt afortunada. És com haver pujat
un esglaó molt alt en ple atac de vertígen però un cop
obres els ulls sembla que volis!”, ha apuntat Sare.

•
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Arts i oﬁcis
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E

Equip de la temporada 67-68 i protestes de socis per la reforma de la categoria. Foto: Arxiu Ramon Vergés.

Reestructuració a la vista

P

reparem-nos. La RFEF té damunt la taula una proposta de reforma de la 2B i la 3a que aposta per desdoblar aquestes dues categories i crear la 2B Sèrie 1
(grup únic amb 20 equips) i 2B Sèrie 2, de nivell inferior (3 grups de 20 equips); la 3a Sèrie 1 (6 grups de 20
equips) i la 3a Sèrie 2 (18 grups de 20 equips). La distribució
dels clubs es farà en funció de la classiﬁcació que assoleixin
la temporada vinent i la reestructuració s’implementaria la
temporada 2019-2020. Això vol dir que si la temporada vinent
l’Europa no es classiﬁca entre els cinc primers, passaria a
formar part de la 3a sèrie-2: la sisena categoria del futbol espanyol! Dos esglaons més avall de la competició actual.
Davant d’aquesta proposta no em sorprèn gens el silenci
de la federació catalana però em dol que els clubs catalans
no manifestin la seva preocupació per una reforma que pot
ampliar encara més la diferència entre el món professional
i l’amateur.
Al llarg de la història, l’Europa ha estat més d’un cop víctima de les reestructuracions del futbol català i espanyol.
La més perjudicial per als interessos graciencs es va produir ara fa 50 anys quan l’ens federatiu va decidir reduir els
dos grups de 2a a un de sol. D’aquesta manera, la temporada 1967-68, la meitat dels equips de cada grup van baixar
directament a 3a i el 7è i 8è classiﬁcats van haver de jugar
la promoció de permanència. Des res van servir les protestes dels directius i socis.
Però no tots els mals vénen d’Almansa. Aquell any el rendiment de l’equip va ser inferior a l’esperat. Sobretot fora de
casa, on només es van sumar tres empats i en canvi es van
encaixar algunes golejades escandaloses: 7-2 al camp del

Celta i 6-1 al del Racing i Deportivo. En canvi, al vell Sardenya
es van guanyar 8 dels 15 partits i es van sumar 18 dels 21
punts amb què es va acabar la lliga (14è classiﬁcat, que un
any abans ens hauria permès jugar la promoció).
Els mals van començar a l’estiu, quan el president Diego
Navarro va traspassar de cop 5 jugadors a l’Atlético de
Madrid (Rubio, Bordons, Alfonso, Pérez i Labarías) i va debilitar notablement el bloc de l’any anterior. Un fet que l’entrenador Juan Navarro no només no va autoritzar sinó que se’n
va assabentar per la premsa. Més tard, les lesions (sobretot
dels porters), malalties i alguna errada arbitral van fer esvair les opcions de salvació pràcticament entrada la segona
volta. Aquesta dinàmica negativa i la manca d’objectius van
fer que l’entrenador dimitís després d’encaixar un dolorós
2-4 contra l’Oviedo. Juan Navarro va descriure amb encert la
situació de l’Europa: “Un club amb problemes econòmics i
constant divisió social”. Dues característiques que malauradament encara avui el deﬁneixen. El descens anunciat a 3a
va donar pas a una crisi interna. El secretari tècnic, Francesc
Domènech va dirigir l’equip ﬁns al ﬁnal de la temporada,
els socis no van perdonar al president Diego Navarro la seva
gestió econòmica i esportiva i no el van ratiﬁcar en el càrrec
després d’una assemblea molt calenta al Círcol Catòlic.
La reestructuració de la 2a divisió no tan sols va condemnar els europeistes sinó que també va enviar a 3a el Lleida i
el Badalona i va deixar la competició d’argent del futbol espanyol sense cap representant català. Un fet que no es produïa des de la temporada 1944-45. Veurem, doncs, quines
conseqüències té per al nostre Europa i per als clubs catalans la reestructuració que ara proposen.

•

n un obrir i tancar d’ulls, com aquell
que diu, Gràcia se’ns ha convertit en
el fascinant aparador d’una escola
d’Arts i oﬁcis (A&O). Fins i tot els carrers
més abandonats del món dels negocis,
s’han anat poblant amb botigues i tallers
dedicats a algunes d’aquestes activitats que composen el catàleg difús de les
A&O. Aquí ens trobem amb els meticulosos passos de l’esmalt artístic a foc sobre
el metall, més enllà amb la ceràmica que
podríem anomenar col·laborativa, fruit
de les mans introduïdes en fang mullat
de mestres i alumnes, la gràﬁca publicitària que recupera els vells i bells emblemàtics traços, quan no es tracta d’un
extraordinari retorn als orígens: la sempiterna ornamentació arquitectònica,
abandonada en algun calaix (no de sas-

Portem anys debatent
la necessitat de
recuperar les A&O a
escoles i empreses
tre) i recuperada com a enginyosos elements decoratius i funcionals.
Portem uns quants anys debatent la
necessitat de recuperar les A&O, tant a
les escoles com a les empreses. Es tracta
d’un aprenentatge fonamental, no només
en èpoques de crisi econòmica, sinó també de decaïment moral davant el pes de la
uniformitat, de la pressió aplastant de les
corporacions i d’un màrqueting que ens
tracta com imbéciles perquè comprem
tots els mateixos, però de diferent color.
Les A&O són molt més que un clam a
favor de que una altra mirada artística i
altres habilitats professionals són possibles. Les diﬁcultats d’emprendre aquest
camí són considerables, no ens enganyarem. Però quan són tants, el salt cap a esforços imaginatius, cooperatius i innovadors ja estan en el pom de la porta. Se li
ha de donar l’empenta per obrir aquesta
habitació d’Alicia al país de Gràcia.

•

