
Vallcarca conserva la pedrera 
i guanya dos interiors d’illa 
en el pacte amb els privats
Hi haurà passos interns al futur àmbit de Medes-Farigola, desplaçat pel 
manteniment del triangle de Cambrils, i als dos blocs de Farigola 24-28

Albert Balanzà

L a llarguíssima reconstrucció de Vallcarca s’ha con-
cretat en els últims mesos en la tramitació per mo-
difi car el Pla General en l’àmbit dels terrenys que 
pertanyen a l’Ajuntament i que han estat sotme-
sos a un concurs d’idees i un procés participatiu. 

Però alhora, en aquests últims dies, també s’ha iniciat la 
concreció de la part més difi cultosa: la que ha d’articular 
un consens entre els drets adquirits dels propietaris pri-
vats, la reivindicació dels col·lectius veïnals i l’articulació 
d’una altra modifi cació dels plans municipals en aquest 
altre àmbit privat. La primera aprovació inicial de la part 
privada, amb els vots en comissió de BCN En Comú, CUP, 
Ciutadans i regidor adscrit, ha fet tirar endavant la reor-
ganització de dos solars clau: el que toca a avinguda de 
Vallcarca, entre els carrers Farigola i Medes fi ns a carrer 
de Mare de Déu del Coll, i el que agrupa els números 24-

26-28 de Farigola. En marxa també, en aquest cas a tra-
vés d’un pla especial, hi ha la conservació del solar de la 
pedrera, a Farigola 32, amb una proposta que deixi res-
pirar aquesta característica geològica del barri, i el pro-
jecte d’edifi ci endarrerit al solar del pipican, a Farigola 
23, que evitaria un calaix sortint massa gran respecte de 
Can Carol. També l’aprovació inicial a Farigola-Medes i a 
Farigola 24-26-28 adverteix de l’existència de dos refugis 
de la Guerra Civil. Pàgina 3 El solar de Farigola amb avinguda Vallcarca. Foto: Albert Vilardaga

Col·lectius okupes de 
Vallcarca s’instal·len 
al futur gimnàs del 
mercat de Lesseps i 
aturen el projecte
Classes de ioga i pactes amb els 
paradistes, per començar  P2

Els veïns de plaça 
del Sol rebutgen el 
programa d’activitats 
municipal per 
reduir el botellot
Els sonòmetres superen encara 
en 15-17 decibels el soroll permès 
entre 11 de la nit i 7 del matí P4

El pla aprovat adverteix de 
l’existència de dos refugis de 
la guerra civil que s’hauran 
de catalogar i revisar

Lluïsos jugarà a la 
pista del Pedagògium 
després de llançar 
un últimàtum a 
Marcet i al Districte
Adéu als partits de sèniors a 
la pista de plaça del Nord  P8
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L’okupació del gimnàs 
del mercat de Lesseps 
atura la reestrena com 
a gimnàs ‘low cost’
Col·lectius d’arrel llibertària de Vallcarca i la Salut traslladen 
material de gimnàstica a l’espai i hi programen classes de ioga

Albert Balanzà

El moviment okupa d’arrel 
llibertària, amb referents 
com el Banc Expropiat al 
nucli històric, està ampliant 
en els últims mesos el dis-

curs apuntalat en els últims anys en 
la demanda social d’habitatge dig-
ne i està abraçant arguments sobre 
salut poc conreats fi ns ara. Des del 
gener s’han activat les trobades veï-
nals de salut al nou Banc Expropiat 
del carrer Quevedo i des d’aquest 
diumenge oficialment aquest és 
el motiu central de l’okupació per 
part de col·lectius de Vallcarca de 
l’antic Don Gimnàs de les plantes 
superiors del mercat de Lesseps, 
al carrer Verdi, per sobre de la 
Travessera de Dalt.

L’acció, reivindicada a través 
d’un comunicat i sense nom del 
col·lectiu -algunes fonts els vincu-
len a la històrica assemblea dels 
Blokes Fantasma-, defensa l’ober-
tura del nou espai “per cuidar-nos” 
i “organitzar la nostra autodefen-
sa” contra “la policia, els jutges, els 
polítics, els ajuntaments, les nego-
cioacions, el feixisme i el patriar-
cat”. “Necessitem poder entrenar-
nos sense haver de pagar una quota 
mensual”, reblen en el document.

L’okupació, no obstant això, tin-
drà un efecte col·lateral directe 
sobre els projectes immediats de 
l’equipament, que estava a punt 

de començar obres de reforma 
per instal·lar-hi un gimnàs de la 
cadena low cost McFit. El 2014 ja 
es va aturar un ús previst de re-
sidència d’estudiants amb la re-
núncia expressa de Melon Diesel 
i Istituto Europeo di Design. 

De moment, els nous inquilins 
han pactat amb la junta del mer-
cat l’accés a les plantes superiors  
per activar l’aire condicionat, que 
està situat al terrat i al qual s’ac-
cedeix per la porta independent al 
mercat i que arriba per unes esca-
les al gimnàs. •

L’antic mercat de Lesseps, ara okupat i reivindicat com a espai “per cuidar-nos”. Foto: Albert Vilardaga

Contacte sense resultats entre 
casal Tres Lliris i veïns de plaça 
del Nord. Amb el Districte com 
a mitjancer els dos col·lectius 
s’han trobat, amb posicions 
enfrontades a l’hora de mantenir 
les festes alternatives a la plaça 
del Nord. Els veïns, almenys, 
admeten que la Urbana ja passa 
per la plaça per aturar el botellot

Breus

L’exregidor 
Guillem Espriu 
serà vicepresident 
de Festa Major

A.B.

L ’exregidor de Gràcia i ex-
primer secretari del PSC, 
Guillem Espriu, serà el nou 

vicepresident de la Fundació 
Festa Major fent tàndem amb 
la presidenta Carla Carbonell, 
que allargarà el mandat qua-
tre anys més un cop ningú més 
s’ha presentat al procés elec-
toral que es va tancar el mes 
d’abril. Espriu, que en els úl-
tims anys ha estat patró de la 
Fundació, primer en tant que 
regidor del districte (2007-2011) 
i després a títol personal per 
la seva implicació en el teixit 
associatiu local, ha apuntat 
a aquest setmanari que li fa 
“molta il·lusió” engegar aques-
ta nova etapa com a número 
dos d’una de les entitats més 
representatives de Gràcia. Es 
dóna la circumstància que des 
de fa dos anys un altre exre-
gidor de Gràcia, el republicà 
Ricard Martínez (2003-2007), 
ostenta la presidència del Club 
Excursionista de Gràcia.•

Neus Munté 
s’estrena en la 
concentració 
pels presos
La concentració pels 
presos que fa Òmnium 
segueix sumant presències 
de dirigents de ciutat 
i després de Gerardo 
Pissarello i Maite Fandos 
i dilluns s’hi va sumar 
la guanyadora de les 
primàries del PDeCAT a 
BCN, Neus Munté.
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Societat
El pacte de Vallcarca 
amb els privats conserva 
la pedrera i fa guanyar 
dos interiors d’illa
L’àmbit de Medes-Farigola tindrà una alçada mitjana de 
tres pisos però creixerà fi ns a set a la façana de l’avinguda

A.B. / A.V.

El gran pany de terreny que 
s’eleva des de l’avinguda 
Vallcarca, entre els carrers 
Farigola i Medes en primer 
terme, i després Farigola 

amunt, amb diversos solars buits de 
propietat privada a dreta i esquerra, 
ha començat a prendre forma tècni-
ca. La comissió d’ecologia i urbanis-
me ha aprovat amb els vots del go-
vern i el suport de CUP, Ciutadans 
i el regidor adscrit (i president del 
districte) Gerard Ardanuy, la modi-
fi cació de l’estat actual del pla ge-
neral en un pacte amb els privats 
-majoritàriament Núñez y Navarro- 
que permetrà guanyar dos interiors 
d’illa, desafectar alguns inquilins i 

Espai al carrer Farigola pendent de reforma. Foto: Albert Vilardaga

bit de Farigola 24-26-28, tenen re-
gistrats refugis de la Guerra Civil 
que s’hauran de tenir en compte. 
L’àmbit A preveu 145 habitatges 
i 357 metres quadrats de verd, i 
l’àmbit B 25 habitatges en els dos 
blocs. En tot cas, les negociacions 
amb els privats estan obertes i els 
moviments socials ja han cele-
brat dues reunions amb Núñez y 
Navarro amb altres temes com el 
lloguer taxat sobre la taula. 

D’altra banda, en una segona 
fase de l’ordenació d’aquests àm-
bits privats, el solar de la pedre-
ra, una reivindicació veïnal que ha 
anat agafant força té tots els nú-
meros de conservar-se deixant es-
pai lliure sufi cient al mur de roca 
posterior i el solar de Farigola 23, 
on hi ha el pipican a tocar de Can 
Carol, preveu un edifi ci enretirat 
perquè no s’obri un calaix que ar-
raconi massa enrere el nou equi-
pament cívic. • 

Breus

Mala Hierba, 
exCasa Fausto 
del Coll, premi 
BCN Restauració

Després de rebre el premi 
Vila de Gràcia 2016 l’any 
passat, el restaurant 
Mala Hierba del passeig 
de la Mare de Déu del 
Coll i antiga parada de 
l’òmnibus, ha rebut aquest 
dilluns el premi a la millor 
qualitat gastronòmica. 
El premi a Mala Hierba 
s’argumenta en el valor 
d’oferir cuina fresca, 
senzilla i de mercat i 
tractament de productes 
de proximitat de la terra 
i el mar i de cultiu propi. 
També s’ha distingit com 
a fi nalistes l’Spòrting i 
La Torreta de l’Escorial.

La coordinadora 
d’AMPA s’oposa 
als ‘bolets’ que 
volen les famílies
La coordinadora d’AMPA 
de Gràcia ha iniciat aquest 
dijous una negociació 
amb les famílies que amb 
el suport de l’Assemblea 
Groga van defensar en 
una primera assemblea 
ara fa 15 dies la creació de 
dos ‘bolets’ per pal·liar el 
dèfi cit de places d’escola 
pública. La coordinadora 
remarca que “obrir línies 
en un centre ja existent 
suposa un cop al projecte 
educatiu” i que defensa 
completar l’oferta en 
escoles on hi hagi vacants.
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limitar les edifi cacions a una mitja-
na de tres plantes.

Dividida aquesta primera fase 
de la negociació amb els privats en 
dos subàmbits, l’A per al solar de 
Medes-Farigola i el B per a Farigola 
24-26-28, la principal novetat és el 
reajustament d’alineacions en el 
primer cas i l’opció de dos blocs 
en lloc d’un en el segon. 

L’àmbit Medes-Farigola, amb una 
de les façanes tocant a avinguda 
Vallcarca, es desplaçarà uns metres 
cap a Medes per la voluntat veïnal i 
municipal de mantenir l’anomenat 
Triangle de Cambrils i que l’accés a 
Farigola sigui d’11 metres d’ample. 
Aquest conjunt de blocs, un total 
de 4.227 metres, tindran una alça-
da mitjana de tres plantes però mà-
xima de set a peu d’avinguda i s’or-

denarà “en corona oberta”, segons 
la memòria ofi cial, per generar una 
zona verda que afavoreixi el pas pú-
blic per dins i que se situarà més 
a prop de l’avinguda Vallcarca del 
que estava previst. Al fons d’aquest 
conjunt també destaca la conserva-
ció de les escales de connexió del 
passatge Farigola, que es requalifi -
caran com a vial cívic.

L’àmbit Farigola 24-26-28 man-
té una doble proposta en la docu-
mentació aprovada però la que té 
més punts de concretar-se és l’op-
ció de dos blocs en forma d’ela, 
amb una alçada màxima de tres 
pisos (un quart enretirat) i una 
entrada de cinc metres d’ampla-
da a un interior d’illa en la línia de 
l’actual plaça de les Dones del 36. 

Refugis antiaeris. Tant l’àmbit de 
Medes-Farigola, concretament a la 
cantonada de Mes tocant a carrer 
Mare de Déu del Coll, com l’àm-

els equipaments gairebé tots col-
locats; només quedan la instal·lació 
del servei de raigs X i el podríem te-
nir a l’agost, però no és un mes hà-
bil”, han apuntat els responsables 
del CatSalut. Encara no hi ha una 
data defi nitiva d’obertura, però el 
CatSalut sí que té clar que la inau-
guració es farà amb una jornada 
prèvia de portes obertes, tal com 
es va fer l’any passat amb el CAP 
Vila de GRàcia del carrer Còrsega.

D’altra banda, l’Hospital de l’Es-
perança està en vies d’acollir 700 
metres quadrats de serveis de sa-
lut mental i 300 metres d’ampli-
ació d’atenció primària del CAP 
Larrard en un as més en la recom-
posició de serveis dels 17.000 me-
tres quadrats del recinte. També en 
els últims mesos s’han arranjat les 
plantes segona i sisena amb 56 llits 
que utilitzarà l’Hospital de la Vall 
d’Hebron.•

L’obertura del CUAP Larrard, al setembre
L’Hospital de l’Esperança preveu destinar 1.000 metres quadrats disponibles a una 
ampliació dels serveis d’atenció primària del CAP i serveis de salut mental

A. B.

La recuperació del servei de 24 
hores d’urgències d’atenció 
primària en forma de centre 

específi c, els CUAP que tenen tots 
els districtes menys Gràcia, triga-
rà una mica més del previst, el se-
tembre de 2018, tal com s’ha anun-
ciat aquest dimarts al consell de 
salut. “Les obres estan acabades i 

El consell de salut ha fet balanç 
del primer any de funcionament 
del protocol contra les violències 
masclistes, amb l’inici de 
l’estiu com a prioritat de 
reforçar la informació. També 
s’ha instat a posar èmfasi en 
la violència homòfoba.
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Breus

Corpus torna 
a Gràcia amb 
una catifa fl oral 
a la Virreina
Gràcia se suma diumenge 
i per segon any a la festa 
del Corpus, després de 
la recuperació de l’any 
passat amb motiu del 
Bicentenari de Festa 
Major, amb una catifa 
fl oral a la plaça de la 
Virreina. L’inici de la 
catifa, inspirada en un 
trencadís d’estil gaudinià 
que es pot trobar dins de 
la capella del Santíssim 
Sagrament a l’església de 
Sant Joan, serà a les 8.30 
h del matí i es desfarà a 
les 19 h.

Tanca Idental, la 
multidenunciada 
clínica del carrer 
Sant Salvador

Sin dientes y sin dinero. 
Amb aquest lema 
d’impacte en un dels 
molts cartells que hi ha 
enganxats a la porta, 
agents dels Mossos van 
clausurar dijous passat 
la seu central d’Idental 
a Sant Salvador 70, que 
acumulava centenars de 
denúncies a l’entorn d’una 
plataforma d’afectats. 
“Cada dia hi havia gent a la 
porta”, diuen els veïns.

Els veïns de plaça del Sol 
rebutgen el programa ofi cial 
d’activitats per reduir el botellot
A l’espera de la petició de dades sonomètriques, els controls detectats des dels pisos 
continuen superant en 15-17 decibels el soroll permès entre les 11 de la nit i les 7 del matí

Albert Balanzà

L a taula ciutadana de la plaça 
del Sol avança a empentes i 
rodolons davant la difi cul-
tat de percebre progressos 
entre els veïns i quan l’es-

tiu ja és a sobre. L’última reunió 
del passat 16 de maig no va anar 
bé i els veïns van tombar la pro-
posta d’activitats que el Districte 
ha començat a desplegar per can-
viar els usos de la plaça, majori-
tàriament dominada pel botellot 
des de primera hora de la tarda i 
fi ns a altes hores de la matinada. 
Com a prova primera de l’immo-
bilisme en els resultats, de fet, els 
veïns van aportar dades sonomè-
triques que demostren que entre 
les 11 de la nit i les set del matí 
encara se superen els 70 decíbels, 
15-17 punts per sobre dels límits 
permesos, a vegades amb cente-
nars de persones a la plaça. “Hem 
demanat dades ofi cials des del 8 
de març i el Districte no les faci-
lita; de moment, tenim aquestes”, 
apunta una portaveu veïnal.

Però el punt calent actual tam-
bé és el programa d’activitat amb 
què el Districte vol redirigir l’es-
pai: sense data encara per la ubi-
cació del nou parc infantil a tocar 
de la pèrgola (“abans de l’estiu, i 
l’estiu comença el 21 de juny”, di-
uen) i sense concreció de la pro-
posta de fer tancar una hora abans 
les terrasses (vegeu L’Independent 
número 706), el programa d’acti-
vitats no convenç, començant pel 
quiosc de jocs. “Hi han hagut de 
posar tanques per afavorir l’es-
tada i les famílies no s’hi acosten 

El parc infantil instal·lat a plaça del Sol, aquesta setmana. Foto: Albert Balanzà

perquè l’ambient a la plaça no és 
bo”, apunten fonts veïnals.

El quiosc de jocs, actiu des del 
3 de maig, es mantindrà fi ns al 28 
de setembre però menys efectiu 
es veu el pla per canviar la idea de 
la plaça del Sol els dijous i els dis-
sabtes, sobretot si els actes són al 
matí, com la festa clickTV feta el 
19 de maig o l’arrossada del passat 
26 de maig. El Districte ha progra-
mat una sèrie d’intervencions ar-
tístiques els dijous a partir del 29 
de juny i una activitat d’un quart 
d’hora (de 17h a 17.15h) els dissab-
tes a càrrec de l’agrupament es-
colta Ramon Llull, excepte el 9 de 
juny, que s’hi faran escacs tota la 
tarda.  • 

Estrena del documental de 
Making Sense. Els cines Girona 
han estrenat aquest dijous ‘Citizen 
science revolution’, el documental 
de Martín Balestrini que recull 
l’experiència de control sonomètric 
que els veïns de Sol van fer 
l’any passat amb la plataforma 
Making Sense amb 25 sonòmetres 
distribuïts tant a dins com a 
fora de les cases de la plaça.

el report

Visita dels ‘amfi trions’ i els convidats a Cardona. Foto: Cedida

Erasmus + 
o com crear 
comunitat
Dues classes de l’Escola Vida 
Montserrat d’acidH fan d’embaixadors 
en el programa europeu anomenat 
‘Gentle teaching experience’

Paula Erill

L’Escola Vida Montserrat de l’As-
sociació acidH, centre d’educa-
ció secundària adaptada, es va 

incorporar a principis de curs a 
dos projectes d’Erasmus+ euro-
peus que duraran fi ns al juny de 
2020: Gentle teaching experience i 
Soundwords, a partir dels quals els 
mestres transmeten als alumnes el 
sentiment de pertinença a un grup 
o comunitat. 

El primer projecte s’adreça a un 
grup de vint professors i alumnes 
de diferents països i posa en pràc-
tica els principis de la metodologia 
Gentle teaching del Canadà. La inte-
racció de la comunitat per desen-
volupar els valors de convivència, 
cultura i desenvolupament social 
és el punt de partida del progra-
ma. Georgina Bernal, una de les 
mestres de Vida Montserrat, expli-

ca que el seu centre va organitzar 
“una setmana d’activitats per mos-
trar les nostres tradicions als con-
vidats, com ara un taller amb la co-
lla castellera de la Vila de Gràcia”, 
entre d’altres propostes. Segons 
Bernal, l’objectiu és transmetre 
als alumnes un sentiment de perti-
nença a un grup, que té cura d’ells i 
espera que entre ells també es tin-
guin cura i respecte. Per altra ban-

da, Soundwords és un projecte que 
vol dotar de recursos a col·lectius 
de mestres de diferents països per 
tal que els puguin posar en pràc-
tica a les classes. “L’objectiu fi nal 
és que els alumnes arribin a cre-
ar una novel·la gràfica”, afegeix 
Bernal, “que es converteixi en un 
recurs didàctic i en una eina te-
rapèutica per a treballar amb col-
lectius vulnerables”. •
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Silvia Manzanera

Acostar la cultura del vi a la Vila de la mà dels pro-
pis viticultors. Aquest és l’objectiu principal d’una 
nova fi ra sorgida de la suma dels activistes incan-

sables de l’associació de veïns de Verdi del Mig i d’al-
tres comerços militants com ara La Festival o Umami 
Barcelona. La proposta: Vins a Vila, primera mostra 
de cellers a Gràcia, dissabte 9 de juny. Una vintena de 
viticultors d’arreu del país s’instal·laran en el tram en-
tre Providència i Astúries per oferir els seus productes 
-prèvia compra de tiquets- en una jornada que tindrà, a 
més de quatre punts gastronòmics, diferents activitats 
i un concert de fi  de festa amb l’escola Blue Move BCN. 
“T’has de reinventar”, explica el portaveu veïnal de 
Verdi Sergi Font, “i hem de seguir fent xarxa per dina-
mitzar i enfortir el teixit social i comercial de Gràcia”. 

Neix Vins a Vila, una 
mostra de cellers 
al carrer Verdi
Jornada d’activitats el 9 de juny 
amb una vintena de viticultors 

Alguns dels organitzadors dimarts a la Festival. Foto: Cedida

el repor

Mónica Toledo amb el cartell guanyador a la plaça de la Vila. Foto: J. M. Contel

“És la unió de sensacions 
de la Vila i la festa” 

Mónica Toledo, autora del cartell de la Festa Major 2018

Paula Erill

La imatge gràfica de la Festa 
Major 2018 és de Mónica 
Toledo Guzmán, una jove il-

lustradora de Toledo i veïna de 
Gràcia des de fa quatre anys. 

Per què et vas instal·lar a Gràcia?
M’encanta, perquè és com un po-
ble i m’atrau molt la relació que 
tenen els veïns i el bon ambient. 

Has estudiat molt per arribar fi ns 
aquí? 
Primer necessitava trobar una 
feina per sobreviure i seguir en-
davant amb la il·lustració. Amb el 
que vaig guanyar, vaig aconseguir 
entrar a Eina on he fet un any d’il·-
lustració creativa i un altre d’in-
fantil i juvenil. 

Què t’ha inspirat al cartell? 
En la unió de sensacions que em 
transmetien Gràcia i la festa ma-

jor. És bonic veure com s’ajunta la 
gent de totes les edats i l’alegria que 
s’hi respira. 

Què creus que t’aportarà el premi?
Donar-me a conèixer i creure en el 
treball que faig. M’exigeixo molt 
quan faig les coses i amb això he 
entès que amb treball i esforç es 
pot arribar a tot. Malgrat no acon-

seguir els teus objectius a la pri-
mera, has de lluitar sempre per 
allò que t’agrada. 

Has pensat en seguir la teva tra-
jectòria en un altre lloc?
Estic molt bé aquí. De fet, és la 
primera vegada que estic tant de 
temps en un mateix lloc sense vo-
ler canviar.•  
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Bicentenari, fi  de festa 
Els tres dies de festa comiat del Bicentenari el passat cap de setmana han deixat algunes fotografi es 
representatives d’una edició històrica, que des del 2 de maig de 2017 ha mantingut un complet 
calendari festiu. El màping a la façana del Districte, la revelació del cartell de l’edició 2018 signat 
per la il•lustradora Mónica Toledo, el concert dels Sírex i els Muntang o l’espectacle amb cançons 
de la Trinca han cridat nombrosos graciencs a omplir la plaça de la Vila en la recta fi nal d’una 
celebració amb xifres rècord. A partir d’ara comença el compte enrere per una nova Festa Major 
que, com sempre, transformarà la Vila del 15 al 21 d’agost. Fotografi es: Josep Maria Contel

Documents
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Breus

Alarcón i Soriano, 
campiona i 
sotscampiona 
d’Espanya cadet

Les gracienques Txell 
Alarcón i Claudia Soriano, 
jugadores del Femení Sant 
Adrià i del Basket Almeda, 
van disputar el Campionat 
d’Espanya cadet femení i 
van aconseguir portar els 
seus equips fi ns a la fi nal. 
El Femení Sant Adrià va 
aconseguir penjar-se l’or, 
Alarcón no va poder anotar, 
però va agafar 5 rebots, 
i Soriano va ser la més 
destacada del seu equip 
amb 14 punts, 6 rebots i 5 
pilotes recuperades. 

El CB Coll 
organitza una 
cursa gratuïta de 
3,5 quilòmetres
El diumenge 3 de juny, 
el CB Coll organitza una 
cursa popular en el marc 
de les festes del barri. 
Es tracta d’una cursa 
organitzada juntament 
amb la gent del barri de 
la Salut, és d’inscripció 
gratuïta, de 3,5 km, que 
començarà al número 
290 del carrer Verdi, i que 
passarà pel Park Güell i pel 
Park de la Creueta del Coll.  
Es tracta d’una cursa curta, 
però amb un perfi l exigent 
amb les pujades i baixades 
característiques del barri. 
Per inscriure’s cal entrar a 
la web del club (cbcoll.cat).

Els sèniors de Lluïsos 
jugaran al pavelló 
del Pedagogium
Després de l’ultimàtum enviat per l’entitat, el Districte es va 
posar les piles i va trobar una solució en menys de 24 hores

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.

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 
Promoció d’ascens
Lluïsos de Gràcia 65 - 49 CB 
Castellar
UE Horta 59 - 64 Lluïsos de Gràcia
Promoció de descens (Jornada 1)
CB Roser B 57 - 70 Safa Claror

Final a quatre
02/06 (18:00h) Lluïsos de Gràcia 
- AESE
Promoció de descens (Jornada 2)
02/06 (18:00h) Safa Claror - CB 
Roser B

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)
Promoció de descens (Jornada 1)
Safa Claror 78 - 37 CB Sant Just
1. Joventut Les Corts B ............. 24-5
9. Lluïsos de Gràcia .................14-15
11. Safa Claror .......................... 13-16
Promoció de descens (Jornada 2)
03/06 (19:00h) CB Sant Just - Safa 
Claror

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

Primera Divisió Femenina
Jornada 17
UE Horta 7 - 7 CN Catalunya
1. Concepción-Ciudad Lineal ..40 p.
3. CN Catalunya........................ 37 p.

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana
Jornada 26
Esportiu CCR 3 - 5 Gràcia FS
1. FS Santpedor ........................ 50 p.
2. Gràcia FS ...............................48 p.

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

Albert Vilardaga

La secció de bàsquet dels 
Lluïsos de Gràcia ha hagut 
d’alçar la veu per resoldre el 
problema dels seus equips sè-
niors que han disputat el seu 

últim partit a la pista de la plaça del 
Nord i no tenen data de retorn. Ja 
fa anys que la Federació Catalana 
de Bàsquet va donar als graciencs 
una data de caducitat perquè els 
equips més grans hi poguessin se-
guir competint malgrat la dimensió 
de la pista i les defi ciències de segu-
retat. Aquesta data s’ha anat pror-
rogant gràcies a la bona entesa de 
les dues parts i la bona voluntat del 
club en les millores que es van fer a 
la pista en temes de seguretat. Però, 
la solució ja no es pot posposar més. 

El president de la secció, Rafa 
Nache, explica que el passat 17 
d’abril, en una reunió amb la con-
sellera, Àngels Tomàs, i al tècnic 
del Districte, Alfons Hurtado, van 
proposar la idea de jugar al pave-
lló Josep Comellas (c/Neptú, 6): 
“Sabem que el pavelló té horaris 
lliures els diumenges i vam plante-
jar la idea de jugar allà per no haver 
de marxar del barri, tot i que està-
vem oberts a qualsevol altra solució 
dins de Gràcia”. El gestor d’aquesta 
pista és la Fundació Marcet, i l’actu-
al usuari el CB Pedagogium. Nache 
explica que el tècnic i la consellera 
es van comprometre a parlar amb 
el gestor i amb el club, per trobar 
una solució. 

El temps va anar passant, Nache 
explica que va enviar correus elec-

La pista, inaugurada l’any 1962, ha quedat obsoleta pels sèniors . Foto: A. V.

Classifi cats per la fi nal a 
quatre de Primera Catalana. 
El sènior A masculí dels Lluïsos 
lluitarà aquest cap de setmana 
per proclamar-se campió de 
Primera Catalana. Els blaus han 
aconseguit la plaça després de 
superar l’eliminatòria entre els 
segons classifi cats i ara jugarà 
contra l’AESE per un lloc a la fi nal. 
L’altre semifi nal la disputaran 
el CB Ripollet i el Mataró B.

trònics al tècnic, Alfons Hurtado, 
els dies 7, 11 i 17 de maig, i no va re-
bre cap resposta, mentre que amb 
la consellera, Àngels Tomàs, hi ha-
via contactat per telèfon, però no els 
hi havia pogut donar cap solució. 
D’altra banda, la Federació Catalana 
de Bàsquet demana als clubs que co-
muniquin quina serà la seva pista 
a fi nals del mes de juny, i com que 
el temps se’ls hi tirava a sobre, van 
decidir alçar la veu, emetre un co-
municat a la pàgina web de la sec-
ció exposant els fets i reclamant una 
reacció del Districte.

Ni 24 hores es va fer esperar 
la reacció, la mateixa consellera 
Àngels Tomàs, va ser l’encarregada 
de trucar al president de la secció 
per comunicar-li que podrien jugar 
al pavelló Josep Comellas la tempo-
rada vinent els diumenges a la tar-
da. El club s’ha mostrat satisfet que 
tot s’hagi solucionat: “Hem hagut 
d’alçar la veu perquè ens fessin cas, 
però ha valgut la pena. Intentarem 
que els dos o tres equips que es ve-
gin afectats, que juguin seguits un 
darrere l’altre per no perdre esperit 
de club”, explica Nache.

Una solució temporal, a l’espera 
de poder tornar algun dia a casa. •

Els dos o tres 
sèniors afectats 
jugaran seguits 
els diumenges 
a la tarda
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Toni Camacho, nou 
entrenador del Femení A
Les escapulades van caure contra pronòstic als setzens de fi nal 
de la Copa Catalunya contra el Pardinyes, a la tanda de penals

L’Europa va caure als setzens de fi nal al Municipal de Pardinyes. Foto: J.M. Vintró

A. V

E l Femení A de l’Europa aca-
ba la temporada amb dues 
notícies inesperades. D’una 
banda, el conjunt escapulat 
va perdre a la segona ronda 

a la Copa Catalunya (la primera va 
estar exempt de jugar-la), contra el 
Pardinyes, un equip que ha acabat 
un lloc per sobre de la zona de des-
cens i que ha sumat 20 punts menys 
que l’Europa en lliga.

L’Europa va anar de menys a 
més a la primera meitat, la por-
tera escapulada, Vintró, va ser la 
protagonista en els primers mo-
ments, però de mica en mica, les 
escapulades es van anar fent amb 
el domini de la pilota i arribant a 
l’àrea local, amb ocasions d’Andrea 
i Clara. Abans del descans, Pili 
Porta va tenir l’ocasió més clara, 
però la seva rematada es va esta-
vellar al pal. Al primer minut de 
la represa, la local, Marta Garcia, 
va sorprendre a tothom amb un 
xut bombejat que va convertir-se 
en el primer gol local. L’Europa va 
reaccionar ràpidament i vuit mi-
nuts més tard, Andrea Porta va fer 
l’empat després de rematar una pi-
lota dividida. El marcador no es va 
tornar a moure i el partit es va de-
cidir als penals, on l’Europa va fa-
llar el tercer i el Pardinyes no en 
va fallar cap. Amb aquesta sor-
prenent eliminació, les escapula-
des queden fora d’una competició 
que l’any passat van aconseguir ar-

ribar fi ns a les semifi nals i només 
el primer equip del Barça va ser ca-
paç de superar-les, mentre que les 
lleidatanes accedeixen a la terce-
ra ronda per primera vegada a la 
seva història.

L’altra notícia inesperada ha es-
tat el canvi a la banqueta. El 3 de 
maig, el club va anunciar la reno-
vació de Cristian Alenza per una 
temporada més, i menys d’un mes 
després la situació ha fet un gir de 
180 graus. Alenza finalment no 
seguirà com a tècnic del Femení 
A, el tècnic ha rebut una propos-
ta laboral i esportiva important 
d’un club de Saragossa, la seva lo-
calitat natal, i ha decidit acceptar-
la. Finalment, agafarà les regnes 
de la banqueta escapulada el tèc-

nic, Toni Camacho, procedent del 
Sant Gabriel, el qual ha dirigit en 
dues etapes diferents, la primera 
a la màxima categoria estatal, i 
aquesta última a la Segona Divisió, 
on ha quedat 9è a la classifi cació. 
Camacho, un vell conegut de les 
banquetes de Segona Divisió, ha 
trencat el compromís que tenia 
amb el Cerdanyola de Preferent de 
cara la temporada vinent, i ja ha 
començat a treballar amb el pri-
mer equip escapulat.

La setmana que ve, el nou tèc-
nic serà presentat a les jugadores 
de la primera plantilla, i dirigirà 
unes últimes sessions d’entrena-
ment abans de donar per tancada 
la temporada 17/18 i començar les 
vacances.•

A. V.

Temporada històrica pel Gràcia Futbol Sala que ha 
aconseguit l’ascens a la Tercera Divisió Nacional 
després de renunciar a la plaça fa dues tempora-
des. L’equip entrenat per Ignasi Pérez arribava a 
l’última jornada en tercera posició, fora de les 

posicions d’ascens, i amb l’obligació de guanyar a la pis-
ta de l’Esportiu CCR, el segon classifi cat, si volia aconse-
guir-ho.  El partit va tenir un inici d’allò més esbojarrat. 
El pitxitxi gracienc, Marc Rodríguez, va obrir el marcador 
el primer minut de partit, els locals van empatar només 
un minut més tard, el mateix Marc Rodríguez, va tor-
nar a donar avantatge als taronges, Alberto Escartín va 
ampliar l’avantatge gracienca, i els locals van reduir dis-
tàncies. Tot això en només deu minuts de ritme frenètic 
i gols a les dues porteries. Amb el 2 a 3 el ritme de partit 
es va calmar, i no va ser fi ns al minut 30, que Pau Maurel 
va fer el 2 a 4, però només un minut més tard, l’Esportiu 
CCR tornava a reduir distàncies. A les acaballes del partit, 
Marc Rodríguez completava la seva actuació amb un hat-
trick i deixava el marcador amb el defi nitiu 3 a 5 i l’ascens 
a la butxaca.  Els taronges han acabat com l’equip més 
golejador amb 142 gols en 26 partits, i Marc Rodríguez ha 
quedat tercer a la taula de màxims golejadors i ha estat 
el millor en gols per partit.

El club havia jugat a Tercera Divisió les temporades 
14/15 i 15/16, però després va renunciar a la plaça per-
què l’equip es va dissoldre. Va agafar la plaça a Divisió 
d’Honor el que aleshores era el Sènior B i pas a pas han 
anat creixent fi ns a recuperar la categoria.•

El Gràcia FS assoleix 
l’ascens a 3a Divisió
El club recupera la categoria a la 
qual va renunciar fa 2 temporades

El Gràcia FS en un dels últims partits disputats  Foto: Cedida
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Editorial

Nou ensurt en gestió esportiva

Ja ha passat un any del rebombori que es va originar en el món es-
portiu de Gràcia com a conseqüència del canvi de gestió, d’una ta-
cada, del Camp de l’Àliga i del pavelló Josep Comellas en favor de 

la Fundació Marcet i en detriment del Club Esportiu Europa i del Club 
Bàsquet Pedagògium. Fins a aquell moment aquestes entitats havien 
gestionat relativament bé aquests espais però les empreses de gestió 
esportiva com Marcet van saber trobar l’escletxa per emportar-se un 
concurs que ofereix cada vegada menys facilitats a la gestió amateur. 
Hi va haver molts blablablas polítics però cap moviment alternatiu de 
solució al canvi precipitat.

Un any després d’aquell confl icte, que va tenir manifestacions insòli-
tes a la plaça de la Vila i a la plaça Sant Jaume i pactes de no agressió en-
tre els nous gestors i els clubs, el balanç d’aquests nous gestors és positiu 
i els clubs segueixen tenint un espai d’ús majoritari, però els clubs ja no 
estan del tot a casa, allò és 
un negoci on cal quadrar els 
números i fi ns i tot s’hi pro-
dueixen situacions surrea-
listes com que les dutxes no 
funcionin durant cinc set-
manes en un dels espais. Tot 
plegat arriba al primer ani-
versari i es registra un nou 
cas que també li ha esclatat a 
la cara al Districte i que s’ha hagut de solucionar amb protagonisme tam-
bé de l’esmentada fundació. Lluïsos de Gràcia, que per activa i per passiva 
s’ha passat els últims anys reivindicat una pista legal perquè competeixin 
els seus equips sèniors, ha hagut de llançar un comunicat d’alarma i de 
pressió a un mes que la Federació Catalana de Bàsquet li extingeixi l’ul-
timàtum d’adequació de la pista actual (cosa impossible) o canvi de seu. 
El joc de nervis ha tingut efecte i aquesta setmana s’ha trobat la solució: 
els Lluïsos jugaran els diumenges a la tarda a la pista del Pedagògium, al 
pavelló Josep Comellas. Ja tindrem tres clubs –diguem-ho popularment- 
amb el cul llogat. L’únic que podem fer és demanar respecte entre les 
parts, deferència pels clubs i –ai!- que funcionin sempre les dutxes.•

Ràdio Gràcia ha ampliat la graella de programes aquesta set-
mana amb l’estrena de ‘Sota el Pont Magazine’, el programa 
que dirigeix i presenta el periodista i lampista però sobretot 
activista Iru Moner. No hi ha hagut grans exclusives i les pri-

meres entrevistes han tingut com a protagonistes els portaveus de col-
lectius com la comissió d’habitatge de Vallcarca o el Sindicat de Lloguer, 
però el que ho ha petat és l’exclusiva de l’arribada de les orenetes per ni-
uar a Vallcarca. Atenció a les caques d’oreneta! Bona estrena, companys!

El
depen-

dent

Cartes al director

Ciutadans menteix 

Esquerra i dreta mai no han estat una rea-
litat política. Ja en el XVIII fou un conve-
ni dels il·lustrats per tal de confi gurar les 
corts en la Revolució Francesa. Ara que 
ningú es cregui d’esquerres o de dretes, i 
molt menys davant la corrupció del PP o 
els interessos del PSOE o de C’s. Fora millor, 
que no Millo, que la política estigués en 
mans de tres factors, de bones persones, 
de bons coneixements i de bona experièn-
cia. I no em titlleu d’utòpic, però més valen 
les bones persones que no pas els enfadats 
de C’s, els bons coneixements que no pas 
les ideologies socialistes i la bona expe-
riència que no pas la corrupció del PP. En 
fi , esdevenir un bon ciutadà, no pas de C’s, 
fora un bon objectiu humà. C’s, més amb 
ideologies que no pas amb fets, hi està po-
sant massa pals a les rodes. C’s veu el cata-
lanisme com l’enemic d’Espanya mentre la 
història diu tot el contrari; C’s exigeix unes 
eleccions quan criticava les catalanes per 
malbaratament de recursos; C’s proclama 
que cal fer fora el PP quan el va recolzar sa-
bent de la seva corrupció; C’s critica el po-
pulisme de Podemos però està fent el ma-
teix amb els unionistes; C’s condemna els 
nacionalistes catalans però ell vol esdeve-
nir el més nacionalista espanyol; C’s, junt 
amb el PSOE, vol una moció de censura an-
tiPP però ell és antisocialista; i C’s diu estar 
prop del treballador però defensa els grans 
capitals. Conclusió? Doncs que C’s és un 
partit ansiós de poder propatronal, anti-
socialista i oportunista. En fi , que aprofi ta 
l’anticatalanisme per fer por i predicar les 
seves ideologies, tot i que aquestes no si-
guin certes. És obvi que C’s repeteix la his-
tòria com en Lerroux a inicis del XX. Però 
ara la pregunta és òbvia, qui és el corrupte, 
¿el corruptor PP o el còmplice C’s? A veure 
si el Rivera de C’s serà un altre Primo de R.
David Rabadà

Fe d’errates. En el número 710, a la notícia 
La Festa Major de Primavera, de nou no demana 
permís, cal precisar que la colla La Vella no 
formava part de l’organització. La diada de la 
colla i la festa simplement coincideixen a la 
plaça des de fa dos anys i es coordinen en els 
horaris, i els de la Vella sí que tenen permís. 

Ull de 
dona

Conxa Garcia

L legeixo el Manifest elaborat per la 
Taula d’Emergència social docent so-
bre les denúncies contra professo-

rat dels instituts El Palau-S. Andreu de la 
Barca, de la Seu d’Urgell, Lluís de Peguera-
Manresa, la Montserrat i Vedruna-
Barcelona. Les docents denunciades per la 
Fiscalia per delicte d’odi són caps de turc 
per castigar de forma exemplar el paper 
que les escoles van tenir en el referèn-
dum de l’1-O. La violència policial estatal 
va generar un estat de xoc. Les escoles 

van actuar arreu en actes de reparació de 
greuges, de cura i de diàleg col·lectiu, per 
facilitar que l’alumnat, el professorat, pa-
res i mares, situessin els valors de la pau, 
la convivència i les llibertats com a tron-
cals d’una educació crítica i lliure. Des 
de Delegació del Govern han donat peu a 
una campanya de denúncies d’adoctrina-
ment i s’atia l’odi contra el professorat. 
La Taula palesa el compromís en defensa 
d’una educació en valors democràtics per-
què els futurs ciutadans construeixin una 
societat justa, democràtica i participati-
va. La que signa, des dels 4 anys sí que va 
viure un adoctrinament i va cantar el Cara 
al Sol, va saludar la bandera i va fer el mes 
de Maria. Encara hi ha col·legis privats que 
són un model d’adoctrinament i alguns re-
ben subvencions. Cal defensar el professo-
rat d’El Palau i l’escola pública catalana.•

Adoctrinament

Després de l’1-O les 
escoles van actuar 
arreu amb actes de 
reparació de greuges 
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Amb la 
col·laboració:

Ja tindrem tres 
clubs amb el cul 
llogat: Europa, 
Pedagògium i Lluïsos
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El

bloc

56 anys interromputs

Albert Vilardaga

Hi ha poca gent del món del bàsquet 
que no hagi jugat mai a la pista dels 
Lluïsos. Jugar com a local no sé 

el que és, però com a visitant, ja us puc 
assegurar que és una de les pistes més 
complicades de Catalunya. És cert que 
no compleix les mides reglamentàries, 
des dels laterals no es pot ni llençar de 
triple, l’espai que hi ha entre les línies 
del camp i la paret és de centímetres i ha 
arribat a un punt que els més grans ja 
no hi podran tornar a jugar.

És una llàstima i una pèrdua impor-
tant. Moltes vegades el bàsquet ha estat 
l’excusa per molts per trobar-nos a la 
plaça del Nord, prendre una cervesa a 
mitja tarda, pujar a la pista a veure el sè-
nior i allargar-ho un cop acabat el partit 
amb un sopar per la zona. Fins i tot els 
de l’agrupament o els de l’esplai, pujaven 
a estones a la pista a treure el cap, tot i 
que no acostumaven a tenir cap interès 
pel bàsquet.

Recordo quan era ben petit que es 
parlava de la possibilitat de construir 
una pista soterrada sota la plaça, i amb 
el pas dels anys sempre es parlava de les 
modifi cacions previstes per tal d’adaptar 
la pista. Els anys han anat passant, s’ha 
parlat moltes vegades del mapa d’instal·-
lacions esportives del barri, però al cap 
i a la fi , i les obres més signifi catives són 
les que es van fer l’estiu passat. Sé que la 
gent de Lluïsos ha fet tot el possible per 
seguir jugant a la plaça del Nord, perquè 
si alguna cosa sé de la gent que hi co-
nec és que són d’allò més tossuts, però 
en tots aquests anys crec que s’han vist 
molt sols en la seva lluita.

Ara els sèniors marxaran, ells són el 
refl ex pels més petits, però el més preo-
cupant és que marxen i no tenen data de 
tornada.•

Opinió convidada

Enfortim el comerç, 
enfortim Gràcia!

P assotisme, desinformació, desconfi ança o directa-
ment greu perjudici són les paraules que més escol-
tem en boca dels comerciants de Gràcia. Crítics amb 
un govern de Barcelona en Comú que els ha abando-
nat aquests últims 3 anys. Home... potser és exage-

rar massa dir això, no serà tant, podria dir algú. Doncs bé, 
anem a repassar els fets més evidents. A principis del man-
dat Colau, el repte que havia d’afrontar el nou Govern amb 
major celeritat era el de la reforma del Mercat de l’Abace-
ria. Un mercat amb el major nombre de parades tancades 
de Barcelona i amb una necessitat imperiosa de reformar-
se per sobreviure. Al mandat Trias, vam aconseguir posar 
d’acord als paradistes i després de les eleccions del 2015 no-
més calia que el nou Govern redactés un avantprojecte que 
ja estava consensuat. En comptes d’això, el regidor Badia va 
iniciar un procés participatiu per reformular el model del 
mercat; que va dilatar un any i mig l’aprovació del projec-
te, va enfrontar els paradistes amb plataformes ciutadanes 
afi ns al Govern i va allargar una inacabable agonia que en-
cara dura. I tot això per res! ja que al fi nal es va acabar apro-
vant un projecte gairebé idèntic al que ja estava previst.

Més endavant, el govern Colau aprovaria el nou Pla d’Usos. 
Una eina imprescindible per controlar la proliferació de 
bars, restaurants i altres establiments de pública concurrèn-
cia a les zones massifi cades del Districte. Vam votar inicial-
ment a favor del Pla presentat; ja que era molt similar al que 
nosaltres proposàvem al mandat anterior. La sorpresa va 
arribar quan, sense cap avís ni negociació prèvia, s’incloïa la 
totalitat de la Travessera de Dalt com a zona de contenció. 
Una decisió presa a última hora, sense consultar-la amb els 
veïns i comerciants de la zona. Una pèssima decisió, que està 
condemnant la Travessera de Dalt a una gradual decadència. 
Una cosa és regular les zones saturades d’aquests establi-
ments i l’altra és no possibilitar-ne la creació en zones que no 
en tenen presència. Això, senzillament, malmet la dinamitza-
ció comercial i alenteix el creixement econòmic. 

Per últim, darrerament s’han produït altres exemples que 
mostren la desídia i menyspreu del Govern envers els comer-
ciants. La reforma de l’Avinguda Príncep d’Astúries era i és 

imprescindible però pel govern no ho és informar als comer-
ciants: no saben què els hi suposarà un sol carril de pujada 
i afronten un any llarg d’obres sense cap ajuda del Govern. 
També els comerciants del voltant del Mercat de l’Abaceria 
han comprovat a les seves carns el tracte del Govern. A pocs 
mesos de l’inici de la reforma, ni se’ls ha consultat sobre les 
vicissituds de les obres, ni esperen rebre cap ajuda. Esperem 
que això canviï amb la reunió que hem sol·licitat per a ells. 

Cal superar aquests anys de males polítiques. Al 2019 en 
tenim una oportunitat. Nosaltres hi posarem tot el cor, tota 
l’ànima; perquè sabem que el comerç representa allò que de-
sitgem pel nostre país i per Gràcia. Perquè és motor econòmic 
i d’integració social. Perquè és un mur davant l’homogeneït-
zació que representa una globalització mal entesa; un mur de 
petites identitats, de petites històries que fan barri. Perquè, 
en defi nitiva, si enfortim el comerç, enfortim Gràcia! •

Esteve Suñé i Sílvia Manzano, consellers del PDeCAT Gràcia

El carrer Gran, un dels principals eixos comercials de la Vila. Foto: Arxiu

Cal superar aquests anys 
de males polítiques; el 2019 
en tenim una oportunitat; 
nosaltres hi posarem tot el cor
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Exposicions
Fins l’1 de juny
Exposició Ella, els altres. Exposició de 
fotografi es i vídeos a càrrec d’Elisabet 
Mabres: “Una dona emmascarada s’ex-
posa 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 artifi ciosa. 
Protegida pel làtex facial, la dona s’exhi-
beix. Del carrer a l’interior, del dia a la nit. 
La ingerència de conèixer els “homes gà-
bia” la pertorba fi ns al punt de sotmetre’s 
a dominis i captiveris. Aconsegueix fu-
gir cap als nous verds territoris del Hong 
Kong desconegut, furonejant rastres de 
vides abandonades. Ara és ella qui escor-
colla. I els objectes trobats, de la Xina an-
cestral, li revelen la necessitat de dur al-
tres 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 14 de juny
Exposició Sortim al carrer. Pintures 
abstractes en tècnica seca de 3er d’ESO 
de l’Institut La Sedeta, inspirades en 
els elements compositius essencials de 
Kandinsky. Treball a partir de creacions 
que presenten joc de contrastos entre el 
càlid i el fred, l’espai que s’omple i el que 
resta buit, el moviment entre les fi gures 
d’un quadre, les diagonals que aporten 
moviment, etc.  
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Visita els museus i les exposicions del mo-
ment. Presentació de les exposicions més 
representatives de la temporada de tar-
dor dels museus, galeries i sales d’art de 
Barcelona, comentades i detallades per 
la professora Maria Concetta Marino. La 
primera sessió es realitzarà al centre i la 
resta a l’exterior. Les entrades aniran a 
càrrec dels participants.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 15 de juny
Exposició de pintura i dibuix de Pere 
Menéndez i Francisco García. 
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 29 de juny
Exposició Treballs i mostra de ta-
llers de ball. A càrrec de l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats La Sedeta i del 
Centre Cívic La Sedeta. 
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Actes
Divendres 1 de juny 
Espectacle: Festa major del Coll, amb lec-
tura del pregó, sopar de germanor i actu-
ació musical.
Parc de la Creueta del Coll (Pg. Mare de 
Déu del Coll, 77), a les 21h 

Dissabte 2 de juny
Taller: Deixaries casa teva? A càrrec de 
Els truks de l’AEiG Joan Maragall. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190 – 192), a les 16h

Teatre: Taula per sis d’Alan Ayckbourn, a 
càrrec del grup Teatre Dinàmics. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Presentació: Exposició XIa trobada bien-
nal dels gegants de Gràcia. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 19h

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

Diumenge 3 de maig
Espectacle: Catifa de fl ors per L’ou com 
balla 2018 – Corpus. 
Plaça de la Virreina, a les 9h 

Teatre: Taula per sis d’Alan Ayckbourn, a 
càrrec del grup Teatre Dinàmics. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Dilluns 4 de maig
Taller: Tens Linkedin. Com l’utilitzes en la 
recerca de feina? 
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20 – 22), 
a les 10h 

Taller: Joc Aplicat 2. Internet per a impre-
vistos. 
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20 – 22), 
a les 16h 

Taller: Les gestions de l’entitat, a un clic. 
El certifi cat digital. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18.30h 

Projecció: Curtmetratges del Fire! 23a 
Mostra Internacional de Cinema Gai i 
Lèsbic de Barcelona. 
La Casa del Cine (Pl. Joanic, 6), a les 20h 

Dimarts 5 de maig
Concert: Louis Rive.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30h 

Dimecres 6 de maig
Taller: Recursos audiovisuals a la xarxa. 
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20 – 22), a 
les 18h 

Xerrada presentació dels projectes 
Biblioteca i gènere i Jugant en igualtat. 
La xerrada està dirigida a totes les cofi -
nançadores i cofi nançadors del projecte 
Jugant en igualtat, a les AFA de les escoles 
en general i comissions de Gènere en par-
ticular, i a totes aquelles persones interes-
sades en el feminisme i coeducació. 
L’Hora Lliure (Milà i Fontanals, 50 ), a les 
19.30 h

Conferència: Viatges i cinema. Un alpinis-
ta nazi al misteriós Tibet. A càrrec del fo-
tògraf, Toni Vives.
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps 20 – 22), a 
les 19h 

Concert: Loqueterroting Jam session/mi-
cro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21h 

Concert: Cris Pi i Júnia Misas. 
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30h 

Dijous 7 de maig
Espectacle: Titelles A Babel en patinet, a 
càrrec de Néstor Navarro. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15), 18h 

T’interessa: Com podem acompanyar 
les persones refugiades que arriben a 
casa nostra? Dia Mundial de les Persones 
Refugiades. 
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 
104), a les 19h 

Concert: Dani Tejedor & Chicharro. 
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21h

Divendres 8 de maig 
Teatre: Varietés de Lluís Cocquard, a càr-
rec del grup Teatre Dinàmics. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h 

Concert: Waterfall, presentat per Jana 
Sirés.
CAT (Pl. Anna Frak, s/n), a les 20.30h 

Concert: Cant coral, a càrrec de la Coral 
Mare de Déu del Coll.
CC El Coll – La Bruguera (Alberg Mare de 
Déu de Montserrat), a les 20.30h 

Espectacle: Barraques del Coll.
CC El Coll – La Bruguera (Parc de la 
Creueta), a les 21h

Concert: Infi nite Monkeys.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22h 

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

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Entitats

Amb el suport de

Jornada d’art en obert a Experimentem
EART proposa una nova activitat en família per potenciar experiències creatives. 
Aquest dissabte l’artista-educadora Amaia Martín proposa Buit-ple. Estira-
empeny, una acció que tindrà lloc a la façana de l’edifi ci, que consideren l’espai 
intermedi entre el dins i el fora, entre allò públic i allò privat. Les persones 
assistents hauran de decidir conjuntament què hi faran amb uns materials 
i eines limitats. El repte serà plantejar nous usos i com ho mostraran als 
altres. Art en Obert és una proposta intergeneracional, adreçada a públics 
generals i famílies interessades en temes que vinculen art i educació.
 
Dissabte 2 de juny a EART (Torrijos, 68), a les 11 h

Divendres 1 de juny
Concert: Cultura popular als Ateneus. 
Toc d’inici. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Dissabte 2 de juny
Taller: Què diu la teva signatura? A càr-
rec de l’Institut de Ciència Social i per la 
professora Ingrid Vieira. 
Lluïsos (Pl. del Nord, 10), a les 10h 

Concert: Jazz Class Concert de Triple 
Treat.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19.30h

Diumenge 3 de juny
Festa de la primavera a la Salut: Debat 
sobre educació amb Assemblea groga i 
Som escola, Batucargol, vermut i paella 
poular, Xavier Valdivieso i Halldor Mar, 
taller de gestió emocional i fi  de festa 
amb grup Contraband

Rambla Mercedes, barri de la Salut, des 
de les 12 a les 17.30 h 

Racons de contes, amb la col·laboració 
del Festival Píndoles. 
Lluïsos (Pl. del Nord, 10), a les 12h

Dimecres 6 de maig
Taller: Carrega’t d’energia. Mesures de 
millora energètica a la llar. 
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull, 
2), a les 18.30h

Divendres 8 de juny
Concert: Cor jove la Coral Sant Jordi amb 
cançons de rius i mars. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h  

Recomanem
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Breus

Ex alumnes de la 
Massana fan una 
exposició-taller 
a ArtefactoRoig

S.M.

L ’espai ArtefactoRoig, a l’Ate-
neu Roig de Gràcia, acolli-
rà aquesta cap de setmana 

l’exposició-taller Connexions 
Noctures, organitzada per ex 
alumnes de l’Escola Massana. 
L’objectiu és experimentar la 
seva visió actual de l’art seguint 
la seva manera d’entendre l’art 
que van desenvolupar als anys 
80 i fi ns el 92, quan es van for-
mar com a pintors. Aquest grup 
d’alumnes de nit van créixer in-
fl uenciats pel lema “la llibertat 
només pot trobar-se en la crea-
tivitat”. En la mostra del Roig, 
que s’inaugura divendres 1 a les 
20 h, compartiran aquesta re-
cerca de noves interpretacions 
de la realitat a través de la pin-
tura, la litografi a o les perfor-
mances.•

Jornada de 
suport a la 
dansa a l’Espai 
Fontana dissabte
L’Espai Jove la Fontana 
acollirà aquest dissabte 2 
de juny el Dans’Art Fest, un 
esdeveniment de suport a 
la dansa amb exhibicions 
d’un total de catorze grups 
de diferents disciplines. 
Serà a partir de les 7 de 
la tarda i amb taquilla 
inversa. 

Silvia Manzanera

Gazi Nafis és un artis-
ta en risc i serà a Jiwar, 
la residència viver d’ar-
tistes amb seu al car-
rer Astúries, durant els 

mesos de juliol, agost i setembre. 
Això serà possible pel nou progra-
ma de Xarxaprod, la Xarxa d’Es-
pais de Producció i Creació de 
Cataunya, de la qual Jiwar en forma 
part. Gazi Nafi s és un fotògraf de 
Bangladesh amenaçat a causa del 
seu treball fotogràfi c sobre la reali-
tat del col·lectiu trans i homosexual 
a Bangladesh, una comunitat estig-
matitzada i perseguida.  

 Es tracta d’un projecte de 
Xarxaprod amb el suport d’una ins-
titució independent dels EUA que té 
un programa específi c per a artis-
tes en risc. La selecció de l’artista, 
segons expliquen els responsables 
de Jiwar, s’ha fet per part del comi-
tè d’aquesta institució que fi nan-
cia la seva estada; les residències 
en canvi són assumides per cadas-
cuna de les entitats que acull l’artis-
ta en risc. En un primer moment, 
Jiwar va liderar aquest projecte, 
abans que Xarxaprod el redimen-
sionés i li donés una nova enverga-

Jiwar acollirà Gazi 
Nafi s, perseguit per 
fotografi ar el col·lectiu 
LGTB a Bangladesh
Durant tres mesos el fotògraf residirà a l’entitat gracienca 
dins d’un nou programa amb artistes en risc de Xarxaprod 

El fotògraf va ser tercer premi del Pride Photo Award 2015.  Foto: Gazi Nafi s

dura, a més de fer-lo possible en la 
seva totalitat, segons explica Mireia 
Estrada, directora de Jiwar. 

D’aquesta manera, durant un 
any l’artista és tutel·lat per les di-
ferents organitzacions que for-
men part del programa, donant-li 
suport professional, connectant-
lo amb el panorama artístic local i 
acompanyant-lo en el seu procés de 
producció i d’adaptació a la vida a 
Catalunya. En aquests dotze mesos 
d’acollida, Gazi Nafi s haurà estat, 
a més de a Gràcia, a Can Serrat (El 
Bruc, on és en aquests moments), 
al Centre d’Art i Natura de Farrera 
(CAN, Pallars), a Hangar (BCN) i 
Nau Côclea (Camallera, l’Empor-
dà). “És el treball desinteressat de 
tots nosaltres el que farà possible 
que Gazi Nafi s pugui desenvolupar 
aquí el seu treball artístic”, apunta 
Mireia Estrada.  

Un altre de les iniciatives en 
marxa per part de Jiwar és Xabaca, 
la segona edició d’un projecte que 
busca crear una xarxa de crea-
dores àrabs contra la censura. 
Enguany, també en col·laboració 
amb la Fundació NovAct i Al Fanar 
(Madrid), se seleccionaran dues ar-
tistes en comptes de cinc, per “in-
tensifi car l’acompanyament en el 
seu projecte creatiu”.• 

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Han Solo: Una historia de Star 

Wars. De dv a dc, 16, 19 i 22. 
• Vengadores Infi nity War. Dv, dl 

i dc, 16, 19 i 22. Ds i dg, 19 i 22. 
Dm, 16 i 22. 

• Deadpool 2. Dm, 19.10. Dv, ds, 
dg, dl i dc, 16.15, 19.10 i 22.15. 
Dm, 16.15 i 22.20. 

• El malvado zorro feroz. Ds i dg, 
16.05, 17 i 18.10. Dv, dl, dm i dc, 
18.10. 

• El doctor de la felicidad. Dv, 
ds, dg, dl, dm i dc, 16.15, 19.10 i 
22.05. 

• Las estrellas de cine no mue-
ren en Liverpool. Dv, dl, dm i dc, 
15.55 i 20.05. Ds i dg, 20.05. 

• María by Callas. Dv, ds, dg, dl, 
dm i dc, 22.20.

• El hombre que mató a Don 

Quijote. 16.05, 19.05 i 22.05. 
• Basada en hechos reales. 16, 

18.10, 20.20 i 22.30. 
• La casa torcida. Dv, dl, dm i dc, 

15.55 i 20.10. Ds i dg, 20.10. 
• Sherlock Gnomes. Dv, dl, dm i 

dc, 18.15. Ds i dg, 16.10 i 18.15. 
• Mi familia del norte. 22.30. 
• Campeones. 16.15, 19.10 i 22.05. 
• Federico García Lorca. Dm, 

19.45. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• El Grufal. Dg, 16.30. 
• Laban i labolina. Ds, 16.30.
• El taller de escritura. Dv i dg, 

16. Ds, dl, dm i dc, 18. 
• El doctor de la felicidad. Dv i 

ds, 16, 18, 20 i 22. Dg i dl, 18 i 20. 
Dm, dc i dj, 16 i 18. 

• Playground. Dv, 22.45. Ds, dc i 
dj, 22. Dg, dl i dm, 20.30. Dm, dc 
i dj, 16. 

• Dede. Dv, ds, dm i dc, 16 i 20. Dv, 
ds, dg, dc i dj, 18 i 22. Dg i dl, 20. 
Dl, dm i dj, 18. Dj, 16. 

• Tasfi ya. Ds, 20. 
• Revolució, je t’aime. Dv, 20. 
• El periple. Dm, 20. 
• Bori Gudounov. Dj, 20.
 
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. Ds i 
dg, 18 i 20. Una mujer fantásti-
ca. 22. 

• SALA 3: The Florida Project. 
15.50, 18 i 20.10. Un home ano-
menat ove. 22.20. 

• SALA 4: L’última bandera. 15.50 
i 20.25. Molly’s game. 18. Un ita-
lià a Noruega. 22.30. 

Verdi. Verdi, 32. 
• Caras y lugares. Dv, ds, dg, dl, 

dc i dj, 11.30, 16, 18.10, 20.15 i 22. 
Dm, 11.30, 16, 18.10 i 22. 

• Han Solo: Una historia de Star 
Wars. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 

11.30, 17.40, 20.10 i 22.30. Dm, 
11.30, 20.10 i 22.30.

• Lady Bird. 16.20. 
• Lou Andreas – Salomé. 18.10. 
• Las estrellas de cine no mueren 

en Liverpool. Dv, ds, dg, dl, dm i 
dc, 16 i 20.15. Dj, 16. 

• El taller de escritura. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 18.05. 

• La forma del agua. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 22.15. 

• María by Callas. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 16. 

• El hombre que mató a Don 
Quijote. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 
dj, 16, 20 i 22.30. 

• Mi querida cofradía. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 18.30. 

• Borg McEnroe. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 20.15 i 22.15. 

• Algo celosa. 11.30. 
• Basada en hechos reales. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 11.30. 
• La malvada guineu ferotge. Ds 

i dg, 11.30. 
• Sherlock Gnomes. Ds i dg, 11.30. 

• Michelangelo. Dm, 11.30 i 18. 
• Día de festa. Dj, 20.15. 
 
Verdi Park. Torrijos, 49
• Mi familia del norte. Ds i dg, 

16.30. Dv, dl, dm, dc i dj, 16. 
• El insulto. Dv, ds, dg, dl i dj, 

20.15. 
• Isla de perros. 22.30. 
• Algo celosa. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc i dj, 16, 18.10, 20.20 i 22.25. 
• Basada en hechos reales. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc i dj, 16.30, 18.25, 
20.25 i 22.20. 

• Deadpool 2. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc i dj, 18.05 i 22.30. 

• Tres anuncios en las afueras. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 20.20. 

• Rebelde entre el centeno. Dv, 
dl, dm, dc i dj, 18.05. 

• La malvada guineu ferotge. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.30. 

• El malvado zorro feroz. Ds i dg, 
18.35. 

• En tiempos de luz menguante. 
Dm, 20.15. 

Artistes àrabs contra la censura. 
Jiwar obrirà en breu convocatòria 
del projecte Xabaca, que  reuneix dos 
artistes del món àrab durant 5 setmanes 
de residència creativa a la ciutat. 
Prèvia convocatòria internacional, 
es busquen perfi ls d’artistes àrabs de 
totes disciplines i dotar-les d’eines 
per crear en total llibertat i fer 
xarxa amb artistes i agents locals. 
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Artesans de Gràcia 
engeguen campanya per 
crear el portal Enfi lats 
L’entitat pretén recaptar amb Verkami 9.000 euros 
fi ns a fi nals de juny amb el suport de 300 mecenes 

Imatge promocional de la campanya de recaptació dels Artesans. Foto: cedida

S.M.

L’Associació Artesans de 
Gràcia ha posat en marxa 
una campanya a Verkami 
per finançar el projecte 
Enfi lats, un portal “més en-

llà de botiga online” que pretén ser 

un espai de connexió “entre dife-
rents generacions, talents i expe-
riències culturals i artesanals”. En 
un moment “delicat” per als arte-
sans, l’entitat aposta per fer un 
espai que englobi activitats i esde-
veniments així com formació i di-
vulgació. La idea va sorgir, segons 
explica la seva presidenta Dolors 

Just, en un intent de “modernitzar 
el col·lectiu i retroalimentar la bo-
tiga física”. “Són temps realment 
difícils i necessitem del suport de 
tothom per poder tirar endavant”,  
explica Dolors Just.

Més enllà de la part de venda 
online, la web busca posicionar-se 
com un punt d’impuls de l’artesa-
nia i dels ofi cis singulars, que con-
sideren “patrimoni cultural”. La 
campanya de micromecenatge pre-
tén recollir 9.000 euros, dels quals 
2.250 seran per a la creació del por-
tal de venda online que inclogui els 
artesans de Gràcia, 3.250 per als 
serveis de dinamització i difusió 
del projecte o 1.500 per als serveis 
de suport als artesans i artistes. Les 
aportacions arrenquen en els 10 eu-
ros i partir de 25 tenen diferents 
recompenses. Segons el calendari 
previst, un cop fi nalitzada la cam-
panya al juny, es posaria en marxa 
la creació del portal per obrir la bo-
tiga virtual al setembre.•

Paula Erill

Torna l’espectacle familiar en format micro-
teatre a la Plaça del Nord. Lluïsos Teatre i el 
Festival Píndoles s’uneixen per tercer any con-
secutiu per representar una funció de titelles 
que tindrà lloc el proper diumenge 3 de juny, a 

les 12 hores. Sherezade Bardají, Glòria Arrufat i Lídia 
Clua són les actrius que donaran veu i manipularan les 
titelles en tres històries amagades per tres racons d’un 
edifi ci que el públic haurà de trobar en el moment tot 
seguint un itinerari. Racons de Contes és un espectacle 
que atrau a petits i grans per “l’originalitat que ha apor-
tat la gent del Festival Píndoles a l’hora de traslladar 
el teatre fora dels espais tradicionals”, assegura Clara 
Laguillo, la responsable de Lluïsos Teatre. Píndoles, 
doncs, ha estat l’encarregada de preparar els contes de 
12 minuts cadascun en un format molt diferenciat de la 
programació habitual de Lluïsos.•

Tres actrius per 
a tres contes de 
titelles ‘amagats’
‘Racons de contes’, a Lluïsos

Cultura

Festival Píndoles i Lluïsos Teatre, junts de nou.  Foto:cedida
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La torratxa

Adéu a la 
cultura
Joan Vall K.

Per desgràcia cada cop és més corrent 
que quan entres en una llibreria per 
demanar consell sobre un autor de 

novel·la negra, ciència fi cció o poesia adi-
ent per un lector novell, sigui per edat 
o per desconeixement de matèria, no 
et responguin amb precisió professio-
nal quirúrgica qual farmàcia de guàr-
dia. Són molt normals respostes com 
“no sé”, “qualsevol”, “el que vulguis” o 
d’altres com ara “està descatalogat” o 
“no em sona”. Entre les rares llibreries, 
n’hi ha d’altres, jo destacaria una que 
es troba al carrer Torrent de l’Olla i que 
obeeix al nom de Cap i Cua des de fa més 
de quaranta anys. Allà sempre hi pots 
trobar al seu propietari llegint, sempre 
llegint el seu producte. Igual que un bon 
cuiner que prova els seus plats abans de 

servir-los o un sommelier tasta els vins 
davant del client, ell sap i coneix el que 
surt de les seves mans. És molt fàcil re-
comanar un bestseller o un autor medi-
àtic, rar és el risc de la recomanació a la 
carta. Autors interessants i poc promo-
cionats com Joan Vinuesa o Josep Roca 
i Salvattore (autor d’una petita histò-
ria sobre Ràdio Pica) tindran sempre 
un lloc entre els llibres d’interès més 
populars. Les grans superfícies han ma-
tat el petit comerç en gran mesura però 
encara hi ha reductes que es resisteixen 
a desaparèixer. Jo, com etern addicte a 
l’aprenentatge constant no el puc dei-
xar de visitar. Tot i que Sant Jordi sem-
pre sembla una visita obligada per la 
compra d’un exemplar, el regal ocasio-
nal d’un bon text en paper pot fer feliç a 
més d’un la resta dels dies de l’any.•

És fàcil recomanar 
un autor mediàtic; 
rar és el risc de la 
recomanació a la carta

Albert BalanzàAlber

En sabem ben poc de les Illes Canàries, de la seva in-
sularitat, del seu aïllament (físic, mental i volunta-
ri), dels seus problemes, més enllà del refotut car-
naval i d’algun horrorós complex turístic. De fet, no 
sabem exactament ni a quina latitud se situa l’arxi-

pèlag i la majoria de nosaltres no sabríem col·locar endre-
çadament en un mapa els seus set principals territoris. Sí 
que ho sabien, o almenys ho intuïen, en B.A.A., de 22 anys, 
i en B.B.M., de 24 anys, un 28 d’agost de 1994, quan van sor-
tir de Tarfaya, en el límit entre el Sàhara i el Marroc, en 
una pastera. L’any que ve farà 25 anys. En aquella pastera, 
equipada amb un motoret de benzina, hi van viatjar tot un 
dia sencer, guiant-se de nit pels senyals lumínics del Far de 
l’Entallada, a la costa oriental de Fuerteventura. Van fer 
96 quilòmetres i van arribar a la platgeta de las Salinas del 
Carmen. Eren les quatre de la tarda quan van posar peu en 
terra canària. Ningú ho havia fet abans així.

Avui com ahir no hi ha massa ningú a la platgeta, en un 
poblet de pescadors que la carretera de la costa deixa a 
un costat abans d’entrar cap a la terra negra del Malpaís 
Grande i els Cuchillos de Vigán. La platgeta fa una peti-
tíssima badia que afavoreix l’entrada. Però a les Salinas 
del Carmen el temps passa lent, un parell d’homes peten 
la xerrada i una dona camina sola, més lluny, a mig matí, 
trepitjant la baixa mar. Entre la desena de casetes entre 
solars terrosos, quatre cotxes mal aparcats i el minibar 
tancat fi ns a l’estiu. A les Salinas del Carmen hi ha més 
pista sorrenca que asfalt. Ah, i hi ha el turístic Museo de 
la Sal, amb algun passavolant que paga entrada, encara 
que les salines es poden visitar des de la platgeta, saltant 
un petit muret. 

Ningú ni res recorda aquí en B.A.A. i en B.B.M -aquest 
últim amb el temps sabem que es deia Baijea. Ni una pla-
ca ni un recordatori. Se’n van sortir. Van ser els primers. 
Van obrir via. Cinc mesos després, tal com explica José 
Naranjo a Cayucos (Debate, 2006), Selmo, Molulay, Waliya, 
Abubacar i Ahmed van ser els segons, amb un petit desvi-
ament que els va fer entrar pel port esportiu de l’artifi cial 
municipi de Caleta de Fuste, més al nord, i avui ple d’ho-
telarros, urbanitzacions i cinemes en versió original. Tot 
per als guiris amb poder adquisitiu. En sabem més coses 
d’aquesta segona pastera: que el primer que els va veure 
va ser el Juan de la gasolinera, que van passar la nit a co-
missaria, a Puerto del Rosario... Allà a prop de la comisa-
ria hi havia fa molts anys el quiosc de l’Antoñito, el senyor 
dels dolços que defensava l’anarquisme (bon llibre de Jesús 
Giráldez, Zambra, 2015) i que va fer d’amfi trió el 1962 a 
Satrustegui, Álvarez de Miranda, Barros de Lis i Miralles, 
els quatre intel·lectuals liberals que van ser confi nats a l’illa 
per formar part del Contubernio de Munich o Primavera de 
Munich, com la rebatejat encertadament Jordi Amat (lli-
bre a Tusquets, 2016). Tampoc hi ha cap senyal d’això als 
carrers de Puerto del Rosario. Que poc en sabem de les illes 
Canàries. Queda la memòria.•

Mirada enfora

La platja de la pastera
La platja de les Salines del Carmen, punt d’arribada de la primera pastera que va arribar a les Illes Canàries, a Fuerteventura. Foto: A.B.

Eren les quatre de la tarda quan 
van posar peu en terra canària. 
Ningú ho havia fet abans així

de Gràciade Gràcia


