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L’Ajuntament detecta 15 punts
crítics de neteja i assenyala els
comerços poc polits de Gràcia
Només un terç dels veïns del nucli històric deixen mobles i trastos al
carrer el dia que toca i la recollida selectiva té un índex d’èxit “desastrós”

Albert Balanzà

L

’àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament ha afrontat
amb dades aquesta setmana, en el marc del consell
de barri de Vila de Gràcia, un dels conﬂictes que
més queixes puntuals genera però que, sense una
anàlisi comparativa, més difícil es fa d’explicar: la
neteja, com i per què s’actua, i quins són els focus més
problemàtics, a banda dels possibles arguments de canvi de contenidors que mai no satisfan els veïns afectats.
L’Ajuntament ha treballat en els últims mesos sobre la
base de 73 punts crítics amb unes variables que van des de
l’alt ús de l’espai públic ﬁns al mal ús de contenidors i papereres, des d’una mala praxis comercial ﬁns al mal ús de
la recollida pneumàtica, i com a resultat d’aquest control
de qualitat ja hi ha 15 punts que han ostentat aquest 2018
el premi als principals espais problemàtics. També l’estudi
assenyala una vintena de comerços amb incidències regis-

Una cadena de supermercats
concentra una cinquena part
de les incidències després
de 111 visites dels tècnics

trades i el nombre de visites realitzades, alguns dels quals
acumulen un centenar de gestions per part dels tècnics municipals. També els veïns reben: només un terç deixa els mobles al carrer el dia que toca, amb una mala praxi que no se
soluciona malgrat les campanyes especíﬁques, i la recollida
selectiva té un índex d’èxit, en paraules dels tècnics, “desastrós” ﬁns al punt que ja no s’amplia la xarxa de contenidors de colors. Pàgina 3

Un dels punts de recollida selectiva, a Torrent de l’Olla. Foto: A. V.
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El PSC aixeca la
persiana del nou
local del carrer
Montseny

El PSC de Gràcia estrenarà
aquesta setmana que ve
el nou local del carrer
Montseny 36, gairebé
davant del Teatre Lliure.
Amb els últims detalls
per embastar i havent-hi
celebrat alguna assemblea
a porta tancada, l’únic
que li falta a l’espai és
aixecar la persiana en
horari habitual. L’obertura
oﬁcial, però, està pendent
de l’agenda de la ministra i
presidenta de l’agrupacio,
Meritxell Batet.

El PDeCAT
arrenca la
precampanya de
Munté a l’Orfeó
La candidata del PDeCAT
a l’alcaldia de Barcelona,
Neus Munté, elegida
després de superar
l’exdirigent gracienc
Carles Agustí en els
procés de primàries
internes, farà a Gràcia
el pròxim 27 de juny
un primer acte de
precampanya a l’Orfeó
(19h) on exposarà els
principals eixos de la
seva candidatura. Munté
s’acompanyarà de bona
part de la direcció i grup
municipal de Gràcia
que li dóna suport, com
les conselleres Berta
Clemente i Silvia Mayor.

Política
L’ANC es concentrarà
per Festa Major a Joanic
amb l’assaig de l’11-S, un
míting i un sopar groc
Els grups sobiranistes deixen l’escenari de plaça del Nord
per ubicar-se en l’espai dels grans actes dels últims anys

Albert Balanzà

El míting compta
en principi
amb els partits
independentistes
i BCN En Comú

G

ràcia continuarà enguany prenent el pols
independentista en plena Festa Major aquest
cop amb una reconcentració d’actes a la plaça Joanic
i deixant de banda la plaça del
Nord com escenari secundari que
els grups independentistes han
utilitzat també en els últims dos
anys. Encara amb el programa deﬁnitiu pendent de tancar detalls i
noms dels protagonistes, l’estructura dels actes en un dels dies de
la Festa Major, aquest cop el 21
d’agost, pivotarà com sempre al
voltant de la concentració-assaig
del tipus de mobilització que es
faci per la Diada de l’11 de setembre. La nova executiva local de
l’ANC, encapçalada ara per Jordi
Guilleumes, encara no ha tancat
la manera d’executar aquest assaig que en anys anteriors ha tingut forma de V baixa aproﬁtant
l’eix Escorial-Pi i Margall, de cadena humana unint ﬁns a 14 places de Gràcia o de manifestacióconcentració de colors al llarg del
carrer Escorial.
Aquesta vegada, no obstant
això, i com a conseqüència de la
creixent reivindicació a favor del
símbol del color groc, hi ha un altre acte que està agafant força de
manera paral·lela: la convocatò-

La companya de Jordi Cuixart, amb el mòbil a la mà Foto: Q. C.

Cuixart truca des de la presó a la
34a concentració dels dilluns. La
periodista Txell Bonet, companya de
Jordi Cuixart, veïns de Gràcia, va assistir
a la concentració de plaça de la Vila i
va rebre la trucada del pres polític allà
mateix. “Llibertat, llibertat!”, van cridar
els concentrats, entre els quals els actors
Pep Planas i Carles Arquimbau. Dissabte
16 els CDR i l’ANC fan una jornada de
consum responsable a la Virreina.

ria d’un sopar groc, com els que
ja s’estan fent per tot el territori,
des de Palma ﬁns a Barcelona, per
recollir diners a favor dels presos
polítics.
Entre la resta de les poques coses que encara se saben del programa especíﬁc independentista
inclòs en la Festa Major, un clàssic dels últims anys, hi haurà també la tertúlia política que en els
dos anys anteriors s’havia fet a
la plaça del Nord, amb els representants dels partits sobiranistes
amb representació al Parlament
(PDeCAT, ERC, CUP i Demòcrates)
i de BCN En Comú.
Enguany la Fundació Festa
Major ha previst convertir l’escenari de la plaça Joanic en un espai dedicat a les arts escèniques,
i concretament a la dansa, i així
havia demanat a l’ANC que se sumés en el tancament de festa del
dia 21, però l’assemblea de Gràcia
optarà ﬁnalment pels concerts i la
música de ball ﬁns a l’hora de tancament oﬁcial.

•

Riera de Cassoles quadruplica les ﬁrmes
La plataforma presenta un total de 5.356 suports, 2.094 de les quals a Gràcia, per rebatejar Príncep d’Astúries
A. B.

L

a plataforma Riera de Cassoles,
que promou el canvi de nom
de l’avinguda Príncep d’Astúries per un dels usos més històrics,
ha lliurat aquest dijous un total
de 5.356 signatures que li permetran entrar un punt de l’ordre del
dia als pròxims plens de Gràcia
i sarrià-Sant Gervasi perquè els
grups es posicionin a favor de la
iniciativa i li donin recorregut oﬁ-

cial. El lliurament de ﬁrmes, quatre dies abans que s’esgotés el termini de dos mesos que l’àrea de
Participació havia donat als impulsors de la iniciativa, s’ha tancat quadruplicant els objectius de
mínims marcats. L’Ajuntament havia requerit 540 ﬁrmes a Gràcia i
se n’han recollit 2.094 mentre que
a Sarrià en calien 630 i se n’han
obtingut 1.956. La plataforma, de
fet, ja va assolir aquests mínims
en la meitat del temps (vegeu
L’Independent núm. 712).

Dos fedetaris de la plataforma lliurant les signatures a l’Ajuntament . Foto: A. V

Els promotors, que des d’un inici han tingut el suport a Gràcia de
14 entitats i partits (PDeCAT, BCN
En Comú, CUP i ERC), han remarcat l’“elevadíssim nivell d’acceptació” de la proposta de canvi entre el veïnat de Gràcia, de Sarrià
“i de la resta de la ciutat”. També
demanen que la tramitació del
canvi de nom es faci aprofitant
amb la reforma de l’avinguda
Príncep d’Astúries que s’està fent
en aquests moments i que s’executi alhora el canvi de plaques.

•

Societat
Gràcia té 15 punts crítics
de neteja i una vintena
de comerços poc polits
Només un 35% dels veïns del nucli històric deixen
mobles i trastos al carrer el dia que toca

Albert Balanzà

E

l control de qualitat i de
dinàmiques comercials i
veïnals sobre la neteja a
Gràcia que ha presentat
aquesta setmana l’Ajuntament de Barcelona en el consell de
barri del nucli històric ha subratllat l’existència encara de 15 punts
crítics on es detecten des de propietaris d’animals incívics ﬁns a
un mal ús de la recollida pneumàtica o una mala praxis comercial.
A aquesta conclusió, entre altres,
s’hi arriba després de la campanya de sensibilització ciutadana i
comercial que ha fet el consistori i que partia d’una base d’anàlisi de 73 punts principals on hi havia també forta aﬂuència de gent,
mal ús de contenidors i papereres,
a més de la resta de problemes esmentats. “L’estat de 49 punts de 51
han mostrat millora en algun mes
en el seguiment realitzat entre
març i agost [de 2017] i 11 de 49 entre setembre [de 2017] i gener [de
2018]”, apunta l’estudi. Enguany hi
ha aquests 15 punts crítics particularment vius (vegeu quadre).
La part de la campanya centrada en els comerços també aboca
dades preocupants de certes dinàmiques que han obligat els tècnics
municipals en alguns casos a efectuar més d’un centenar de visites
per solucionar una vintena d’incidències d’una cadena de supermercats en concret. Aquesta cadena, una de les més esteses a la Vila,
concentra 18 incidències i 111 visi-

Mobles i trastos abandonats al carrer Verdi. Foto: A. B.
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Plaça Poble Romaní. Amos animals incívics
Carrer Bonavista 30. Mala praxis comercial
Plaça Vila 16. Mal ús contenidors/papereres
Carrer Sèneca 2. Mala praxis comercial
Plaça Llibertat 26. Mala praxis comercial
Carrer Astúries 20. Mala praxis comercial
Carrer Montseny 17. Mala praxis comercial
Torrent de l’Olla 118. Mala praxis comercial
Trav. de Dalt 26. Mal ús recollida pneumàtica
Plaça Lesseps 12. Mal ús recollida pneumàtica
Carrer Nil Fabra 14. Mala praxis comercial
Carrer Berga 34. Mala praxis comercial
Rambla Prat 1. Mal ús recollida pneumàtica
Carrer Gran 159. Mal ús recollida pneumàtica
Carrer Carolines 4. Mala praxis comercial

tes municipals. Comparativament,
la majoria dels altres establiments
més problemàtics registren entre quatre i cinc incidències i entre quatre i 21 visites dels tècnics.
L’estudi inclou 1.529 comerços i
5.333 visites.
En una part més radiogràﬁca de
la presentació de dades, l’Ajuntament també ha volgut posar èmfasi en el desplegament del servei
de neteja, més intensiu a les places
i amb un nombre d’operaris més
elevat que a la resta de la ciutat.
Com a causa d’aquesta dinàmica,
la plaça del Sol, per exemple, acumula ﬁns a vuit rondes de neteja
diversa. Com a curiositat, el servei
més matiner hi ha la neteja bàsica
amb escombrada de manteniment
que fa un operari a les places del
Diamant i John Lennon a les set
del matí, i el servei més nocturn
és el que fan dos operaris amb escombrada de manteniment i amb
vehicle de caixa a les places Vila
de Gràcia i John Lennon a les quatre del matí.
Pel que fa a la dinàmica veïnal
més estricta, l’estudi remarca el
relatiu fracàs, després de tants
anys de pràctica, del dia de recollida de mobles i trastos vells, que
només l’acompleix un 35% dels veïns en el dia que toca. La dinàmica
de la recollida selectiva, afectada
també per la picaresca de camions
privats, es qualiﬁca des de l’Ajuntament com a “desastrosa” i s’admet
que ja no es posen més punts de
recollida en els últims anys, també per afavorir l’espai lliure per als
vianants.

•
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Tapiats uns baixos
a Biada que
estaven okupats
per famílies

La propietat dels baixos
comercials del número
7 del carrer Biada,
cantonada amb Topazi,
que abans havia estat una
antiga fruiteria, ha tapiat
les persianes metàl·liques
de l’immoble després de
fer fora una família que
s’hi havia assentat. Fins
ara aquests assentaments
s’havien registrat
sobretot a Vallcarca
-al futur punt verd
provisional- o en diversos
solars del barri del Coll.

Vint entitats es
concentren a
plaça Lesseps
pels refugiats
El Dia Mundial per les
Persones Refugiades,
dimecres 20 de juny,
s’acompanyarà a Gràcia
d’un grapat d’actes en dos
escenaris: a plaça Lesseps
una vintena d’entitats han
convocat una acció creativa
col·lectiva amb vaixells de
paper de tots colors, i més
activitats de 15.30 h a 20 h,
des de dj’s ﬁns a xerrades.
A l’Espai Jove La Fontana,
entre el 18 i el 29 de juny
hi haurà teatre com Bullia
el mar, d’Illir Kosore, i
performances com El
mur de la vergonya (dia
18) i s’acabarà amb dansa
oriental i àrab (dia 29).
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Lluïsos engega
una campanya per
reduir els sorolls
críticats pels veïns

Societat
Carla Carbonell: “Volem tornar
a gaudir de la normalitat de
la Festa Major, després d’un
Bicentenari accidentat”
La presidenta de la Fundació, ja reelegida, anuncia un nou mural als festers en una
mitgera, un carrer menys en l’edició 2018 i una campanya per sumar els nouvinguts

Lluïsos de Gràcia ha
començat a penjar cartells
a la sortida de l’entitat amb
el lema LluïSSSSSSSShos!
Respectem el descans dels
veïns per atenuar les
queixes que els veïns
de la plaça del Nord els
han comunicat, sobretot
arran de la Cucafarra de
l’Agrupament Escolta el
passat abril. A la junta de
seccions del 22 de maig
també es va demanar fer
una aposta pel civisme
“dins i fora de l’entitat”.

Restauradors de
plaça Revolució
demanen aixecar
el quiosc okupat
Propietaris de bars com
Pepa Tomate han demanat
en l’última audiència
pública la retirada del
quiosc okupat de la plaça
Revolució i s’han queixat
del silenci administratiu
per queixes presentades
en els últims quatre anys.
El regidor de Gràcia,
Eloi Badia, ha apuntat,
però, que la retirada dels
quioscos de la ciutat que
no tenen un negoci regular
està pendent d’un projecte
d’emprenedoria municipal
per intentar-los recuperar.

Albert Balanzà

C

arla Carbonell (Barcelona,
1983) ha estat reescollida
aquest dijous passat presidenta de la Fundació Festa
Major de Gràcia, l’entitat
que mou l’acció més multitudinària i internacionalment coneguda de la Vila. Tot just acabat el
Bicentenari, l’edició 201 ja té molts
aspectes concretats.
Com se celebra una edició 201 després d’un Bicentenari?
Tornant a gaudir de la normalitat de la festa. Però és que a més
el Bicentenari ha estat accidentat,
pels atemptats, i això encara li ha
donat un caràcter més excepcional. Aquest 2018 volem encara més
que mai una Festa Major normal.
Què fareu del que va quedar penjat?
No tindrem per ara monument als
festers, però sí mural en una mitgera, prop de plaça de la Vila.

La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, en una imatge d’arxiu. Foto: Arxiu

funcionament: la Fundació n’agafa el control i es converteix en plaça de les arts escèniques.

Preveieu fer algun recordatori dels
atemptats?
No volem convertir el dia més important de la festa, el del lliurament dels premis -el dia 17-, en un
dia de lamentació. Però tindrem
un record per les víctimes segur.

Ja fa molts anys que hi ha un pacte entre festa oﬁcial i alternativa.
Sí. Falta un pas: que transformin
més l’espai amb un guarnit i que
s’adequin als límits de concerts
que posem a la resta de carrers.
Per convivència. Tot i així, compleixen els horaris.

Què hi trobarà el visitant de nou en
aquesta edició de la festa?
Malauradament un carrer menys,
Placeta Sant Miquel, però probablement dos de nous per al 2019.
També l’espai de Joanic canvia de

Anem prou ràpid per integrar els
nouvinguts, la gentriﬁcació?
Segurament no, però la nostra
porta està oberta. I l’eina més fàcil és explotar el guarnit. Per
això estem fent la campanya

#Festeunllocalafesta. Tot és començar. Tot és entrar.
Per què segueixes de presidenta?
Crec que ara mateix no hi havia
relleu. Han estat quatre anys exageradament intensos. Ens vam
trobar amb un merder a l’entrar
[auditoria amb desfalcs de l’anterior president] i ara hem aconseguit un espai de cohesió positiva.
La segona part de mandat ja no pot
vendre Bicentenari.
Ens vénen de gust quatre anys
-que seran els últims d’aquesta
junta- i que ens permetran inventar, en la línia del Despertar de
Gràcia i el recorregut pels 22 car-

rers. O com el Ball de Mascarades
que vam estrenar al febrer. Volem
fer alguna cosa a la tardor.
Quan et van elegir el 2014 es va
fer una lectura política [militant
d’ERC], i ara faràs tàndem amb
l’exregidor Guillem Espriu [PSC].
És inevitable, però jo en cap moment dels quatre anys he fet un
posicionament polític, i així serà
en els propers quatre anys. Tots
fem política, però no partidisme.
Espriu no ve com a exregidor sinó
com a coneixedor de la festa i de
les entitats. Si algú hi vol veure
colors polítics, millor ara, que estem més compensats. Ell farà un
paper fantàstic.

•

La CGT obre la seu central
nova a Camp d’en Grassot
Tanca etapa a l’històric ediﬁci de sindicats a Via Laietana i es reinicia
en un ediﬁci de cinc plantes cedit pel departament de Treball
Iru Moner

L

a CGT, tercer sindicat de Catalunya en nombre d’aﬁliats i
amb més de 800 delegats a la
ciutat de Barcelona, s’ha traslladat a Gràcia, concretament al barri del Camp d’en Grassot, des del
passat divendres, tancant etapa a
l’històric ediﬁci de Via Laietana on
compartia espai -i conﬂictes- amb

altres centrals sindicals. La inauguració de la nova seu, al carrer
Pare Laínez 18-24, a escassos metres de la caserna de la Guàrdia
Civil, va tenir com a principals
activitats una exposició i una xerrada sobre la lluita pel reconeixement del patrimoni sindical i els
diferents conﬂictes amb Treball i
CCOO a l’antiga seu. Un pica pica
amb poesia i un sopar amb projecció del documental La Sonrisa

Etíope de Pepe Rubianes van completar l’acte. La central anarcosindicalista es trasllada així de la
mítica planta 9 de l’ediﬁci dels sindicats de Via Laietana a un bloc
acabat de reformar i “llest per
acollir el doble d’aﬁliats”, com comenta orgullós en Jose, el conserge dels matins. Tot i ser conscients
que han d’actuar a tota la ciutat, i
que la seva principal tasca és la defensa dels interessos dels treballa-

Militants de la CGT, a la porta del nou local a Pare Laínez. Foto: Iru Moner

dors, l’Eva i en Carlos, secretaria
d’acció sindical i responsable de
comunicació i premsa respectivament, creuen que “estar a Gràcia
és una oportunitat” per treballar

conjuntament i coordinar-se amb
el «fort teixit associatiu i els moviments socials» del barri, en especial, amb “el moviment llibertari
històricament arrelat a Gràcia”.

•

Societat

L’Independent de Gràcia
15 de juny de 2018

Educació activa la línia suspesa
del Poveda i amplia les ràtios
d’alumnes a Gràcia i Grassot
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Detinguda una
noia de 18 anys
pel cas del nadó
trobat mort

L’ampliació extraordinària desactiva la hipòtesi d’avançar la posada en marxa de
l’institut de secundària a les classes buides de l’escola de l’avinguda Vallcarca

A. B.

L’Assemblea Groga
volia més ‘bolets’
i la coordinadora
s’hi oposava

E

l Consorci d’Educació ha
anunciat aquest dijous un
paquet de mesures especials per paliar el dèficit
de places d’escola pública
a Gràcia un cop aquesta setmana
s’ha tancat el procés d’assignació
amb 62 demandes més de l’oferta prevista en els centres públics
del districte (i amb 72 vacants, per
contra, en els centres privats). La
proposta més destacada és l’activació de la segona línia de l’escola
Pare Poveda, que l’any passat es
va haver de tancar i que enguany
ja no s’havia ofertat en principi,
amb un total de 25 places. Tots
els centres de Vila de Gràcia i de
Camp d’en Grassot, per la seva
banda, passaran de 25 a 26 places
“i retornaran a la situació anterior si hi ha alguna vacant”, segons
han apuntat en roda de premsa

Nens i nens, a la 15a edició de Les escoles canten, dijous a la Sedeta. Foto: A. G.

els responsables del Consorci.
L’activació de la segona línia del
Pare Poveda, ubicat a l’avinguda de
Vallcarca, a tocar d’on s’ha d’aixecar el futur institut Vallcarca, posa
en qüestió la hipòtesi compartida

pel Consorci i la comunitat educativa d’utilitzar les aules buides
de l’escola d’aquesta segona línia
per engegar l’activitat de l’institut
abans que estigui acabada la nova
instal·lació. “No quedarà hipoteca-

da la planiﬁcació de l’institut amb
aquesta mesura”, ha apuntat la gerent del Consorci, Mercè Massa.
L’Assemblea Groga havia proposat l’obertura de dos bolets a Gràcia
per paliar el nou dèﬁcit de places
d’escola pública i la coordinadora d’AMPA s’hi havien mostrat en
contra subratllant que prioritàriament s’han d’omplir les places
d’escoles que tenen encara oferta.
El comissionat d’Educació, Miquel
Àngel Essomba, ha remarcat en tot
cas que “mai havia passat que la demanda pública superés la concertada, i això ens obliga a avançar cap a
un model d’equilibri”.

•

Els Mossos d’Esquadra
han detingut una noia de
18 anys en la investigació
del cas d’un nadó trobat
mort dimarts passat en
un celobert d’un bloc de
pisos del carrer Roger
de Flor, entre els carrers
Còrsega i Rosselló, al barri
del Camp d’en Grassot.
Els agents van anar al
lloc dels fets cap a les
deu del matí alertats per
una veïna de l’immoble
i van trobar ja l’infant
sense vida. La nena
encara portaria el cordó
umbilical quan algú va
llançar-la pel celobert i la
veïna es va pensar en un
primer moment que era
una nina.
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Breus

La Salle Gràcia, a
la fase ﬁnal de la
Lliga Iberdrola
de gimnàstica

Esports
El Districte autoritza el
seguiment de partits de
la Roja al camp de l’Àliga
La Fundació Marcet, gestora de la instal·lació, ofereix la
Teixonera a l’Europa, però el club usarà el Nou Sardenya

La secció de gimnàstica
artística de La Salle
Gràcia disputa aquest cap
de setmana la fase ﬁnal
de la Lliga Iberdrola al
pavelló del Nou Congost,
a Manresa, on competiran
equips d’arreu d’Espanya.
L’equip A de les de la plaça
del Nord competirà per
aconseguir l’ascens a la
Primera Divisió de cara
la temporada vinent,
mentre que l’equip B, té
com a objectiu lluitar per
mantenir la categoria a
Tercera Divisió i seguir
competint a aquest nivell
l’any que ve.

Festa de cloenda
a l’escola i
presentació oﬁcial
de Vilajoana
Divendres a les 6 de la
tarda, i ﬁns a 2/4 de
8, l’Escola de l’Europa
tancarà la temporada
amb la tradicional festa
de cloenda. El dilluns, a
les 6 de la tarda, es farà
la presentació oﬁcial del
nou tècnic del primer
equip, David Vilajoana,
a la sala de premsa del
Nou Sardenya. Aquesta
setmana s’ha conegut la
renovació d’Adri Guillen,
i la incorporació de
German Collado.

Albert Vilardaga

L

’estrena de la selecció espanyola al Mundial de Rússia
es podrà seguir en directe al
camp de l’Àliga després que
dimecres el Districte autoritzés a la plataforma Barcelona
amb la Selecció la col·locació una
pantalla de 18 metres quadrats a
la gespa del camp, amb un equip
de so de 10.000 watts. El camp de
l’Àliga era un dels tres emplaçaments proposats per l’Ajuntament
que recollia les condicions que es
demanaven, que entre elles era
que fos un recinte tancat per motius de seguretat.
Abans d’acceptar la proposta,
la Fundació Marcet, actuals gestors de la instal·lació, van posar-se
en contacte amb les entitats usuàries, com l’Europa, que en té un
ús preferent, per explicar-los com
els podia afectar la iniciativa, i per
cedir-los el CEM de la Teixonera
per poder seguir desenvolupant
les activitats amb normalitat. Des
del club expliquen que aquest divendres coincideix amb la festa
de cloenda de l’escola que se celebrarà al Nou Sardenya, i de cara
la setmana següent, també han
recol·locat els entrenaments al
camp de l’Europa aproﬁtant que
ja no hi ha entrenaments del futbol base.
El Districte explica que la proposta compleix totes les condicions que es demanaven prèviament, i que només s’ha demanat
incloure un sonòmetre perquè el
so no superi els decibels permesos

El camp de l’Àliga, a la plaça d’Alfonso Comín, on es podrà seguir el primer partit de la selecció espanyola . Foto: Albert Vilardaga

Els Lluïsos i el Districte ﬁrmen
l’acord per jugar al Josep
Comellas. Dimarts es va fer oﬁcial
l’acord que vam avançar (vegeu
L’Independent número 713) pel
qual els equips sèniors dels Lluïsos
de Gràcia disputaran els seus
partits com a locals al pavelló
Josep Comellas els diumenges a la
tarda. Les dues parts van signar
l’acord a l’espera de poder tornar
algun dia a la plaça del Nord.

i no causi molèsties sobretot a la
clínica Quirón.
La plataforma Barcelona amb la
Selecció explica que les despeses
del lloguer del camp les cobriran
amb l’aportació de dos patrocinadors (La Liga i Valdebebas Fintech
District), que el partit comença a
les 8 del vespre, però des de les 6
s’obriran les portes i el grup de
rumba catalana i flamenc, Los
Sembraos, s’encarregarà d’animar
la prèvia del partit. La idea dels organitzadors és que no es munti la
pantalla pels partits d’Espanya
contra l’Iran i el Marroc, però repetir el format si la selecció espanyola es classiﬁca per a vuitens i
quarts de ﬁnal.

•

El Claret es proclama
campió mini i júnior
Les petites superen el CC L’Hospitalet i el Basket Almeda a la
ﬁnal a quatre, i els nois el Sant Nicolau i el Bàsquet Girona
Albert Vilardaga

E

l Bàsquet Claret va viure un
cap de setmana històric després de proclamar-se campió
de Catalunya en la categoria, mini
femení i júnior masculí. Les noies que entrena el Pau Domingo

van disputar la ﬁnal a quatre de
nivell A2 a Arenys de Mar, i el
primer rival a les semifinals va
ser el CC L’Hospitalet. Les gracienques van vèncer per 53 a 43 i
es van guanyar el bitllet per a la
gran ﬁnal que es va jugar 24 hores
més tard. El rival va ser el Basket
Almeda, un dels millors planters

de Catalunya, però que no va poder amb el potencial i les ganes
de 13 noies sortides del Pati Vell
del Claret, que es van imposar per
54 a 59 i van aixecar el trofeu de
campiones.
El júnior masculí va ser l’altre
protagonista del cap de setmana,
després de completar la tempora-

Les noies del Claret es van proclamar campiones de nivell A2 a Arenys. Foto: Cedida

da perfecta, sense perdre cap partit a la categoria d’Interterritorial.
El júnior dels llops van disputar la
ﬁnal a quatre a Malgrat de Mar, el
rival a les semiﬁnals va ser el Sant
Nicolau, al qual van superar per

76 a 51, i el diumenge, a la ﬁnal,
el duel va ser contra el Bàsquet
Girona, però els graciencs es van
imposar per 80 a 65 i van aconseguir el segon trofeu pel Claret del
cap de setmana.

•

[1]

132
juny
2018

La responsabilitat social
uneix empreses i comerç
El futur Hotel 1882, en xarxa amb projectes locals km0 i solidaris
Barcelona + Sostenible

Més associacions amb la sostenibilitat
El passat dimecres 30 de maig, la Federació de Gràcia Comerç
i quatre associacions de comerciants associades a la Federació van signar el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
La Federació de Gràcia Comerç (FGC) es va formar l’any
passat i està formada per les següents entitats: l’associació de

Comerciants de Torrent de l’Olla- Eix Torrent; l’Associació
de Comerciants i Industrials del carrer Astúries; l’Associació
de Comerç i Arts de la Riera de Sant Miquel i Voltants; l’Associació de Comerciants de Vallcarca i Rodalies; l’Associació
de Comerciants Verdi Baix i Rodalies.

editorial
Dia Mundial del
Medi Ambient
El passat dimarts 5 de juny es va
celebrar el Dia Mundial del Medi
Ambient. A Barcelona, el Conservatori Municipal de Música va acollir
les 130 persones que van assistir a
l’acte de celebració d’aquesta jornada
internacional. Un esdeveniment en
què les organitzacions signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat van ser les protagonistes.
La jornada va servir per a analitzar
l’estat del medi ambient a la ciutat
i es va brindar un reconeixement a
10 bones pràctiques desenvolupades
per membres de la xarxa durant l’any
passat. L’esdeveniment, concebut amb
criteris de sostenibilitat, incloïa l’espai
“Com heu vingut” a través del qual
es van comptabilitzar les emissions
de Co2 de les persones assistents a
l’acte que es compensaran amb la iniciativa Clean Co2, al Brasil. La jornada
va deixar palesa el creixement de la
xarxa B+S i això sempre és una bona
notícia. Més enllà dels actes institucionals como aquest, la línia de treball
en xarxa, incloent més entitats, associacions, escoles i empreses ha de ser
constant. En un àmbit estrictament
local, hi ha hagut recentment notícies
que ens demostren que comerços
i empreses estan més disposades a
aplicar pràctiques sostenibles i socialment responsables. La Federació
Gràcia Comerç és un exemple clar.
I també l’Hotel Barcelona 1882, que
obrirà les seves portes el proper 12
de novembre. La seva aposta per la
proximitat, la responsabilitat social
o l’eficiència energètica no haurien
de ser una pràctica aïllada sinó una
decisió estesa en el sector.

[el tema del mes]
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L’escola Vedruna demana millores en
la qualitat de l’aire del seu entorn
Escola Vedruna

En el marc de la microxarxa ‘Fem campanya
per una mobilitat sostenible i segura’ l’escola
Vedruna Gràcia fa una
diagnosi de la qualitat
de l’aire del seu entorn i
demana a l’Ajuntament
diferents mesures per
millorar-la. Dues alumnes de 4rt d’ESO, la Mar
Molins i l’Alba Lucas,
han explicat en el darrer butlletí d’Escoles +
Sostenibles tot el procés del projecte “Saps
el que respires?”:
Saps el que respires? No sé si
aquesta pregunta us l’heu feta
massa sovint... De fet, no sé si
mai us havia passat pel cap. Però
nosaltres, els i les integrants de la
Comissió Ambiental de l’Escola
Vedruna Gràcia, hem vist que pot
arribar a ser una pregunta molt
important.Tot va començar quan,
tot acabant el curs passat, la comunitat educativa de l’escola ens
van encarregar que estudiéssim
la qualitat de l’aire a l’escola i del
seu entorn més immediat perquè
era un dels temes que més els
amoïnava.
En primer lloc, aquest mateix
curs vam decidir fer una diagnosi
de la qualitat de l’aire per tal de
conèixer la situació de partida:
realment l’aire que respirem és
perjudicial per a la nostra salut?
Amb els alumnes més petits
vam fer experiments per veure
els efectes de la contaminació
(alguns d’aquests eren trampes
per enxampar partícules, o sub-

Alumnes de la comissió ambiental de l’escola Vedruna Gràcia, responsables de la campanya sobre la qualitat de l’aire

mergir un tros de guix en vinagre,
que simulava la pluja àcida…). A
més, els alumnes més grans vam
disposar de diversos aparells
(cedits en préstec pel Servei
de Documentació d’Educació
Ambiental) que ens van ajudar a
mesurar contaminants de l’aire
(com ara el NO2, el CO2 o les
partícules en suspensió: PM10).
Un cop fetes les mesures, tocava
analitzar els resultats. I va ser
aleshores quan vam veure que teníem un problema, un problema
molt greu. Tots els resultats que
vam obtenir superaven els límits
de la qualitat regular de l’aire que
proposa l’OMS. Amb tot això,
també es superaven els llindars
considerats perjudicials per a la
salut en molts dels contaminants
més comuns, sobretot PM10 i
NO2 (contaminants alliberats
bàsicament pels cotxes en circulació). Encara que ara sabíem
que estàvem respirant un aire
perjudicial per a la nostra salut, el
que no sabíem era quins efectes
podria tenir. Per això, vam demaEscola Vedruna

nar consell als experts. Ens vam
posar en contacte amb l’equip de
Jordi Sunyer, un reconegut expert
que ha fet estudis per esbrinar els
efectes de la contaminació en els
nens en edat escolar (el projecte
BREATHE). La visita de la neuropsicòloga Mònica López, que
també va formar part d’aquest
projecte, va confirmar les nostres
sospites: els nivells de contaminació a la nostra escola poden
afectar el desenvolupament dels
infants, sobretot dels més petits.
Aleshores, sabent el problema i
totes les conseqüències que podia tenir, vam decidir passar a l’acció.Vam dissenyar una campanya
de comunicació, tenint present
qui eren els nostres destinataris
ideals i què els podíem demanar
a cadascun d’ells.

Ja hem parlat amb una tècnica
del Districte de Gràcia, Mònica
Peracho, que ens ha orientat
per saber quins són els passos a
seguir per aconseguir que valorin
les nostres peticions seriosament
i ens donin una resposta. Participarem d’un Consell de barri i
rebrem la visita del Conseller de
Medi Ambient, Robert Soro.
Hem fet un vídeo i una animació
amb recomanacions a l’alumnat i
famílies de l’escola perquè pateixin menys els efectes de la contaminació produïda pel trànsit.
La nostra onada expansiva ja ha
començat, volem canviar l’entorn
de la nostra escola perquè tenim
dret a créixer respirant aire net.
Ens agrada la nostra escola, ens
agrada el nostre barri però necessitem un canvi d’aires!

El passat dimecres 30 de
maig, la Federació de Gràcia
Comerç i quatre associacions
de comerciants associades
a la Federació van signar el
Compromís Ciutada per la
Sostenibilitat. La Federació
de Gràcia Comerç (FGC) es
va formar l’any passat, i està
formada per les següents entitats: l’associació de Comerciants de Torrent de l’OllaEix Torrent; l’Associació de
Comerciants i Industrials del
carrer Astúries; l’Associació
de Comerç i Arts de la Riera
de Sant Miquel i Voltants;
l’Associació de Comerciants
deVallcarca i Rodalies; l’Associació de Comerciants Verdi
Baix i Rodalies. L’Eix Torrent
ja es va adherir a la xarxa
Barcelona + Sostenible el passat 9 d’abril i ha elaborat el pla
d’acció en sostenibilitat. Les
altres 4 associacions federades van signar l’acta d’adhesió
al CCS conjuntament amb la
Federació.
El document es va elaborar
durant l’any 2012 en un
procés en què van participar
les organitzacions integrants
de la xarxa de signants del
Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat 2002-2012. El
Compromís es plasma en
un document amb valor
estratègic i voluntat inspiradora que estableix 10 grans
objectius, cadascun amb 10
línies d’acció, en l’horitzó del
2022. Nombroses entitats i
empreses de la Vila s’hi han
anat adherint.

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

Animació feta per l’alumnat per la campanya ‘Saps què respires?

El comerç
més
sostenible

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

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari:
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook
i Twitter
www.boscturull.cat
Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1.Tel
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94
[www.bcn.cat/escolessostenibles]
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escoles + sostenibles

La cloenda d’E+S reuneix
32 centres de secundària

Es lliuren els primers
premis del projecte
Remenjam’mmm

Escoles + Sostenibles

Foto amb les prop de 270 persones de centres de secundària, batxillerat i adults que van cloure el curs d’Escoles + Sostenibles

El passat 7 de juny l’acte
de cloenda d’Escoles +
Sostenibles, que es va
celebrar a les Cotxeres
de Sants, va rebre tota
una generació de joves
implicats en la millora
de l’entorn a partir de
criteris de sostenibilitat
de la ciutat.
Un cop tancada la presentació,
els nois i noies es van dirigir a les
seves taules, on tenien tot el material a punt, per tal de començar
l’intercanvi d’experiències. En una
de les edicions més concorregudes dels últims anys, 32 centres
educatius van presentar els seus
projectes ambientals. La gestió
de l’energia, la naturalització de
l’espai de joc i l’alimentació sostenible són alguns exemples de
les temàtiques tractades. A més,
en aquest espai també va haver-hi
lloc per parlar d’assumptes de

gran actualitat com poden ser
la contaminació per plàstics o
la violència de gènere; i d’altres
de ben originals com el procés
de creació de perfums i la seva
relació amb la música. En tots
ells es podien veure impregnades les ganes d’aportar idees

Les conclusions
serviran per tirar
endavant el projecte
del proper curs
innovadores. En un altre espai
de la sala, s’hi podia trobar un
mapa de Barcelona on l’alumnat
havia d’ubicar el seu centre i
posar-hi un fil del color que
corresponia a la temàtica del
seu projecte. Quan un altre
centre estava tractant la mateixa temàtica, agafava el fil i el
portava cap a la seva ubicació.
Així quedava palesa d’una forma
visual la gran xarxa de centres
del programa E+S i els projectes que s’interrelacionen entre

sí. Paral.lelament, es va realitzar
una dinàmica amb el professorat,
l’objectiu de la qual era compartir dubtes, idees i metodologia
sobre els projectes realitzats en
el marc del programa Escoles +
Sostenibles. Un cop acabat l’intercanvi, alumnat i professorat
de cada centre es van reunir per
compartir les experiències que
havien recollit i les propostes
que els havien aportat la resta de
joves. La síntesi de tots aquests
elements es va plasmar de forma gràfica en un pòster que es
va omplir amb frases, dibuixos,
esquemes i materials enganxats
en forma de collage. Aquesta infografia servirà per traslladar a la
resta de companys i companyes
del centre totes les aportacions
i conclusions extretes de l’acte
i poder tenir un punt de partida
per tirar endavant el projecte
de Sostenibilitat del curs vinent.
Després de tot aquest treball
intens, tocava fer una petita pausa
per fer un mos. Un esmorzar
saludable, amb opcions vegetarianes i sense gluten, sense envasos
de plàstic i amb fruita ecològica.

Els clients que s’acaben tot el
que agafen al bufet del Restaurant Arç (Cerdanya Ecoresort,
a Prullans) són recompensats
amb unes monedes internes
que poden donar a tres ONG.
Aquest sistema intern per fomentar la consciència contra
el malbaratament alimentari
entre els seus clients ha estat
l’iniciativa guanyadora del 1er
Premi Remenja’mmm, el primer concurs nacional convocat
per premiar i donar visibilitat
als restaurants que hagin dut a
terme les millors accions per
reduir el malbaratament alimentari. La iniciativa forma part
de tot un seguit de mesures
que aquest complex ha començat a implementar per reduir
el malbaratament alimentari;
utilitzar els aliments que no han
sortit de cuina per a receptes
d’aprofitament, facilitar que
els clients pugin endur-se el
menjar i la beguda que no han
consumit, permetre que els
propis treballadors s’enduguin

els productes que caducaran,
o elaborar melmelades amb la
fruita que es farà malbé.
El 2n Premi ha estat atorgat al
restaurant El Mercader de l’Eixample (Barcelona) per utilitzar
totes les parts del producte fent
ús de les receptes catalanes
d’aprofitament, entre moltes
d’altres accions contra el malbaratament que posen en pràctica
cada dia, com ara deixar escollir
els acompanyaments, comprar
productes de temporada o oferir als comensals que s’enduguin
els sobrants.
El concurs s’emmarca dins del
projecte “Remenja’mmm, massa
bo per llençar-ho”, una campanya que promou la reducció del
malbaratament alimentari en el
sector de la restauració. El projecte està impulsat per Rezero,
Banc de Recursos, Nutrició
Sense Fronteres i Grup GSR,
amb l’objectiu de promoure la
sostenibilitat i la reducció del
malbaratament alimentari en el
sector de la restauració.

[per darrere]
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“Sempre és més beneficiós establir
col·laboracions amb entitats locals”
Cedida

L’Hotel Barcelona 1882, que
obrirà les portes el proper
mes de novembre a l’edifici
de l’antiga Henkel, ha estat
recentment guardonat amb
un premi que reconeix el seu
compromís per la sostenibilitat i la responsabilitat social.
La seva directora, Anna Castan, explica quins són els seus
principis bàsics.

Promocioneu, doncs, el comerç
local?
La tintoreria de l’hotel serà la de la Maria Dolors, aquí al costat, perquè som
veïns i perquè a la llarga sempre serà
més beneficiós treballar i fer xarxa amb
comerços locals.
Quina és la col.laboració amb el
Risell?
El Banc d’Hores de Manteniment: personal de l’hotel dedicaran dues hores al
mes perquè puguin anar al domicili de
persones sense recursos per ajudar-les
en el que necessiten a nivell tècnic.

Silvia Manzanera
Anna Castan (a l’esquerra), recollint el premi Re Think Hotel, un reconeixement a la sostenibilitat

El compromís de l’hotel amb la
responsabilitat social i la sostenibilitat és clar. Quins són els seus
eixos bàsics?
Nosaltres apostem per la sostenibilitat
com l’element clau que permetrà que el
turisme segueixi sent un dels principals
motors econòmics de tot el món. Per
això busquem la integració dels valors
i principis associats al desenvolupament

connecta molt amb l’entorn. De fet, hem
establert una xarxa estreta de col.laboracions amb comerços i entitats properes.

sostenible en el nostre dia a dia i en la
forma que tenim de treballar i relacionarnos amb clients, empleats, proveïdors i la
societat en general.
I com es concreten aquests principis?
Col.laborem amb entitats i organitzacions
sense ànim de lucre que lluiten contra

el malbaratament alimentari i també
escollim sobretot proveïdors Km0 i que
treballin amb valors socials i sostenibles.A
Gràcia treballem amb Banc de Recursos,
la cooperativa El Risell o Gràcia Solidària.
Hem signat el conveni amb Barcelona+
Sostenible i també formen part del camí
escolar. Personalment crec que aquest
darrer projecte és molt engrescador i ens

Són generalitzades aquestes
pràctiques de responsabilitat
social i sostenible en el sector
hoteler?
Nosaltres ja ho fem a l’Hotel Barcelona
Catedral i crec que només cal una mica
de voluntat. Penso que hi ha força hotels
compromesos treballant en aquesta línia.
Potser caldria que Barcelona + Sostenible incorporés més empreses i gent del
sector a la xarxa.

Opinió

L’Independent de Gràcia
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Cartes al director
Editorial

Posar xifres a la neteja

H

i ha diverses qüestions que mediàtiacemnt els periodistes no sabem
passar pel sedàs de la notícia encara que ﬁgurin entre les principals
preocupacions i debats a peu de carrer. Passa constantment en els
consells de barri o en les reunions de comissions veïnals sectorials: aquella parada d’autobús que està lluny, aquell carrer on no hi ha bancs, aquella cantonada on hi falta una barana, aquell parc que està ple de caques de
gos, i sobretot aquella detecció de brutícia en un punt o altre. És cert que
amb dades tot és més fàcil, per l’efecte comparatiu que tenen, més enllà de la sensació o realitat dels veïns. Avui, ﬁnalment, fem justícia a una
d’aquestes qüestions, la neteja, encara que hagi fet falta que l’Ajuntament
presenti al detall una campanya que també és conseqüència del picar ferro dels veïns ple darrere ple, comissió darrere comissió.
I les principals conclusions
d’aquest estudi, centrat en el nucli històric de la Vila de Gràcia,
és que veïns, comerciants i visitants, i administració, esclar,
tots tenim encara un llarg camp
per córrer en l’assumpció de responsabilitats que han d’aconseguir que el nostre entorn, amb
un ús intensiu més acusat que
en altres districtes, tingui un aspecte d’excel·lència. Hi ha 15 punts crítics a la Vila que no hi ha manera de
fer-los sortir d’una classiﬁcació que en els últims mesos ha recollit millores i avenços en una totalitat de 73 espais; hi ha una vintena de comerços
que han registrat més de quatre incidències, i en un cas més de vint (després d’haver acumulat més d’un centenar de visites dels tècnics municipals!). També hi ha el fracàs del dia a dia d’uns costums de llençament i
d’escombraries que no estan encara assumits, com la recollida selectiva o
la recollida de mobles i trastos vells el dia que toca. Això sembla un campi
qui pugui, i de cap manera ens podrem plantejar sistemes millors com el
porta a porta ﬁns que no haguem fet triomfar sistemes actuals..

Tots tenim encara un
llarg camí perquè el
nostre entorn tingui
un aspecte excel·lent

•

Avui al Dependent se li ha girat feina, i té ganes de comentar dues cosetes. La primera: no es pot dir que la tercera
trobada de l’alcaldessa Ada Colau amb els veïns de Gràcia,
en aquest cas amb els de Vallcarca, divendres passat, fos
un èxit; amb prou feines hi havia 50 persones i moltes cadires buides.
Poca difusió es va fer, a banda del breuet d’aquests setmanari. La segona: a Lluïsos s’han pres seriosament les queixes dels veïns pel soroll d’alguns dels seus col·lectius; faran una campanya interna i, de
fet, ﬁns i tot als partits de bàsquet no oﬁcials que es fan entre setmana el xiulet del marcador no sona...
El
dependent

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

Ull de
dona

La ruta racionalista
a Gràcia, bona idea

Formació en coeducació

Excel·lent idea la ruta Racionalista... Heu
pensat a incloure en la ruta la casa d’en
Sixte Illescas (el mateix arquitecte de la
casa Vilaró) al carrer Pàdua 96? Forma una
tríada amb la de Sert del carrer Muntaner
i la d’en Germà Rodríguez-Arias de la Via
Augusta. Eren tres amics i companys fundadors del Gatcpac i van fer una casa rosa, una
blava i una verda. En realitat és del barri del
Farro, però... Feu-li una ullada, si us plau...
[ﬁnestresdelfarro.blogspot.com/2015/03/
la-casa-de-vidre-larquitectura-del.html]

Conxa Garcia

Gràcia Rodríguez, professora

Demanda judicial
contra el traspàs de
mestres a l’ESO
El Sindicat Professors de Secundària
(aspepc·sps) va presentar el passat 31 de
maig al Jutjat Contenciós administratiu la
demanda contra la Resolució ENS 862/2018
de 25 d’abril així com també contra les dues
resolucions del director general de 7 i 16
de maig que la desenvolupen. La normativa impugnada habilita uns 3.000 funcionaris del Cos de Mestres per a impartir les
especialitats de Matemàtiques, Llengua
Catalana i Llengua Castellana als dos primers cursos de l’ESO. El Departament obliga els directors del centres de més de 10
grups a reservar plaça en favor dels mestres habilitats i en perjudici d’un miler estimat de professors interins i en pràctiques.
Els serveis jurídics del sindicat consideren
que la mesura del Departament és radicalment il·legal, atès que vulnera la normativa
bàsica d’especialitats, les Lleis d’Educació
vigents (LOE i LEC) i el principi constitucional de mèrit i capacitat.
David Rabadà, Sindicat Professors de
Secundària
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’Assemblea Groga de Gràcia va organitzar el 26 de maig la III Jornada per
l’Educació Pública a Gràcia amb el
títol ‘Escoles feministes?’ L’objectiu era
visibilitzar el feminisme i la coeducació
com a valors essencials per construir una
escola diversa, inclusiva i centrada en la
vida de les persones. Algunes escoles i famílies fa temps que tenen aquesta perspectiva present en el dia a dia i d’altres
comencen a incorporar-la gradualment.
Van debatre, fer xarxa i dialogar per ima-

L’escola pública és
el pilar més bàsic en
la nostra formació
individual i col·lectiva
ginar i construir plegades una proposta
valenta i potent d’educació feminista a
Gràcia per a totes les persones, per això
van fer una Roda d’experiències d’escoles i instituts públics, on participaren la
Coordinadora de Comissions de Gènere
d’Escoles de Gràcia, Escola Patronat
Domènech, Escola Montseny, Escola Rius
i Taulet, entre d’altres. L’escola pública és
el pilar més bàsic en la formació individual i col·lectiva de les persones, on s’ofereixen models de convivència i, sobretot,
models de realització i construcció personal. Cal incloure la perspectiva feminista
i començar a treballar en aquesta línia.
Els nostres centres començaran a demanar al Departament cursos de formació
per al professorat per al curs vinent, no
desaproﬁtem l’ocasió i demanem formació en coeducació.

•
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Opinió
Opinió convidada

el
bloc

Plataforma Gràcia, cap a on vas?

Inclús als no inclusius
Josep A. Torralba

A

vui voldria parlar d’un tema que,
per a molts, és insigniﬁcant, però
crec li hem de donar el valor que té
en realitat.
Quan es parla d’associacionisme a
Gràcia, i en termes generals, sempre
surten expressions com: cohesió social,
integració, intergeneracional, inclusiu...
Tot això està molt bé, però hi creiem realment? O ho fem servir per engrandir
la nostra interlocució deixant clar que la
nostra entitat és “lo más”?
Jo no jutjaré les intencions de cada
entitat al respecte, només faltaria, ni
donaré lliçons de què han de fer, només
apuntaré una situació.
Sembla que alguna entitat s’ha començat a creure de veritat el tema de la
inclusió. El problema rau en que sovint
pensem només en persones amb discapacitat física, que està fantàstic, però
ens oblidem d’aquelles que tenen discapacitats sensorials. N’hi ha que intenten cuidar els dos conjunts de persones,
mirant de fer-ho tot accessible per a cadires de rodes i aportant persones que
interpreten el llenguatge de signes durant l’acte o activitat que s’estigui duent
a terme. Un gran aplaudiment per a qui
ho està portant a terme!
El que em deixa sorprès són alguns
comentaris que he escoltat i que, en resum, deixen entreveure que tot això que
s’intenta fer és una tonteria i que no serveix de res. A aquests que pensen així no
cal respondre’ls, però sí deixar molt clar
que els demés continuarem fent aquesta
feina i lluitant per a la total inclusió de
totes les persones, i per les que opinen
així també.

•

Complicitats per un súper
cooperatiu a l’Abaceria

V

ols un supermercat cooperatiu? T’agradaria que fos
a Gràcia? Més d’un centenar de persones van respondre a aquesta crida assistint la tarda de dilluns
passat, dia 11, a una cita a la Sedeta. Convocaven
la plataforma Gràcia, cap a on vas? i dues entitats
dedicades a la promoció de l’economia social, Coòpolis i el
Cercle de Consum. L’objectiu de l’acte, plantejar al veïnat la
possibilitat de connectar la llargament postergada remodelació del mercat de l’Abaceria amb un moviment de base que
tot just emergeix a Barcelona per impulsar un supermercat
cooperatiu. La inspiració la posava el documental de Tom
Broothe que s’hi va projectar: Food coop. El ﬁlm retrata l’èxit
d’una iniciativa que camina a Brooklyn, Nova York, des de
fa més de 40 anys empesa per 17.000 persones sòcies que,
col·laborant amb el seu treball, fan possible posar a l’abast
de tothom productes de qualitat i que majoritàriament comLa presentació del súper cooperatiu, dilluns a la Sedeta. Foto: Cedida
pleixen uns criteris socials i mediambientals.
Des de Gràcia, cap a on vas? creiem que desenvolupar
tants i, per això, hem cregut que era convenient organitzar
un projecte de característiques similars al de Nova York a
una projecció a Gràcia i que membres del moviment poguesBarcelona és, més que possible, necessari, per tal de donar
resposta a una demanda creixent d’aliments ecològics, locals sin explicar al veïnat en quin punt es troben i sumar noves
mans i noves ments a aquest repte transformador.
i socialment responsables a uns preus assequibles. A més,
No cal dir que a la nostra ciutat i, especíﬁcament, a la
ens entusiasma el potencial transformador d’una iniciativa
Vila l’obtenció de l’espai és una de les principals diﬁculamb una forta vessant comunitària, en què persones molt
tats per materialitzar la iniciativa. Veiem que la remodediverses cooperen treballen plegades per portar a terme les
lació del mercat de l’Abaceria, a punt de començar, és una
tasques del dia a dia d’un supermercat i conjuntament deoportunitat per establir el supermercat cooperatiu a Gràcia.
cideixen el seu rumb, capgirant les lògiques de funcionaL’emplaçament cèntric i les esmentades característiques del
ment jeràrquiques i precaritzadores de les grans superfícies convencionals. Creiem també que un projecte com aquest barri facilitarien la consolidació d’una iniciativa innovadora
que podria replicar-se a altres zones de la ciutat i per a l’Abaencaixa perfectament amb el tarannà de Gràcia, on som tesceria seria un element diferencial respecte a la resta de mertimonis de com grups de consum i comerços d’alimentació
cats i que segur que atrauria persones de tota la ciutat.
orgànica han proliferat els darrers anys.
Més enllà dels recels que a Gràcia cap a on vas? ens genera
Fa tan sols uns mesos, arran de la projecció del documental Food coop a instància de col·lectius i persones interessades una remodelació que pugui convertir un equipament públic
com el mercat en un nou agent gentriﬁcador de la Vila, creen formes de consum alternatives, ha començat a forjar-se a
Barcelona un moviment de base amb molta empenta per im- iem que aquesta iniciativa, pensada des de i per a les classes
populars, tindria una gran capacitat d’enfortir el teixit social.
pulsar un supermercat cooperatiu. Gràcia, cap a on vas? ens
Esperem que siguin moltes les veïnes que s’hi sumin per ferhi hem posat en contacte i hem pogut conèixer un projecla realitat. A nosaltres, ben segur que ens hi trobareu.
te que està a les beceroles, però que ja ha fet passes impor-

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

Exposicions Actes
Fins al 15 de juny
Exposició de pintura i dibuix de Pere
Menéndez i Francisco García.
CC La Sedeta (Sicília, 321)
Exposició 35 anys gaudint del drac.
Enguany la ﬁgura del Drac de Gràcia celebra el 35è aniversari. Durant aquests
anys s’ha gaudit del seu ball solemne i
del seu foc en festes majors, La Mercè,
les Olimpíades del 92, el Fòrum de les
Cultures, i un llarg etcètera de festivitats
on han fet difusió de la Cultural Popular
catalana. Aquesta exposició descobreix
les vicissituds de la vida de la colla del
Drac de Gràcia al llarg de la seva història.
Concell Municipal del Districte de Gràcia
(plaça de la Vila, 2)
Del 20 de juny al 12 de juliol
Festa Major del Camp d’en Grassot:
Exposició de fotograﬁes i mostra dels graﬁttis realitzats a la Festa jove del Camp
d’en Grassot 2017.
Centre Cívic 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)
Els infants, les nostres vides. A càrrec
d’AEIG Rudyard Kipling. Fotograﬁes de
les realitats infantils arreu, en el marc del
programa de l’Espai Jove la Fontana per
celebrar el Dia Mundial de les Persones
Refugiades, des d’una perspectiva crítica i
amb la voluntat de donar espai a projectes, entitats, col·lectius i artistes compromesos amb la lluita solidària pels drets de
les persones desplaçades i refugiades o en
cerca de refugi.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)
Fins al 30 de juny
Àngel García, una vida dedicada al dibuix.
Àngel García, desparegut l’any passat, va
ser un reconegut dibuixant de pel·lícules
d’animació com ara Alegres vacaciones o
Peraustrinia 2004. La mostra, organitzada
dins del programa de la Festa Major del
Coll, és un recull de la seva trajectòria.
Centre Cívic El Coll - La Bruguera (Aldea,
15)
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)

Recomanem

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
Festa Major del Coll. Campionat popular
de League of Legends. Cal inscripció.
Casal de joves del Coll (Aldea, 15), a les
16.30 h
FM del Coll: botifarrada popular.
Parc de la Creuta del Coll, a les 21 h
Cinema a la fresca: COCO.
Parc de la Creueta del Coll, a les 22 h
Concert: Ska Town Fest amb Indigo Town
+ Skatologikos.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 22.30 h
Dissabte 16 de juny
Final de temporada a l’Antic Forn: mercat
d’Il·lustradors i concert de Mampon.
L’Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), a
partir de les 17 h
Conert: Herba d’Hamelí.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19 h
Festa uelcom tu samer. Celebració del 16è
aniversari de l’Ateneu Rosa de Foc Tallers
per a infants + Dj Clarinet i Pd Kivis.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 19 h i a
les 21.30 h
El Coll Reggae Kids: cercavila jamaicana
+ tallers infantils + concert Sybarites +
tabalada de la Malèﬁca + punxadiscs PDs
DemonSound.
Mirador de Joan Sales (Park Güell, ﬁnal
del camí de Can Mora), de els 16.30 a les
19.30 h
XV Festa Reggae del Coll.
Mirador de Joan Sales (Park Güell, ﬁnal
del camí de Can Mora), a les 21 h
Concert: Morena + Lhi Balòs.
Tradipatxanga + folk’rock occità.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h
Diumenge 17 de juny
Cloenda de la Festa Major del Coll amb
el grup d’havaneres La Mar salada i Rom
cremat per a tothom.
Parc de la Creueta del Coll, a les 20 h
Cinema: L’Alguer: un pentagrama com un
carrer. Produït per la Plataforma per la
Llengua i dirigit per Roger Cassany, el documental parteix de la pregunta “Poden
les cançons salvar una llengua?” i analitza
la situació que viu el català a l’Alguer.
Cinemes Girona (Girona, 177), a les 19.30 h
Traca ﬁnal de Festa Major a càrrec de la
Malèﬁca del Coll.
Parc de la Creueta del Coll, a les 21.30 h
Dilluns 18 de juny
La Fontana amb les refugiades. Teatre:
Bullia el mar; cant d’illir kosore. De
Manuel Molins amb alumnat de l’INS.
Ventura Gassol de Badalona. Monòleg de
l’escriptor valencià que pretén ser un cant
per les víctimes que s’ofeguen al mar intentant arribar a Europa. La representació és a càrrec d’un actor i una cantant,

3a edició del Fem Mercat a Vallcarca
Nova edició del Fem Mercat, una iniciativa que proposa impulsar un mercat
periòdic de productes de temporada, ecològics i de proximitat, a més
d’espais on es facilitin alternatives al consum. També és un lloc de trobada
per reforçar els llaços veïnals i el suport mutu. Hi haurà espai de joc per
als infants, així com xerrades i tallers relacionats amb el consum (a més
de les tradicionals paradetes de productes ecològics i/o de proximitat).
Dissabte 16 de juny a la placeta del metro de l’avinguda de Vallcarca

alumnes de l’institut, amb una projecció
de fons.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h
Performance: El mur de la vergonya. A
càrrec de Sahara Dempeus. EStrena documental El Sàhara Occidental: un conﬂicte
oblidat. Actuació musical i debat posterior.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h
Dimarts 19 de juny
Cicle de xerrades debat Valors socials i
humans per entendre la nostra societat:
Relació dels turistes amb la gent del país.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les
19 h
Dimecres 20 de juny
Cinema documental: Barcelona te’n recordes? A càrrec de GT Bosnia. Xerrda i
debat posterior.

Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h
Dijous 21 de juny
Lletra petita: Fuig Bèstia. Primera sessió
de narració oral creada dintre del projecte Narracions per a la salut. A partir de 4
anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 18 h
Ball de Sant Joan amb l’associació de pensionistes i jubilats La Sedeta.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17 h
Festa Final dels tallers del CAT: concertball a càrrec dels participants als tallers
de música i danses del CAT. Alumnes i
professors ensenyaran la feina realitzada
durant el trimestre.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Entitats

Divendres 15 de juny
Teatre: El carter del Rei.
Lluïsos (Pl. del Nord, 7-10), a les 21 h divendres i dissabte i a les 18 h diumenge
Teatre: No hi ha pany que tanqui.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h divendres i dissabte i a les 18 h diumenge
Diumenge 17 de juny
Fluxus, projecte d’investigació i estratègia creativa: L’aigua, sang de terra.
Organitza Amics i amigues de La Violeta
conjuntament amb el Fòrum Narcís
Monturiol. Taquilla inversa.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19 h
Dilluns 18 de juny
Trobada de corals d’estiu. Organitza l’Associació de Pensionistes i Jubilats La
Sedeta.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17 h

Conferències cultura popular: Disseny
social, per Curro Claret + Festes i tradicions a Barcelona, Sant Joan, per Josep
Fornés + Gegants i capgrossos, amb
Joan Carles Montagut.
La Violeta, a les 18 h, 19.30 i 21.30
Dimecres 20 de juny
Conferència: L’art i la química de la
Pirotècnia, per Guillem Roma + La
Flama del Canigó, per Amadeu Carbó
La Violeta (Maspons 6), a les 18 i 19.30 h
Divendres 22 de juny
Concert de Sant Medir: Edu Quindós +
Gradus ad Parnassum.
Plaça de la Vila, a les 21 h
Amb el suport de
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Breus

L’Antic Forn
clou temporada
amb un mercat
d’il·lustradors
Aquest dissabte l’Antic
Forn de Vallcarca tanca
la temporada amb un
esdeveniment especial:
a partir de les 17 hores
un total de 9 il·lustradors
exposaran la seva obra en
un mercat improvisat. I a
les vuit del vespre, el grup
Mampon posarà el punt
i ﬁnal a la jornada amb
la seva música funk,
reggae, i jazz, inﬂuenciada
sobretot per l’afrobeat de
Fela Kuti.

Cicle de jazz al
Park Güell de la
mà del Museu
d’Història
El proper divendres 22
de juny arrenca el cicle
que el Museu d’Història
de Barcelona organitza al
Park Güell. La banda GiliRomaní Hot Jazz Cats serà
l’encarreda d’inaugurar
la proposta amb ‘Un segle
de jazz a Barcelona’. Els
propers concerts, 29 de
juny i 6 i 13 de juliol.

Dia de la Música
a la Fontana amb
Los Boozan Dukes
i Swing Cats
L’Espai Jove la Fontana
celebrarà el proper 21 de
juny el Dia Internacional
de la Música omplint la
plaça de notes i ball amb la
banda Los Boozan Dukes
i Swing Cats. La festa per
donar la benvinguda a
l’estiu començarà a les vuit
del vespre.

Cultura
nunArt tanca amb el
seu festival emergent
un any de celebracions
pel desè aniversari
El cartell de la desena edició del nunOff, al Claustre de
l’Oratori de Sant Felip Neri del 9 al 15 de juliol, inclourà
15 espectacles de diverses disciplines artístiques
Silvia Manzanera

H

a estat una celebració repartida i col·laborativa.
L’aniversari dels deu anys
de nunArt, un espai de
convivència artística nascut el 2017 a Gràcia i amb una altra
seu al Guinardó des del 2012, clourà
aquest juliol amb una de les activitats ‘estrella’ de la casa, el festival
nunOff, que enguany fa una dècada.
L’estructura serà la mateixa d’edicions passades però enguany hi haurà novetats: més presència artística
de l’equip de nunArt en la programació i la incorporació de persones
que no hi havien participat mai.
“La família i els col·laboradors de
nunArt creixen i sempre és bon senyal la incorporació de persones diferents al projecte”, explica Gemma
Martínez, membre de l’equip directiu de l’entitat.
Del 9 al 15 de juliol, el Festival de
Creació Emergent de Barcelona,
el nunOff, tornarà a omplir el
Claustre de l’Oratori de Sant Felip
Neri, l’espai habitual per celebrar
aquesta mostra d’art escènic del collectiu gracienc. El festival repeteix
una programació de 15 espectacles
de diferents disciplines artístiques
i manté la seva aposta per la creació contemporània. El cartell del
nunOff inclourà nits amb doble o
triple programació de dansa, mú-

Una de les peces del nunOﬀ 2017, que va donar el tret de sortida a les celebracions pels 10 anys de nunArt. Foto: Cedida

Entrades anticipades i carnet
fester. nunArt ha signat un acord
amb la Fundació Festa Major
per potenciar el carnet fester.
Els titulars podran gaudir d’una
consumició amb l’entrada dels
espectacles tot i que no n’hagin
fet reserva, que enguany es pot
adquirir de forma anticipada
a la web de l’espai artístic.

sica, teatre o circ. “Espectacles de
nova creació que, en alguns casos,
combinen disciplines i potencien el
diàleg entre els diferents llenguatges artístics”, tal i com asseguren el
seus organitzadors.
El cartell del nunOff 2018 el
signa César López, “habitual de
la casa”, en paraules de la Gemma
Martínez. I seguint amb les collaboracions i per donar continuïtat a les activitats que s’han fet durant l’any per celebrar els 10 anys,
una de les peces de Al forat, teatre
des d’una altra perspectiva, es podrà veure al nunOff: To Scape, divendres 13 a les 21 h.

•
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Tiki Phantoms, caps
de cartell d’un Error
Fest que es concentra
en una única jornada
La cantant britànica Shirley Davis obrirà la Blackcelona
Rovira Experiece 2018, després que l’any passat va haver
de cancelar el seu concert pels atemptats de la Rambla

S.M.

L

’edició 2018 de l’Error Fest,
el festival nascut el 2016
dins del marc de la programació musical de la plaça
Rovira per Festa Major i impulsat per l’estudi gracienc Error!
Design, redueix concerts i dies “per
raons personals”, segons han difòs
els seus responsables. Així, dilluns
20 d’agost, a l’escenari de la plaça
Rovira pujaran The Lizards i Los
Tiki Phantoms, en una nit que pretén encetar una setmana “a ritme
de surf i de rock”.
The Lizard, el trio de punk/
rock nascut a Barcelona el 2007,
tenen dos discos editats, Stalking
The Prey (2010) i Road To Anywhere
(2015) amb el segell Atlantida
Studio. Venen de recórrer Espanya
amb Nashville Pussy i estan composant el seu tercer àlbum. Per la
seva banda, el quartet de calaveres més divertit tornen a les festes de Gràcia: Los Tiki Phantoms
tancaran la nit de l’Error Fest amb
la seva proposta lúdica i ballable.
I l’altre punt fort de la programació musical de plaça Rovira és
el Blackcelona, que celebra sisena
edició. Dijous 16 d’agost a les 23 h
Shirley Davis & The Silverbacks
obriran la festa de la música negra per excel·lència de les Festes
de Gràcia. La diva del soul, acompanyada d’una banda de luxe com
The Silverbacks, oferiran un dels

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Jurassic World: El reino caído.
16.10, 19.10, 22.10.
• Don Pasquale. Dm, 19.15.
• Basada en hechos reales. Dv, dl,
dm, dc, dj, 16, 20.20, 22.30. Ds,
dg, 20.20, 22.30.
• El malvado zorro feroz. Dv, dl,
dm, dc, dj, 18.15. Ds, dg, 16.
• Sherlock Gnomes. Ds, dg, 18.10.
• Normandía al desnudo. 16.10,
19.15, 22.25.
• El doctor de la felicidad. Dv, dl,
dm, dc, dj, 15.50, 20.05. Ds, dg,
20.05.
• Colmillo Blanco. Dv, dl, dm, dc,
dj, 18.10. Ds, dg, 15.55, 18.
• No dormirás. 15.50, 18.05, 20.20,
22.30.
• Vengadores Inﬁnity War. 22.
• Deadpool 2. 16.15, 19.10, 22.15.

crítica
d’art

Oriol Sàbat, el foc de la pintura
Ramon Casalé Soler

V

aig conèixer l’obra d’Oriol Sàbat amb motiu
d’haver guanyat el Premi Nacional Juan Ramón
Masoliver de Montcada i Reixac, l’any 2000, del
qual vaig ser jurat. Ara ha mostrat les seves recents pintures i escultures a diferents espais de El Palauet Living
Barcelona (Passeig de Gràcia, 113), també conegut com
Casa Bonaventura Ferrer. Es tracta d’un ediﬁci modernista, obra de l’arquitecte Pere Falqués, construït l’any
1906 i que des de fa vuit anys acull un hotel de luxe.
Oriol Sàbat (Barcelona, 1967) és un artista pluridisciplinari, ja que conrea diverses activitats artístiques, com són la pintura, l’escultura, el dibuix, l’obra
gràﬁca, la ceràmica i també la literatura. S’ha format
a la Facultat de Belles Arts de Barcelona i és membre
de l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya.
Actualment viu i treballa a Sant Sadurní d’Anoia. La
seva primera exposició va tenir lloc precisament a la
Capella de l’Antic Hospital d’aquesta localitat.
Les pintures, la
majoria de dimensions grans, i les
escultures de fusta
demostren el seu
interès per la natura i l’ésser humà.
En les seves pintures expressionistes
observem com el
foc i la llum s’expandeixen per tot el quadre, on el gest
predomina respecte a la matèria, el que ens recorda, d’alguna manera, la força gestual de Franz Kline,
però afegint-hi el color, o també els artistes informalistes del Grup COBRA, però sense emprar la matèria. O sigui, que l’obra de Sàbat la podríem considerar
com a plenament singular. Com diu Jaume Oliveras
en el catàleg de l’exposició: “La seva obra és la lluita
de contraris, entre el caos originari i l’ordre humà”. És
certa aquesta deﬁnició, ja que en cadascuna de les seves obres hi veiem una marcada dicotomia en el seus
plantejaments, on la idea d’equilibri, més que veure’l
l’intuïm. A més, és molt difícil visualitzar-lo perquè
necessitem endinsar-nos plenament, no tan sols en la
pròpia obra, sinó en el pensament de l’artista. La seva,
és una pintura que no té mitges tintes, doncs ens pot
agradar o no, però el que és segur és que no ens deixarà indiferents. En canvi en les seves escultures si que
es percep una certa calma, encara que les textures i
esquerdes que observem donen la sensació de moviment, sobretot per l’aparició d’unes línies sinuoses,
però que a la vegada retornen a la vida un material
tan atàvic com és la fusta.

“La seva obra és
la lluita entre el
caos originari i
l’ordre humà”

Shirley Davis & The Silverbacks obriran el Blackcelona el 16 d’agost. Foto: Cedida

The Lizards
completen l’oferta
de l’estudi Error
Design a Rovira
concerts més esperats. La cantant
britànica presentarà per primer
cop a Barcelona les cançons del
seu segon disc, Wishes & Wants
(Tucxone Records 2018). Després
de la suspensió l’any passat del
seu concert pels atemptats de la
Rambla, Shirley Davis es va com-

• Los 50 son los nuevos 30. 16,
18.05, 20.10, 22.15.
• Campeones. Dv, ds, dg, dl, dc i
dj, 16.15, 19.10, 22.05.
• Han Solo: Una historia de Star
Wars. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj,
16, 19, 22.
Cinemes Girona. Girona, 177
• El Grufal. Ds, dg, 16.00.
• Margarite Duras. París 1944.
Dv, ds, dc, dj, 17.15, 21.45.
• Margarite Duras. París 1945.
Ds, dc, dj, 19.00.
• Margarite Duras. París 1946.
Dg, 17.15, 19.30. Dl, dm, 17.15.
• El tránsito. Dv, ds, 16, 18, 22. Dg,
dc, dj, 16, 18, 20, 22. Dl, 18, 20.
Dm, 16, 18, 20.
• El fútbol o yo. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc i dj, 17.
• A estación violenta. Dv, dm, dc,
dj, 16.
• Beyond Beyond. Dg, 16.
• L’Alguer: Un pentagrama com
un carrer. Dg, dl, dm, 19.30.

prometre a realitzar l’actuació el
2018. Divendres 17 serà el torn de
The Slingshots i Molly Varlet. “El
present i futur del funk barceloní”, com diuen els impulsors del
festival, tancarà el Blackcelona
amb The Slingshots, una de les
millors formacions de música
negra del sud d’Europa. Spread
the Mud!, el seu segon disc és un
catàleg del millor soul-funk fet a
la ciutat comptal. Obriran la nit
Molly Varlet, multiformació barcelonina de funk, r&b i acid jazz,
amb un directe vitamínic que no
vol deixar indiferent ningú, amb
les grans veus de les seves tres
cantants.

•

•

• Petitet. Dv, ds, dc, dj, 19.30.
• Dede. Dv, ds, dc, dj, 21.30.
• El maestro es el niño. Dv, 19.
• Don Pasquale. Dm, 19.30.
• Taraz. Ds, 20.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• SALA 1. A la platja sola de nit.
16, 18 i 20. Muchos hijos, un
mono y un castillo. 22.
• SALA 2. Foxtrot. 15.50, 20.10.
Ds, dg, 20.10. Els arxius del
Pentàgon. 18, 22.15.
• SALA 3. The Florida Project.
15.50, 18 i 20.10. Alanis. 22.15.
• SALA 4. El aviso. 16, 18 i 20. Una
mujer fantástica. 22.
Texas nanos. En català i 3€.
• Leo Da Vinci: Missió Mona Lisa.
Ds, dg, 16.
Verdi. Verdi, 32.
• Los 50 son los nuevos 30. 16,
17.50, 20.45, 22.30.
• Jurassic World: el Reino Caído.
16, 18.25, 19.40, 22.05.

• El tránsito. 16, 18, 20, 22.30.
• Deadpool 2. 22.
• El hombre que mató a Don
Quijote. Dv, ds, dg, dl, dm, 16,
20.05. Dc, dj, 16.
• En tiempos de luz menguante.
16, 18.30, 20.25.
• Borg McEnroe. La película.
22.20.
• Lou Andreas-Salomé. Dv, ds,
dg, dl, dj, 17.55.
• Leonardo (documental). Dm,
18.
• Mi cena con André. Dj, 20.15.
Verdi Park. Torrijos, 49
• Marguerite Duras, París 1944.
16, 20.05.
• Algo celosa. 18.25.
• Caras y lugares. 16, 20.30.
• Isla de perros. 22.15.
• El repostero de Berlín. 16.15,
18.15, 22.20.
• Las maravillas del mar. 20.15.
• Han Solo: una historia de Star
Wars. 17.45, 21.55.

• Salyut 7, héroes en el espacio.
Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 20.15.
• El insulto. Ds, dg, 16.
• Basada en hechos reales. Ds,
dg, 22.25. Dv, dl, dm, dc, dj,
18.10, 22.25.
• Las estrellas de cine no mueren
en Liverpool. Dv, dl, dm, dc, dj,
16.10.
• Jurassic World: El Reino Caído.
11.30.
• Los 50 son los nuevos 30. 11.30.
• En tránsito. Dv, dl, dm, dc, dj,
11.30.
• Leonardo (documental). Dm,
11.30.
• Sherlock Gnomes. Ds, dg, 11.30.
• La malvada guineu ferotge. Ds,
dg, 11.30.
• El malvado zorro feroz. Ds, dg,
18.10.
• Mom and Dad. Dm, 20.15.
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de Gràcia
Plaça Borràs

Jordi Borràs
Enric Borràs
Xavier Borràs

La torratxa

L’urbano
Ernest Cauhé

M
Concentració de contenidors, a banda i banda del carrer Mare de Déu dels Desemparats. Foto: X.B.

El Consell de Barri i
l’estultícia del sentit ‘comú’

A

quest passat dimarts, 12 de juny, ha tingut lloc
a l’Espai Jove La Fontana això que en diuen el
Consell de Barri, dedicat en un dels seus dos únics
punts a “informar sobre el servei de neteja i recollida de residus al barri”. Me n’assabento, des del meu
exili a la Garrotxa, perquè els veïns del meu ediﬁci gracienc
amb bon criteri van decidir uns dies abans en assemblea
d’acudir-hi i presentar queixes i alternatives per veure de resoldre que ja fa vint anys que suporten estoicament un mal
servei, amb acumulació de contenidors a les cantonades
(Mare de Déu dels Desemparats/Siracusa) i sorolls ﬁns a altes hores de la matinada, ﬁns al punt que molts d’ells han
hagut de traslladar-se a dormir a cambres interiors, més petites, per poder descansar mínimament i alguns ja s’han venut la casa i han marxat del barri.
El resultat de la reunió informativa -això sí, prou ben
menada per un tècnic de l’Ajuntament del Districte- va ser
el que ja em temia: no hi ha res a fer, mana el contracte milionari amb Fomento de Construcciones y Contratas (l’FCC
de l’empresari mexicà Carlos Slim i de la madrilenya Esther
Koplowitz) per damunt de la voluntat del veïnat. Els contenidors que s’acumulen a la cantonada i el brogit infernal dels camions continuarà i si a algú no li agrada que s’hi
posi fulles.
Com que no és la primera vegada que parlo d’aquest
enutjós servei (i potser no serà la darrera), avui volia posar
l’atenció sobre la utilitat de l’anomenat Consell de Barri.
Segons l’Ajuntament del Cap i Casal, “és un òrgan de partici-

pació ciutadana creat per resoldre totes les qüestions referents al barri. Un punt de trobada per a millorar la qualitat
de vida urbana de la nostra ciutat i augmentar la cohesió
social». Subratllo, en negreta, el mot “resoldre” per fer palesa l’estultícia dels actual mandataris comuns a la nostra vila.
Aquesta ﬁgura orgànica de suposada “participació ciutadana” no és res més que un contenidor receptor de queixes i
lamentacions veïnals on els ciutadans reben copets a l’esquena davant les decisions unilaterals dels mandataris de
torn, que semblen més stomesos a les lleis del mercat contractual que a atendre la necessitat de prendre bones decisions amb els qui pateixen les dolentes.
Les promeses dels comuns, quan van arribar al poder
municipal, que “sí, que es pot” i que ara manaria la gent, no
solament no s’han complert sinó que ha augmentat la sensació que tot plegat és una presa de pèl descomunal. Per
comptes de promoure la democràcia des de la base, en què
les decisions sobre la vida quotidiana al carrers i a les places es prenen de forma consensuada entre els ciutadans i
els servidors públics que les han de dur a terme, ens trobem
que continua la política, tan castissa, de l’”ordeno i mando” i la genuﬂexió tan nostrada del “no hi ha res a fer” i “tal
dia farà un any”. S’acosten les eleccions municipals i els veïns del meu ediﬁci gracienc, com tants d’altres al barri, crec
que tenen bastant clar -després d’aquests anys de tanta democràcia des de dalt- que per molt que votin, qui realment
mana és a anys llum de voler resoldre els problemes reals de
la gent. És de sentit comú.

•

entre fa guàrdia, sol deixar la
porta de l’Ajuntament oberta.
No sé si ho fa per protocol o per
vocació de servei, com per demostrar
que aquell ediﬁci és la casa de tots. És
dissabte i una parella busca un certiﬁcat d’empadronament. No toca però
els rep amablement i els entrega el document. Fa la impressió que quan està
més còmode és sense uniforme. Quan
va amb roba gairebé d’estar per casa.
No fa gaire que treballa a la seu del districte, però s’ha fet al ritme i a la vitalitat de la Plaça de la Vila com si fos veí
de tota la vida.
És a l’hora de les criatures quan més
s’allunya d’aquella imatge d’urbano tocat i posat que tenim tots a la retina.
Sense perdre de vista la feina, pendent
de si arriba un cotxe dels mossos, de si

Agafarà un dels
extrems de la corda
d’unes nenes i la farà
rodar una i altra vegada
busquen algú o alguna cosa, de si entra
un ciutadà a la seu del districte… surt
a desplegar la seva singular bonhomia.
Ofereix a una parella de germans els
contes que van sobrar al mercat d’intercanvi de Sant Jordi mentre explica
animosament a la seva mare que ell,
malgrat la gorra i la pistola d’ara, sempre havia volgut ser mestre. I somriu a
tort i a dret i no fa escarafalls a una paret amb els nanos que juguen a pilota. I
abans que es faci fosc, farà l’últim servei del dia a la ciutadania. Agafarà un
dels extrems de la corda d’unes nenes
i la farà rodar una i altra vegada mentre convida les més petites a sumar-se
a saltar.

•

