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El pla de turisme de Gràcia
ﬁxa 40 mesures de contenció
i integració dels visitants
El pla estratègic del Park Güell incorpora 18 propostes dels veïns després
del procés participatiu i el regidor es disculpa per la lentitud en l’aplicació
Albert Balanzà

A
Obres a Baixada de la Glòria, dins dels treballs de millora de l’entorn del Park Güell. Foto: Albert Balanzà

mb el bon temps les alarmes municipals pel turisme es disparen i almenys es van concretant els plans com l’Estratègia
Territorial de Gestió Turística, amb casuístiques per districte,
o el Pla Estratègic del Park Güell. El pla de turisme de Gràcia ha
concretat les 40 mesures que s’aplicaran des d’ara i ﬁns al 2020
amb l’objectiu de contenir, integrar i ﬁns i tot descentralitzar l’aﬂuència
de visitants. Entre aquestes 40 mesures hi ha iniciatives que ja estan en
marxa com el pla d’usos, el pla de paciﬁcació de les places o l’ordenació
de les terrasses, però hi ha nous elements i estudis encarregats que permetran, per exemple, conèixer la motivació i l’impacte dels turistes que
venen a Festa Major o que visiten les places i els mercats, es gestionaran
els efectes sobre el comerç local que es puguin produir per l’apertura de
Casa Vicens o es fomentarà l’accés i les activitats als barris del nord. El
pla del Park Güell, d’altra banda, ha incorporat 18 propostes dels veïns al
pla de 178 mesures que es va presentar el novembre de 2017 i al qual hi
va anar seguit un procés participatiu. Aquest dimecres el consell de barri
ha debatut el desplegament, i el regidor de Gràcia, Eloi Badia, ha demanat disculpes per la lentitud municipal en l’aplicació d’accions. Pàgina 3
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Breus

Pedro Varela, el
llibreter neonazi
del carrer Sèneca,
surt en llibertat

L’amo de la llibreria
Europa del carrer Sèneca,
Pedro Varela Geiss, que
manté l’establiment
tancat des del juliol de
2016 per incitació de l’odi
i discriminació racial, ha
quedat en llibertat aquesta
setmana un cop l’Audiència
ha suspès l’execució de la
condemna d’un any i tres
mesos per la distribució de
Mein Kampf d’Adolf Hitler.
Varela ja va passar per
la presó entre 2010 i 2012
quan va ser condemnat a
dos anys i nou mesos per
difusió d’ideals genocides.
La nova operació dels
Mossos de 2016 també va
suposar el tancament del
web de la llibreria.

BCN En Comú
recorda projectes
no realitzats
de Lluís Brau
L’assemblea de BCN En
Comú ha recordat aquesta
setmana l’arquitecte i
militant seu Lluís Brau,
mort el passat 20 de març
i premi Vila de Gràcia
2017 a títol pòstum,
posant èmfasi en les
iniciatives urbanístiques
i cíviques pendents que
havia promogut, com un
centre cívic a tocar dels
Josepets o un carril bici a
Travessera de Dalt.

Política
La plataforma Riera de
Cassoles ja té el doble de
les ﬁrmes per canviar
Príncep d’Astúries
A Gràcia en un mes s’han recollit 1.000 signatures quan en
calien 540, i Sarrià en suma 760 quan en necessitava 630

Albert Balanzà

Q

uan tot just fa un mes que
va arrencar la campanya
de recollida de signatures
que la plataforma Riera de
Cassoles impulsa per proposar aquest nom en lloc d’avinguda Príncep d’Astúries, amb el
suport tècnic i reconeixement oﬁcial de l’Ajuntament, els suports rebuts conviden els seus promotors a
l’optimisme. La plataforma, de fet,
ja ha recollit el mínim de signatures necessàries perquè la iniciativa s’elevi als plens de Gràcia i de
Sarrià-Sant Gervasi, i les ha sobrepassat de llarg, i a més ho ha fet en
la meitat de temps requerit.
La plataforma, que compta
amb el suport de 14 entitats veïnals i partits polítics (BCN En
Comú, PDeCAT, ERC i CUP), va rebre els plecs oficials de l’àrea de
Participació de l’Ajuntament el passat 18 d’abril i va sortir per primera vegada al carrer per Sant Jordi.
En aquestes quatre setmanes -ara
ja correria la cinquena-, els impulsors han tancat i comptabilitzat ja
37 plecs amb 64 signatures cadascun. “Signiﬁquen 2.368 signatures,
de les quals 1.000 són de Gràcia, 760
de Sarrià Sant Gervasi, i la resta es
reparteixen entre altres districtes
de Barcelona i de fora de la ciutat”,
explica el portaveu de la plataforma, Francesc Rosell. “A banda te-

L’encara avinguda Príncep d’Astúries, actualment aixecada per les obres de reducció de carrils. Foto: A. B.

L’institut Secretari Coloma pren
nota d’altres experiències. La
direcció i la comunitat educativa
es reunirà amb altres centres
que han passat per un canvi
de nom com el que impulsa el
consell escolar del centre un cop
els veïns han aprovat canviar el
nom del carrer Per Pau Alsina.

nim 90 plecs repartits entre les 60
fedataris que estan en diferent nivell d’emplenat”, afegeix.
Els promotors del canvi de nom
de Príncep d’Astúries tenen com a
data límit el 18 de juny per tancar
la recollida i lliurar les ﬁrmes, però
ja és clar que han assolit l’objectiu
inicial: per fer entrar el debat en els
plens de districte els calien 540 ﬁrmes a Gràcia i 630 a Sarrià. Un cop
es validin les signatures, els partits
es posicionaran en el ple i la ponència de nomenclàtor de ciutat tindrà
la paraula ﬁnal.

•

Societat
El pla de turisme posarà
a prova Gràcia amb 40
mesures de contenció
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crònica
Breus
blava

Celebració
pels 21 anys
enfaixant Gràcia

El pla estratègic del Park Güell incorpora 18 propostes dels
veïns després del procés participatiu de la passada tardor

Albert Balanzà

“Hem baixat el
ritme al Park
Güell; no hem fet
prou passos”, diu
el regidor Badia

L

’Estratègia Territorial de
Gestió Turística, l’artefacte de navegació del que més
clarament es coneix com els
plans de turisme de cada districte, ha concretat a Gràcia en els
últims dies un nou pas amb 40 mesures concretes, repartides en 11
línies, que posen èmfasi sobretot
en la contenció dels visitants però
que també aposta per accions d’integració i activitats que afavoreixin la descentralització i arribada
(també dels veïns) a barris i espais
menys coneguts.
Aquest aterratge al territori del
Pla Estratègic de Turisme 2020, segons fonts dels responsables, té un
horitzó a curt i a mig termini, però
ja va més enllà dels grans focus
clàssics del turisme a Gràcia com el
Park Güell o la plaça del Sol i planteja estudis, diagnòstics i avaluacions sobre les motivacions dels turistes d’arribar als mercats o sobre
la relació del comerç de Gràcia amb
els passavolants i planteja ﬁns i tot
projectes turístics participatius (vegeu quadre resum).
El document, que recull accions
en marxa com el pla d’usos, l’ordenació de terrasses o el pla de paciﬁcació de places, aclareix que també hi ha lloc per a la contenció amb
sancions, per exemple, amb la intensiﬁcació de les inspeccions vinculades a l’ús de l’espai públic i vol
estar amatent als efectes sobre el
comerç local que es puguin produir
en els primers mesos de l’obertura
de Casa Vicens.

Les obres d’arrenjament sobre Baixada de la Glòria van començar al gener. Foto: A.B.

Principals mesures
• Bones pràctiques sobre la conducta dels visitants en festes vinculades a la cultura popular de Gràcia.
• Estudi sobre la motivació i l’impacte dels visitants a
Festa Major, places i mercats
• Intensiﬁcació de les activitats d’inspecció, control i sanció de les normatives i ordenances vinculades a l’espai
públic i l’activitat turística del districte.
• Estratègia de comunicació per fomentar l’accés dels veïns a les parts altes de Gràcia.
• Avaluació dels efectes de l’activitat turística i els ﬂuxos
de visitants
• Gestió dels efectes sobre el comerç local que es puguin
produir a partir de l’obertura de la Casa Vicens.
• Diagnòstic sobre la relació del comerç de Gràcia amb els
passavolants i la població ﬂotant del districte.
• Reforçar la relació del districte de Gràcia amb Collserola
• Actualització i difusió de la ruta de memòria històrica
de Gràcia
• Projectes turístics participatius

Foto: Montserrat Torres

Carles León

D

El pla de turisme coexistirà amb
el pla estratègic del Park Güell, que
aquest dimecres s’ha presentat
en el consell de barri de la Salut
ja tancat a 196 propostes, 18 més
que les plantejades des de l’Ajuntament el novembre de 2017 i que
són les que han introduït els veïns
en el procés participatiu de la passada tardor. “Hi va haver més de 50
aportacions però 18 són les que tenen un capítol especíﬁc”, apunten
fonts municipals. Entre aquestes
noves propostes, la mobilitat de la
zona serà sens dubte el debat central, com han estat al consell de
barri les protestes amargues dels
veïns en relació a l’enquistat conﬂicte dels taxis al carrer Olot.
En aquest sentit, el regidor de
Gràcia, Eloi Badia, ha llistat algunes primeres accions com l’estrena de la Casa Pere Jaqués per al
lliurament del concurs de punts
de llibre de Sant Jordi o les obres
de nou accés a la Baixada de la
Glòria. No obstant això, després
de dues hores i mitja de consell de
barri, Badia ha admès que l’aplicació d’accions no ha estat prou àgil.
“Hem baixat el ritme al Park Güell;
de gener a maig hauríem d’haver
seguit fent passos”, ha assumit.

•

iumenge 20 de maig vam
celebrar el 21è aniversari
de la primera actuació de
la colla. En un dia ple d’activitats, els grallers i tabalers de la
colla van despertar la Vila amb
les tradicionals matinades a les
8.00h del matí. Des de la Plaça
del Sol, juntament amb les colles convidades, Capgrossos de
Mataró i Nens del Vendrell, ens
vam dirigir cap a Plaça de Vila,
realitzant el tradicional pilar
de 5 al carrer Xiquets de Valls.
Tot seguit, pilar de 4 caminat
ﬁns al centre de la plaça per iniciar l’actuació. A les 12.00h del
migdia, vam iniciar la primera
ronda alçant un 3d8 que es va
mostrar sòlid en tot moment.
En segona ronda, el plat fort del
dia, l’estrena del 7d8. Després
d’un peu desmuntat, el castell es
va bastir i es va aconseguir descarregar, tot i mostrar-se tremolós en bona part de l’execució.
D’aquesta manera ens apuntàvem el primer castell de 8-i-mig
de l’any. Finalment, en tercera
ronda vam completar el cinquè
4d8 de la temporada. Per tancar
l’actuació vam fer un pilar de 5 i
quatre pilars de 4. Les activitats
van continuar a la Plaça Manuel
Torrente, celebrant un dinar de
colla i un concert amb el grup
Albercocks.

•

Breus

Els punts
d’atenció a les
dones uniﬁquen
atenció telefònica
Els Punts d’Informació
i Atenció a les Dones
(PIAD), que a Gràcia hi ha
a la plaça de la Vila, han
uniﬁcat des del passat
14 de maig el número de
telèfon del servei. Fins
ara cada centre tenia
un numero diferent de
telèfon i amb uns horaris
d’atenció molt reduïts. El
nou servei de telèfon és
el 936 197 311, en horari
de dilluns a divendres de
9 a 14 hores i de dilluns a
dijous de 16 a 19 hores.

Societat
L’Ajuntament suspèn llicències
al passatge Conradí per unir-lo
amb l’interior d’illa del Claror
El Districte treballarà durant un any en una modiﬁcació del PGM que contempla
la connexió des de Sicilia per darrere de les cases ﬁns als espais d’estada interns

El Camp
de’n Grassot
carrer Còrsega

carrer Sardenya
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carrer Sicília
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Ptge. Conradí

carrer Rosselló

Albert Balanzà

Més de 2.300
visitants a Casa
Vicens en la diada
de Santa Rita

La diada de Santa Rita,
per primera vegada amb
Casa Vicens ja oberta
com a casa museu, s’ha
celebrat aquest dimarts
amb una aﬂuència de
2.391 persones -entre les
quals el president Torra-,
que han pogut accedir de
manera lliure tant a l’espai
museístic com a l’església
de les Paüles, on encara hi
ha la imatge de Santa Rita
almenys un any més. Casa
Vicens encara treballa
per adequar un espai per
Santa Rita al jardí.

A

l Camp d’en Grassot hi
ha pocs moviments de
peces que obliguin a
modiﬁcar el Pla General
Metropolità: hi ha en
marxa l’Hotel 1882 a l’antiga
Henkel, s’han arranjat els jardins
d’Antoni Puigverd i totes les mirades se centren en l’aixecament
del mercat provisional de l’Abaceria al passeig de Sant Joan, un cop
la Sedeta ja es va sotmetre a una
forta reforma de la plaça interior
en el mandat passat.
Però hi ha un petit passatge que
no segueix els paràmetres dels
molts que hi ha al barri (Grassot,
Alió...) perquè parteix d’una punta i no del mig: és el passatge
Conradí, a la cantonada de Sicília
amb Rosselló. És l’històric carrer
d’en Peus, per a alguns historiadors el carrer més antic de l’Eixample i sens dubte un record de
l’antiga barriada del Poblet.
L’Ajuntament, fent un primer
pas d’un debat generat sobretot
des de principis de 2017, acaba
d’aprovar ara fa una setmana la
suspensió de llicències per impedir la tramitació de plans urbanístics o d’ediﬁcació d’obra nova amb
la idea de projectar una connexió
entre l’actual solar de les tres ca-

L’entrada al passatge Conradí, amb les pistes del Claror a l’interior d’illa i la possible connexió futura. Foto: A. B.

Mitja dotzena de veïns en dos
trams sense sortida. El passatge
Conradí és una entrada gairebé
imperceptible en el creuament
de Sicília amb Rosselló. També té
oﬁcialment un tram amb entrada
per Sardenya, però sense cap
habitatge, només un celobert.
La història de casetes baixes del
passatge registra en els últims
anys un estrany incendi a l’actual
solar enderrocat del número 1 i
l’Ateneu Popular de l’Eixample
que hi havia al número 5-7.

ses que es van enderrocar a tocar
de Sicília i els espais d’estada que
hi ha en els accessos en el interior
d’illa de l’Esportiu Claror.
El Districte, segons han apuntat fonts municipals, treballa amb
un plantejament que es concretaria amb una modiﬁcació del PGM
que permetria reconstruir aquesta cantonada de manera enretirada ﬁns al punt que es generés un
passadís per darrere de les casetes
baixes i amb suﬁcient espai per evitar les pistes de bàsquet del Claror.
L’objectiu és unir Sicília i Sardenya
aprofitant aquest ramal extra de
Conradí i el passatge d’accés a l’interior d’illa des de Còrsega cap al
Claror. També així s’eixamplaria
l’espai de passeig i estada que ara
es concentra en pocs metres quadrats dins de l’illa.

•

A. B.
el report

Bons pedagogs V
per a les aules
d’extensió
universitària
L’entitat ja prepara la segona temporada
de conferències amb seu a la Violeta

an arrencar l’any passat a la
Fundació Pere Tarrés amb
una conferència de l’etern
alcalde de Girona i exconseller
Joaquim Nadal, i ﬁns aquest juny, ja
a la Violeta, hauran programat una
vintena d’actes. És l’aula d’extensió universitària a Gràcia, una entitat sense afany de lucre que agrupa uns setanta socis amb la missió
de buscar “bons pedagogs” que tractin tota mena de temàtiques. Així ho
expliquen la Rosa, presidenta de
l’aula a Gràcia, la Maria Dolors i la
Lídia a aquest setmanari.
Avui la sala gran del centre cívic
és plena per escoltar l’historiador i
escriptor Josep Maria Solé i Sabaté,
que exposarà una tesi de títol clar:
La Història explica el difícil present de
Catalunya. Sabaté llueix un llaç groc
al pit i té un record per a un alumne

La sala gran de la Violeta, plena, escoltant Soléi Sabaté, aquest dimarts. Foto: A. B.

seu que ara és a la presó (“L’Oriol em
diu que us digui: he estat bon estudiant, professor correcte i ara sóc
bona persona”). I entra en matèria
sota una màxima: “explicar història
contemporània és com tocar vidre
de bohèmia”. Fets. El públic, amb

memòria, li agraeix.
Enguany encara hi haurà dues
xerrades més: Les llàgrimes de
Mesopotàmia, amb l’arqueòleg
Felip Masó (5 juny) i El desenvolupament i transformació de Gràcia,
amb Josep M. Contel (19 juny).

•

Societat
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El pregó de l’il·lustrador i
graﬁter Txiki Trepax arrenca
15 dies de Festa Major al Coll
Les barraques, amb els clàssics La Banda del Panda, i el Coll Reggae al mirador Joan
Sales segueixen destacant, però sobresurt també una exhibició de Melbourne Shuﬄe

els
principals
actes

2 de juny
Pregó a càrrec de Txiki Trepax,
il·lustrador. Parc Creueta 20 h
Ball de Festa Major. Orquestra
Parﬁls. Parc Creueta. 22 h
7 de juny
Inauguració expo homenatge al
dibuixant Àngel Garcia. Centre
cívil El Coll. Fins al 30 de juny
8 de juny
Sant Vinet. Cercatasques. Parc
Creueta. 19 h

A. B.

L

a Festa Major del Coll segueix guanyant pes amb
els anys i aquest dissabte
(20.00 hores) arrenca una
programació de tres setmanes amb el pregó de l’il·lustrador i
graﬁter Txiki Trepax (Barcelona,
1965), un dels pioners del graﬁt a
la Barcelona dels anys vuitanta,
que estarà acompanyat del coet
d’inci que llançaran la Malèﬁca
del Coll. Aquest primer cap de setmana es completarà amb un sopar de germanor i ball amb l’Orquestra Parﬁls, i la cursa popular
de l’endemà diumenge.
El gruix de la Festa Major arribarà, però, el segon cap de setmana, on sempre destaquen les barraques al Parc de la Creueta del
Coll, enguany amb grups repetidors com La Banda del Panda. La
primera nit de barraques serà di-

Un dels treballs de l’il·lustrador Txiki Trepax. Foto: Web Txiki Trepax

vendres, amb el clàssic cercatasques de Sant Vinet a mitja tarda i
els concerts de Kubiks, Sybarites i

Balkumbia, i la segona nit, a més
de La Banda del Panda, també hi
seran els Vadebò. Abans hi ha la

tabalada i el correfoc i una exhibició del ball Melbourne Shuffle
que promet ser un dels atractius
d’aquesta Festa Major. “No us
perdeu les batalles un contra un
d’aquest ball modern amb música electrònica”, recomana el programa oﬁcial. L’endemà diumenge
es farà el festival Fem-ho fàcil amb
música reggae.
El tercer i últim cap de setmana sobretot té com a element més
destacat el Coll Reggae Sound
System (dissabte a les 21 h) amb
una versió per a infants a primera
hora de la tarda. Totes dues activitats es faran, com sempre, al mirador de Joan Sales. L’últim dia,
diumenge 17, hi haurà una cercavila de gegants des de la plaça Salvador Allende, un concert
d’havaneres amb el grup la Mar
Salada al Parc de la Creueta i tot
seguit la traca ﬁnal de Festa Major
que acomiadarà els quinze dies
d’activitats.

•
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Concert de barraques amb
Kubiks, Sybarites i Balkumbia.
Parc Creueta. 22 h
9 de juny
Exhibició de Melbourne
Shuﬄe. Parc Creueta. 19 h
Tabalada i correfoc. Parc
Creueta i plaça Mons. 19.30 h
Concert de barraques amb La
Banda del Panda i Vadebò. Parc
Creueta. 22 h
16 de juny
Coll Reggae Sound System.
Mirador de Joan Sales. 21 h
17 de juny
Havaneres amb La Mar Salada
i traca ﬁnal de festa. Parc
Creueta. 20 h
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Societat

El CNL arrenca el
cicle de xerrades
sobre Pompeu Fabra

Gràcia Solidària estrena
a la ﬁ local al carrer Robí

També es presenta una novel·la
gràﬁca a la ‘biblio’ Jaume Fuster

Cinc de les 18 entitats de la plataforma utilitzaran l’espai, on
hi havia l’escola de música de l’Orfeò, també com a seu oﬁcial

Albert Balanzà

L
El monument a Pompeu Fabra a plaça Lesseps. Foto: Arxiu

A. B.

E

l Consorci de Normalització Lingüística de
Gràcia i Sarrià arrenca el pròxim 5 de juny (19h)
el cicle d’activitats sobre Pompeu Fabra amb motiu de l’Any Fabra amwb una primera xerrada al casal
Cardener a càrrec de Jordi Manent. Dos dies després,
el 7 de juny, a la biblioteca Jaume Fuster tindrà lloc
la presentació de la novel·la gràﬁca Pompeu Fabra,
l’aventura de la llengua, editada per Rafael Dalmau,
amb il·lustracions d’Oriol Garcia Quera i guió de
Gemma Pauné.

•

a plataforma d’entitats
Gràcia Solidària ja té local al número 18 del carrer Robí, on hi havia abans
l’escola de música de l’Orfeò Gracienc, un espai en entresol
que havia quedat en desús fa anys
després de les reformes que va fer
l’entitat i algunes queixes que havien fet els veïns.
La nova seu de Gràcia Solidària,
propietat de l’Orfeò però que sufragarà com a lloguer en bona part el
Districte, s’ha estrenat aquest dimecres en una petita festa d’inauguració i servirà d’espai de treball
de les 18 entitats de la plataforma,
zona de magatzem i de reunions.
També cinc entitats la utilitzaran
com a seu oﬁcial particular (Ajutsí,
Sos3, Familia de Hetauda, Cultivalia
Senegal i Jin-Pan).
El president de Gràcia Solidària,
Frederic Callís, ha fet una lectura
molt positiva de la posada en funcionament després del cert desengany que va suposar el no de

Socis i amics de Gràcia Solidària, aquest dimecres al nou local. Foto: Cedida

l’Ajuntament a instal·lar-se en l’antic CAP del carrer Quevedo -on ara
hi ha el Banc Expropiat. “Ara podrem treballar conjuntament de
manera efectiva”, ha apuntat.
La posada en marxa del local,
segons Callís, també ha estat possible pel suport logístic del Banc
de Recursos, que ha subministrat
material informàtic i mobiliari.

Gràcia Solidària, en conjunt, continua tenint el concurs de fotograﬁa i la ﬁra solidària com a principals activitats externes a Gràcia,
però en els darrers mesos ha arribat a acords signiﬁcatius amb el futur Hotel 1882 per fer els vermuts
solidaris i aquesta setmana Casa
Vicens li ha cedit els guanys en roses i espelmes per Santa Rita.

•

Documents
Bicentenari: recta final

L’Independent de Gràcia
25 de maig de 2018

El Bicentenari de la Festa Major de Gràcia arriba a la seva ﬁ. La Fundació ha fet el seu comiat
particular amb un acte dimarts en agraïment a totes les persones, entitats i empreses amb les quals
ha pogut tirar endavant el projecte. També ha revelat l’espectacle sorpresa amb què tancaran 12
mesos d’activitats culturals: un màpping a la façana del Districte en homenatge a la Festa Major,
al Bicentenari i a l’art efímer amb diversos passis al llarg del cap de setmana. També tindran lloc a
la plaça de la Vila els dos espectacles que es van anul·lar pels atemptats de l’agost: els concerts de
Sirex i Mustang i les cançons de la Trinca. “El Bicentenari s’ha caracteritzat per la transversalitat,
la creativitat i l’elevat nombre de participació”, ha assenyalat la presidenta de la Fundació Festa
Major Carla Carbonell, destacant les 120.000 persones que han passat per l’envelat en quatre mesos.
En aquest sentit, Eloi Badia, regidor del Districte, ha assegurat que la Festa Major és “altament
democràtica pel lloc que es dóna a l’espai públic”. Text: Paula Erill. Fotograﬁes: Josep Maria Contel
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Breus

El nou equip
acidH d’Handbol
Claret debuta
amb victòria

El passat cap de setmana
es va presentar el nou
equip special Handbol
Claret Gràcia-acidH, que
va tenir el debut somiat
després de derrotar
l’equip del Bellissens.
Aquest nou equip creat
a Gràcia s’uneix a l’equip
de bàsquet dels Lluïsos de
Gràcia i al de futbol del CE
Europa com els tres equips
inclusius al barri. Tots
tres ja formen part de les
seccions Specials Olympics
dels respectius clubs.

El Gràcia FS es
jugarà l’ascens
en l’última
jornada de lliga
L’última jornada de lliga
serà un cara o creu per les
aspiracions d’ascens del
Gràcia FS. La 26a jornada
començarà amb els
graciencs fora de la zona
d’ascens amb 45 punts, un
punt menys que el Club
Esportiu CCR, que ocupa
la segona plaça amb un
punt més que els taronges.
Diumenge, a 2/4 de 7 de
la tarda, els dos equips es
veuran les cares, en un
partit a cara o creu on
els graciencs intentaran
mostrar tota la seva
potència ofensiva davant la
millor defensa de la lliga.

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 34
CE Europa 1 - 1 UE Sants
1. Barça B ........................... 74 punts
4. Europa............................60 punts

2a Divisió Nacional Femenina
Jornada 25
CE Europa 3 - 1 CF Sporting Mahón
1. FC Barcelona B ............. 63 punts.
6. Europa .......................... 43 punts.

Esports
‘Capi’ Cano: “Hem fet
un any de notable i no
ens posarem límits”
El capità ha renovat un any més i entrarà al podi de jugadors
amb més partits defensant la samarreta escapulada

Albert Vilardaga.

“He parlat amb el
nou entrenador
i m’ha transmès
molta il·lusió”,
explica el capità

D

esprés d’acabar la seva
novena temporada defensant la samarreta de l’Europa, Àlex Cano, el capità
escapulat, ha renovat una
temporada més i encara la recta ﬁnal de la seva recuperació abans de
marxar de vacances.
Com estàs de la lesió?
He patit una fascitis plantar, vaig
començar a tenir molèsties el mes
de gener, però vaig decidir no parar, ﬁns que la lesió es va fer més
greu i després del partit contra el
Sant Andreu vaig decidir parar i
fer net. Ara estic millor, estic fent
un bon tractament i em noto bé.
Satisfet amb la renovació?
Encantat, tot el que sigui Europa a
mi em dóna la vida, em sento com
a casa, em fa molta il·lusió, em sento estimat pel club pels socis i això
fa que temporada rere temporada
vagi renovant.
Ets el quart jugador amb més
partits de la història de l’Europa
(293), et faria il·lusió arribar a ser
el primer?
I tant, segurament també és un
dels motius de la meva renovació.
És molt maco arribar a ser recordat en algun lloc, en el meu cas a
l’Europa, on vaig arribar amb 20
anys i ara en tinc 30. Que el meu
nom estigui vinculat a la història del club és un repte molt illusionant.

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

Primera Catalana Masculina (G1)
Jornada 30
CB Ripollet 76 - 77 Safa Claror
Lluïsos de Gràcia 72 - 60 UE Sant
Cugat B
1. CB Ripollet ............................. 27-3
2. Lluïsos de Gràcia...................26-4
12. Safa Claror ..........................11-19
Promoció d’ascens
25/05 (21:00h) Lluïsos de Gràcia CB Castellar
Promoció de descens
26/05 (19:00h) Safa Claror - CB
Roser B

per sota dels equips que han acabat al playoff, però hem competit ﬁns al ﬁnal i l’equip ha donat
la cara.
Àlex Cano al centre Nytta Sport on està fent la recuperació. Foto: Cedida

Ja s’han comunicat sis baixes,
t’agradaria que l’equip tingués
més continuïtat?
Sí, clar que m’agradaria, però tots
els equips pateixen canvis. Quan
hi ha un canvi d’entrenador, com
en el nostre cas, encara hi ha més

canvis, però espero que aviat comencin a renovar més companys.
Quina valoració fas de la temporada?
La temporada penso que és de notable. Crec que estàvem un graó

Ones de xoc per accelerar la
recuperació. El capità Cano
s’està recuperant d’una fascitis
plantar al peu dret, al centre
d’electroestimulació Nytta Sport,
situat al carrer Aribau, número 225.
Segons els especialistes es tracta
d’una lesió lenta de recuperar i se li
està aplicant un tractament d’ones
de xoc per mirar de retallar plaços.

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 30
CB Castellar 81- 68 UE Claret
1. AESE ....................................... 25-5
8. UE Claret...............................15-15

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 30
Sant Ignasi A 50 - 47 Lluïsos de
Gràcia
Safa Claror 56 - 50 CB Balaguer
1. Joventut Les Corts B .............24-6
9. Lluïsos de Gràcia ................ 14-16
11. Safa Claror.......................... 14-16
Promoció de descens
26/05 (18:00 h) Safa Claror - CB
Sant Just A

Entens que l’afició hagi acabat
amb una sensació agredolça?
Ho entenc, i és normal, però vull
transmetre tranquil·litat, perquè
penso que les coses s’estan fent bé,
tornarà a haver-hi bon equip i la
gent tornarà a estar compromesa.
Has pogut parlar amb el nou entrenador
Sí, he parlat un parell de cops amb
ell i ha anat molt bé. Transmet molta il·lusió, té les coses clares, que és
important, coneix la casa, coneix el
club, que són aspectes importants i
crec que pot fer un bon paper.
L’objectiu serà el playoﬀ ?
Aquest any l’objectiu era fer la millor temporada possible sense posar-nos límits. Els jugadors sempre som ambiciosos i mirem cap
amunt, així que et diré que sí.
Què farà el CapiCano a l’estiu?
Primer vaig al Mundial de Rússia i
després marxo a Califòrnia.

•

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 25
Gràcia FS 6- 1 FS Castelledefels A
1. FS Santpedor ......................... 50p.
4. Gràcia FS ............................... 45 p.
Jornada 26
27/05 (18:30h) Esportiu CCRGràcia FS

Primera Divisió Femenina

ESCACS
Nacional - Divisió d’Honor

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.

Esports
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Els Lluïsos busquen un
lloc a la ﬁnal a quatre

Forasté i Daura,
amb la selecció
catalana femenina

L’equip masculí i el femení del Safa Claror hauran de jugar
la promoció de descens, contra el Roser B i el Sant Just

El partit es jugarà divendres a
Girona i les entrades valen 8€
A. V.

S

A. V

L

a UE Horta i el CB Castellar
seran els rivals dels Lluïsos
de Gràcia a l’eliminatòria
prèvia d’accés a la final a
quatre de Primera Catalana
i que asseguraria l’ascens a Copa
Catalunya. Aquesta fase prèvia es
disputa en format de triangular
aquest divendres, dissabte i diumenge. El conjunt de Carles Rofes
s’estrenarà divendres, a les 9 de la
nit, a la plaça del Nord, contra el CB
Castellar i el segon partit el disputarà dissabte, a 2/4 de 8 del vespre,
al camp de la UE Horta.
Els tres equips han quedat en segona posició dels seus respectius
grups, de tots tres, els graciencs
són els que han acabat amb un millor balanç, 26 victòries i 4 derrotes. El CB Castellar ha acabat amb
un balanç de 23-7, mentre que la UE
Horta és el que ha acabat amb un
pitjor balanç, 22 victòries i 8 derrotes. A més a més, els de Carles
Rofes, afronten les fases havent

La UE Horta i el CB Castellar, rivals dels Lluïsos de Gràcia. Foto: Cedida

guanyat les últimes 12 jornades de
forma consecutiva, i fa més de tres
mesos que no coneixen la derrota.
A Primera Catalana, hi ha dos
equips que ja han acabat la temporada i han complert amb els objectius, el sènior masculí de la UE
Claret i el femení dels Lluïsos de
Gràcia, que han aconseguit la salvació. En canvi, al Safa Claror encara
ha de fer els deures a la promoció

de descens, en categoria masculina i femenina. L’equip masculí, entrenat per Bernat Devant, jugarà
contra el CB Roser B amb el factor camp en contra, i l’equip femení, dirigit per Arnau Creus, ho farà
contra el CB Sant Just, amb el factor camp a favor. Les dues eliminatòries es jugaran al millor de tres
partits i començaran aquest cap de
setmana.

•

is anys després del seu últim partit, la selecció
catalana absoluta femenina tornarà a disputar un partit amistós, en aquest cas a Fontajau
(Girona), contra la selecció de Montenegro, el
divendres dia 25. Una de les onze escollides per
defensar els colors de la selecció catalana és la pivot,
Míriam Forasté, actual jugadora de l’Al-Qázeres, de la
màxima divisió espanyola, i que va començar a jugar a
bàsquet als Lluïsos de Gràcia, ﬁns que als 12 anys es va
incorporar a l’UB Barça.
A la banqueta, el seleccionador serà el nou entrenador del Mann Filter de Saragossa, Fabián Téllez, i al seu
costat s’asseurà Bernat
Canut i Ricard Daura,
que actualment és el sotsdirector de l’àrea de seleccions de la Federació
Catalana, i que també té
un passat molt vinculat
al bàsquet gracienc, va
ser jugador del CB Vall,
i entrenador de La Salle
Gràcia.
El preu de les entrades és de 8 euros, i el partit es
podrà seguir per televisió a través de les televisions locals, al canal 159 de Movistar+ i en streaming a laxarxa.cat.

La jugadora
va començar
a Lluïsos i el
tècnic a La Salle

•
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Cartes al director
Editorial

Ull de
dona

La inevitable mediació

Calen dades per mesurar
el nostre turisme

E

l pla de turisme de Gràcia va començar a fer-se necessari en el
mandat passat, quan els vilatans van descobrir que ja no era un
fet gens aïllat trobar-se amb turistes més enllà de la plaça del Sol o
del Park Güell sinó que hi havia primers exploradors que s’endinsaven
habitualment pels carrers secundaris a la descoberta de les places o
que feien córrer les primeres maletes de rodes pel carrer Gran. No fa
pas tant, o almenys no fa més de vint anys. Tot ha canviat. Barcelona
va esclatar amb els Jocs Olímpics i Gràcia hi va anar al darrere amb
un temporitzador endarrerit però preparat per activar la càrrega expansiva ﬁns a qualsevol racó dels nostres cinc barris. Aquest pla de
turisme, ﬁnalment, ara que els turistes campen pels carrerons, places i mercats, que ja tenen no només el Park Güell sinó també la Casa
Vicens, ha ﬁxat des de fa pocs dies 40 mesures que haurien de ser
efectives per a un futur de contenció, d’interrelació sana entre veïns i
passavolants, i ﬁns i tot de descentralització encara més potent. El pla
també fa una lectura àmplia del turista, amb aires stendhalians, també per al veí que vol conèixer millor el territori on viu.
Des d’ara ﬁns al 2020, en aquest pla de turisme de Gràcia que és la
concreció del Pla Estratègic de Turisme de ciutat, volem saber: què
motiva els turistes a venir a Gràcia i a passejar-se per mercats, places
o Festa Major, què volen de nosaltres més enllà de la Gràcia nocturna o la Gràcia dels hòstels, què fem conjuntament amb aquells que no
només esdevinguin turistes puntuals sinó veïns en un districte que
sempre ha estat permeable al nouvingut –sobretot europeu... També
volem saber: quin interès real tenen els veïns a viure en un model
de barri que contingui els efectes del turisme, quin espai queda per
a la introducció de l’economia solidària o de la memòria històrica
en aquest discurs... Ho volem saber més enllà de la lògica política de
l’equip de govern de torn. No volem ser ni entusiastes ni pessimistes,
ni apocalíptics ni integrats. Volem tenir dades, que siguin públiques,
i seguir observant amb els nostres ulls quin ús fa el veí i el visitant de
l’espai públic.

Si bé hem començat el camí de la normalització institucional amb la investidura
del President, el panorama subsegüent del
full de ruta em sembla farcit de diﬁcultats.
Primer, pel nombrament de Consellers del
Govern; segon, per la diferència de criteris
amb els graus de retirada del 155 i per últim, la forma de reperesentació exterior de
Catalunya.
Sí, ja sabem que unes noves eleccions seria
el bàlsam de tornar a la casella de sortida i
començar de nou, però amb el perill de que
tot quedés igual. Catalunya no es pot permetre viure eternament en periode electoral, ni econòmicament ni socialment.
Es aquí on creiem obligat a acudir al remei
de la mediació, aplicada històricament en
aquets casos, en el nostre món civilitzat.
No serà fàcil trobar els interlocutors o mediadors que acceptin les dues parts, però
la necessitat obligarà a acudir als òrgans
internacionals, tard o d’hora, abans de que
poguessim prendre mal.

Compromís= pressupost
Conxa Garcia

Q

J.V. Muntadas

•

Dimarts van coincidir a Gràcia d’alguna o altra manera un bon
gruix del Govern en les diferents facetes que ara té: el president Quim Torra creuava Príncep d’Astúries per visitar Casa
Vicens en ple dia de Santa Rita, el conseller de Cultura a l’exili
enviava un missatge en vídeo als festers en l’acte oﬁcial de cloenda del
Bicentenari i en un vídeo posterior el president Carles Puigdemont protagonitzava l’inici de la repassada dels moments d’aquesta edició dels
200 anys de festa. Mira que n’han passat, de coses...
El
dependent

Què en
penseu
de
l’increment
de persones
que dormen
al carrer a
Gràcia?

Fe d’errates. En el número 711, en la notícia
referent al tancament de la històrica botiga Novedades el proper mes de setembre, el
text la ubicava a Torrent de l’Olla quan la seva
adreça correcta és Travessera de Gràcia, 321.

uan surt aquesta columna ja s’ha
celebrat la Manifestació del 16 de
Maig, convocada a totes les ciutats de l’estat, per exigir els 200 milions
que havien estat acordats per gestionar les 243 mesures de les Polítiques
de Violència de Gènere, per la ministra
“d’igualtat” Dolors Montserrat, que corresponen a un 0,04% del pressupost i
constaven en el Pacte d’Estat contra la
Violència de Gènere. Els últims 15 anys,
s’ha assassinat més de 900 dones (dades

A les mobilitzacions és
fàcil posar-se un llaç
lila i després retallar el
ﬁnançament a la meitat
oﬁcials), hi ha d’altres dades que denuncien gairebé el doble de feminicidis per
violència masclista, però es veu que no
és suﬁcient per acomplir un acord, que
és de mínims. El que passa és que es tenen d’altres prioritats, com augmentar
el pressupost de Defensa a 819 milions
(+ 10,7% respecte l’any passat). No es pot
consentir que els drets de totes quedin
relegats a l’últim lloc. Per acabar amb la
xacra dels assassinats de dones cal fer
canvis estructurals i invertir recursos. La
Plataforma i les associacions signants del
manifest no volen claudicar ﬁns a aconseguir totes les seves reivindicacions. És
fàcil davant una mobilització massiva de
dones posar-se un llaç lila i després retallar el ﬁnançament a la meitat. Les convocants i nosaltres ens hi afegim, preguntem al govern de l’estat, quin preu té la
vida de les dones?

•

David Gandoy
veí

Pedro López
Amo restaurant Sporting

Marina Collado
recepcionista d’hotel

David Cabo
enginyer

L’ increment de gent dormint al carrer és perquè no es potencia la creació de llocs de treballs des de les
administracions dels Ajuntaments i
això empobreix a la societat. A més,
han augmentat molt els preus dels
lloguers de pisos.

Crec que la gent que dorm al carrer
és gent que mai ha volgut treballar i
arriba l’hora de la veritat i no tenen
casa. Els bancs són uns lladres i foten als que estan fotuts, però gràcies
a ells tenim diners.

És extremadament injust que una
persona es vegi privada d’un dels
seus drets fonamentals com és el
dret a l’habitatge digne. Em sap
molt de greu veure que hi ha més
gent al carrer. Cal posar més atenció en la desigualtat i, potser, tractar-ho a petita escala.

És un problema que ens afecta a tots.
Hem de tractar-ho com a societat,
des de la part més humana per intentar comprendre aquesta desigualtat. I encara que de vegades intentem fer veure que no passa res,
el problema segueix existint i hem
d’analitzar-lo des de l’arrel.

per Paula Erill

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

Edita: Associació Cultural L’Independent de Gràcia. President d’honor: Joan Cervera. President: Jordi Fortuny.
Director: Albert Balanzà. Redactora en cap: Silvia Manzanera. Redacció: Albert Vilardaga, Carina Bellver, Clara
Darder, Meritxell Díaz, Paula Erill, Ignasi Fortuny, Èric Lluent, Òscar Mejías i Mar Romero. Col·laboracions:
Albert Benet, Enric Borràs, Jordi Borràs, Xavier Borràs, Lluís Bou, Conxa Garcia, Ernest Cauhé, Ramón Casalé,
Josep M. Contel, Àngel Garreta, Luis Ángel Fernández Hermana, Pere Martí, Joan Millaret, Víctor Nubla, Sara
Reñé, Roger Rofín, Josep A. Torralba, Ricard Valentí i Rafael Vallbona. Maquetació: DBcoop, sccl (Marta G. Bravo
i Sergi Lou). Disseny web: Jordi Collell. Publicitat: Héctor Jiménez (692 601 263) publicitat@independent.cat.
Imprimeix: Indugraf Oﬀset, S.A. 8.500 exemplars.
Amb la
Dipòsit legal: B-32.478-00. Sol·licitat control PGD
col·laboració:

Opinió

L’Independent de Gràcia 11
25 de maig de 2018

Opinió convidada

La
setmana

Fem Mercat a Vallcarca

¿Una ucronia?

Amb el Fem Mercat, fem
més barri que mai

Carles Camps

P
L

a iniciativa que aplega més d’una desena d’entitats
del Coll i Vallcarca ja porta dues edicions i prepara una tercera pel proper 16 de juny. El Fem Mercat
és un espai de trobada veïnal que tant el passat 16 de
setembre com el 7 d’abril d’enguany va aplegar centenars de veïnes a la placeta del metro de l’avinguda de
Vallcarca. Amb aquesta iniciativa es vol potenciar un
model de consum ecològic, just, sostenible i de proximitat i també promoure l’agricultura local i de temporada.
Fins ara ha comptat amb una quinzena d’estands de productors/es alimentaris/es de la pròpia ciutat i comarques properes, i a banda d’activitats lúdiques per infants
també ha acollit diversos punts d’intercanvi de coneixements i serveis com ara xerrades en l’espai de debat veïnal i tallers relacionats amb l’alimentació, el reciclatge,
el consum responsable i les pràctiques comunitàries.
Les dues primeres edicions del Fem Mercat s’han dinamitzat gràcies a l’equip tècnic de la Societat Catalana
d’Educació Ambiental, entitat que gestiona l’Aula
Ambiental Bosc Turull, i del grup impulsor del Fem
Mercat a Vallcarca format per diversos col·lectius i entitats del barri de Vallcarca (Assemblea de Vallcarca, AFA
Montseny, AMPA Farigola, la cooperativa de consum
Trementinaries, el grup de consum Valldures, col•lectiu
Volta, Observatori de Vallcarca, Aula Ambiental Bosc
Turull, Grup de Compostatge Comunitari del Bosc
Turull, SCEA, Més Fresques que un enciam, Ateneu
Popular de Vallcarca, Associació A través del mirall, CDR
Vallcarca Penitents El Coll i La Salut i Ruderal Habitatge
Cooperatiu a Vallcarca). El Fem Mercat ha tingut la virtut d’unir molts col·lectius i veïnat molt divers i intergeneracional tant en la preparació com en el transcurs
de l’esdeveniment i el grup organitzador ja prepara una
nova edició prevista pel proper dissabte 16 de juny.En
aquests darrers mesos i ﬁns aquesta mateixa setmana ha
impulsat amb èxit una campanya de micromecenatge a
través de Goteo per aconseguir diners per assegurar la
continuïtat del projecte.
Vist l’èxit de la iniciativa i les edicions anteriors en un
barri socialment actiu com el de Vallcarca, ha quedat palès l’interès i la necessitat de recuperar l’acció d’anar a
plaça, com autèntic punt neuràlgic de la vida econòmica i social d’un barri que en aquest cas ha vist desaparèi-

Una de les parades participants al Fem Mercat d’enguany. Foto: Facebook

Vist l’èxit de la iniciativa i
les edicions anteriors en un
barri socialment actiu com el
de Vallcarca, ha quedat palès
l’interès i la necessitat de
recuperar l’acció d’anar a plaça

xer bona part del seu teixit comercial en les darreres dècades. L’organització comparteix els valors i pràctiques
de l’Economia Social i Solidària, i en els propers mesos
aposta decididament perquè el Fem Mercat continui essent un espai viu d’intercanvi de sabors i sabers!
Link a Goteo: http://www.goteo.org/project/fem-mercat-vallcarca

•

osem que davant del “reto independentista” (com en diuen en pla belligerant), o dit amb més precisió,
davant del qüestionament de la Unidad
de Destino en lo Universal, SL, de les
elits extractives i especuladores -publicitada com a Marca España-, el PP ha
rebut pressions dels poders fàctics, amb
el rei com a portaveu, per actuar amb la
màxima contundència en pro del dogma
de la Indivisibilidad del Mercado. Posem
que això planteja alguns maldecaps, si
més no pel que fa a les aparences, als
sectors conservadors acostumats d’ençà
del 78 a moure’s per Europa ja sense la
sensació de ser uns empestats franquistes, és a dir, gent més d’Açores i Perejil
que no pas de cancelleries europees amb
pedigrí democràtic, ni que sigui només
formal. I posem que, per conjugar els interessos de les dues faccions del PP, s’ha
arribat al 155 i aplicar mà dura a canvi de no treure els tancs al carrer, que
fa lleig a Europa, una amenaça, la dels
tancs, que ha portat PSOE i Podemos a
sumar-se a la repressió per activa o per
passiva. Posem, doncs, que l’esquerra
(sic) espanyola, arronsada, s’ha prestat
a continuar fent de comparsa de la farsa
democràtica de la Transició. Posem també que, per la seva banda (la de l’extrema dreta), el C’s forma part de la conspiració antidemocràtica, via FAES. I a
partir d’aquí posem que, a canvi de no
imposar com a cap de govern un militar,
que amb uniforme “cantaria” a l’Europa
civil, s’ha deixat la situació en mans d’un
jutge afí. Sí, posem que a Espanya hi ha
hagut un cop d’estat militar sota toga en
defensa de la “Unidad Indivisible”, com
Déu, dels interessos oligàrquics, i que un
jutge aplica aplicadament les exigències colpistes. Posem-ho, encara que tot
plegat no sigui més que una ucronia.
Si aquesta ucronia és certa, per molt
que el progressisme (sic) espanyol no
ho vegi, només l’independentisme català, si no sucumbeix a la repressió, pot
salvar la democràcia de tall europeu a
Espanya, un cop ha deixat en evidència
el simulacre democràtic de la Transició
i tret els colors a la UE. Per això se’l vol
liquidar com sigui. Hi ha massa interessos creats en joc.

•
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Opinió convidada
La
setmana

Assemblea Pensionista de Gràcia / Moviment Popular de Gràcia

Gentriﬁcació a la Vila
Carina Bellver

E

ra un secret a crits que ara s’ha
evidenciat amb xifres: la Vila de
Gràcia és un dels barris més gentriﬁcats de Barcelona juntament amb
la Ribera, el Poblesec, Sant Antoni i
la zona més propera a la Rambla del
Poblenou. I això què signiﬁca? Doncs
que la Vila és víctima dels processos de
substitució de la població autòctona
per una altra de renda més elevada. O
el que és el mateix: els veïns de tota la
vida es veuen obligats a marxar d’aquí
perquè no poden afrontar els lloguers
astronòmics, fruit de la factura turística i del monstre de la hipsterització desenfrenada.
La Vila està de moda i s’encareix ﬁns
al punt que s’expulsa el veïnat que no
s’ho pot permetre. Ara ja no és només
una sensació sinó que ho adverteix el

La Vila està de moda
i s’encareix ﬁns que
s’expulsa el veïnat que
no s’ho pot permetre
primer estudi de la ﬂamant Oﬁcina
Municipal de Dades de l’ajuntament,
que ha localitzat per primer cop aquest
fenomen a la ciutat de forma tan pionera com alarmant, amb l’objectiu de
poder dibuixar polítiques de prevenció
d’una malaltia que s’estén per la ciutat
com una taca d’oli.
Però a la Vila, l’ombra allargada de la
gentriﬁcació ja deixa notar la seva fredor, que es tradueix en un canvi de fesonomia humana per una altra d’alt poder
adquisitiu, lloguers impossibles i botigues trendy. La política ja està trigant
davant d’una solució que és clara: regular el preu de l’habitatge per frenar l’encariment disparat d’un barri que s’aboca
a un gir de 180 graus sense possibilitat
de retorn i per evitar una selecció natural tan imposada com injusta.

•

Les pensions: moneda de
canvi entre el PNB i el PP

D

imecres 25 d’abril vam saber que PNB i PP havien arribat a un acord sobre l’admissió a tràmit al
Congrés de Diputats dels Pressupostos Generals
de l’Estat del 2018. El PNB donava el seu suport a
canvi que s’incrementessin les pensions un 1,6% el
2018 i segons l’IPC el 2019, endarrerir l’aplicació del Factor
de Sostenibilitat del 2019 al 2023 i incrementar el 2018 la base
reguladora de les pensions de viudetat del 52% al 56% i al
60% el 2019. Aquestes mesures s’afegeixen a les que ja estaven a l’avantprojecte de pressupostos d’increment entre l’1 i
el 3% de les pensions més baixes i la no tributació per l’IRPF
ﬁns als 14.000 euros anuals i l’increment al 54% de la base
reguladora de les pensions de viudetat. L’exempció ﬁscal no
afecta sis milions de pensionistes que ja no pagaven l’IRPF.
Com hem de valorar això? La primera consideració és que
sense les mobilitzacions pensionistes arreu de l’Estat, i particularment a Euskadi, no s’haguessin acordat. Les manifestacions han estat clau en aquest sentit. Però cal situar-les en el
context polític i és que el PP, molt debilitat, necessitava sí o sí
l’admissió a tràmit els pressupostos si no volia quedar molt
més tocat políticament i el PNB, a part que necessita l’aplicació de l’acord sobre el concert econòmic, tenia la pressió dels
i de les pensionistes basques mobilitzades de forma massiva.
Però el preu d’aquest acord és la pèrdua de la seva credibilitat política pels seus autors: el PP ha hagut d’aprovar un
increment de les pensions que posa en qüestió la seva reforma de 2013 i que es negava aprovar amb l’excusa que posava
en perill la lluita contra el dèﬁcit pressupostari. Per la seva
banda, el PNB també ha hagut de trair la promesa que no hi
hauria pressupostos mentre s’apliqués el 155 a Catalunya.
Segons el president del PNB, el no al 155 era una qüestió de
principis. Ara sembla que els principis han canviat. I mentrestant, ERC i el PDeCAT callen.
En aquest acord el moviment pensionista ha estat el convidat de pedra perquè saben perfectament que han fet un
mercadeig polític amb les nostres pensions. I que només
suspèn per dos anys l’aplicació de la reforma de les pensions
públiques impulsada pel Pacte de Toledo que té el suport de
tots els grups parlamentaris, de CCOO i UGT i de la patronal.
Les mesures aprovades tenen a més un altre objectiu: desmobilitzar i paralitzar als i a les pensionistes malgrat que no
resolen el problema estructural de les pensions públiques.
La reforma del sistema públic de pensions va ser iniciada el
1985 pel govern de Felipe González. El 1985, a iniciativa de
CiU, es va crear el Pacte de Toledo, una ponència especíﬁca
sobre pensions en el marc de la comissió pressupostària del
Congrés de Diputats. Aquest Pacte té, entre d’altres, objectius molt concrets: allargar el període de càlcul de la base reguladora de les pensions, incrementar el nombre d’anys per
cobrar el 100% de la pensió, retardar l’edat legal per jubilar-

No es pot conﬁar en una
Constitució amb la qual hi ha
presos polítics o bretxa salarial
se i baixar progressivament l’import de les pensions, pagar
les pensions amb les cotitzacions socials i no mitjançant els
pressupostos. Però sobretot, impulsar les pensions privades.
Els i les pensionistes no podem desmobilitzar-nos, encara
que CCOO i UGT i d’altres organitzacions ho intentaran, dirigint-nos cap al Pacte de Toledo o al blindatge de les pensions
a la Constitució. Però aquesta ja contempla a l’Article 50 que
“Els poders públics garantiran la suﬁciència econòmica als
ciutadans durant la tercera edat, mitjançant pensions adequades i actualitzades periòdicament. Amb independència
de les obligacions familiars, també en promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els
problemes especíﬁcs de salut, habitatge, cultura i lleure.” Ja
veiem com es garanteixen les pensions i la qualitat de vida.
No es pot conﬁar en una constitució amb la qual hi ha presos
polítics, bretxa salarial entre homes i dones, desprotecció
davant la violència de gènere, degradació de les condicions
de vida de la classe treballadora i atacs a la llibertat d’expressió i de manifestació.
La lluita per les pensions dignes segueix en plena vigència
i es resumeix en unes reivindicacions concretes: recuperació
del poder adquisitiu perdut des de 2013, cap pensió per sota
dels 1.080 €, no al copagament, no a l’escandalosa diferència
de pensions entre homes i dones, serveis sanitaris i socials
de gestió pública, pensions 100% públiques, inclusió de les
pensions dins els pressupostos. La nostra lluita no només és
per les nostres pensions sinó per les futures i per això estem
al costat de la classe treballadora en la lluita per la millora
de les condicions laborals: millors salaris i no al treball precari que afecta sobretot a les dones. El PNB ha donat oxigen
al PP però nosaltres no li donarem. El Moviment Popular i
l’Assemblea Pensionista de Gràcia defensem una República
Catalana, amb un marc laboral propi per poder dissenyar un
model de pensions públiques i que elimini les diferències entre homes i dones. Per això ara, en el marc de la lluita per la
República Catalana, continuarem la nostra mobilització contra totes les reformes del sistema públic de pensions perquè
és l’única garantia per conquerir i defensar els nostres drets.
Així, estarem el 26 de maig a la manifestació convocada per
la Marea Pensionista a les 10.30 a l’Avda de la Catedral i us invitem a unir-vos a nosaltres. L’Assemblea de Pensionistes de
Gràcia ens trobarem a les 10,15 davant la seu del BBVA.

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari

•

Agenda

L’Independent de Gràcia 13
25 de maig de 2018

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

Exposicions Actes
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. 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)
Fins al 31 de maig
Exposició Refugiats, una mirada humana. Els alumnes de l’Escola Pàlcam han
elaborat una ﬁnestra al món on hi han 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)
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 2 de juny
Exposició Contaminants hormonals.
Ecologistes en Acció presenta com la
detecció de malalties causades per
l´exposició a contaminants ambientals
afecta a moltíssimes persones que viuen
en països industrialitzats.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 15 de juny
Exposició de pintura i dibuix de Pere
Menéndez i Francisco García.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Recomanem

Divendres 25 de maig
Taller: Torneig de Ping – Pong.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia 190
– 192), a les 18h
Projecció: Homeland. Iraq any zero (2a
part), dirigida per Abbas Fadhel.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h
Espectacle: #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
Dissabte 26 de maig
Taller: Explora Commodore.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190 – 192), a les 10h
El racó dels pares. Què llegim? Taller Tot
un artista! De 6 a 10 anys. Cal inscripció
prèvia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla. 104), a les 11 h
Concert: Blues Desfass presenta el seu
nou disc Take it Easy.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h
Teatre: Antaviana, a càrrec del grup de teatre Rialles de les Corts.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h
Concert: Roger Andorrà amb
Electrogralla, projecte ﬁnal d’ESMUC.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 19h
Diumenge 27 de maig
Concert: El pot petit presenten el disc A
l’aventura!
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 17.30h
Concert de música barroca amb obres
de Henri Purcell i altres. Organitza
l’escola de música municipal Can
Ponsic, formada per 42 infants de
10 a 16 anys i amb la col·laboració de
Landesjugendbarokorchester, formada
per 25 nois i noies de 10 a 16 anys.
Parròquia de Sant Joan de Gràcia (Pl.
Virreina), a les 18h
Teatre: Antaviana, a càrrec del grup de teatre Rialles de les Corts.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h
Concert: Cloenda del Bicentenari de la
Festa Major de Gràcia.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 18h
Concert: 50 anys del Festival Folk 1968 –
2018.
CAT (Parc de la Ciutadella), a les 18.30h
Concert: Barcelona Bluegrass Jam.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 19.30h
Dilluns 28 de maig
Taller: Dona i esport. Dia internacional de
la salut de les dones.
Centre d’Atenció Primària Sanllehy (Mare
de Déu de Montserrat, 16 – 18), a les 16h

I Setmana de cine italià en el món, als Verdi Park
Dins el marc de Fare Cinema, l’Institut Italià de Cultura de Barcelona, en
col·laboració amb Istituto Luce Cinecittà i els cinemes Verdi, organitza la primera
Setmana de Cinema Italià en el Món que tindrà lloc a la sala B dels Verdi Park.
L’objectiu és promocionar arreru del m´n (amb projeccions simultànies en 100
ciutats i 100 ambaixadors del cinema) la producció cinematogràﬁca italiana de
qualitat, els diferents oﬁcis del cinema i com es realitzen. A més de la projecció de
10 títols inèdits a Espanya, la proposta inclou la presència de diferents membres
de l’equip tècnic i artístic de cada pel·lícula que parlaran del seu treball.
Fins al 27 de maig als Verdi Park (Torrijos, 49)

Trobades amb la literatura siriana: La poesía en Síria, ayer y hoy. Amb Mohamad
Bitari.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla,
104), a les 19 h

La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21h

Dimarts 29 de maig
Taller: Els menjamitjons, a càrrec de
Mosaics.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla,
104), a les 18h

Dijous 31 de maig
Taller: Uns veïns ben vius a Vallcarca. La
natura urbana.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull,
2), a les 17.30h

Concert: Sweet gipsy swing nights.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.45h

Divendres 1 de juny
Espectacle: Festa major del Coll, amb lectura del pregó, sopar de germanor i actuació musical.
Parc de la Creueta del Coll (Pg. Mare de
Déu del Coll, 77), a les 21hww

Dimecres 30 de maig
Concert: Loqueterroting Jam session/micro obert.

Concert: Eduard Casals i Jordi Fàbregas.
CAT (Pl. Anna Frak, s/n), a les 21.30h

Entitats

Divendres 25 de maig
Xerrada: Bruixes, princeses o heroïnes?
Una Perspectiva feminista sobre el cinema de Miyazaki.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 32) a
les 19 h
Divendres 26 de maig
Celebració del 25è aniversari del Taller
de Teatre del Centre amb l’espectacle
‘1/4 de segle’.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h i
diumenge a les 11 i a les 18 h
Dilluns 28 de maig
Taller: Llibrefòrum amb La casa de les
belles adormides de Yasunari Kawabata.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19.30h

Mostra ﬁns al 9 de juny.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h
Dijous 31 de maig
Presentació de la guia de salut comunitària. Organitza el Centre Cívic el Coll La Bruguera amb col·laboració dels serveis i entitats del Coll i Vallcarca.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les
18.30 h
Divendres 1 de juny Divendres 1 de juny
Concert: Cultura popular als Ateneus.
Toc d’inici.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Amb el suport de
Dimecres 30 de maig
Inauguració de l’exposició La Mirada de
Kati Horna: Guerra i Revolució (19361939). Xerrada amb María José González.
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Doble sessió a
Virreina per
la Mostra de
Films de dones

S.M.

L

a plaça Virreina, un dels
escenaris de la Mostra
Internacional de Films
de dones, acollirà el proper 31 de maig a les 21.45 h
la projecció de les pel·lícules
‘Improvisaciones de una ardilla’, de Virginia García del
Pino, i ‘La ciutat interior’,
de Iso Luengo, Jorge Moneo
Quintana, Andrea Ballesteros y
Beato. La programació de juny
i juliol presenta 23 títols de la
cinquantena de ﬁlms que conformen proposta a través de
diferents programes al llarg de
l’any. La selecció centra l’atenció en el panorama cinematogràﬁc actual però no oblida el
rescat d’autores imprescindibles de la història del cinema
nacional (Margarita Alexandre,
Cecília Bartolomé).

•

Breus

El festival
Píndoles proposa
un ‘Racó de
contes’ a Lluïsos
El Píndoles proposa tres
històries amagades per
tres racons de Lluïsos
que el públic anirà
descobrint a mesura que
entra a l’entitat. Serà
diumenge 3 de juny a les
12 h. El festival, que ha
traslladat la seu al Castell
de Montjuïc, ha deixat
a Gràcia la programació
infantil amb aquesta
proposta de titelles.

Cultura
El CAT tanca la
celebració dels 50 anys
del Grup Folk amb un
concert a la Ciutadella
Jaume Arnella, Oriol Tramvia, Pau Riba i 19 artistes més
rememoraran diumenge el primer festival folk del Maig del 68

Silvia Manzanera

E

l Centre Artesà Tradicionàrius tancarà aquest diumenge la celebració dels
50 anys del Grup de Folk,
una formació única que
va establir les bases d’un cançoner popular que s’ha mantingut
vigent fins l’actualitat. I ho farà
amb un concert d’homenatge al
Primer Festival Folk al Parc de la
Ciutadella del 23 de maig del 68,
el primer concert multitudinari a
l’aire lliure en ple franquisme, que
va aplegar més de 10.000 persones.
Presentat per Jordi Pesarodona i
amb il·lustracions en directe de
Valentí Gubianes, el concert de
diumenge -anomenat “Veureu com
dansa el pomer”- serà també la cloenda de la Tamborinada.
“És emocionant veure com brillen els ulls d’alguns de nosaltres
en tornar a cantar les cançons de
fa tant de temps”, explica Jaume
Arnella, en referència a l’assaig
que van fer dimecres al CAT. Així,
a més d’Arnella, pujaran a l’escenari diumenge a les 18.30 h Eduard
Estivill i Montse Domènech, Oriol
Tramvia, Pau Riba, Jordi Pujol
Montserrat Soler, Isidor Marí,
Albert Batista, Jordi Batiste,
Gabriel Jaraba i el col·lectiu Els
cinc dits d’una mà, en homenatge
i record a Xesco Boix, amb Àngel
Daban, Lluís Ma Panyella, Noè

Els protagonistes del concert posant a la porta del CAT dimecres. Foto: S.M.

Assaig ‘caòtic’ i foto de família.
La major part dels membres
del Grup de Folk es van trobar
dimecres al CAT per assajar
el concert de diumenge a la
Ciutadella i van comprovar
que “eren caòtics abans i ara
encara ho són més”, en paraules
de Jaume Arnella. No va faltar
tampoc la fotograﬁa de família
amb tot el ‘material oﬁcial’
Silvia Manzanera

el report

Art a les
sortides
d’emergència
Aliança entre els Texas i l’artista
Rice per ‘decorar’ algunes de les
parets exteriors dels cinemes

R

ice és arròs en anglès i el nom
artístic d’un jove pintor clàssic
que enlloc de teles i museus utilitza parets i aparadors per plasmar
la seva obra. Les més recents: les
sortides d’emergència dels Texas i
els ﬁnestrals de la pastisseria Verdi.
A cadascun d’ells hi ha molt més
que retrats amb intencions estètiques. “Per a mi és bàsic el lloc on
pinto i el missatge que vull compartir amb l’espectador. No ho faig per
fer-ho més bonic sinó que hi ha tot
un missatge i una reﬂexió darrera”,
explica l’artista, que des de fa quatre
anys és resident a Experimentem
amb l’Art. Un dia caminava pel carrer Igualada i va veure uns plafons
grisos, les sortides d’emergència

Shirley MacLaine . Foto: Laura Piqué

dels cinemes. Un lloc amb tanta
bellesa no podia mostrar aquelles
parets. La seva proposta: actors i
actrius que conversen, es miren o
reﬂexionen. Ian Mckellen, Shirley

Rivas i Jep Valls. “Serà un espectacle únic amb algunes sorpreses
inspirades en el teatre de carrer”,
assegura Jordi Pesarrodona, que
tampoc no va voler donar més detalls però si va apuntar que potser les il·lustracions de Valentí
Gubianas fetes durant el concert
podrien formar part d’una exposició posterior a l’Artesà.
En el marc del 30 Festival Folk
Tradicionàrius, l’any 2017, es van
programar dues activitats per
commemorar els 50 anys del Grup
de Folk. El CAT va acollir la presentació del llibre Grup de Folk.
Crònica d’un esclat, un relat dels
fets històrics i musicals escrit
pel periodista Ferran Riera, que
va tenir lloc al bar del CAT al febrer de l’any passat. I la segona,
la trobada de Grups de Folk dels
60-70 també a l’Artesà, conduïda
per Jaume Arnella, el 29 d’abril de
2017. L’equip del CAT va fer una
cerca per tots els Països Catalans
de grups de folk que es van crear
a partir del naixement del Grup de
Folk. Una arrossada de germanor
en què van rememorar i recordar
anècdotes viscudes, i es van cantar
un repertori comú que es viu i encara es canta.
Arnella va proposar durant la
presentació dimecres al CAT, que
a part de cantar les cançons de fa
50 anys, li agradaria organitzar un
concert per sentir les cançons “actuals dels seus companys”.

•

MacLaine, Anthony Perkins,
Gian Maria Volonté, Marcello
Mastroianni, Doris Day, Rock
Hunson i Judi Dench. L’explicació
d’aquestes converses es troben en
el seu bloc. I així és com tot pren
sentit. El cinema, la música i la literatura són els pilars de la seva
obra. Així com les ganes de recuperar una ciutat que es desdibuixa a força de perdre identitat.
Desapareixen les botigues de tota
la vida i es mengen l’espai les grans
cadenes. Per això busca aparadors
com els de la pastisseria Verdi o La
Colmena on mostrar el seu projecte Dolces Paraules: retrats, pastissos i referències literàries. Pinta a
Londres, Berlín o París. I malgrat
l’incivisme i la incomprensió es resisteix a marxar de Barcelona. I de
Gràcia.

•
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Slam Dancing Studio es
fusiona amb Company
& Company garantint la
continuïtat de l’escola
El futur del centre de dansa d’Alegre de Dalt, amb 30 anys
d’història a la Vila, ja no perilla després de la proposta
d’aquest altre centre, que buscava ampliar el seu espai

L

Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Han Solo: Una historia de Star
Wars. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj,
16, 19 i 22.
• Vengadores Inﬁnity War. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16, 19 i 22.
• El doctor de la felicidad. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc i dj, 16.15, 19.10 i
22.05.
• Las estrellas de cine no mueren
en Liverpool. Dv, dl, dm, dc i dj,
15.50, 18.05 i 20.20. Ds i dg, 18.05
i 20.20.
• Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa.
Ds i dg, 16.
• Lean on Pete. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc i dj, 22.30.
• Mi familia del norte. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc i dj, 15.50, 18.05 i
20.20.
• La forma del agua. Dv, ds, dg, dl,

S.M.

L

a investigadora siriana Rana Alhussin ha inaugurat
aquest dimecres el cicle organitzat pel centre cívic
la Sedeta i la biblioteca Vila de Gràcia ‘Trobades
amb la literatura siriana’ amb una conferència sobre la novel·la i la telenovel·la abans i després de
la guerra a Síria. El cicle també inclou una altra xerrada, que anirà a càrrec
de Mohamad Bitari,
escriptor i poeta palestí-siri que tindrà lloc
el proper dilluns 28 de
maig a la Biblioteca Vila
de Gràcia. La cloenda
del cicle es farà el 30 de
maig al Centre Cívic La
Sedeta amb l’espectacle
“Textos i música des de
Síria”, a càrrec de Mònica Van Campen -que hi posarà la
veu-, Aziz Khodari -responsble de la música- i Methkal
Kalawi, refugiat sirà que farà poemes propis en àrab.
Per una altra banda, l’associació de Veïns i Veïnes
Coll-Vallcarca acaba de publicar les bases dels XIV
Premis Literaris Grau Miró 2018. Les modalitats són
Haiku, Tanka i Hiperbreu i totes en català. El termini
per participar-hi s’acaba el 24 de juny i els premis (120
euros el primer) s’atorgaran a l’octubre.

•

Actuació d’Slam Dancing Studio durant la darrera rua de Carnaval. Foto: Cedida

Una nova escola amb noves
disciplines. El centre de dansa
nascut de la fusió entre Company
& Company i Slam Dancing Studio
-tots dos amb un paper molt actiu en
l’agenda cultural de Gràcia- servirà
per ampliar l’oferta de disciplines de
l’escola. Així, Slam Dancing Academy
oferirà a partir de setembre dansa i
teatre musical en anglès, Broadway
jazz, dansa comercial o hip-hop.

•

Cinemes

Mònica Van Campen i Methkal
Kalawi clouen l’acte dimecres 30

La biblioteca
Vila de Gràcia
rep el poeta
Mohamad Bitari

S.M.
a solució als problemes de
continuïtat de l’escola de
dansa Company & Company
(veieu l’Independent 708) ha
vingut de la mà d’una altra
escola del districte, Slam Dancing
Studio, que buscava ampliar el seu
centre. Així, la fusió de les dues propostes ha donat com a resultat una
nova escola de dansa a Gràcia, Slam
Dancing Academy, que farà servir
les instal·lacions d’Alegre de Dalt,
57, on tenia la seu ﬁns ara Company
& Company. Aquesta nova escola obrirà les portes el mes de juliol, després d’algunes petites reformes, per poder oferir els cursos i
intensius d’estiu.
Susie Kellerman, directora
d’Slam Dancing Studio, amb seu al
carrer Llibertat, també assumirà la
direcció de la nou centre, que ampliarà el programa amb noves disciplines. De fet, les matrícules de cara
al curs vinent ja es poden formalitzar, segons expliquen des de Slam
Dancing Studio, que mantindrà el
seu centre de Llibertat.
La coreògrafa i ballarina Marisa
Ulloa, directora de Company &
Company, va exposar tot just després de la Setmana de la Dansa els
seus problemes per seguir amb l’espai propietat de Núñez y Navarro,
i ja havien començat a buscar possibles locals a la Vila per intentar
reprendre el curs al setembre.

La literatura siriana,
protagonista del
cicle de la Sedeta

dm, dc i dj, 22.30.
• La casa torcida. Dv, dl, dm, dc i
dj, 15.55 i 20.10. Ds i dg, 20.10.
• Sherlock Gnomes. Dv, dl, dm,
dc i dj, 18.15. Ds i dg, 16.10 i
18.15.
• Un lugar tranquilo. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc i dj, 22.30.
• María by Callas. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc i dj, 15.50.
• Isla de perros. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc i dj, 18.05.
• Ready player one. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc i dj, 22.15.
• Noche de juegos. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc i dj, 20.10.
• Campeones. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc i dj, 16.15, 19.10 i 22.05.
• Deadpool 2. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc i dj, 16.15, 19.10 i 22.15.
Cinemes Girona. Girona, 177
• El Grufal. Ds i dg, 16.30.
• Laban i labolina. Ds i dg, 16.30.
• El taller de escritura. Dv, dc i dj,
16, 18 i 22. Ds, 18 i 22. Dg, 18 i 20.

Dl i dm, 16 i 18.
• Lou Andreas – Salomé. Dv, 16.
Dl, dm, dc i dj, 18.
• El león duerme esta noche. Dc,
20.10.
• El doctor de la felicidad. Dv, ds,
dg, dm, dc i dj, 16 i 20. Dv, ds, dg,
dc i dj, 18 i 22. Dl, 16. Dl i dm, 18.
• Playground. Dv, ds, dg, dc i dj,
22. Dl, dm, dc i dj, 16.
• Tigernut, la patria de las mujeres íntegras. Dm, 20.
• Gangster girls. Ds, 20.
• Revolució, je t’aime. Dv, dl, dm,
dc i dj, 20. Ds i dg, 18 i 20.
• Video valores. Dv, 19.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• SALA 1. Els arxius del pentàgon.
15.50, 18 i 20.10. Muchos hijos,
un mono y un castillo. 22.15.
• SALA 2. Alanis. 16, 18 i 20.
Dream songs. 22.
• SALA 3. L’última bandera. 15.50,
18 i 20.10. Un home anomenat

Sonia Toneu a l’Espai B. Dijous 31 de maig
l’Espai B (Torrent de l’Olla, 158) inaugura
la mostra de l’artista d’Aiguaviva Sonia
Toneu. Les seves obres actuals reconﬁguren
el paisatge contemporani a partir de
superposicions de capes on construeix,
destrueix i torna a construir noves imatges.

ove. 22.20.
• SALA 4. Una mujer fantástica.
16 i 20.25. Ds i dg, 20.25. Molly’s
game. 18. Un italià a Noruega.
22.30.
Verdi. Verdi, 32.
• Caras y lugares. 11.30, 16, 18.20,
20.05 i 21.50.
• Han Solo: Una historia de Star
Wars. 11.30, 17.40, 18.55, 20.10,
21.30 i 22.30.
• Lady Bird. 16.30.
• Las estrellas de cine no mueren
en Liverpool. 16 i 20.15. Dj, 16.
• El taller de escritura. 16.45 i
18.05.
• Blanco perfecto. 22.20.
• Borg McEnroe. Dv, ds, dg, dl,
dc i dj, 11.30, 16.05, 18.10, 20.10
i 22.15. Dm, 11.30, 16-05, 20.10 i
22.15.
• María by Callas. Dv, dl, dm, dc i
dj, 11.30.
• El Grúfal. Ds i dg, 11.30 i 12.30.
• Sherlock Gnomes. Ds i dg, 11.30.

• Goya, un espectáculo de carne
y hueso. Dm, 11.30 i 18.
• Banda aparte. Dj, 20.15.
Verdi Park. Torrijos, 49
• Mi familia del norte. 16.
• María by Callas. Dv, ds i dg,
18.05. Dl, dm, dc i dj, 16 i 18.05.
• Mi querida cofradía. Dv, dl, dm,
dc i dj, 16 i 20.15. Ds i dg, 20.15.
• Isla de perros. 22.
• Deadpool 2. 16, 17.45, 20.05 i
22.25.
• Lou Andreas – Salomé. 18.15.
• El insulto. 20.20.
• La forma del agua. 22.30.
• Un sol interior. Dl, dm, dc i dj,
18.10.
• Tres anuncios en las afueras. Dl,
dm, dc i dj, 20.15.
• Rebelde entre el centeno. Dl,
dm, dc i dj, 22.30.
• Sherlock Gnomes. Ds i dg, 16.
• Fare cinema. Dv, ds i dg, 18, 20
i 22.30.
• Algo celosa. Dm, 20.15.
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Cada divendres, aconsegueix el teu setmanari

al punt de distribució més proper

