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L’Abaceria provisional arrenca
passat Sant Joan però deriva
l’obra de reforma al setembre
Mobilitat vol canviar el sentit des de Bailèn a Torrent de l’Olla per atenuar el
trànsit de camions al mercat vell i provarà tallar l’eix central de Travessera
Albert Balanzà

H
Treballs per enllestir l’estructura del mercat provisional de l’Abaceria al passeig de Sant Joan, aquest dijous Foto: A.V.

a arribat l’hora de la veritat a l’Abaceria. Després
d’anys i panys esperant el moment, un cop l’Ajuntament s’ha deslliurat de la pesada llosa de la remodelació del mercat de Sant Antoni, li arriba el torn
a la històrica plaça d’abastiment de Gràcia, que celebra ja 126 anys des d’aquell inicial mercat de Santa Isabel
impulsat pel fabricant Puigmartí. El primer dels dos grans
episodis que viurà l’últim dels grans mercats de la ciutat encara no remodelats es produïrà just passat Sant Joan, amb el
trasllat dels paradistes i inauguració del mercat provisional al
passeig de Sant Joan a la carpa que s’està enllestint. El segon
episodi trigarà a arribar, la inauguració del nou mercat, mai
abans del 2021, si tenim en compte que l’inici d’obres es farà
al setembre per no torpedinar la Festa Major. Mobilitat prepara un canvi de sentit de Travessera des de Bailèn a Torrent
de l’Olla per atenuar el trànsit de camions i provarà tallar l’eix
central del carrer des de Gran de Gràcia.
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Ada Colau es
troba divendres
amb els veïns
de Vallcarca

L’alcaldessa Ada Colau
recupera aquest
divendres a Vallcarca les
seves trobades veïnals
de tarda sencera que va
estrenar a Gràcia per
primera vegada el febrer
del 2016 a l’escola Reina
Violant i va seguir el
febrer de 2017 a l’institut
Secretari Coloma. La
propera trobada serà
aquest divendres, a
l’escola Pare Poveda
(Avinguda de Vallcarca,
220), a partir de dos
quarts de 7 de la tarda.

L’antic Banc
Expropiat es
prepara per obrir
com a Carrefour
Després de les obres
d’arranjament que es
van fer l’any passat i la
posada en lloguer del
primer local on hi va
haver el Banc Expropiat,
a Travessera de Gràcia
181, les brigades d’obres
han tornat a la feina
aquests dies per adequar
l’espai perquè s’hi posi en
marxa un supermercat
de la cadena Carrefour.
Els comerciants
organitzats han mostrat
sorpresa per un nou
cas en la proliferació de
supermercats a la zona.

Política
El PSC-Gràcia subratlla
orgull de base i capacitat
en el nomenament de
Batet com a ministra
La presidenta de l’agrupació local mantindrà
el càrrec, de caire honoríﬁc, a l’executiva

Albert Balanzà
les
reaccions

L

’agrupació del PSC de Gràcia
està exultant. Després de la
llarga travessia del desert
que ha suposat aquests últims anys la pèrdua del bastió socialista no només a l’Ajuntament sinó en clau local el Districte
que tradicionalment havien governat, el nomenament de Meritxell
Batet com a nova ministra d’Administracions Públiques s’ha rebut com l’empenta deﬁnitiva del
ressorgiment del partit amb una
persona sorgida de la base de
Vallcarca i els Penitents que ha
arribat ﬁns a una de les màximes
responsabilitats polítiques a l’Estat. No hi ha exemples comparables de dirigents a nivell local, ni
en altres partits: només l’exregidor Ferran Mascarell s’hi assembla havent estat conseller i delegat
a Madrid, i l’exregidor Raimundo
Viejo (En Comú Podem) és diputat
al Congrés.
Batet ja va escriure el desembre
de 2015 en aquest setmanari les
sensacions d’un salt en la responsabilitat política, quan va ser designada com a número 2 a les llistes del PSOE per Madrid al costat
del nou president Pedro Sánchez.
“El meu compromís amb el socialisme neix de les lliçons de vida
dels meus mestres, de l’activisme de la gent de Gràcia, i de l’exi-

“El seu ministeri atraurà
moltes mirades, i ella
estarà a l’alçada”
Jesús Jiménez, 1r secretari

“Vallcarquina orgullosa,
curranta nata i federalista
constitucionalista”
Alberto Lacasta, portaveu

La nova ministra, en un dinar de campanya a La Caleta de Gràcia Foto: Arxiu

tós projecte socialdemòcrata que
Pasqual Maragall va desplegar a la
ciutat de Barcelona”, deia. I hi posava ﬁns i tot noms en clau de barri: “Escrivint aquestes línies em vénen al cap llocs, persones i olors
del passat. Records de la meva infantesa com l’olor del forn de pa
on treballava la meva mare, les
cares del veïns i veïnes del carrer
on vivíem, les vistes del mar i del
Tibidabo des del pont de Vallcarca,
o les classes a les Escoles Gravi de
Els Penitents. Esther, Luís, Fidel i
Francesc són els noms de mestres
d’aquella època que m’han acompanyat al llarg de la vida”.
El primer secretari del PSC de
Gràcia, Jesús Jiménez, s’ha re-

ferit a Batet com a “dona intelligent, preparada, compromesa
i treballadora” “El seu ministeri
atraurà moltes mirades, i ella estarà a l’alçada”, ha afegit. El portaveu del grup socialista a Gràcia,
Alberto Lacasta, admet que està
“emocionat per ella” en tant que
“vallcarquina orgullosa, federalista constitucionalista, amiga i curranta nata”.
La secretarària d’organització del PSC de Gràcia, Cristina
González, posa l’accent en “un nomenament que fa especial Il·lusió
en un govern amb majoria de dones”. “Perquè la igualtat plena arribarà quan a les dones no se’ns
exigeixi ser tan capaces per arri-

“Un nomenament que
fa especial il·lusió en un
govern amb majoria de
dones”
Cristina González, sec. Org.
bar a llocs de responsabilitat com
no se’ls ho demana als homes”,
conclou. L’exprimer secretari del
PSC de Gràcia, Xavier Barberà, es
ratiﬁca en el que va escriure al seu
blog el 2016: “Vol que els militants
de base estiguin al cas dels afers
parlamentaris, i els els ha explicat de manera rigorosa però didàctica, entenedora i col·loquial”.
Entre els històrics militants de
base, com Alfred Campo, s’ha valorat que Batet “sempre ha estat
noble amb les seves conclusions
polítiques i personals”.

•
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s’estrenarà passat Sant
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Actuació de
rodatge marcada
per la pluja

Mobilitat vol canviar el sentit des de Bailèn a Torrent de
l’Olla per atenuar el trànsit de camions al mercat vell
Foto: Montserrat Torres

Carles León
A.B.

L

’altell del mercat provisional estarà acabat dilluns i
amb l’espai tancat s’allargaran els torns de treball ﬁns a
les nou de la nit. Ja tot l’equip
de l’Institut de Mercats s’ha desplaçat a Gràcia, un cop estrenat Sant
Antoni, i s’ha entrat en la recta ﬁnal
del trasllat dels paradistes i estrena
de l’Abaceria bis a Passeig de Sant
Joan, entre Indústria i Pare Claret.
Durant gairebé tres anys hi haurà
un canvi de costums a Gràcia: en
lloc d’anar a plaça al lloc de sempre, els clients del mercat central
s’hauran de desplaçar al passeig.
El mercat provisional s’ha cuidat especialment. “No s’havia fet
mai que hi introduïssim ﬁns a 32
modiﬁcacions al projecte original”,
ha apuntat aquest dimarts al consell de barri de Grassot el director
de Mercats, Pere Sirvent. La ceràmica de les 43 establiments alimentaris i de les 14 parades especials també s’ha enllestit aquesta
setmana. També sorprendrà la vi-

Obres a l’interior de la carpa, a punt en poques setmanes. Foto: Albert Vilardaga

sió en part transparent.
Ara bé, si el calendari del mercat provisional segueix el temps
previst, no es pot dir el mateix de
l’obra de reforma del vell espai de
Travessera de Gràcia, que desplaçarà el seu inici al setembre per
evitar caure de ple amb la Festa
Major. Almenys es farà alhora l’en-

derroc mentre corre el calendari
del projecte executiu. “Tenim ja
un projecte d’enderroc per treure
uralita i marquesines en mal estat,
rebaixar terreny i treure parades”,
apunta Sirvent.
Els comerciants de l’entorn, que
es van reunir a ﬁnals de maig amb
el Districte, han conegut encara

altres detalls: l’àrea de Mobilitat
és conscient de l’impacte social i
mediambiental que tindran unes
obres de dos-tres anys al cor del
nucli històric de Gràcia, amb retirada d’uralita, moviment de terres
i pols per tot arreu. Per això ha informat els comerciants que proposa un canvi de sentit a Travessera
de Gràcia des de Bailèn fins a
Torrent de l’Olla per atenuar l’entrada de camions i de trànsit per
un pas més ample que el del carrer Gran. Alhora Mobilitat també
vol provar d’atendre una històrica reivindicació dels comerciants:
tallar almenys en la primera fase
d’obres -uns sis mesos- l’eix central de Travessera, entre Gran i
Torrent de l’Olla.
Altres elements per calmar la inquietud dels comerciants, que s’articularan en grups de treball per
fer el seguiment de les obres, és la
promesa per part del Districte i de
Mercats d’una acció continuada de
neteja per evitar plagues i un suport econòmic important per a la
dinamització dels comerços amb
programes d’activitats.

•

D

iumenge 3 de juny, els
Castellers de la Vila de
Gràcia ens vam desplaçar
a El Vendrell per participar a la
diada del 92è aniversari de la colla local, els Nens del Vendrell,
acompanyats dels Castellers de
Sants. En una jornada marcada per les inclemències meteorològiques -ens vam traslladar
al pavelló d’Àngel Guimerà- vam
realitzar un pilar de 4 per obrir
la diada. En primera ronda alçàrem un nou 4d8, esdevenint el
6è de la temporada i que apunta maneres d’apujar-se un pis
abans de l’estiu. A continuació,
ens vam decidir pel 2d7, una
construcció que també s’està
treballant per folrar-se i fer-la de
8. I en última ronda, bastirem el
7d7 sense més complicació. Una
sèrie de condicionants van aconsellar posposar l’estrena d’algun
nou castell. Tot i així, ens queda
un últim mes del primer tram de
temporada on intentarem portar els nostres millors castells.
En ronda de pilars vàrem fer un
vano de 5 per concloure la diada.
Propera actuació: Festa Major
del Baix Guinardó el 10 de juny a
la plaça d’Alfons el Savi.

•

el report

Un súper cooperatiu
estudia presentar-se a la
licitació al mercat nou

Breus

Gràcia Districte
Disseny obre
les portes
dels estudis

Gràcia On Vas recolza la idea, paral·lela
al lloc previst per a col·lectius de consum

A. B.
El nou mercat de l’Abaceria encara no ha licitat els llocs previstos per a un supermercat i per a
petites cooperatives de consum,
però ja hi ha aspirants no només
de col·lectius locals que es volen
instal·lar en el nou espai dedicata
petites cooperatives sinó que hi
ha un projecte de súper cooperatiu que treballa per presentar-se

a la licitació del gran espai dedicat a supermercat.
La iniciativa, sota el nom de
Food Coop BCN, es presenta
aquest dilluns a la Sedeta (19h)
amb el suport de la plataforma
Gràcia On Vas després de prop
de tres mesos de treball en xarxa.
Aproﬁtant un nou passi a la ciutat del documental Food Coop de
Tom Boothe, que explica la història de la cooperativa alimentària
del mateix nom que va néixer a

Convocatòria pel passi de ‘Food Coop’ dilluns a la Sedeta. Foto: A.B.

Brooklyn fa 45 anys, el projecte de
Food Coop BCN preveu fer aterrar
a Barcelona un model que ja funciona més a prop com la rèplica
més exacta de Brooklyn, La Louve,
a París, des de 2016, o a nivell català El Brot de Reus o l’Egarenca de
Terrassa. “Seria el primer mercat
que plantejaria un súper d’aquest

tipus; tindria un valor referencial”, apunta Toni Ramon, portaveu de Gràcia On Vas. El model de
Brooklyn, situat a la Union Street
de Park Slope, té 17.000 socis que
alhora fan de treballadors i a canvi
de la seva contribució poden comprar amb uns descomptes que van
del 20 al 40%.

•

Gràcia Districte Disseny
celebrarà una jornada
de portes obertes aquest
dilluns 11 de juny per
conèixer com treballa
aquest sector amb un
itinerari que inclou
estudis com Agustina
Studio, Ciclus, Emiliana
Design Studio, Estudi
Bonjoch, Larsson-Duprez,
Lo Siento, ROKdesign,
Tigges Architekt, Toormix
o Zest Architecture.
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Enllestida l’obra
de Gal·la Placídia
per una fuita
d’aigua al febrer

Societat
L’Any Fabra estrenarà la placa a
la casa natal el 22 de juny i Gràcia
treballa per fer la cloenda oﬁcial
Una desena d’activitats donen gruix ﬁnalment a l’arrencada de l’homenatge al lingüista
a la vila on va viure, a Mare de Déu de la Salut, al carrer Gran i al Pla d’en Salmeron

Quatre mesos després
de l’espectacular fuita
que va aixecar part dels
jardins de Gal·la Placídia
i la calçada de Travessera
de Gràcia, la situació ha
tornat aquesta setmana
a la normalitat. La
reparació es va complicar
per una cambra de gas
que va quedar malmesa
per la fuita d’aigua. Les
companyies s’han fet
càrrec de la despesa.

Manifestació de
propietaris de
gossos de Joanic a
Torrent de l’Olla
Espai Gos BCN ha iniciat
aquest dijous -i ho farà
cada setmana el mateix
dia- una passejada de
protesta que a Gràcia es
farà des de plaça Joanic
ﬁns a la gerència d’ecologia
urbana (Torrent de l’Olla
218). L’Ajuntament no
permet que els gossos usin
els espais verds.

Albert Balanzà

El programa ara
arriba al novembre
i s’ampliaria al
desembre amb
l’acte ﬁnal

G

ràcia s’està recuperant
a marxes forçades de
la tímida i gairebé insultant deixadesa amb
què les institucions van
afrontar l’Any Fabra quan la celebració va arrencar oﬁcialment
al febrer. En aquell moment,
Badalona es va endur el protagonisme per haver estat el lloc on
el filòleg va concentrar la seva
etapa més fructífera en favor de
l’ordenació de la llengua catalana. Però totes les biograﬁes ubicaven Gràcia com la vila natal del
lingüista -hi va viure en tres habitatges i son pare va ser alcalde- i
res estava previst.
El pròxim 22 de juny bona part
d’aquella arrencada maldestra
quedarà esmenada amb l’estrena
d’una placa a la façana del número 32 del carrer Mare de Déu de
la Salut, la casa natal que ara és
un bloc de pisos. També Fabra va
viure a Gran de Gràcia 87 i a passeig de Gràcia 139 (actual pla d’en
Salmeron).
El Districte ha anunciat aquesta setmana aquest acte de collocació de la placa un cop s’han
resolt amb èxit les negociacions
amb la comunitat de veïns de
Mare de Déu del Coll 32 i el seu
propietari, que ha donat la cir-

Xerrada de Jordi Manent, curador de l’epistolari de Fabra, al Casal Cardener. Foto: A.V.

Exposició i ruta local a l’octubre.
Després d’aquesta concentració
d’actes aquest juny, l’Any Fabra
rebrotarà el 2 octubre amb la
inauguració a la biblioteca Jaume
Fuster de la mostra itinerant
‘Pompeu Fabra. Una llengua
completa’. Dos dies després es
farà l’estrena de la ruta Fabra a
Gràcia, des de la plaça Sanllehy
(inscripcions: gracia@cpnl.cat)

cumstància que també posseeix
propietats relacionades amb la família Fabra a Badalona, i per tant
s’hi ha mostrat particularment
sensible i totalment d’acord.
També aquesta setmana ha trascendit un programa d’una desena
d’activitats des d’ara fins a final
de novembre al qual encara s’hi
pot afegir un element d’altíssim
relleu: si la inauguració de l’Any
Fabra va ser a Badalona, la cloenda pot ser a Gràcia. En aquest sentit estan treballant les institucions,
Generalitat i Districte, sense que hi
hagi res tancat.
Mentrestant aquesta setmana
ja han tingut lloc els dos primers
actes oﬁcials aquest dimarts amb
una xerrada de Jordi Manent, curador de l’epistolari de Pompeu
Fabra, el qual ha explicat aquesta investigació en un acte al Casal
Cardener. Aquest dijous s’ha presentat la novel·la gràﬁca Pompeu
Fabra, l’aventura de la llengua,
d’Oriol Garcia i Gemma Pauné.
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Penitents arrenca la
Festa Major amb el
pregó del Pare Manel
Una desﬁlada de cotxes clàssics i les festes d’aniversari de
la gent gran i de les dones de Mas Falcó, actes destacats

A. B.

L

a Festa Major de PenitentsTaxonera, que comparteixen en organització entitats
d’aquests barris a cavall dels
districtes de Gràcia i d’Horta-Guinardó, ja ho té tot a punt
perquè aquest divendres a la tarda (18.30 h) arrenqui el programa
amb el tradicional pregó a la plaça de la Vall d’Hebron. Enguany
el pregoner serà el reconegut activista Manel Pousa, més conegut
com el Pare Manel. El mediàtic sacerdot, lluny ja dels anys on la mà
de Pepe Rubianes va ajudar-lo a
impulsar les seves campanyes de
solidaritat amb els més desafavorits de la cutat, s’ha convertit en
un habitual d’actes a Gràcia en el
marc del Rebost Solidari que impulsen simpatitzants de l’ANC o
de col·laboracions que promou el
Banc d’Aliments.

els
principals
actes

8 de juny
Pregó a càrrec de Manel Pousa
‘Pare Manel’, sacerdot i activista. 18.30 h. Pl. Vall d’Hebron
10 de juny
Partits de futbol a l’escola Pare
Poveda 9.30 h.
8 de juny
Desﬁlada de vehicles clàssics
9h-13h
14 de juny
Festa d’aniversari del casal de
gent gran de Penitents. 17.00 h.
17 de juny
Festa Associació Dones Mas
Falcó-Penitents. 12 h. Veciana 2

A banda del pregó del Pare
Manel, la Festa Major destaca en
l’àmbit de Penitents sobretot per
les activitats esportives que es faran a l’escola Pare Poveda el diumenge 10 o de petanca, dòmino
o guiñote que es faran consecutivament els dies 11, 12 i 13 al casal de gent gran de Penitents. El
casal també celebrarà com cada
any la festa d’aniversari el dia 14
a les cinc de la tarda. L’Associació
de Dones de Mas Falcó, també una
de les principals organitzadores
de la programació, ha convocat
la seva festa d’aniversari el 17 al
matí al carrer Veciana 2 i a la tarda a la plaça de la Vall d’Hebron,
després de la tradicional paellada popular.
Entre la resta d’actes destacats
hi haurà també una desﬁlada de
vehicles clàssics pels principals
carrers de la festa el diumenge
10 des de les 9 del matí ﬁns a la
una del migdia.

•
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Liébanas, Castell
i López, primeres
incorporacions
escapulades

L’Europa 18/19 comença a
agafar forma i el club ja ha
anunciat 3 incorporacions i
4 renovacions. En el capítol
de ﬁtxatges, el mercat
escapulat es va inaugurar
amb Gabriel López,
migcampista de 25 anys,
procedent del Santboià.
El següent en fer-se oﬁcial
ha estat Guillem Castell,
de 23 anys, i procedent del
mateix club que López,
tots dos han estat titulars
indiscutibles. L’últim
ﬁtxatge, ﬁns ara, és el del
lateral, Xavier Liébanas,
de 21 anys i procedent del
Gavà. Les renovacions
conﬁrmades són les de
Cano, Uri Varona i Josa.

La UEC de Gràcia
prepara la XXXI
edició de la marxa
Gràcia-Montserrat
La marxa GràciaMontserrat és una
caminada organitzada per
la UEC de Gràcia, i que està
inclosa en el Circuit Català
de Curses de Resistència
de la FEEC. La XXXI edició
sortirà el 16 de juny des
de la plaça de la Vila,
l’itinerari té un recorregut
de 62,6 km, 4.668 m de
desnivell i 10 controls amb
avituallament. El preu de
la inscripció és de 25 o 35
euros en funció de s’està
federat o no.

Esports
Els Lluïsos de Gràcia es
proclamen campions
de Primera Catalana
El Safa Claror supera la promoció de descens tant en
categoria masculina com femenina i seguirà a Primera

Els graciencs
derroten l’AESE a
les semiﬁnals (7163) i el Mataró B
a la ﬁnal (48-55)

Albert Vilardaga

U

n any després d’un descens cruel de Copa
Catalunya, els Lluïsos
de Gràcia han aconseguit l’ascens a la màxima categoria del bàsquet català
per la porta gran, proclamant-se
campions de Primera Catalana
en una ﬁnal a quatre disputada a
Santa Coloma de Queralt. L’equip
entrenat per Carles Rofes va derrotar l’AESE de l’Hospitalet a les semiﬁnals (71-63), en un partit molt
complicat, que es va començar malament pels graciencs i que es va
acabar decidint a la pròrroga. A la
ﬁnal, el rival va ser el Mataró B, i
el partit va ser molt ajustat ﬁns el
descans. El parcial de 5 a 17 al tercer quart favorable als graciencs
va sentenciar la final, i malgrat
que els mataronins van intentar
donar-li la volta al marcador, les
cistelles de Víctor i Francesc Pla
van sentenciar el partit, van deixar el marcador en el deﬁnitiu 4855 i van permetre els blaus aixecar
la copa de campions.
L’equip de Rofes ha fet una temporada per emmarcar, van acabar
la lliga regular en segona posició,
amb només quatre partits perduts en tot l’any i sent, de llarg, la
millor defensa de la lliga. El balanç de 26 victòries i 4 derrotes
va valer els blaus per classiﬁcarse en segona posició, la qual cosa
feia que els graciencs haguessin
de jugar una eliminatòria prèvia
contra els segons classiﬁcats dels
altres grups, per accedir a la ﬁ-

Salt inicial del partit de la ﬁnal entre els Lluïsos de Gràcia i el Mataró B. Foto: Cedida

Xavi Bayod substitueix Sunyol
Costa a la banqueta del
Vedruna. El tècnic de l’ascens i
la permanència a Copa Catalunya
deixa la banqueta verda per
motius laborals i el seu lloc
l’ocuparà Xavi Bayod, que aquesta
temporada ha entrenat l’Ipsi a
Primera Catalana i l’ha classiﬁcat
en sisena posició amb un balanç
de 16 victòries i 14 derrotes.

•

Albert Vilardaga
el report

L
La il·lusió
d’anar a classe
amb la Copa
Les noies dels Jesuïtes Gràcia - Kostka
van decidir fer un equip, presentar-se a
la Copa Colegial i s’han plantat a la ﬁnal

nal de la categoria. A l’eliminatòria prèvia, el CB Castellar i l’UE
Horta van ser els rivals, però cap
dels dos va poder aturar el potencial gracienc.
Una temporada que quedarà
en la memòria dels graciencs, que
va començar marcada per dos retorns indispensables, el de Carles
Rofes a la banqueta i el de Víctor
Pla dirigint l’equip des de la posició de base, i que ha estat marcada per tres lesions greus de genoll,
la del Medir Tena, l’Arnau Canyes
i el Ricard José, que han fet que
l’equip donés el millor de si mateix per aconseguir aixecar el trofeu de campió.
La temporada vinent tornarà a
haver-hi dos equips graciencs disputant la Copa Catalunya masculina, amb el Vedruna Gràcia i l’ascens de Lluïsos. A la part baixa de
Primera Catalana, el Safa Claror es
jugava el seguir o no a la categoria la temporada vinent, en la promoció de descens, tant en categoria masculina com femenina. Tots
dos van aconseguir guanyar l’eliminatòria, i seguiran un any més
a Primera Catalana, juntament
amb el Bàsquet Claret (masculí) i
els Lluïsos de Gràcia (femení).

es noies de 2n de Batxillerat dels
Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka
volen fer un comiat a l’escola
amb el que més els agrada, jugar
a bàsquet. Per aquest motiu, després de 9 anys compartint classe,
la Maria Hernández i la Judit Ortiz,
van proposar a les seves companyes
la idea de fer un equip i juntes van
demanar-li al Carlos Marín, entrenador de l’escola, que les apuntés a
la Copa Colegial.
El debut va ser a principis de
març, contra el Claret, en un partit
on el gimnàs de l’escola es va quedar petit per animar a les noies, i
que va ser una barreja d’il·lusió i
nervis. El Kostka va guanyar i a les
següents rondes ha derrotat a les

Hernández, en un partit . Foto: Cedida

Dominiques, els Jesuïtes del Clot,
i el Palcam, fins que s’ha plantat
a la ﬁnal, que serà divendres a ¾
de 7 a l’Escola Thau. “Tenim moltes ganes de jugar-la, a l’escola no-

més fem que parlar-ne”, explica la
Maria Hernández.
Actualment, totes juguen en
clubs diferents durant l’any, però
“ens feia molta il·lusió tornar a
jugar juntes, d’alguna manera és
tornar al passat i te n’adones que
després de tants anys juntes ens
entenem com el primer dia”, diu
la Maria, que l’endemà de la ﬁnal
està convocada per jugar l’All Star
de la competició amb les millors
jugadores dels altres equips.
D’aquí a unes setmanes la majoria de noies acabarà l’etapa a
l’escola, ja no compartiran classe,
però les alegries que els hi ha donat la Copa Colegial ja no els hi pot
treure ningú. “Sabíem que érem
un bon equip, que podíem arribar
lluny, ens fa molta il·lusió aconseguir-ho juntes”, la Maria.

•
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El Bicentenari en imatges
Fotografies de Josep Maria Contel

BICENTENARI
Gràcies, amics i amigues
Carla Carbonell, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia

J

a ha passat un any des que començàvem aquesta aventura. I
han passat moltes coses. Només per dir-ne algunes....
- La majoria de nadons que han nascut aquest any veuran
probablement l’any 2100.
- S’ha modificat genèticament amb èxit el primer embrió humà.
- S’ha assolit l’enllaçament quàntic entre 10 cúbits en un circuit
superconductor.
- Donald Trump es converteix en President dels EUA i anuncia la
sortida de l’Acord de París i de la UNESCO.
- S’estima que els desastres naturals causats per l’escalfament global
durant 2017 han costat uns 100.000 milions de dòlars.
- Es realitza la primera observació d’ones gravitacionals per la
col·lisió de dues estrelles de neutrons.
- Austràlia es converteix en el 25è país que legalitza el matrimoni del
mateix sexe.
- Prolifera la intel·ligència artificial del diagnòstic mèdic i a
l’assistència domiciliària.
- Espanya intervé el govern de la Generalitat i torna a tenir presos
polítics.
S’han celebrat:
- 80 anys dels fets de maig a Barcelona.
- 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona i de la primera copa
d’Europa del Barça.
- 100 anys de la Revolució Russa.
- 150 anys del naixement de Josep Puig i Cadafalch
També durant aquest any, nosaltres hem inaugurat i celebrat el
Bicentenari de la Festa Major de Gràcia. De fet, l’inauguràvem el 2
de maig del 2017 amb la presència del president Puigdemont i del
nostre bon amic Lluís Puig i que malauradament avui els tenim lluny.
Nosaltres amb un any també hem fet moltes coses.
Quan aquest projecte va començar a caminar, ens plantejàvem
diversos objectius: havia de ser el Bicentenari de tothom i s’havia
de basar en 4 grans eixos: transversalitat, creativitat, participació
o memòria/futur. Si ens hi posàvem, ens hi posàvem de veritat, i
havíem de deixar petjada. Crec que a hores d’ara podem dir que ens
n’hem sortit amb prou bona nota.
XIFRES BICENTENARI:
• Hem tingut 12 mesos d’activitats culturals.
• 1 envelat amb activitat intensa durant 4 mesos. Actualment a Sant
Pere de Torelló.
- Obert 12h al dia, 7 dies a la setmana des de maig a agost de 2017.
Un total de 1.344 hores.
-120.000 persones en aquests 4 mesos.
-Més de 130 activitats culturals realitzades per més de 50 entitats
diferents
3 exposicions de gran format.
3 exposicions de petit format per tal de facilitar el moviment de
les mateixes.
I, fora de l’envelat: (i en la segona part del Bicentenari)
- Més de 100 activitats culturals realitzades amb el suport de més de
30 entitats de diferents sectors.
- Recuperació del Guarnit del carrer Gran: 2 escoles d’art i disseny
(Massana i IED) i nens de 7 escoles de la Vila de Gràcia.
- Visites guiades a les exposicions i tallers a més de 1100 alumnes.
- 8 intercanvis culturals (Sallent, Caldes, Badalona, Arbúcies, Sitges,
València, Lisboa, Medellín).
- Col·laboració amb els 4 mercats de Gràcia.
- 2 publicacions de qualitat que serveixin per a l’estudi i el major
coneixement de la festa: L’etern Efímer (publicat per l’Ajuntament
de Barcelona. Nosaltres fem la festa, articles del cicle de
conferències del Bicentenari d’octubre de 2017 a abril de 2018 a
l’espai Albert Musons (i que sortirà més endavant)

Gràcies a tot això i als 200 anys d’història hem estat reconeguts
amb:
- Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona.
- Premi Nacional de Cultura atorgat pel CoNCA (Generalitat de
Catalunya).
- Medalla d’Or de la Federació de Colles de Sant Medir.
No és poca cosa, oi?
El més important és que volíem que fos el Bicentenari de tots i així
ha estat. Tot això s’ha pogut fer gràcies a la participació de molta
gent i de moltes entitats, i crec que podem dir que ha estat el gran
reconeixement que mereixen els milers i milers de persones que
durant 200 anys han treballat i vetllat per aquesta Festa Major.
Per tant, aquest cicle no pot acabar d’una altra manera que
donant-vos a tots les gràcies per haver-hi participat. Per haver sumat
el vostre granet de sorra i haver-lo fet possible i per haver cregut en
aquest projecte, tant com hi hem cregut nosaltres.
Som conscients que vam picar moltes portes amb una idea inicial
que alguns vau creure esbojarrada, però que amb la confiança i la
voluntat de tothom l’hem pogut tirar endavant plegats.
De veritat, moltes gràcies.
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Cartes al director
L’independentisme
català no és nacionalista

Editorial

Últims dies a l’Abaceria

A

ra sí que va de debò i dels plànols es passarà a l’acció. L’Abaceria,
després de veure passar mandats sencers -almenys tres- contemplant com l’Ajuntament donava tota mena d’arguments per deixar
la reforma a la cua dels projectes de l’institut de mercats, tindrà a ﬁnals
de mes una nova casa provisional al passeig de Sant Joan. Aquests dies
es treballa amb pedra, debat i sentiments: en primer lloc perquè la carpa del mercat provisional ha enllestit ja la part de ceràmica i dilluns estarà a punt l’altell, de manera que els paletes podran allargar la jornada
de feina ﬁns a les nou del vespre i tot s’accelerarà; en segon lloc, perquè
Districte i comerciants de l’entorn de l’Abaceria vella han començat a llimar dubtes de mobilitat i sanitat pel maldecap que suposaran les fortes
obres de reforma d’una danyada i bruta estructura que ﬁns i tot fa mal
a la vista; i en tercer lloc, sentiments, perquè entre els paradistes que
ocuparan els 43 espais del mercat provisional i les 14 botigues especials
n’hi hauran que ja no tornaran
a l’Abaceria nova.
Ara bé, la partida no s’ha acabat: hi ha mercat provisional,
hi ha trasllat pactat, hi ha data
d’obres -de nou un petit retard
ﬁns al setembre, per evitar un
cristo de moviments de terres
en plena Festa Major- i també hi
ha propostes radicals que afecten la mobilitat a la zona. Però els col·lectius alternatius que van aconseguir modiﬁcar només parcialment el model de mercat -amb un espai per
a col·lectius de consum- no s’han rendit encara i aquest dilluns s’afegiran
a la campanya perquè hi hagi un supermercat cooperatiu a Barcelona;
aquests col·lectius proposen que aquest estigui a l’espai de supermercat
que hi ha reservat a l’Abaceria. Amb aquest espai encara no licitat, malgrat la forta rumorologia, cal advertir que el model de mercat es va modiﬁcar quan BCN En Comú mantenia el pacte amb el PSC, que en els últims
anys ha desenvolupat un model clar de mercats. Però ara el PSC no és al
govern, i els moviments alternatius creuen que hi ha marge.

Hi ha espai provisional,
trasllat pactat i data
d’obres, però la partida
encara no s’ha acabat

•

En l’últim consell de barri de la Salut, que acostuma a ser
dels més combatius i llargs, el regidor Eloi Badia va sorprendre en l’últim sospir de la sessió fent un mea culpa
en tota regla per la lentitud d’aplicació del pla integral del
Park Güell i va emplaçar els veïns a novetats el 7 de juny. “faré trucades”, va apuntar. El 7 de juny ha passat i aquesta setmana en l’audiència pública ha emplaçat els veïns a ﬁnals de mes amb algun grup de
treball convocat abans de Sant Joan. Ja no ve d’aquí, encara que l’estiu is coming...
El
dependent

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

Sembla que els jutjats alemanys encarregats d’examinar l’extradició del nostre president Carles Puigdemont, no la faran efectiva perquè no hi observen delicte. És una
bona notícia per als independentistes catalans davant l’ofensiva judicial venjativa que
estem patint a tots els nivells. Agraïm que
a Alemanya sí hi hagi separació de poders i
no es condemni una persona perquè el govern d’un país ho desitgi. La mala notícia
és que, en aquest conﬂicte, a Espanya hi ha
8 polítics i 2 activistes a la presó i 7 polítics
a l’exili a Bèlgica, Suïssa, UK i Alemanya.
Sobre aquestes persones pesen condemnes de 30 anys de presó. Espanya és un país
formalment democràtic però on el pensament feixista de l’antic dictador Francisco
Franco perdura a les estructures de l’Estat i
a molts poders econòmics i mediàtics. Però
no només rebutgem que hi hagi presos politics i que patim repressió i intimidació en
la vida política de carrer. Sinó que també
volem que un projecte, que es defensat de
manera activa per milions de persones, pugui solucionar-se a través d’un referèndum
com han pogut fer a Escòcia i al Quebec. Per
això necessitem que Alemanya i la UE s’hi
impliquin. Així podrem veure si aquest projecte té majoria social o no. El moviment independentista no és nacionalista, no és un
moviment que parli d’autòctons i foranis. A
Barcelona és on hi va haver la manifestació
europea més gran per acollir refugiats de
la guerra de Síria. És un moviment tremendament dinàmic, obert, plural i modern.
Davant d’això, Espanya reacciona treient la
seva cara més feixista, que estava amagada rera un decorat de formalisme democràtic. I cada vegada més catalans, tant si
són d’origen català, espanyol, europeu o
extracomunitari, van entenent que el projecte independentista és vàlid per a tots els
que vivim en aquesta societat I, per això,
l’independentisme creix de manera constant. Des del 15% dels anys 80, passant per
un 40% l’any 2010, a un 52% aquests dies.
Alemanys, ajudeu a forçar Espanya a acceptar un referèndum i que sigui la democràcia la que solucioni aquest conﬂicte. Surti el
que surti, serà millor per a tots.
Jordi Oriola

Ull de
dona

Després de la sentència
Conxa Garcia

L

a Plataforma Unitària Contra les
Violències de Gènere proposa als
ajuntaments donar suport a una moció arrel de la sentència del cas “la manada”. Els demana compromís d’accions en
prevenció i eradicació de les violències
sexuals i suport a la revisió de l’esmentada sentència, que ha signiﬁcat un punt
d’inﬂexió en el sentir social. Milers de
persones han alçat la veu contra la responsabilitat dels agressors en els fets, la
de la societat que banalitza i legitima les

Facilitem recursos a
víctimes amb protocols
de barris lliures de
violència masclista
violències, la de l’estat que no mostra suﬁcient voluntat política ni esforç pressupostari i la del sistema judicial en l’abordatge de les violències envers les dones.
El missatge que transmet la sentència a
la societat és de que si aquella situació
no és una agressió, molt poques en seran
considerades. El “NO és NO” deixa pas
al “Només Sí és Sí” o “CAL un SÍ” i ha generat la creació per part de col·lectius feministes de protocols de resposta en cas
d’agressió en festes i barris per assolir
unes “festes lliures de violències masclistes”. El Districte ja ha treballat i treballa
en aquesta direcció. Cal facilitar recursos
a les dones víctimes i establir protocols
de barris lliures de violència masclista i
adherir-se a la Declaració del Parlament
de Catalunya en defensa de la integritat
de les dones -4 de maig-2018.

•

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:

7

8 L’Independent de Gràcia
8 de juny de 2018

Opinió
Opinió convidada

La
setmana

Claudia Cardoner, infermera CAP Larrard

Volem ser valents
Clara Darder

S

abeu que és la valentia? “Doncs
realitzar i/o vèncer els propis temors o dubtes, actuant amb fermesa davant d’una situació que abans
no ens atrevíem. La valentia es demostra en les noves accions, petites o grans
heroïcitats”. La deﬁnició és ben clara i
comprensible però després de llegir-la
què heu pensat? Algun cop heu estat
valents? Algun vegada heu superat lesovostres pors? Com ho heu fet? I si no
es així, podríeu fer-ho ara? Per iniciar aquesta transformació, primer hem
familiaritzar-nos amb les nostres pors.
Seria un gran què poder saber quines
són i quina mida tenen. Fins on arriben
i com ens limiten en el nostre dia a dia.
I després l’altra gran pregunta que ens
hem de fer: tenim ganes d’alliberar-nos
de l’addicció a la infelicitat?
Sovint ens és més fàcil queixar-nos
constantment i no sortir de la nostra
zona de confort justiﬁcant que les coses
no ens van bé. En el fons estem pensant:
“Si no em moc tot està tranquil i controlo la meva infelicitat, buscar la felicitat
és més incert i esgotador”. Amb allò de
“Virgencita, virgencita que me quede
como estoy” justiﬁquem no moure’ns.
I com podríem començar a bellugarnos? Doncs pensant el projecte i els objectius, per treballar aconseguint-los.
Demanant ajuda i entenent les nostres
pors per minimitzar riscos. I imaginant
“què aconseguiré si obtinc els resultats
desitjats”. Millorar ens fa sentir bé i assolir nous desaﬁaments augmenta la
nostra autoestima. Punt clau per sentirnos més valents. Si millorem les habilitats que ens creiem que ens manquen,
millorem com a persones i podrem trobar la nostra valentia interior per seguir
endavant.

•

Projecte Radars
i CAP Larrard

E

l projecte Radars de l’Ajuntament de Barcelona és
una xarxa d’acció comunitària adreçada a detectar
i prevenir situacions de risc de les persones grans, i
a pal•liar els efectes negatius de la solitud no volguda. Va néixer al barri del camp d’en Grassot-Gràcia
Nova el 2008, en un context marcat pel nombre creixent
de persones grans en risc d’aïllament, amb la voluntat dels
Serveis Socials d’afrontar aquesta situació amb un enfocament preventiu i combinant la capacitat d’acció amb la
participació activa d’entitats, serveis i veïns. Actualment, el
trobem a tot Barcelona.
En els barris del CAP Larrard (La Salut i Vila de Gràcia),
destaca la Plataforma de Seguiment Telefònic (PST), des
d’on voluntaris residents truquen quinzenalment als usuaris per conversar-hi i cada tres mesos fan trobades per
parlar, fer-los sortir, mostrar-los els equipaments del barri i
crear vincles entre ells i amb els joves del barri que hi participen.
El CAP Larrard formem part del projecte des dels inicis
a través del Pla Comunitari de La Salut. Compartint els corrents que diuen que la solitud no volguda és un factor de
risc de depressions i deteriorament cognitiu, derivem pacients de les nostres consultes a la PST. Participem en les
reunions Radars amb veïns i entitats i, de fa poc, cerquem
usuaris voluntaris en aquest projecte; si volem mantenir el
ritme de trucades i trobades, cada cop en calen més, i creiem que la participació prevé la solitud no volguda.
Passats d’anys de col•laborar amb Radars, hem volgut
fer un repàs i hem trucat als usuaris per preguntar-los què
en pensen. Volem saber si des que estan a Radars els ha
canviat la qualitat de vida i el sentiment de solitud.
Per esbrinar-ho, hem trucat als cinquanta usuaris del
barri de La Salut i hem pogut parlar amb trenta-un. Els
hem fet un qüestionari obert sobre qualitat de vida i solitud i els hem passat una escala validada: “Escala Este II de
soledat social”.
Majoritàriament, els usuaris de la PST no es troben sols.
Han manifestat que el seu estat d’ànim és mitjà i pràcticament igual abans i després de participar a Radars (lleugerament millor després). Com pot ser?

La solitud no volguda és un
factor de risc de depressions
i deteriorament cognitiu
Des de la nostra experiència derivant usuaris de les consultes a Radars, intuïm que això passa perquè la PST no arriba als pacients realment aïllats que pateixen soledat i/o
depressió, perquè no hi volen participar. A més, com molts
ens han explicat, l’estat d’ànim depèn molt del seu estat de
salut o dels seus familiars i de la falta de recursos econòmics o socials, més que del seguiment de les trucades.
Llavors, no és prou útil Radars i el seu seguiment telefònic? De cap manera!
Amb el qüestionari obert qualitatiu hem vist que totes
les paraules utilitzades pels usuaris són positives i vinculades al fet de cuidar, d’evitar la soledat i de millora de la
salut mental i la qualitat de vida. Per tot això, creiem que
el Projecte Radars és clau per a la prevenció a mig i llarg
termini de la solitud, l’aïllament i els problemes de salut
mental que se’n deriven, i no tant com a curatiu d’aquests
mateixos problemes quan ja els tenim establerts. Per ferho possible, creiem que calen més voluntaris per poder
augmentar la periodicitat de les trucades i trobades, i fer
noves valoracions quan hagin passat uns anys.
Hem conegut recentment el projecte Vincles de l’Ajuntament de Barcelona, que té objectius similars i que també pot ajudar. I tot i que les nostres consultes estan molt
collades en temps i motius de visita, pensem que l’Atenció
Primària ha de tenir una funció preventiva i no només curativa, i intentarem recomanar-lo i derivar-hi usuaris.
Finalment, pensem que els articles de difusió ajuden
a que aquests projectes arribin a orelles dels possibles
usuaris o familiars i que siguin ells mateixos que els sollicitin i així junts treballem en la prevenció de la salut
mental a la vellesa i la qualitat de vida a totes les etapes
de la vida.

•
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electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions Actes
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 ﬁgures
d’un quadre, les diagonals que aporten
moviment, etc.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

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

Visita els museus i les exposicions del moment. Presentació de les exposicions més
representatives de la temporada de tardor 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)

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

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 tallers de ball. A càrrec de l’Associació de
Pensionistes i Jubilats La Sedeta i del
Centre Cívic La Sedeta.
CC La Sedeta (Sicília, 321)
Fins al 15 de juliol
Exposició Unitats de memòria. Gràcia i
el seu arxiu. Es tracta d’una mostra que
pretén explicar el paper clau que desenvolupen els arxius com a promotors de
la preservació de la memòria històrica,
no tan sols la col·lectiva de tota la ciutat,
sinó també la particular de la ciutadania
i entitats que hi han donat els seus fons.
Així mateix, també es posa èmfasi en les
funcions que desenvolupen els arxius i els
serveis que ofereixen a la ciutadania, amb
la voluntat de mostrar la seva rellevància
en el present, tot posant la mirada cap a
un futur que comportarà l’adopció d’una
nova manera de concebre la producció i
conservació de documents.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps)

Actuació grup de teatre del Coll: Una tarda de novembre.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les
18 h
Rua de Sant Vinet amb grups d’animació.
Parc de la Creueta del Coll, a les 19 h

Concert de cant i sardanes amb la coral
Mare de Déu del Coll i la cobla municipal
de Barcelona.
Alberg Verge de Montserrat (Pg. Mare de
Déu del Coll, 41-51), a les 20.30 h

Concert de Barraques. Amb l’actuació
musical de La Banda del Panda (presentant disc) i VadeBO (des de València).
Parc de la Creueta del Coll, a les 22 h

Dimecres 13 de juny
Contes a la mà. Amb Anna Casals.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 18 h

Diumenge 10 de juny
Festival reggae Fem-ho Sound System.
Parc de la Creueta del Coll, a les 13 h

Dijous 14 de juny
Entendre’s amb els ﬁlls sense paraules.
Centre per a Famílies amb Fills i Filles
Adolescents (Sant Antoni Maria Claret,
64-78), a les 18 h

Tast d’IPAS (cervesa artesana), a càrrec
de Les Trementinaires. Inscripció prèvia.
Parc de la Creueta del Coll, a les 17 h
Dilluns 11 de juny
Perseguint la història: El campanar de
Gràcia, símbol i testimoni d’una vila. A
càrrec de Josep Maria Contel.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’olla, 104), a les 19 h
Dimarts 12 de juny
L’aventura de conèixer. Xerrada: Nova
Zelanda, natura en estat pur.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 19 h

Textos i músiques des de Síria. Lectura
dramatitzada a càrrec de l’actriu Mònica
Van Campen i del música Aziz Khodari.
Methkal Kalawi, refugiat sirià, recitarà
poemes propis en àrab.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20 h
Divendres 15 de juny
Festa Major del Coll. Exhibició de country, ball per a la gent gran i guateque.
Amb l’animació del Duet Luman.
Parc de la Creueta del Coll, a les 18 h
Cinema a la fresca: COCO.
Parc de la Creueta del Coll, a les 22 h

Conert de Barraques: Kubiks, Sybarites i
Balkumbia.
Parc de la Creueta del Coll, a les 22 h
Concert: Inﬁnite Monkeys.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22h
Concert: Quiets.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 22h
Dissabte 9 de juny
Gimcana infantil i gran festa de l’escuma.
A càrrec de l’AE Jaume I i de l’esplai Sant
Jordi.
Parc de la Creuta del Coll, a les 16 h
Fira Vins a la Vila, primera mostra de cellers a Gràcia (preventa de tiquets a La
Festival).
Verdi (tram entre Providència i Astúries),
de 12 a 21 h
Correfoc de Festa Major al barri del Coll.
Tabalada i diables.
Parc de la Creueta del Coll, a les 19.30 h
Concert: Ryan Sambol (Strange Boys) +
Sosia.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 19 h
i a les 21.30 h

Entitats

Divendres 8 de juny
El Cor Jove de la Coral Sant Jordi presenta Cançons de rius i mars.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h
Dissabte 9 de juny
Taller de massatge + presentació de
Land lovers of Burin, projecte rural
dut a terme a un poble de Cisjordania,
Palestina. Els beneﬁcis del taller es destinaran al projecte.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 32), a
les 11 h
Fideuà per la Festa Major.
Carrer Ciudad Real a partir de les 14 h
Diumenge 10 de juny
Passejada cultural pel Coll a càrrec del
grup d’estudis del Coll - Vallcarca.
Punt de sortida: La Parròquia del Coll
(Santuari, 30), a les 10 h

22a Ballada de Sardanes Cobla 1 d’octubre. Organitzada per Nova Associació de
Veïns, Veïnes i Comerciants de la plaça
Diamant i entorn.
Plaça del Diamant, a les 11.30 h
Concert: Coral Baluern i Orfeó
Barcelonès.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 12 h
Concert: Cor A Tempo, dirigits per Xavier
Pagès. Taquilla inversa.
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 19 h
Dimarts 12 de juny
Consell de barri de la Vila.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), 18.30 h
Amb el suport de
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Breus

Esquirol i Garcés
presenten a la
Jaume Fuster ‘La
penúltima bondat’
El proper dimarts 12
de juny el professor de
ﬁlosoﬁa Josep Maria
Esquirol, autor de La
resistència íntima (2015),
conversarà amb la ﬁlòsofa
Marina Garcés sobre
el seu últim llibre, La
penúltima bondat. A la
biblioteca Jaume Fuster a
les set de la tarda.

Cultura
Gràcia descobreix el
seu llegat racionalista
amb dues rutes
Paisatge Urbà edita una guia amb nou itineraris que
posen en valor el moviment arquitectònic dels anys 30

Cant i poesia
amb el Cor Jove
de la Coral Sant
Jordi, al Centre
Aquest divendres 8 de juny
el Cor Jove de la Coral Sant
Jordi presentarà, sota la
direcció d’Abel Castilla,
Cançons de rius i mars,
un seguit de cançons
tradicionals, pop, d’autor
i de diverses procedències
i que es combinen amb
explicacions o amb poesia.
Al Centre a les 20 h.

Taula rodona i
mostra de treballs
per reivindicar
Àngel García
El programa dedicat a
Àngel García, dins de
la Festa Major del Coll,
tenen aquesta setmana
dos actes destacats: la
mostra de diferents
treballs d’animació i una
taula rodona dimarts
12 de juny a les 19 h al
Centre Cívic el Coll La
Bruguera; i la projecció de
Peraustrínia 2004, dirigida
pel reconegut animador,
dijous 14 també a les set.

Les
rutes

Casa Vilaró o casa vaixell, al Coll del Portell, avui allotjament turístic. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

L

a Casa Vilaró, popularment
coneguda com a casa vaixell de l’avinguda del Coll
del Portell, resumeix totes
les premisses teòriques del
Racionalisme català. Considerada
per Oriol Bohigas com a monument
històric per ser la primera obra racionalista d’Espanya, l’ediﬁci projectat per Sixte Illescas el 1929 -ara
establiment turístic- forma part de
la nova guia editada per Paisatge
Urbà. La proposta de l’Ajuntament
-feta amb motiu de la Setmana de
l’Arquitectura- inclou una setantena de cases unifamiliars, blocs
d’habitatge i oﬁcines així com singulars projectes en salut, educació
o habitatge que van ser revolucionaris als anys 30. La guia -centrada en el GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés
de l’Arquitectura Contemporània)

pretén posar en valor el llegat d’un
moviment arquitectònic que proposava tota una revolució estètica i social on “la funció fa la forma” (Louis
Sullivan, escola de Chicago).
Dels nou itineraris, amb mapes i
informació pràctica, dos s’emmarquen al districte. L’itinerari ‘De
Galvany a Gràcia’ es pot fer en mitja hora (2,5 km) i conté dos ediﬁcis
icònics del GATCPAC: la Casa Sert
de Muntaner i la Casa Rodríguez
Arias a la Via Augusta. A la Vila, al
número dos de la plaça Narcís Oller
s’alça la façana groga de la Casa
Santiago Roca Barallat.
I l’altre itinerari arrenca davant
de la rèplica del famós Pavelló de
la República, al barri de la Vall
d’Hebrón i els últims dos edificis són obres molt emblemàtiquesdel GATCPAC: l’esmentada
Casa Vilaró, i la Casa Barangé I de
Vallcarca. Totes dues, grans exemples de com treure proﬁt dels desnivells del terreny.

•

La Salut i Vallcarca,
principals punts

Ruta de Galvany a Gràcia.
12 Casa Trinitat Arias o Rodríguez Arias (1930)
Germà Rodríguez Arias
13 Casa Maria Esquerdo Grau (1931) Pere
Benavent de Barberà i Abelló
14 Casa Santiago Roca Barallat (1935) Carles
Martínez Sánchez
15 Habitatges Pidelaserra (1930) Ramon Puig i
Gairalt
Ruta de la Vall d’Hebron a Vallcarca.
56 Pavelló de la República (1937/1992) Josep
Lluís Sert i Luis Lacasa
57 Hospital de l’Esperança (1935) Antoni Fisas
Planas
58 Escola del Consell de l’Escola Nova Uniﬁcada
(CENU) (1936) Ramon Puig i Gairalt
59 Casa Francesc Vilaró (1929). Sixte Illescas
60 Casa Lluís Barangé o Casa Barangé I
(1931) Ricard de Churruca i Germà Rodríguez

Cultura
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‘Be God Is’, proposta de rialles al Teatre
Lliure en un espectacle premiat
Clown, música i humor de la mà de la companyia Espai Dual i el trio format per Blai Juanet, Marc
Sastre i Oriol Pla, premi al Millor Actor a la XX Mostra de Barcelona Teatre del Raval 2015

S.M.

E

l Lliure de Gràcia estrena
aquest divendres Be God Is
amb un llistat de premis
sota el braç i la promesa de
diversió assegurada de la
mà de Blai Juanet, Oriol Pla i Marc
Sastre. Tres personatges apareixen
de llocs diferents portant l’harmonia, l’expressió i la màgia per regalar-les a la persona vivent que
tinguin davant. De sobte, l’espai
oníric apareix, la música transforma el moviment i ningú no entén
res. L’equilibri no es manté, l’un és

sota el jou de l’altre, els dos a un i
els tres al ritme, a la ingravidesa, al
domini, al desequilibri, al contratemps, a l’espai. Companyia i actors
han deﬁnit aquest espectacle com
“un show addictiu, emocionant i
delirant, sense conservants ni colorants”. Aquest delirant espectacle
-que es podrà veure a la sala gracienca ﬁns al 22 de juny- combina
la virtuositat musical, el gest i la
imaginació per embarcar l’espectador en una atmosfera on les preguntes i el sentit comú passen a un
segon terme. D’aquesta manera els
tres personatges muts es veuen immersos en una voràgine de situaci-

El Màgicus obre
inscripcions per a
la novena edició del
festival de joves mags
El Festival de Màgia Jove de Barcelona, organitzat per la
companyia Mag Oli i Lluïsos de Gràcia, arriba a la seva
9a edició. Un dels principals objectius d’aquest festival
és promocionar als mags més joves i, per aquest motiu, el concurs es converteix en un dels actes principals.
Qualsevol mag d’entre 14 i 25 anys hi pot participar i el
jurat, format per professionals de la màgia i del teatre i
membres de l’organització, seran els encarregats de valorar la tècnica, l’originalitat i la posada en escena. Fins el
dia 1 de juliol han de fer arribar un vídeo, un breu currículum i tots els arxius que es puguin adjuntar a festivalmagicus@lluisosdegracia.cat. El 16 de juliol el Comitè de
Selecció farà pública la llista dels seleccionats.

•

Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Jurassic World: El reino caído.
16.10, 19.10, 22.10.
• Coppélia. Dg, 17.00.
• El lago de los cisnes. Dm, 20.15.
• El hombre que mató a Don
Quijote. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 16.05.
• Campeones. Dg, dm, dj, 19.10.
Dv, ds, dl, dc, 16.15, 19.10, 22.05.
Dg, 22.05, Dm, 16.15. Dj, 16.15,
22.05.
• Vengadores Inﬁnity War. Dv,
ds, dl, dc, 19, 22. Dg, dm, dj, 22.
• El doctor de la felicidad. Dv, dl,
dm, dc, dj, 15.50, 20.05, 22.25.
Ds, dg, 20.05, 22.25.
• Sherlock Gnomes. Dv, dl, dm,
dc, dj, 18.10. Ds, dg, 16.05, 18.10.
• El malvado zorro feroz. Ds, dg,
16, 18.
• La casa torcida. Dv, dl, dm, dc,

•

Els tres membres de la companyia Espai Dual en escena. Foto: Clàudia Serrahima

Nit de festa folk-patxanga amb els
catalans Morena i els occitans Lhi Balòs

Noms

Cinemes

ons surrealistes i inesperades que
han de torejar per poder acabar allò
que han començat. Espai Dual va
néixer al carrer, concretament a la
plaça Sant Vicenç de Sarrià, on els
tres amics -Blai Juanet, Marc Sastre
i Oriol Pla- compartien les seves inquietuds artístiques aﬁns i toquen
instruments als bancs amb la gent
que decideix aturar-s’hi. Així és
com creen junts una peça teatral.
Combinant les seves diferents facetes artístiques, han treballat per
consolidar un espectacle que barreja “el risc del circ, la força del cos
i la dansa, la explosió de l’humor i
l’elevació de la música”.

dj, 16.05, 19.05, 22.05. Ds, dg, 20,
22.20.
• Normandía al desnudo. 16.10,
19.15, 22.15.
• Deadpool 2. 16.15, 19.10, 22.15.
• Basada en hechos reales. 16,
18.10, 20.20, 22.30.
• Ham Solo: Una historia de Star
Wars. 16, 19, 22.
Cinemes Girona. Girona, 177
• El Grufal. Ds, dg, 16.00.
• Margarite Duras. París 1944.
17.15, 21.45.
• Margarite Duras. París 1945.
Dv, dl, dm, dc, dj, 19.00.
• Margarite Duras. París 1946.
Dg, 20.
• El doctor de la felicidad. Ds, 22.
Dc, dj, 21.30.
• El futbol o yo. Dv, ds, 16, 18, 20.
Dg, 18, 20, 22. Dl, 18, 20. Dm,
16, 18, 20. Dc, 16, 18, 20, 22. Dj,
16, 18.
• Beyond Beyond. Ds, dg, 16.
• Dede. Dv, dl, dm, dc, dj, 17.
• Petitet. Dv, 20. Ds, dg, dl, dm,

Divendres 15 de juny, dins la Primavera Folk del Tradicionàrius

S.M.

L

a primavera Folk segueix al CAT
amb concerts de dos grups de
l’escena més jove: Morena i Lhi
Balós. Dues propostes innovadores que demostren que la barreja
de folk amb d’altres estils funciona. El divendres 15 de juny a partir de les 22 h, el Tradicionàrius
es convertirà en una sala de festa
tradipatxanguera catalana i occitana. Morena són ambient festiu.
El trio buscava un gènere innovador, una barreja impossible i una
combinació amb el folk i van crear la Tradipatxanga, amb què han
aconseguit un estil musical extravagant. En el seu repertori s’hi po-

dc, dj, 19.30.
• Historia de la teosoﬁa en
España. Ds, 20.
• Mostra Fire!. Ds, 18.
• LATcinema: II Festival de cortos latinomericanos LASFIBA.
Dv, 20.
• Disticts. Ds, 20.
• Sanctuary. Dj, 20.
• Coppelia. Dg, 17.
Cinemes Texas. Bailèn, 205. [VOS
català. 933487748]
• Sala1: Els arxius del Pentàgon.
15.50, 18.00. 20.10. Muchos hijos, un mono y un castillo.
22.15.
• Sala 2: Foxtrot. 15.50, 18, 20.10.
Una mujer fantastica. 22.15.
• Sala 3: The Florida project.
15.50, 18, 20.10. Alanis. 22.15.
• Sala 4: El aviso. 16, 18, 20.
L’última bandera. 22.
Texas nanos. En català i 3€.
• Rabbit School: Els guardians
de l’ou d’or. Ds, dg, 16.

den trobar versions de hits de les
darreres dècades amb lletres fresques i plenes d’humor. Exemples:
Gat Nou - I want to break FREE; LLoca
– Loba de la Shakira; Camisa hortera - La camisa negra de Juanes; o
Embarbussada. Aquest concert al
CAT serà el comiat de la banda després de cinc anys de projecte.
L’altra banda de la nit, Lhi Balòs,
el grup de Trad’rock del Piemont, és
una barreja de ska, reggae, balcanfolk i música irlandesa amb melodies tradicionals en occità. Fan textos irònics i festius però també de
més reﬂexius en defensa de la seva
terra, de la seva llengua i cultura,
tot bastit d’un rigorós enfocament
de la música i dels arranjaments.

Els creadors de
la Tradipatxanga
s’acomiadaran
després de cinc
anys de projecte

•

Verdi. Verdi, 32.
• Caras y lugares. 16, 18.20, 20.40,
22.30.
• Jurassic World: El reino caído.
11.30, 16, 17.45, 20.10, 22.15.
• En tiempo de luz menguante.
11.30, 16, 18.25, 20.20, 22.30.
• El hombre que mató a Don
Quijote. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
16, 20.05. Dj, 16.
• Lou Andreas - Salomé. 18.30.
• La forma del agua. 16.
• Deadpool 2. 22.30.
• Las estrellas de cine no mueren
en Liverpool. Dv, ds, dg, dl, dc,
dj, 18.00.
• El insulto. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 17.30.
• El insulto. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, 20.
• Salyut, héroes en el espacio.
22.10.
• Basada en hechos reales. 11.30.
• Marguerite Duras, París 1944.
Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• La malvada guineu ferotge. Ds,
dg, 11.30.

• Sherlock Gnomes. Ds, dg, 11.30.
• Teatro alla Scala - The Temple.
Dm, 11.30.
• Cleo de 5 a 7. Dj, 20.15.
Verdi Park. Torrijos, 49
• Marguerite Duras, París 1944.
16, 20.05.
• Borg McEnroe. La película. 20.
• A Taxi Driver: Los héroes de
Gwanju. 22.
• Han Solo: una historia de Star
Wars. 17.55, 22.
• Isla de perros. Dv, ds, dg, dl, dc,
dj, 20.25.
• Basada en hechos reales. Ds,
dg, 18.10, 20.05, 22.25. Dv, dl, dc,
dj, 16, 18.10, 20.05, 22.25. Dm,
16, 18.10, 22.25.
• Tres anuncios en las afueras.
16.
• Algo celosa. 16, 18, 22.30.
• La malvada guineu ferotge. Ds,
dg, 16.20.
• El malvado zorro feroz. 18.25.
• Las maravillas del mar. Dm,
20.15.
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de Gràcia
Graciencs a la contra

Silvia Manzanera

La torratxa

PantallAda
Pere Martí
@peremarticolom

E

L’actriu i investigadora teatral a més d’antropòloga Verónica Pallini, agraint l’ovació del públic després d’una funció. Foto: Cedida

Una antropòloga a l’escenari

V

erónica Pallini és antropòloga i actriu. O actriu i antropòloga. L’ordre no és determinant. La seva passió és el teatre, el seu món, però fa servir els seus
coneixements i formació com a investigadora de
l’ésser humà per explicar històries des de dalt d’un
escenari. L’antropologia, doncs, al servei de les arts escèniques. El 2002 va arribar a Barcelona des de Buenos Aires i el
2006 crea a Gràcia un espai concebut inicialment com una
escola de teatre de qualitat. Amb els anys però, necessitava
convertir-se en espai escènic obert a nous formats i propostes. D’aquí que en 2010 neixi la sala d’exhibició teatral i el
projecte prengui forma amb el nom de Porta 4. La notícia
va obrir la secció de cultura d’aquest setmanari. “És veritat,
vosaltres ja estàveu quan vam arribar nosaltres”, recorda
Verónica, per afegir amb el seu accent inalterable que espera
que seguim resistint. Ells i nosaltres. Tot i que no ens ho posin fàcil. “Està molt difícil”, reaﬁrma. Resistència i constància. I noves fórmules i perspectives. Ella les ha trobat en el
teatre social. “Certament era una línia que encara no havíem
explorat a Porta 4 en les nostres produccions pròpies però
fa un any i mig vam començar a investigar el tema de l’habitatge i ara estic molt focalitzada en això”. I això és, concretament En Alquiler. La idea de la peça és de Verónica, el text del
Mikel Fernandino -també antropòleg- i la direcció de Tony
Casla. “El teatre social em dona una altre tipus de sensibilitat i la temàtica de l’habitatge ha obert una bretxa emocional
molt profunda en mi”. Per l’actriu i directora, no tenir casa
és un tipus de desestructuració molt dura. Aquesta línia d’investigació teatral ha provocat reaccions que van més enllà
dels propis escenaris de Porta 4. A més de les col·laboracions

amb la PAH tant d’aquí com a Madrid, En Alquiler tindrà
aquest dissabte 9 de juny un bolo diferent: una funció a la
Lleialtat Santsenca en beneﬁci del Sindicat de Llogaters. La
meitat de la recaptació de la taquilla anirà en beneﬁci a la
Caixa de Resistència de la campanya #EnsQuedem, organitzada per l’entitat. Aquesta campanya vol posar sobre la taula els desnonaments invisibles: els desplaçaments forçats
dels llogaters per una gran pujada del lloguer o directament
una no renovació de contracte; fets que desencadenen a no
poder accedir a un habitatge digne, a forçar el nomadisme
i a trencar els teixits socials de les ciutats. Aquesta Caixa de
Resistència fa front als costos judicials que hauran d’assumir
aquells qui no es poden acollir a la justícia gratuïta i per tal
que no es quedin sense poder batallar un dret universal. “És
una problemàtica que la vivim de molt a prop, a les nostres
famílies i amics, per això no podem restar indiferents”, afegeix Verónica, que vol seguir donant impuls al projecte i portar-lo arreu. “Rebem moltes invitacions però el teatre independent sovint no pot permetre’s segons quines despeses”.
Un altre de les apostes més clares de Porta 4 és el seu projecte d’escola, que ha crescut molt en els darrers temps, amb
la incorporació de noves propostes pedagògiques i formatives. De fet, la sala ja s’està quedant petita i busca més espai,
una feina que està resultant titànica per Verónica i els seus
companys. “Són 16 anys aquí i no vull moure’m de Gràcia,
perquè ens considerem part de la Vila, però realment ens ho
estan posant molt complicat”. Preus desorbitats per locals
que després només ocupen supermercats. “No ho entenc,
cada vegada veig més súpers a Gràcia”. Però no es rendirà.
Després del camí fet, es vol quedar a casa.

•

n menys d’un any se celebraran
noves eleccions municipals. Ara és
primavera, ﬂoreixen candidats per
tot arreu i al govern municipal hi ha
nervis. La revolució que prometien els
comuns s’ha limitat a un carril bicicleta. Barcelona és més cara, el preu dels
lloguers es disparen i les desigualtats
augmenten. No és culpa de l’alcaldessa
Ada Colau, però ella va prometre una
revolució i no s’ha produït. Tampoc
esperava guanyar, i ho va fer. Però ara
que hi és, vol repetir.
Com que la revolució no funciona,
algú ha tingut una idea brillant: instal-

La revolució es va iniciar
a les places cridant ‘sí
se puede’ i acabarà allà
amb crits proEspanya
lar pantalles gegants en llocs cèntrics
de la ciutat per seguir la selecció espanyola durant el Mundial de Rússia,
que comença la setmana que ve. És
una petició del PP i Ciutadans, la dreta rància. Però la fórmula ja la van inventar els romans: panem eta circenses.
Entreteniment per distreure la gent
dels problemes reals del dia a dia.
En els temps que corren, les places
on hi hagi pantalla s’ompliran de tabernesos, nacionalistes espanyols i algun fatxa amb ganes de gresca. No em
sembla que sigui el públic objectiu que
Barcelona en Comú vulgui captar per a
les eleccions municipals. Fomentar el
nacionalisme d’estat, el patriotisme de
pilota des d’una administració pública
governada per l’esquerra és ben curiós.
La revolució va començar a les places
cridant “Sí se puede!” i acabarà a les
places amb crits a favor d’Espanya. Un
trist ﬁnal.
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