
Casa Vicens se suma 
a la Festa Major 
transformant el jardí 
i el Festigàbal es 
consolida a la Sedeta
Za!, Me & The Bees, La Plata, 
Sandré i Museless, primers noms 
del festival de l’Heliogàbal P4

La reforma de Príncep 
d’Astúries donarà 
pas a un canvi de 
sentit a Vallirana
La mesura pretén pacifi car el 
trànsit, sobretot de matí, entre 
Gran de Gràcia i plaça Molina P6

El Park Güell ja recapta 16,1 
milions d’euros en entrades i 
dedica 2,5 milions a reinversió 
La meitat de la recaptació es destina a costos de funcionament i entre les 
grans partides de retorn hi ha la casa Pere Jaqués i el camp del CD Carmel 

Cues a l’entrada de Sant Josep de la Muntanya. Foto: A. V.

Albert Balanzà

E l Pla Estratègic del Park Güell entrarà a fi nals de juny 
-i amb retard- en una nova fase de concreció, un cop 
a la tardor es va superar un procés participatiu que 
s’ha traduït en la incorporació de 18 propostes veï-
nals que ha tancat en 196 el planejament de mesu-

res, algunes de les quals costen diners i altres no. Tot el pla 
segueix contemplant la xifra de 25 milions d’euros d’inversió 
externa i interna. Però fi ns ara només s’ha conegut en comp-
tagotes quin és el pla d’ingressos i despeses del recinte, so-
bretot basat en la recaptació d’entrades en l’accés regulat a la 
zona monumental i, a partir d’aquest ingrés, el fi nançament 
en projectes de retorn als barris de l’entorn. Aquest dimarts, 
responent a una pregunta del grup municipal del PP en la 
comissió d’Economia, l’Ajuntament ha fi xat en 2,5 milions 
les partides de retorn al barri que s’han extret dels ingres-
sos per venda d’entrades. Una altra pregunta dels populars, 

a la qual ha tingut accés aquest setmanari, detalla que s’han 
recaptat 16,1 milions d’euros a tancament de l’exercici 2017. 
L’any 2017 el Park Güell va superar per primer cop els tres 
milions de visitants de pagament. Pàgina 3

Adéu a l’espai 
Ajoblanco de 
Santa Teresa
La revista admet difi cultats 
per seguir imprimint P14

  Recaptació en entrades  Inversió als entorns

 2015 2016 2017

 14.834.421
 15.501.684 16.184.048

 213.087 957.782
 2.540.711
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Breus

Vidres trencats a 
l’exBanc Expropiat 
en el primer dia 
sense planxes
Les obres de reobertura 
del local on fi ns al maig 
de 2016 hi va haver el 
Banc Expropiat, per 
convertir-lo ara en 
un supermercat de la 
marca Carrefour, s’han 
traduït en els últims 
dies en accions dels 
col·lectius simpatitzants 
amb l’assemblea del 
Banc que han tingut el 
seu punt culminant en 
l’apedregament dels 
vidres de la banda de 
Travessera de Gràcia en 
la primera nit que van 
quedar al descobert per 
la retirada de les planxes 
que els tapaven.

Albert Balanzà

Com qui no vol la cosa, tots 
els grups municipals amb 
representació a Gràcia 
han començat a fer petits 
moviments organitzatius 

en clau interna per conèixer qui 
seguirà, qui vol repetir i qui dóna 
per superada (o no) la fase polí-
tica poc agradïda de conseller de 
districte. Els primers a fer-ho de 
manera ofi cial han estat des de la 
setmana passada el grup munici-
pal demòcrata, el PDeCAT, cons-
cients que amb la normativa in-
terna que tenen en mà, hauran de 
canviar a l’inici o en el decurs del 
proper mandat més de la meitat 
dels seus representants actuals.

Actualment, dels cinc conse-
llers que té el PDeCAT -i ocupada 
la cinquena plaça que fi ns fa un 
any va correspondre a Unió, dos 
dels principals dirigents locals, 
la portaveu, Berta Clemente, i 
Esteve Suñé, compliran a final 
de mandat el límit de vuit anys 
de conseller i obligatòriament 
han de deixar pas a nous noms a 
l’agrupació. Encara un tercer di-
rigent, la consellera Sílvia Mayor, 
que es va incorporar al grup mu-
nicipal a mig mandat anterior, 
tindrà un marge de dos anys si es 
decideix a continuar. 

Clemente, que es va estrenar a 
Gràcia el 2011 fent tàndem amb 
l’aleshores portaveu i actual se-
cretari del Govern Víctor Cullell 
i després va ser portaveu recol-
zant la tasca de la regidora Maite 
Fandos, defensa que “amb dos 

El PDeCAT comença 
el debat per canviar 
mig grup municipal 
Clemente i Suñé tanquen el límit de dos mandats i Mayor, 
que encara té dos anys de marge, medita si seguirà

per la seva banda, ha admès que 
hi ha “la possibilitat de seguir” al-
menys fi ns al 2021. “S’ha de veu-
re com queda tot; no em tanco a 
res”, apunta. 

En aquest escenari, els dos al-
tres consellers actuals, Sílvia 
Manzano, que va entrar al grup 
el 2015, i Joan Amell, que va subs-
tituir el democristià Jordi Daura 
l’any passat, tenen números per 
assumir més responsabilitats, 
també en funció de la possible de-
dicació. El model que se seguirà, 
en qualsevol cas, és d’equilibri en-
tre els consellers amb dedicació 
parcial i consellers amb dedicació 
exclusiva. •

Clemente, Suñé, Mayor, Manzano i Amell, el grup municipal demòcrata en un ple Foto: A. V.

Els altres consellers, 
Manzano i Amell, 
tenen números 
per ampliar les 
responsabilitats 

Gràcia En 
Comú arrenca 
l’estiu amb una 
sindriada popular

L’assemblea de Gràcia 
En Comú ha donat la 
benvinguda a l’estiu 
aquest divendres amb 
un acte polític de baixa 
intensitat a la plaça 
Joanic batejat com la 
sindriada, en el qual 
s’ha repartit síndria 
ecològica als militants, 
simpatitzants i curiosos 
que s’hi han acostat. 
Una mica de música 
d’ambient ha donat 
color a la carpa que s’ha 
instal·lat a la plaça.

mandats n’hi ha prou perquè cal 
donar pas; ser conseller és un 
gran aprenentatge i ara hem de 
treballar per fer un traspàs bo”. 
Clemente s’ha integrat en l’equip 
de campanya de l’alcaldable del 
PDeCAT a Barcelona i vencedo-
ra de les primàries internes Neus 
Munté i no amaga la il·lusió de se-
guir fent carrera política més en-
llà de Gràcia, a l’Ajuntament.

Per la seva banda, Suñé, que en 
aquests vuit anys també ha com-
patibilitzat la dedicació de con-
seller amb aspiracions dins de 
la JNC, apunta en conversa amb 
aquest setmanari un futur imme-
diat a l’empresa privada. Mayor, 
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El Park Güell ja recapta 
16,1 milions d’euros 
en entrades i en 
reinverteix 2,5 a l’entorn
La casa Pere Jaqués i el camp del CD Carmel destaquen entre 
les partides de retorn, però també 40.000 euros en mobilitat

Albert Balanzà

Aquesta tardor el Park 
Güell  complirà cinc 
anys des que es va es-
trenar l’accés regulat de 
pagament a la zona mo-

numental i ho farà en plena apli-
cació del nou pla estratègic que 
l’Ajuntament ha tancat aquesta 
tardor-hivern i que aquesta set-
mana que ve entrarà en fase de 
concreció amb una nova ona-
da de contactes amb els veïns. 
El Districte ha assumit que l’ad-
ministració ha estat lenta, nova-
ment, i els veïns tornen a estar 
encesos amb l’arribada de l’estiu, 
les aglomeracions, i sobretot amb 
les repercussions en la mobilitat 
de la zona. Fins ara les xifres pú-
bliques d’aquesta problemàtica es 
limitaven al nombre de visitants, 
que aquest 2017 han superat per 
primer cop els tres milions de ti-
quets, 3.120.906 visitants, però es 
desconeixia la recaptació real i la 
reinversió total a l’entorn. 

Dues preguntes del PP a l’Ajun-
tament, a l’escrit de les quals ha 
tingut accés l’Independent, han 
permès completar el retrat eco-
nòmic: el Park Güell ja recapta 
16.184.048 euros, en una dinàmica 
creixent de 600.000 euros en els 
dos últims exercicis de 2015 i 2016, 
i retorna al barri 2.540.711 euros, 
una xifra aquesta última que s’ha 
multiplicat per deu després de ser 

Cues a l’entrada de la zona monumental de pagament al Park Güell. Foto: A. V.

irrisòria tant el 2015 (213.087 eu-
ros) com el 2016 (957.782 euros) 
en comparació amb la recaptació 
total. Els setze milions d’euros en 
entrades, no obstant això, s’eixu-
guen amb una part de despesa im-
portant, la meitat, en els costos de 
funcionament, des dels tres mili-
ons en despeses de personal fi ns 
al milió i mig en serveis externs 
(vigilància, hostesses, atenció te-
lefònica i guiatge de visites) fi ns 
a totalitzar vuit milions d’euros. 

Més interessant encara és l’a-
par tat desglossat de la reinversió 
que s’ha realitzat a l’interior i a 
l’entorn del recinte pel fi nança-
ment de projectes a partir de la 
recaptació de les entrades. Si en 
el 2015 i 2016 el principal retorn 
es va dedicar a la restauració dels 
medallons de la sala Hipostil·la, 
94.513 euros el primer any i 
203.201 euros el segon, aquest 
2017 el creixement de la partida 
ha permès seguir desembutxa-
cant diners en el lloguer i obres 
de la casa Pere Jaqués (80.804 eu-
ros el 2015, 88.093 euros el 2016 i 
1.258.768 euros el 2017) i executar 
la inversió forta de readequació 
del camp de futbol del CD Carmel 
(15.766 euros el 2016 i 646.922 eu-
ros el 2017). Entre altres despeses, 
i a la vista de la polèmica encara 
oberta sobre les parades de taxis, 
destaca la inversió en la redacció 
del pla de mobilitat dels entorns 
del parc (28.897 euros el 2016 i 
18.975 euros el 2017).• 

Ingressos Entrades 2017
16.184.048 euros

Despeses totals 2017
8.186.362 euros

Personal ...................................... 3.135.247 euros
Serveis externs .......................... 1.561.303 euros

Reinversió 2017
2.540.711 euros

Casa Pere Jaqués ....................... 1.258.768 euros
Camp CD Carmel ...........................646.922 euros
Plaça Natura .................................. 230.913 euros
Escales P. Fabra ............................. 145.164 euros

Els comptes del Park Güell

Breus
crònica 
blava

Adéu al cap de colla 
després de dues 
actuacions amb 
bones intencions

Carles León / Redacció

El cap de colla dels Castellers 
de la Vila de Gràcia, Uri 
Vilajosana, ha anunciat que 

deixa el càrrec que va assumir el 
gener de 2017 després de cons-
tatar una dinàmica “encallada” 
en els últims mesos i que la me-
sura implica buscar el rellança-
ment dels blaus com a colla de 9 
que són. Vilajosana, desè cap de 
colla de l’entitat, va agafar el re-
lleu de Raimon Garriga en el 20è 
aniversari dels blaus i es va mar-
car com a reptes el 9 de 8 i el 2 
de 9. Fonts de l’entitat han afegit 
que hi ha hagut una baixada de 
nivell i males actuacions i que 
el gest de Vilajosana ha estat 
ben rebut en el col·lectiu com a 
mostra “que s’estima la colla i la 
posa per davant de tot, fi ns i tot 
davant de la seva persona”.

Diumenge 10 vam celebrar 
la diada del Baix Guinardó a la 
plaça d’Alfons el Savi amb els 
Castellers de Badalona i els de 
Figueres. En les dues prime-
res rondes vam intentar el 4d8 
però el vam desmuntar perquè 
va perdre les mides i la quadra-
tura. En tercera ronda vam fer 
el tercer 2d7 de la temporada 
sense complicacions. En ronda 
de repetició vam provar 3d8, 
desmuntat fi nalment. Alçàrem 
un pilar de 5 per acabar. •

Foto: Cedida
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Gràcia Arts 
District, a
l’Smithsonian 
de Washington

L’historiador Josep 
Maria Contel i l’artista 
del mosaic Livia Garreta 
participaran els dissabtes 
30 de juny i 7 de juliol 
a l’Smithsonian de 
Washington en el Folklife 
Festival que enguany, 
entre el 27 de juny i el 
8 de juliol, es dedica a 
Catalunya. Entre les 
activitats que hi ha 
programades, la xerrada 
dedicada a la cultura 
popular i artística de 
Gràcia es farà a les cinc 
de la tarda tots dos dies 
i portarà per títol Gràcia 
Arts District.

La piscina de la 
Creueta del Coll 
ajorna l’obertura 
prevista diumenge
Com cada any per Sant 
Joan la piscina del Parc 
de la Creueta del Coll 
havia d’iniciar aquest cap 
de setmana la temporada, 
que enguany s’allargarà 
fi ns al 8 de setembre, 
però uns “problemes 
tècnics” n’han ajornat 
l’estrena. L’any passat 
l’aparició de vidres 
al fons del llac ja va 
suspendre l’obertura. El 
llac obrirà tots els dies, de 
10 a 20.30 h, amb entrada 
a 2,35 euros per persona.

Casa Vicens se suma a Festa 
Major transformant el jardí i el 
Festigàbal es consolida a la Sedeta 
Za!, Me And The Bees, La Plata, Sandré i Museless DJ set són els primers noms 
que formaran part del cartell del festival de l’Heliogàbal els dies 17 i 18 d’agost

el report

La festa de Grassot mima 
la de Gràcia fent pregoner 
un dels seus dirigents 
L’estrena del mercat provisional de 
l’Abaceria durant les festes marca l’edició

A. B.

La Festa Major de Camp d’en 
Grassot aprofi tarà la ressaca 
de Sant Joan per programar 

les primeres activitats el 25 de 
juny i curiosament deixant per a 
l’últim dia, l’1 de juliol (11.30h), 
el pregó, que anirà a càrrec 
d’Enric Bosch, veí del barri i 
dirigent de la Fundació Festa 
Major de Gràcia. Enguany la 
festa de Grassot estarà marca-

da per la imminent obertura del 
mercat provisional de l’Abaceria 
al passeig de Sant Joan, entre 
Indústria i Pare Claret, prevista 
per abans que s’acabi juny. 

Entre la resta de la progra-
mació destacada hi ha cinema a 
la fresca amb Cantando bajo la 
lluvia (27 de juny, 22h, Sedeta), 
la tabalada i el correfoc (29 de 
juny, 19.45 h, des del carrer 
Bailèn), la milla (30 de juny, 9.30 
h, Grassot/Indústria), la tro-
bada castellera (1 de juliol, 12h, 

Indústria/Roger de Flor) i el 
concurs de pintura (1 de juliol, 
lliurament 19.30h, monument 
Clavé). Entre els concerts reco-
manats, Mi Primer Yo, fi nalis-
tes del Desconnecta (30 de juny, 
01h, Sedeta) i Aquàrium (30 de 
juny, 23h, Grassot).•

Enric Bosch, fent festa Foto: Cedida

A. B.

La Festa Major de Gràcia ja 
desgrana els seus princi-
pals trumfos informatius 
quan falten menys de dos 
mesos per a l’edició 201, 

un cop superat el Bicentenari, i 
aquesta setmana ja es poden ex-
plicar els plans d’una incorpora-
ció de nivell, la Casa Vicens, i de la 
consolidació d’una altracita obli-
gada que en els últims anys ha 
ajudat a eixamplar la base de la 
festa, el Festigàbal.

Casa Vicens, la casa museu del 
carrer Carolines, està ultimant 
un acord amb la Fundació Festa 
Major i el Districte per convertir-
se en espai de festa que passaria 
en primer terme per arranjar de 
manera excepcional el nou jar-
dí, que actualment està presidit 
per palmeres, fènixs, plantes tre-
padores, magnòlies i roses, entre 
altres espècies vegetals. Encara 
es coneixen pocs detalls d’aques-
ta transformació festiva i puntual, 
però fonts coneixedores de les ne-
gociacions apunten que també hi 
haurien entrades amb descomp-
tes durant els dies de festa i que 
el que s’ha descartat almenys en-
guany és un escenari amb actua-
cions de música ambiental.

Per la seva banda, la sala 
Heliogàbal ha anunciat els primers 
noms del cartell del Festigàbal, 
que tindrà lloc els dies 17 i 18 
d’agost als Jardins de la Sedeta, 
un espai que els programadors 
admeten que comencen a “sentir-
se seu” després de la marxa l’any 
2015 de plaça Rovira, on se cele-
brava la programació tradicional-
ment. Com ja ha succeït en altres 
programacions de Festa Major, el 
fet que l’any passat s’hagués de 
suspendre tot el Festigàbal a cau-

sa dels atemptats de la Rambla ha 
provocat que alguns dels artis-
tes anunciats l’any passat ja esti-
guin al cartell d’enguany. És el cas 
de Me & The Bees, que ja van es-
tar presents en l’edició de 2009 a 
Rovira i havien de tocar l’any pas-

sat en la segona nit a la Sedeta. 
També Museless repetirà però en 
la versió DJ, i els que s’afegeixen 
al cartell d’enguany són La Plata, 
Sandré i Za!; aquests últims ja hi 
havien estat el 2010.

Encara en un altre focus de 
festa, segueix oberta la negoci-
ació entre el Districte, els veïns 
de la plaça del Nord i el casal po-
pular Tres Lliris per la continuï-
tat de les festes alternatives a la 
plaça. Dijous passat es va produ-
ir un segon contacte Districte-
veïns sense prou resultats per 
obrir la comunicació ofi cial amb 

Tres Lliris. Fonts de l’assemblea 
del casal han argumentat que la 
negociació ha de permetre que hi 
hagi “quan més consens millor”, 
però també han apuntat que amb 
el precedent dels dos anys anteri-
ors, sense incidents remarcables, 
Lliris s’ha guanyat la continuïtat: 
“tenim tot el dret de fer-les, com 
els castellers o qualsevol carrer; 
som les úniques festes fetes expli-
citament des del jovent i per al jo-
vent, i els últims anys demostren 
que són unes festes volgudes pel 
barri per l’èxit d’afl uència i el nos-
tre compliment d’horaris”.•

Tres Lliris defensa la 
vigència de les festes 
alternatives a Nord: 
“hi tenim dret”
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La plaça del Sol amb la 
recuperada foguera de les 
Colles de Cultura Popular 
i la plaça del Raspall 
amb la idea de “calar 
foc al feixisme” són les 
dues principals revetlles 
de Sant Joan a la Vila, 
mentre que Vallcarca 
convoca els veïns a la 
plaça del metro amb un 
cerca-especuladors abans 
de sopar. També abans de 
la coca i els petards, els 
Jardinets seran el punt 
de trobada per rebre la 
Flama del Canigó (19.30 
hores), que arribarà 
fi ns a la plaça de la Vila. 
Altres revetlles són les 
que fan mercats com el de 
Lesseps al migdia. 

Sol, Raspall, 
Vallcarca i la 
Flama del Canigó, 
per Sant Joan

Breus

El pati de l’Espai Jove, que dóna accés a l’escola bressol Sant Medir. Foto: A. V.

A. B.

Després de l’ampliació ex-
traordinària anunciada 
la setmana passada per 
paliar el dèfi cit de places 
d’escola primària pública 

a Gràcia, el Consorci d’Educació 
ha anunciat en el consell escolar 
local que encara més de la meitat 
de demandes d’escola bressol pú-
blica al districte segueixen estan 
desateses. L’avenç en els últims 
vint anys, quan només hi havia 
una sola escola bressol al carrer 
Gran -La Fontana- amb 30 places, 
ha estat signifi catiu, però les nou 
escoles bressol actuals encara es 
queden molt curtes per eixugar 
tota la demanda. 

La preinscripció 2017 s’ha tan-
cat a les nou escoles bressol de 
Gràcia (Caspolino, El Gat Negre, 
Enxaneta, Galatea, Gràcia, La 
Fontana, Petit Univers, Sant Medir 

Més de la meitat de demandes 
d’escola bressol pública a 
Gràcia es queda desatesa
El Consorci justifi ca l’ampliació de ràtio a 26 alumnes a primària, anunciada la 
setmana passada, perquè els ‘bolets’ no comptaven amb el suport dels centres

que ampliaven de 25 a 26 alumnes 
per classe la ràtio a totes les esco-
les de la Vila de Gràcia i del Camp 
d’en Grassot. “Els grups addicionals 
tensionaven els centres”, han argu-
mentat els responsables del consor-
ci per optar per sumar més alum-
nes. La reactivació de la segona 
línia de l’escola Pare Poveda es cal-
cula que no s’omplirà del tot, amb 
uns 38 alumnes en total.

El consell escolar ha ratificat 
també, d’altra banda, la proposta 
de bateig defi nitiu de la nova escola 
Gràcia del carrer Encarnació amb 
el nom que va proposar l’equip de 
mestres, Teixidores de Gràcia.•

i Trencadís) amb 784 peticions so-
bre les 376 places ofertades, les 
mateixes que l’any passat, i sense 
cap previsió de creixement per a 
l’any que ve. “És una situació de-
fi citària i en som conscients”, ha 

apuntat la consellera d’educació 
de Gràcia, Marta Duñach.

El Consorci ha aprofi tat el con-
sell escolar també per ampliar les 
dades fetes públiques la setma-
na passada sobre escola primària, 

El consell escolar 
avala Teixidores de 
Gràcia com a nom 
de la nova escola
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La reforma de Príncep 
d’Astúries donarà pas a un 
canvi de sentit a Vallirana
Districte i veïns del carrer Carolines acorden la mesura per 
pacifi car el trànsit entre Gran de Gràcia i plaça Molina/Balmes

la veïnal entre Districte i els veïns 
de Carolines, que es manté activa 
des de mitjans de 2017, es tornaria 
a reunir per avaluar altres possi-
bilitats. Fonts municipals opinen, 
en tot cas, que el canvi de sentit a 
Vallirana permetrà observar si hi 
ha una davallada de la circulació.

El canvi a Vallirana és la mesu-
ra alternativa a una altra que ja es 
va posar aquesta tardor passada 
sobre la taula i que, de moment, 
s’ha descartat: el canvi de sentit de 
Carolines mateix, de manera que 
capvehicles entrés ja des del car-
rer Gran o pogués continuar cap 
a Príncep d’Astúries venint des de 
Torrent de l’Olla. •

nal, segons han apuntat fonts mu-
nicipals, és “trencar” aquest recor-
regut de sortida per Vallirana i fer 
triomfar la tesi que els cotxes ja no 
passarien per Carolines perquè no 
els serviria per anar fi ns a Balmes. 
Si la dinàmica no canviés, la tau-

L’accés a Vallirana des de Príncep d’Astúries. Foto:A. V.

Societat

Silvia Manzanera

Una refl exió en positiu sobre el futur. Aquest és 
l’eix principal que condueix el projecte que l’es-
cola d’Adults d’acidH ha desenvolupat durant 
aquest curs. I el resultat d’una part de la feina 
feta per educadors i alumnat es podrà veure el 

proper dimecres 27 de juny en format documental als ci-
nemes Girona. El futur es nostre és un projecte treballat i 
realitzat amb la col·laboració d’un “comitè de savis i sàvi-
es” (un grup de persones grans de La Violeta de Gràcia), 
que són les persones que els alumnes entrevisten al do-
cumental. “El 60% del nostre alumnat té més de 40 anys 
i la vellesa és un tema que els provoca molta angoixa i 
pors”, explica Rut Ruiz, una de les responsable de l’es-
cola d’adults de l’entitat gracienca. Ja tenien, doncs, el 
tema del projecte anual, però havien de donar-li la volta 
i treballar-hi per eliminar els aspectes negatius. “I aquí 
és on entren els àvis i àvies del comitè de savis”, afegeix 
Ruiz. Un cop al mes es reunien amb ells i refl exionaven 
tots plegats per arribar a conclusions positives sobre fer-
se gran. “Estem molt contents del resultat i crec que ens 
serà de gran ajuda, tant als alumnes com a nosaltres”. 
El projecte, a més del documental -fet amb l’ajuda de la 
productora The Missing City Stars-, també ha inclòs una 
exposició i l’elaboració d’un recull d’Haikus. •

acidH refl exiona 
sobre la vellesa en 
un documental
‘El futur es nostre’ s’estrena als 
Girona el dimecres 27 de juny 

Foto del rodatge del documental d’acidH. Foto: Cedida

Mobilitat descarta 
ara fer el canvi 
de sentit previst 
inicialment a 
Carolines 

Albert Balanzà

L a reforma de l’avinguda 
Príncep d’Astúries -també 
notícia en els últims dies 
pel debat sobre el canvi de 
nom- té un apèndix en el 

canvi de mobilitat a la zona que 
dilluns passat va traduir-se en un 
pacte entre els veïns del carrer 
Carolines i el Districte de Gràcia: 
en ple debat encara sobre l’impac-
te de Casa Vicens, un primer cap 
a la pacifi cació de Carolines serà 
l’execució d’un canvi de sentit al 
carrer Vallirana.

Vallirana, una petita via en for-
ma d’ela que connecta Príncep 
d’Astúries amb Guillem Tell, és 
un pas ben conegut pels conduc-
tors que volen enllaçar Gran de 
Gràcia amb plaça Molina i el car-
rer Balmes. Els vehicles atraves-
sen Carolines, tomben a l’esquerra 
cap a Príncep d’Astúries i de segui-
da s’endinsen per Vallirana cap a 
la dreta per sortir cap amunt a 
Guillem Tell i cap a l’esquerra cap 
a plaça Molina/Balmes.

Mobilitat ha detectat, sobretot 
als matins, un trànsit de pas molt 
elevat que segueix aquest recorre-
gut i que hauria de buscar altres 
alternatives en carrers menys 
directes però més amples com 
Madrazo, Via Augusta, Maria Cubí 
o Granada del Penedès. La idea fi -
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Breus

315 persones 
caminen des de 
la plaça de la Vila 
fi ns a Montserrat

Un total de 315 persones 
van prendre la sortida de 
la 31a edició de la marxa 
Gràcia - Montserrat 
que organitza la Unió 
Excursionista de 
Catalunya de Gràcia. A 
totes elles es van afegir 
una setantena de persones 
que van prendre part de 
la segona sortida, que es 
troba a mig camí, a El 
Papiol, i van completar la 
caminada. La marxa va 
ser un èxit un cop més i 
s’ha convertit en una fi ta 
al calendari per a tots 
aquells que els agrada el 
món de l’excursionisme.

El GEDE inicia 
un verkami per 
fer el llibre del 
75è aniversari
El GEDE (Grup Especial 
d’Escalada del Club 
Excursionista de Gràcia) 
vol editar un llibre de 
més de 300 pàgines 
per celebrar els 75 
anys d’existència on es 
publiquin les experiències 
d’aquests anys en 
forma d’anècdotes, una 
recopilació de primeres 
ascensions efectuades i 
un recull de fotografi es 
històriques. L’objectiu és 
aconseguir 3.500€, per ara 
n’han aconseguit 1.285, i 
hi ha temps fi ns a l’11 de 
juliol per col·laborar-hi.

L’Europa de Vilajoana 
ja compta amb 16 
jugadors a la plantilla
5 renovacions, 7 fi txatges i 4 reforços del fi lial confi guren 
fi ns ara una plantilla que començarà a rodar el 18 de juliol

Albert Vilardaga

Setmana moguda pel primer 
equip de l’Europa amb la 
presentació ofi cial del nou 
tècnic, David Vilajoana, en 
roda de premsa, i l’anunci 

de diferents incorporacions i re-
novacions a la plantilla. Vilajoana, 
que amb la marxa de Fernando 
Núñez de la secretaria tècnica és 
també l’encarregat de confecci-
onar la plantilla, va anunciar en 
roda de premsa, que quatre juga-
dors que havia dirigit al fi lial, for-
marien part de la primera plan-
tilla: Joan Compte (porter), Javi 
Prats (migcampista), Xavi Camps 
(migcampista) i Carlos Torrentbó 
(davanter).

Fins ara també s’han tancat un 
total de set fitxatges, el del por-
ter, Marc Priego, procedent del 
Sant Andreu; els laterals German 
Collado i Xavi Liébanas, el primer 
arriba del fi lial de l’Albacete i tor-
na al club després d’haver-hi jugat 
al Juvenil A, i Liébanas ha defensat 
aquesta temporada la samarreta 
del Gavà. Al mig del camp, s’han 
anunciat els fitxatges de Gabi 
López, procedent del Santboià, 
i d’Alfons Serra, que ha jugat a 
l’Arandina l’última temporada. 
Al davant, el jove Eloi Pena, pro-
cedent del fi lial del Llagostera és 
la principal novetat de la plantilla.

En el capítol de renovacions, fi ns 
ara han allargat el seu compromís 
amb el club cinc jugadors: Cano, 
Guillen, Uri, Varona i Josa. El tèc-
nic va anunciar que en els pròxims 
dies es podria anunciar també la re-

novació del segon capità, Alberto, 
i que si no s’ha fet fi ns ara, és per 
problemes d’agenda, però que no 
s’esperen complicacions.

Vilajoana va anunciar que 
l’equip començaria la pretempo-
rada el 18 de juliol, que hi ha pre-
vistos 9 amistosos, però que serà 
baixa al Torneig dels Històrics 
per incompatibilitats de calenda-
ri. El tècnic es va presentar com 
un amant del futbol ofensiu, es va 
defi nir com una persona treballa-
dora, i es va mostrar ambiciós i 
inconformista: “Els objectius que 
ens plantegem són màxims, estem 
confeccionant una bona plantilla 
amb l’objectiu de lluitar per jugar 
el playoff ”. •

El tècnic, David Vilajoana, i el president, Víctor Martínez, durant la roda de premsa de presentació. Foto: Albert Vilardaga

Presentació dels tres equips 
Europa-ACIDH. Divendres dia 
22, a 2/4 de 6 de la tarda, el Nou 
Sardenya acull la segona edició del 
Torneig inclusiu de futbol 7 Sense 
Límits. L’esdeveniment servirà per 
presentar els equips de l’Europa-
ACIDH, que jugaran contra la 
resta d’equips participants són el 
Femarec, la Ginesta i el Tastidis.

Albert Vilardaga
 

E l passat cap de setmana es 
va disputar la fase fi nal de la 
Lliga Iberdrola de gimnàs-

tica artística al pavelló del Nou 
Congost, a Manresa. La secció 
de gimnàstica de La Salle Gràcia 

es va presentar amb dos equips, 
cada un amb un objectiu dife-
rent, l’equip A lluitava per pujar 
a Primera Divisió, mentre que 
l’equip B tenia marcat com a ob-
jectiu aconseguir la permanèn-
cia a Tercera Divisió. Tots dos 
van lluitar fi ns a l’últim moment, 
però es van quedar a les portes 

d’aconseguir les metes que s’ha-
vien proposat. 

L’equip A, es va quedar a un sol 
punt d’aconseguir l’ascens, així 
que la temporada vinent seguirà 
competint a Segona Divisió, men-
tre que l’equip B encara es va que-
dar més a prop, no va poder man-
tenir la seva plaça per menys d’un 

La Salle Gràcia es queda 
a tocar dels objectius
L’equip A, a un punt de pujar a Primera, i l’equip B, a 
menys d’un punt d’aconseguir la permanència

Les gimnastes de La Salle Gràcia a la porta del Nou Congost, a Manresa. Foto: Cedida

punt i no va aconseguir l’objectiu 
de la permanència.

Des del club han volgut agrair 
el suport que han rebut per part 
de les famílies i la resta de gim-
nastes, i també la col·laboració de 

la gimnasta italiana, Greta Lorini 
i la seva entrenadora Vicenzina 
del Gimnastica Artística Estate 
83, per ajudar a l’equip B a llui-
tar per l’objectiu que s’havien 
proposat. •
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Lluïsos mantindrà el 
bloc pel retorn a Copa
El president de la secció, Rafa Nache, va ser escollit com a 
representant del Consell de Gràcia al Consell de l’esport

Lluïsos va derrotar el Safa Claror en els dos derbis jugats a Primera. Foto: A. V.

A. V

E l retorn a la màxima ca-
tegoria del bàsquet català 
no suposarà grans canvis 
a la plantilla dels Lluïsos 
de Gràcia. El tècnic de l’as-

cens, Carles Rofes, seguirà a la 
banqueta blava, i la principal no-
vetat fi ns ara és l’ascens defi nitiu 
d’Alejandro Vallina, que aquesta 
temporada ja ha donat un cop de 
mà al primer equip tot i formar 
part del sènior B. En el capítol de 
baixes, malauradament els de la 
plaça del Nord pateixen tres lesi-
ons de genoll de gravetat, les d’Ar-
nau Canyes i Ricard José, que es 
perdran tota la pròxima tempora-
da, i la de Medir Tena, que el tèc-
nic espera que estigui a punt cap 
al fi nal de la primera volta. Rofes 
explica que estan en converses 
amb diversos jugadors per mirar 
de reforçar la plantilla en posici-
ons determinades i poder substi-
tuir les baixes.

L’altre equip gracienc que juga-
rà a Copa Catalunya, el Vedruna 

Gràcia, està patint més per con-
feccionar la plantilla. Els verds ja 
partien d’una plantilla curta, i el 
nou tècnic, Xavi Bayod, s’està tro-
bant amb difi cultats per acabar de 
tancar un equip el més competi-
tiu possible. 

D’altra banda, el president de la 
secció de bàsquet dels Lluïsos de 
Gràcia, Rafa Nache, va ser escollit 

com a representant del Consell 
de Gràcia al Consell de l’esport de 
Barcelona. Nache es va proposar 
com a voluntari el passat dimarts 
al Consell de l’esport, serà el por-
taveu del Districte i podrà portar 
al Consell de l’esport de Barcelona 
les principals reivindicacions, com 
ara la manca d’equipaments espor-
tius al barri. •

Esports

A. V.

El narrador dels partits del Barça a Rac1, Joan Maria 
Pou, va dirigir el dijous una conversa al Bar Viu, so-
bre el món del futbol i tot allò que l’envolta. En l’acte 

també hi van participar la Laura Ràfols, que ha estat la 
portera del Barça, i que a fi nals de maig va anunciar que 
penjava els guants als 27 anys, el cap d’esports del Diari 
Ara, Toni Padilla, la periodista especialitzada en el món 
de la moda, Patrycia Centeno, i el director del Via Lliure 
de Rac1, Xavi Bundó.

Tots 5 van compartir anècdotes, Centeno va expressar 
el seu odi cap a aquest esport per culpa d’un professor; 
Ràfols va explicar que quan era petita li van regalar una 
nina i va treure-li el cap per jugar a futbol; el primer record 
futbolístic de Bundó va ser la primera Copa d’Europa del 
Barça, mentre que Padilla va intentar entendre que quan 
va perseguir un àrbitre en un Sabadell - Mataró era per-
què intentava derrotar un poder ocult, segons Centeno.•

Futbol de primer 
nivell al Bar Viu
Pou, Ràfols, Padilla, Centeno i 
Bundó van conversar sobre futbol

El Bar Viu va acollir la xerrada que es va fer dijous  Foto: A. V.
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Editorial

És poc o és molt?

HA fi nals de juny recomençarà una nova fase de negociació i concre-
ció dels plans municipals que preveuen retornar el Park Güell a la 
ciutadania. Així es va proclamar a bombo i plateret en l’anomenat 

Pla Estratègic del recinte, amb 178 mesures que fi nalment els veïns van 
elevar a 196, i tot plegat s’ha anat alimentat des de la tardor-hivern amb 
molta paraula i poca acció. Aquesta setmana podem posar els números 
que faltaven sobre la taula, els quals ajuden a ser conscients de què par-
lem quan s’aborda la reforma de la plaça de la Natura o quan es redacta 
un pla de mobilitat a l’entorn...que després no serveix d’una puta mer-
da, parlant clar. És el primer que diran els veïns sobre el confl icte etern 
al carrer Olot amb els taxis.

Ja sabíem des del passat febrer que el Park Güell ja suma més de 
tres milions de visitants en l’accés regulat de pagament quan falten 
pocs mesos perquè es compleixin els cinc anys d’aquella polèmica me-
sura, i ara aquesta xifra es pot contrastar amb la recaptació real anu-
al, més de 16 milions d’euros, i amb el retorn d’aquests benefi cis en 
projectes de millora externa i interna, 2,5 milions en el tancament de 
l’exercici 2017. Aquestes són les xifres ofi cials que l’Ajuntament ha co-
municat a preguntes del Partit Popular. I òbviament la pregunta és 
obligada: aquesta recaptació és molt o poc? I el retorn als barris de 
l’entorn i a la millora de l’interior del parc és molt o poc? És més que 
en els dos anys anteriors, on la recaptació era menor però similar i la 
reinversió era gairebé ridícula, a proporció.

Però a onze mesos de les eleccions municipals el que més preocu-
pa és que el pla estratègic i el procés participatiu i el gira-que-tomba i 
el tomba-que-gira s’acabi sense prendre les decisions urgents que ne-
cessita un entorn d’ús intensíssim com és el Park Güell. Ja ha estat un 
error que arribi l’estiu i el més calent sigui a l’aigüera, però encara se-
ria pitjor que l’execució del pla –més de xoc que estratègic- no entrés 
en vigor fi ns al proper mandat. Nous plans de mobilitat? Més zones de 
pagament? Prohibició de pas als taxis per a ús no veïnal pels carrers 
secundaris d’aquesta zona de la Salut? Reforma ràpida de la targeta 
Gaudir +? Respostes. Ara.•

La revista de la companyia aèria Wizz Air ha dedicat en 
el seu número de juny quatre pàgines de la seva secció 
The Locals als Castellers de la Vila de Gràcia amb profu-
sió d’imatges i opinions de ‘blaus’ que podem trobar a la 

pinya però lluny dels focus mediàtics: Aina López, Sofi a Baroncea, 
Jan Pujol, Blanca Mensa, Cauê Llop, Natx Mercader, Marta Mayoral, 
Agnès Garreta, Jordi Garcia i Aran Bofi ll. A la pàgina web la imatge 
triada és la de la Sofi a i el Jan. El titular també ens agrada: “When 
you’re inside the castell, you cannot look up. You only know what’s 
happening by feeling”. Se us entén tot, xavals!

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Gabriela Castillo informa per a La 
Independent que dones de Mèxic, 
El Salvador i Guatemala denunci-

en l’increment de les agressions a de-
fensores de Drets Humans a Amèrica 
Central i Mèxic, tot assenyalant mem-
bres de l’Estat, crim organitzat i empre-
ses transnacionals com els principals 
responsables. El maig passat la Fundació 
Calala Fons de Dones, Front Line 
Defenders i la Iniciativa Mesoamericana 

de Mujeres Defensoras de Derechos 
Humanos, fi nançades per l’Ajuntament 
i l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, iniciaren una gira eu-
ropea per presentar l’informe “Cuerpos, 
territorios y movimientos en resistencia 
en Mesoamérica. Informe 2015-2016 de 
agresiones a defensoras”. Durant aques-
ta dos anys hi va haver un total de 2.197 
agressions, que representen un incre-
ment del 30% respecte al període an-
terior, que palesava 1.688 agressions. 
Guatemala, Mèxic i Hondures concen-
tren la major part de les agressions, on es 
van duplicar. En aquest període hi ha un 
augment de gairebé el 100% i es preveu 
un repunt de les agressions. A la presen-
tació de Barcelona es va poder escoltar la 
informació actualitzada d’aquestes reali-
tats, que molts cops oblidem.•

Agressió a defensores 
de Drets Humans

Guatemala, Mèxic i 
Hondures concentren 
la major part de 
les agressions

Cartes al director

Trobar places 
a la pública, el 
maldecap etern
La setmana passada el Consorci d’Educació 
anunciava que ampliaria la ràtio a primària 
per pal·liar el dèfi cit de places a l’escola pú-
blica que pateix el districte de Gràcia des 
de fa molts anys. Tot i que som les famí-
lies les que vivim amb més angoixa aques-
ta situació (la recerca i trobada d’escola 
de primària pot arribar a ser tot un mal de 
cap perquè és una decisió important esco-
llir el lloc on el teu fi ll o fi lla passa una gran 
part de la seva infantesa) el problema és 
de tots. Ja fa molt de temps que la comuni-
tat educativa ve denunciant aquesta man-
cança. Sabem que en els darrers anys s’han 
fet noves escoles, sobre tot hem vist com 
s’aixecaven escoles bressol públiques a la 
Vila, tot i els endarreriments i alguns pro-
blemes de gestió. La demanda de l’escola 
pública segueix en augment però el des-
equilibri persisteix. Perquè la solució dels 
“bolets” no és, en cap cas, cap solució. És 
un recurs que no s’hauria de tenir com a 
proposta per resoldre el problema i veiem 
que massa sovint s’adopta perquè ja no 
saben quines solucions més aportar. Que 
no n’hi hagi prou places d’escola públi-
ca al districte (bressol, primària i secun-
dària) és un problema de tota la societat i 
hauríem de començar tots plegats a mirar 
com el solucionem. L’assemblea Groga de 
Gràcia, la Coordinadora d’AMPA de Gràcia, 
la FAPAC i el Grup de famílies afectades de 
Gràcia van elaborar a principis del mes de 
juny un comunicat on exposaven el seu 
punt de vista amb línies d’actuació i algu-
nes línies vermelles que no estem disposa-
des a permetre. 

Isa Rodríguez

Fe d’errades. 
En el número anterior, la llista de 15 punts 
crítics ha generat alguna ambigüitat entre 
els lectors; en cap cas aquests punts teni-
en a veure amb l’adreça de comerços sinó 
de punts amb neteja defi cient (papereres, 
contenidors...).
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La 

setmana

La por, Salvini i el 
fl autista d’Hamelí

Valentina Baratti

Comencen les vacances! I tothom ja 
està pensant quants dies els queda 
per anar a la platja, a la muntanya 

o, perquè no, anar de creuer. Ha de ser 
el mateix que ha pensat el ministre de 
l’Interior i també el vicepresident italià 
Matteo Salvini, quan va dir que els cen-
tenars de viatgers del vaixell Aquarius 
anaven de creuer fi ns a València. ¡És 
clar que sí home! I els votants de l’ano-
menat polític aplaudint contents la 
seva grolleria. Però un moment: què és 
el que està passant? És simplement una 
altra visió política la que està saccejant 
Itàlia? O més bé una aberració moral 
dels valors bàsics? 

El concepte de drets humans va 
perdent el seu signifi cat, i aquest buit 
l’omplirà molt ràpidament la paraula 
que més i més va delineant la política 
italiana, i no només la italiana: la por. 

És justament a través del terror que la 
majoria dels ciutadans ha decidit votar 
al partit de Salvini. Els successos xenò-
fobs viscuts en els últims anys a Itàlia 
tenen un implícit suport de les insti-
tucions. Com ara l’assassinat d’un jove 
sindicalista africà al sud d’Itàlia. Tenia 
29 anys. Cap paraula ha estat pronunci-
ada, cap denúncia per part del govern.

Què està passant amb els italians? 
Un poble del Mediterrani, un poble 
d’immigrants, un poble acollidor i hos-
pitalari. Tornem a la paraula clau: la 
por. La crisi econòmica, la corrupció i 
la inestabilitat han estat un fèrtil brou 
de cultiu per atraure aquella part de la 
població que s’ha vist empobrida any 
rere any. I Salvini, com si fos el fl autista 
d’Hamelí, ha guiat perfectament l’elec-
torat cap a ell.•

Opinió convidada

El 30% és insufi cient

Molt d’enrenou va aixecar la mesura dels moviments 
per l’habitatge que el passat dilluns es va aprovar 
de forma inicial a l’Ajuntament de Barcelona. Una 

mesura que afectaria molt positivament barris com els 
nostres amb poc sòl públic i un alt dèfi cit d’habitatge de 
protecció ofi cial. Molta polseguera va aixecar els dies pre-
vis, quan el lobbie immobiliari va aixecar la veu als seus 
mitjans afi ns, i més polseguera va aixecar l’eco d’aquestes 
pressions als portaveus d’alguns partits.

Finalment, tot i la pressió del sector immobiliari, 
s’aprova la mesura que obligarà als constructors privats 
a dedicar fi ns a un 30% del sostre construït a l’HPO.

Ara bé, la mesura no entrarà en vigor fi ns a l’octubre, 
quan sigui aprovada defi nitivament.

Només donant una ullada als blogs i fòrums del món 
immobiliari podem veure el que està passant.

1.- De moment tenen fi ns a octubre per demanar lli-
cències a palades sense haver de complir la normativa.

2. Confi en que revocaran la iniciativa a través dels tri-
bunals, perquè tenen clar que la justícia està feta per de-
fensar el lliure mercat, per sobre del dret a l’habitatge 
digne.

3. En última instància parlen de fer caure Colau i 
aguantar les ganes de construir uns mesos fi ns que a les 
pròximes eleccions.

4. El seu gran argument és que aquesta mesura farà in-
crementar els preus, ja que el que no guanyin amb aquest 
30% o carregaran a l’altre 70%. Perquè deixar de guanyar 
diners a palades no es contempla en aquest mar de tau-
rons.

Al carrer en un primer moment es disparà l’eufòria. 
Però el regust amarg es va fent palès a mesura que es 
va paint. Ja que vivim en una ciutat amb un 1,5% d’HPO 
quan la mitjana d’altres ciutats europees ronda el 20%; 
Vivim en una ciutat on cada setmana els moviments po-
pulars han d’aturar desenes de desnonaments, una ciutat 
amb els serveis socials saturats, una ciutat on cada dia hi 
viuen més sense sostre; una ciutat on el preu del lloguer 
ha augmentat un 20% el passat 2017, una ciutat on els 
salaris i pensions estan estancats des de fa quasi una dè-
cada. Doncs potser sota aquest prisma, la mesura arriba 
tard i és insufi cient.

Parlant ja concretament de Vallcarca, l’assemblea de 
barri a fi nals de l’any passat ja va treure un comunicat, 
del qual aquest diari se’n va fer ressò, on demanava que 
es construís obra nova amb un percentatge elevat de llo-
guer regulat a les promocions dels grans propietaris pri-
vats, principalment de Nuñez y Navarro i Fité S.L.

Les reunions a tres bandes s’han donat i sembla que 
NyN està disposat a aplicar aquest model als primers edi-
fi cis que construeixi al barri. En total 16 habitatges sota 
lloguer regulat dels 129 que ha de construir el gegant im-
mobiliari. A Vallcarca aquest anunci cau com una gerra 
d’aigua freda, ja que es percep com una xifra totalment 
insufi cient després del greuge i abandó que s’ha patit. 
Com igualment insufi cient es veu aquest 30% proposat 
pels comuns, per tancar la ferida oberta i aturar de for-
ma efectiva la gentrifi cació al barri.•

Iru Moner, president AV Som Barri de Vallcarca

La plaça del metro de Vallcarca, amb el mural del Triangle. Foto: A. V. Què està passant 
a Itàlia? Un poble 
d’immigrants, acollidor 
i hospitalari...

Vivim en una ciutat on cada 
setmana els moviments populars 
han d’aturar desenes de 
desnonaments, una ciutat amb els 
serveis socials saturats, on cada 
dia hi ha més gent sense sostre
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El cor de Barcelona: la 
Salut, el Coll i Vallcarca
Durant un any i mig, Miguel Gallardo ha fet de turista per la Salut, el Coll i Vallcarca i ha volgut connectar 
amb els veïns que viuen. Gallardo ha reconegut que era una zona que desconeixia i ha necessitat temps per 
completar l’obra. El llibre està ple de cares conegudes com el Xavi Franch del Centre Cívic el Coll; la Carme 
Ferrer, el Josep Callejón del Grup d’Estudis Coll-Vallcarca; el J.M. Contel o la Carme Cristià del Taller d’Història; 
el José G. Morandi de l’Assemblea de Vallcarca o la Rosa, la Pilar i la Núria del taller de memòria de la Salut. 

Miguel Gallardo (Barcelona, 1945), dibui-
xant i guionista de còmic català, i també 
dissenyador, publicista i il·lustrador. El seu 
personatge més popular i emblemàtic és 
Makoki, pertanyent al còmic underground 
de la dècada del 1980. Gallardo ha publi-
cat més d’una vintena d’àlbums, còmics i 
llibres d’històrietes des de principis de la 
dècada dels 80. L’any 2008 va guanyar el 
Premi Nacional de Còmic per Maria i jo, el 
2013 va rebre el Premi Gràffi  ca, juntament 
amb l’editorial Astiberri, i l’any 2014 va gua-
nyar el Gran Premi del Saló del Còmic de 
Barcelona per la seva llarga trajectòria pro-
fessional en el món del còmic.

biografía
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Exposicions
Fins al 25 de juny
No Show - A few accounts of obsession 
and failure, de Luca Pagliari. Els resul-
tats plàstics conviuen i se solapen amb 
processos, referències, relats i acotacions. 
L’artista estructura i recopila una sèrie de 
treballs heterogenis sobre una temàtica 
comú, que són també pràctiques de refl e-
xió, tentatives de comprensió, (auto)críti-
ca i expressió.
Galeria H2O (Verdi, 152)

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

Els infants, les nostres vides. A càrrec 
d’AEIG Rudyard Kipling. Fotografi es 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 projec-
tes, entitats, col·lectius i artistes compro-
mesos 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)

Exposició Genèric intencionat. Amb 
l’obra d’Elisenda Pipió Gelabert. 
Presentació a càrrec de Marta 
Pessarrodona. 
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés 
3-11 bxs 3a) de 17 a 19.30 h

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 12 de juliol
Festa Major del Camp d’en Grassot: 
Exposició de fotografi es i mostra dels gra-
fi ttis realitzats a la Festa jove del Camp 
d’en Grassot 2017.
Centre Cívic 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 desen-
volupen 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)

Actes
Divendres 22 de juny
Fontana Summer Party: música, mostra 
de tallers, festa de l’escuma...
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a partir de les 17.30 h

Patis escolars oberts al barri. 
Escola Baldiri Reixac (Olot, 1-13), de les 
16.45 a les 19.45 h

Espectacle 50 anys i una nit amiga. Les 
cançons Folk del Dr. Estivill i els seus 
companys.
CAT (Plaça Anna Frank, s/n), a les 22 h

Concert: Clove & Clove.
Saint Tropez Cocktails (Travessera de 
Gràcia, 276), a les 22 h

Dissabte 23 de juny
Teatre: Be God Is. Espectcle gestual i mu-
sical.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 19 h

Revetlla de Sant Joan al Jardí del Silenci. 
Sopar i ball. Pel sopar cal comprar els 
tiquets abans al restaurant Mi Gràcia 
(Encarnació, 54).
Jardi del Silenci (Encarnació, 62-64), a les 
21.30 h

Dilluns 25 de juny
Juguem a les places. Tallers creatius.
Plaça de la Revolució de 18 a 21 h 

Benoît Valée, de l’Ànima del Vi, presen-
ta 5 vins al Salvatge. Cal reserva prèvia a 
info@barsalvatge.com.
Bar Salvatge (Verdi, 50), a les 19 h

Taller Sembra un hort a casa. Plantes 
aromàtiques, a càrrec de Tallers
Sembra Natura. Places limitades. Cal ins-
cripció prèvia als telèfons del centre cívic 
La Sedeta.
Plaça Sedeta, a les 18.30 h

Dimarts 26 de juny
Tardes de portes obertes i partides amis-
toses.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 17.30 h

Mostra de Tallers de Ball. Organitza l’As-
sociació de Pensionistes i Jubilats La 
Sedeta i centre Cívic La Sedeta.
Plaça de la Sedeta, a les 19 h

Dimecres 27 de juny
Taller: Musicàvia, amb Oriol Cortadellas. 
Centre Cívic El Coll La Bruguera (Aldea, 
15), a les 12.15 h 

Juguem a les places. Taller de circ: cada 
dimecres.
Plaça de la Virreina de 18 a 21 h

Microaventures poètiques. Fast Teatre.
Espai Poe (tic) (Secretari Coloma, 42), a 
les 21 h, 21.30 i 22 h

Cinema a la fresca: Cantando bajo la llu-
via (EUA, 1952).
Plaça La Sedeta a les 22 h

Dijous 28 de juny
Aula de Salut. Primers auxilis a l’es-
tiu. A càrrec de la Dra. Elisabeth Inés 
Greogorutti, del CAP Larrard.
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 
20-22), a les 19 h

Quiosc de jocs i intervencions artístiques.
Plaça del Sol de 18 a 21 h

Micro obert poe(tic). Tots els dijous. 
Espai Poe(tic) (Secretari Coloma, 42), a 
les 21 h

Divendres 29 de juny 
Gimcana inclusiva. Memori i Joc Tomba 
els prejudicis. Pesca i creació d’un mural 
d’emocions. Activitats de caire lúdic per
sensibilitzar als infants a càrrec del 
Servei Prelaboral de Gràcia i el Servei de 
Rehabilitació de Joves.
Plaça de la Sedeta durant el matí 

Titelles: La Formiga Pipa. Cia La Closca. 
Adaptat per a nenes i nens amb discapaci-
tat auditiva. Espectacle gratuït.
CCLa Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h

Juguem a les places. Jocs de taula.
Plaça del Diamant de 18 a 21 h 

Cicle de concerts Barcelona i el jazz: 
Recordant Django Reinhardt. Biel 
Ballester Trio i Joan Aguiar.
Park Güell (Olot, 7), a les 22 h

FM Camp d’en Grassot: Concert amb 
Grassot Latin Combo.
Plaça de la Sedeta a les 18.30 h

Concerts: Alison Darwin i Lost Gecko.
Plaça de la Sedeta, a les 21 h

Espectacle: De vuelta y media, a càrrec de 
Jordi LP.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
21.30 h 

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Entitats

Amb el suport de

‘Aquest sol, hi és per a tots’, teatre i 
debat amb Stop Mare Mortum
En el marc del cicle La Fontana amb les Persones Refugiades al voltant del 20 de 
juny, Dia Mundial de les Persones Refugiades, l’espai ofereix Aquest sol, hi és per 
a tots?, obra de teatre breu estrenada i premiada pel públic al Festival Píndoles 
aquest mateix mes de juny. De Martí Costa, amb Núria Bonet, Martí Costa, 
Aura Foguet i Marcel Solé. Després de l’obra, la plataforma Stop Mare Mortum 
s’encarregarà d’obrir col·loqui i explicar la situació actual al Mediterrani.

Dijous 29 de juny a l’Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 20 h

Recomanem

Divendres 22 de juny
Concert de Sant Medir: Edu Quindós + 
Gradus ad Parnassum.
Plaça de la Vila, a les 21 h

Dissabte 23 de juny 
Revetlla a la Torna. Sopar populari festa 
al carrer.
La Torna (Sant Pere Màrtir, 37), a les 
21.30 h 

Revetlla de Sant Joan. Amb les Colles de 
Cultura Popular. Encesa de la fl ama del 
Canigó. Música i ball a la plaça.
Plaça del Sol, a partir de les 21 h

Dijous 28 de juny
Havaneres a càrrec del grup Mar Salada i 
rom cremat. 
Plaça de la Sedeta, a les 19 h

Seminaris temàtics. Organitza Club 
d’Escacs Tres Peons. 
El Centre (Ros de olano, 9), a les 19.30 h

Festa Major Camp d’en Grassot. Gran 

traca d’inici de Festa. Organitza l’Associ-
ació de Veïns de Camp d’en Grassot.
Plaça de la Sedeta a les 22 h 

FM Camp d’en Grassot: Gran Correfoc de 
festa major a càrrec de les colles de cul-
tura de Gràcia.
Recorregut: Passatge Llavallol / 
Indústria - Sicília - Sant Antoni Maria 
Claret - Bailén, a les 21 h

Divendres 29 de juny
18è Concurs-exposició de pintu-
ra al Passeig de Sant Joan. Organitza 
Associació de veïns i amics del Passeig de 
Sant Joan.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), de 
les 17 a les 21 h
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Silvia Manzanera

E l Festival L’Hora del Jazz, 
que organitza l’Associació 
de Músics de Jazz i Música 
Moderna de Catalunya 
(AMJM) cada setembre des 

de fa 28 anys, torna enguany més 
reivindicatiu, amb algunes nove-
tats i mantenint l’objectiu de donar 
veu a algunes de les millors propos-
tes de l’escena catalana del jazz. La 
programació diürna i gratuïta no 
es mourà de Gràcia durant quatre 
caps de setmana però sí l’horari, 
que passa de les 12 h a les 18 h. 

Enguany el festival té un clar 
component reivindicatiu, segons 
ha volgut remarcar l’organització. 
Per una part envers la precària si-
tuació laboral dels músics, motiu 
pel qual els músics que hi partici-
paran ho faran en unes condicions 
de treball dignes, “contractats la-
boralment, com marca la normati-
va vigent”. Per altra banda, l’Hora 
del Jazz també ha volgut apostar 
enguany per donar visibilitat a la 
presència de la dona en el jazz ca-
talà. Així, en aquesta edició cinc de 
les formacions que hi participaran 
són liderades o coliderades per do-
nes. Finalment, també vol reivindi-
car la manca de llibertats a l’àmbit 
artístic aquests temps.

La programació de la plaça de 
la Vila arrencarà el diumenge 9 de 

L’Hora del Jazz 
denuncia la precària 
situació dels músics 
i reivindica la dona
La 28a edició del festival, que arrencarà el 9 de setembre amb 
Carme Canela & Joan Monné, torna amb canvis en els horaris 
dels concerts de la plaça de la Vila, que mourà a les tardes

Dácil tancarà les actuacions de la plaça de la Vila el 30 de setembre. Foto: Cedida

setembre a les cinc de la tarda amb 
Carme Canela & Joan Monné que 
presentaran un grapat d’estàn-
dards del songbook americà, amb 
clàssics de George Gershwin o Cole 
Porter, però també amb composi-
cions de Thelonious Monk o Duke 
Ellington. Els seguirà el duo Lucía i 
Horacio Fumero, format pel mem-
bre històric de la pulsació rítmi-
ca de Tete Montoliu -Horacio 
Fumero- i la seva fi lla -Lucía-, que 
l’acompanya al piano i a la veu.

El diumenge 16 serà el torn 
de Iago Aguado Quartet, format 
per David Soler, David Mengual, 
Oriol Roca i Iago Aguado. I a se-
gona hora, hi actuarà la forma-
ció Vigorous, un trio de músi-
ca contemporània instrumental. 
Diumenge 23 de setembre l’artista 
Sabina Witt presentarà el seu dar-
rer treball inspirat en les dones de 
la història i que busca donar visibi-
litat a aquelles veus que sovint han 
estat silenciades i apartades de la 
vida artística. I a les 18h el trio de 
jazz Unexpected -format per Sergi 
Sirvent, Esteban Hernández i Dani 
Domínguez- li pendrà el relleu. 

El festival, que amplia amplia 
els concerts fora de Barcelona, 
tancarà la seva programació de 
Gràcia diumenge 30 de setembre 
amb The Cheap Trick Trio pri-
mer, i després la cantant i compo-
sitoria Dácil presentarà el seu disc 
Mamma Shark.• 

Clausura de la mà de Dácil. 
L’últim dia del festival, diumenge 
30 de setembre, la cantant i 
compositora Dácil posarà el punt 
i fi nal amb la presentació del 
seu disc Mamma Shark a la plaça 
de la Vila. Situat entre l’indie 
pop i el disco, l’últim treball de 
Dácil, produït per Marc Parrot, 
comprèn peces cinematogràfi ques 
i humorístiques. 

Breus

L’Almeria 
estrena, fora del 
Grec, ‘Tractat 
de blanques’

L’Almeria Teatre estrenarà 
el 2 de juliol l’espectacle 
Tractat de blanques, d’Enric 
Nolla, protagonitzada per 
Carme Pla i dirigida per 
Marc Molina. Aquesta 
funció no està dins del 
Grec, com sí va passar amb 
Les véritables aventures 
de don Quichotte de la 
Mancha l’any passat. 
L’Almeria ja no realitza 
els festivals Barcino i 
Festiu, que pretenien 
desenvolupar una feina 
de creació i exhibició de 
petites companyies, “el 
relleu de la qual esperem 
que a Barcelona prenguin 
les fàbriques de creació 
municipals, ja que és 
tan necessària”, segons 
asseguren els responsables 
de la sala.

Última sessió de 
la temporada de 
jazz al centre amb 
Oriol Romaní
El Centre acomiada 
la temporada de les 
jam sessions abans del 
parèntisi de l’estiu amb 
l’actuació del grup de 
jazzmans liderat pel 
clarinet d’Oriol Romaní, la 
trompeta de Ricard Gili i el 
sazo de Toni Gili el proper 
dijous 28 de juny a les 20 
h. To be continued és el 
nom de l’espectacle. Cal fer 
reserva prèvia.

fa dos estius, l’aventura almenys 
del local s’ha acabat, i aquests dies 
a la façana del número 3 del carrer 
ja llueix un rètol d’un administra-
dor de fi nques. “Vam lliurar el local 
a fi nals de febrer”, apunten fonts de 
la revista a aquest setmanari. “Ara 
som nòmades; ens ha expulsat l’es-
peculació; la renovació de contrac-
te no estava al nostre abast”, diuen 
fonts d’Enmedio. L’administrador 
l’ha llogat per 1.300 euros.

L’Espai Ajoblanco es va estre-
nar ofi cialment amb una jorna-

da de portes obertes el 17 de de-
sembre de 2016 quan ja feia dos 
mesos que els impulsors de la 
tercera etapa ja hi feinejaven, i 
el 18 i 19 de novembre ja s’hi va 
fer el primer taller. En aquest 
any i mig, la revista ha aconse-
guit editar dos números, l’últim 
dels quals va sortir el novembre 
de 2017. Hi haurà tercer número? 
“Està difícil; els diners, com sem-
pre”, apunten. De moment l’acti-
vitat segueix a les xarxes socials, 
als actes i a les llibreries. •

Ajoblanco tanca el local i segueix a xarxes
La històrica revista admet les difi cultats de seguir imprimint la nova etapa que va iniciar el novembre de 2016

A. B.

La revista Ajoblanco ha tancat 
una curta etapa a Gràcia en for-
ma física a través de l’anome-

nat Espai Ajoblanco, que va obrir al 
carrer Santa Teresa a mitjans d’oc-
tubre de 2016 (vegeu L’Independent 
núm. 642), compartint espai amb 
Enmedio. Un any i mig després de 
la concreció d’un pensament que el 
seu alma mater, Pepe Ribas, havia 
verbalitzat en els seus cercles ara L’antic Espai Ajoblanco, aquest dijous, ja sense el rètol de ‘en lloguer’. Foto: A. V
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Joan Millaret Valls

La gestació de la coproducció internacional El hom-
bre que mató a Don Quijote de Terry Gilliam ha estat 
un camí llarg i complicat. Tot sembla obeir a una 

quimera personal del director britànic a qui sempre 
ha empaitat la malastrugança. Recordem el rodatge 
impossible d’una primera versió del Quixot amb con-
tratemps tan insalvables com un Jean Rochefort ma-
lalt o els furors d’una naturalesa desencadenada que 
va destrossar el set de rodatge. Tot plegat registrat en 
un documental dirigit per ell mateix, Lost in la Mancha 
(2002). I és que els maldecaps del cineasta britànic no 
han tingut aturador fi ns a darrera hora. Fins i tot quan 
arribava el moment de l’exhibició del fi lm, encarregat 
de clausurar el 71 Festival de Canes, la projecció queda-
va penjant d’un fi l per la demanda d’un dels seus pro-
ductors, Paulo Branco. Finalment a justícia va fallar 
contra Branco i va permtre’n l’exhibició. 

En aquest singular Quixot el propi cineasta brità-
nic queda desdoblat en el paper interpretat per Adam 
Driver, un director de cinema que torna a sòl espanyol 
per rodar el seu segon Quixot cinematogràfi c, després 
d’una primera versió de joventut. El realitzador restarà 

ara un personat-
ge atrapat en el seu 
propi i caòtic ro-
datge, perdut en el 
pitjor laberint pos-
sible al qual s’en-
fronta un artista, 
devorat pràctica-
ment per la seva 
criatura artística. 

És un fi lm de cinema dins del cinema. En aquest joc 
metacinematogràfi c es solapen diversos nivells propi-
ciatoris al desordre i el desgavell, la barreja de passat i 
present, realitat i fi cció, o de somnis i visions delirants.

Però tot i la disbauxa de la trama, la tendència a l’ex-
cés i el grotesc de Gilliam o les clatellades immisericor-
des de la crítica -entregada a una subhasta de garrota-
des- la veritat és que es tracta d’una tan estrambòtica 
com inesperada fi del adaptació a l’esperit al·lucinat del 
Quixot literari. La desventurada aventura quixotesca 
de Gilliam està plena d’humor i simpatia, de fantasia i 
màgia, entregada a un territori propens a la imaginació 
i a la capacitat de somniar, estavellant-se amb alegria 
i convenciment contra els molins de vent. Destaca en 
els papers interpretatius especialment Jonathan Pryce 
com a sabater convertit en actor amateur i que amb el 
temps embogeix fi ns assumir el rol de Quixot. Tot en-
mig d’un repartiment internacional replet d’actors es-
panyols i catalans: Jordi Mollà, Oscar Jaenada, Rossi de 
Palma o el vilanoví Sergi López.•

Contra els molins de vent

crítica de 
cinema

És una inesperada 
i estrambòtica 
fi del adaptació de 
l’esperit del Quixot

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Jurassic World: El reino caído. 

16.10, 19.10 i 22.10.
• El malvado zorro feroz. 16.05 

i 18.05.
• Normandía al desnudo. 20.05.
• No dormirás. 22.20.
• Con amor, Simon. 16.10, 19.05 

i 22.05.
• Tully. 16.05, 18.10, 20.15 i 22.20.
• El mundo es suyo. 16.00, 18.05, 

20.10 i 22.15.
• Deadpool 2. 15.50, 20.05 i 22.25.
• Sherlock Gnomes. 18.10.
• Los 50 son los nuevos 30. 

16.00, 18.05, 20.10 i 22.15.
• Colmillo Blanco. 16.00 i 17.55.
• Campeones. 19.50 i 22.15.
• Han Solo: Una historia de Star 

Wars. 16.00, 19.00 i 22.00. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• El Grufal. Dv, dg, dm i dj, 16.30.
• Beyond beyond. Ds, dl i dc, 

16.30.
• Margarite Duras. París 1944. 

Dg, dc i dj, 21.00.
• Nadie nos mira. Dv, dg i dj, 

17.00, 19.00 i 22.00. Ds, 16.00 i 
18.00. Dl i dm, 17.00. Dc, 17.00 
i 22.00.

• En tránsito. Dv, 16.00 i 22.00. 
Ds, dm i dj, 16.00. Dg i dc, 16.00 
i 20.00.

• Miss Kiet’s Children. 18.00.
• Granny’s dancing on the table. 

Dv, dg, dl i dm, 20.00. Ds, dc i 
dj, 18.15.

• Petitet. Dv, dg, dl i dm, 18.00. 
Dc, 22.00.

• Singled out. Dc i dj, 20.00.
• Unveiled (Mostra Fire! i Casa 

Asia). Dv, 20.00.
• White Nights (Mostra Fire! i 

Casa Asia). Dm, 20.00.

• Charlas Talks (espectáculo en 
directo). Dv, 21.30.

 Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]

• SALA 1. Perdut. 16.00 i 20.10. 
Coses de l’edat. 18.00 i 22.00. 

• SALA 2. A la platja sola de nit. 
16.00, 18.00 i 20.00. Ds i dg, 
18.00 i 20.00. Els arxius del 
Pentàgon. 22.00. 

• SALA 3.The Florida Project. 
15.50, 18.00 i 20.10. Muchos 
hijos, un mono y un castillo. 
22.15.

• SALA 4. El aviso. 16.00, 18.00 
i 20.00. Una mujer fantástica. 
22.00.

Texas nanos. En català i 3€.
• Leo Da Vinci: Missió Mona 

Lisa. Ds, dg, 16.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• Tully. 16.00, 17.50, 20.45 i 22.30.
• Jurassic World: El Reino 

Caído. 16.00, 18.25, 19.40 i 
22.05.

• En tránsito. 16.15, 18.10 i 20.10.
• Basada en hechos reales. 22.10.
• Los 50 son los nuevos 30. 16.10, 

20.30.
• El hombre que mató a Don 

Quijote. Dv, ds, dg, dl, dc i dj. 
18.00.

• Las maravillas del mar. 22.20.
• En tiempos de luz menguante. 

16.10 i 20.10. Dj, 16.10.
• Algo celosa. 18.05.
• Deadpool 2. 22.15.
• Raphael - The Lord of the arts. 

Dm, 18.00.
• Orfeo (Jean Cocteau, 1950). Dj, 

20.15. j, 20.15. 

Verdi Park. Torrijos, 49
• El orden divino. 16.15, 20.40 i 

22.30.
• Caras y lugares. 18.10.
• Marguerite Duras, París 1944.
• Isla de perros. 22.30.

• Hereditary. 16.00, 18.20, 19.45 
i 22.10.

• El repostero de Berlín. 16.00, 
18.10 i 22.20.

• Borg McEnroe. La película. Dv, 
sd, dg, dl, dc i dj, 20.20.

• Raphael - The Lord of the arts. 
Dm, 11.30.

• Los perros (preestreno). Dm, 
20.15.

• El malvado zorro feroz. 16.30.
• La malvada guineru ferotge. 

18.05.

 

el repor

Eduard Estivill (al mig) amb Montse Domènech i Jordi Marquillas . Foto: Cedida

Les cançons folk del 
doctor Estivill i els 

seus companys
Falsterbo celebra 50 anys al Tradicionàrius aquest divendres

Silvia Manzanera

Cap a la meitat de l’any 1967, 
Joan Boix i Eduard Estivill 
engeguen un projecte musi-

cal de dues guitarres i dues veus 
amb un repertori de cançons d’es-
tètica folk. Poc després, l’any 68 
s’hi afegeix l’Amadeu Bernadet 
amb el contrabaix i creen 
Falsterbo 3. Aquest any 2018 ce-
lebren 50 anys de carrera musical 
conjunta, la gravació de 7 vinils i 
3 CD. Per celebrar-ho, al CAT pre-
sentaran el seu últim espectacle, 
Nit amiga, un recorregut històric 
i musical per tot el seu repertori 
aquest divendres 22 de juny. 

Nit amiga començarà amb la 
projecció d’un vídeo on amics 
i companys expliquen, en clips 
de 15 segons, la història de 
Falsterbo: Serrat, Nina, Queco 
Novell, Jaume Arnella, Pep Sala, 
Gerard Quintana o Cris Juanico, 
entre molts d’altres, “No pretén 
ser un espectacle nostàlgic sinó 
una festa on ens sentim orgullo-
sos del camí que hem fet”, explica 
Eduard Estivill. Precisament són 
les persones amb qui han com-
partit part de la seva trajectòria 
qui explica el camí recorregut 
pel grup. “Ens hem trobat mol-
tes persones, algunes més cone-
gudes i d’altres anònimes, però 
totes han estat importants per a 
nosaltres”, afegeix Estivill. 

Joan Boix i Eduard Estivill eren 
companys i cantaven cançons tra-
duïdes del folk americà acompa-

nyats de dues guitarres. Havien 
estat als USA amb una beca d’estu-
dis. Això era el juliol del 1967 i co-
incidia amb la moguda hippy a tot 
el món, l’amor lliure, la guerra del 
Vietnam i posteriorment el Maig 
francès. Es van integrar al Grup de 
Folk i van fer més de 20 actuacions 
en 6 mesos. Aquí van coincidir amb 
Xesco Boix, Jaume Arnella, Pau 
Riba, Jordi Pujol, Consol i Ramon 
Casajuana, Jordi Roure, Jordi i 

Albert Batiste, Gabriel Jaraba, 
Ovidi Montllor, Maria del Mar 
Bonet, Montse Soler i Sisa, entre 
d’altres. “La veritat és que ha estat 
molt divertit”, assegura el músic.

Després de Falsterbo 3 vindrà 
Falsterbo Marí amb Isidor Marí i 
Jordi Marquillas. Però al 2017 el 
dia a dia del grup el duen a ter-
me en Jordi Marquillas, Montse 
Domenèch i Eduard Estivill. 
Tornen a ser Falsterbo i decidei-
xen gravar un nou CD amb can-
çons pròpies. “Teníem ganes de 
tornar a les cançons fetes per 
nosaltres, i el procés de creació 
ha estat genial perquè no tenim 
pressions i treballem amb la mà-
xima llibertat”, explica Estivill. En 
el concert de divendres, a més de 
les noves, no hi faltaran els clàs-
sics. “La gent ve a escoltar Paf, el 
drac màgic i plorar”.• 

“Al disc tornem a 
les cançons pròpies 
però al concert 
no hi faltaran 
les clàssiques”



L’Independent de Gràcia
22 de juny de 2018

16

de Gràcia

La torratxa

Quina República?
Carles Camps Mundó

Aquest 12 de juny hi havia un acte 
prou important per fer un ple fi ns a 
la bandera a la Sala Oriol Bohigas de 

l’Ateneu Barcelonès, un acte que hauria 
d’haver reunit el bo i millor dels escriptors 
catalans, en una veritable celebració de la 
poesia. El poeta Lluís Solà hi llegia poemes 
de la seva Poesia completa (Edicions de 
1984), un llibre que només es pot qualifi -
car d’esdeveniment de la poesia catalana; 
no en va Solà és potser el poeta viu més 
important de la nostra literatura, sobre-
tot després de la mort de Màrius Sampere. 
Una lectura amb interessants refl exions 
sobre país, llengua i cultura com a intro-
ducció de cadascun dels poemes llegits, 
que no eren sinó una mostra de la bondat 
intel·lectual de la prosa del poeta recollida 
al seu llibre Llibertat i sentit, una lliçó d’hu-
manisme d’alta volada, perquè Solà enca-
ra forma part d’una cultura que s’importa 
a si mateixa, no pas per efímera vanitat, 
sinó perquè se sap imprescindible, encara 
que tants en prescindeixin, en qualsevol 
construcció de la polis. Només cal adonar-
se per demostrar-ho de tots els esforços 
que es fan per destruir-la. 

Doncs bé, la Sala Bohigas, amb capa-
citat per unes cent cinquanta persones, 
era mig buida. Aquell Onze de Setembre 
tan massiu a la Meridiana, mentre érem 
allà per demanar la llibertat com a poble 
que no vol renunciar a les senyes d’iden-
titat que fan que Catalunya es digui 
Catalunya i no pas Castella, comentàvem 
que si tots els que ens havíem reunit allà 
ens compréssim un llibre en català al 
mes la nostra cultura seria imparable.

Torno de la Meridiana cap a Canuda. 
Mentre Lluís Solà llegia amb reconeguda 
expressivitat, el bar i la terrassa de l’Ate-
neu, institució “cultural” que es veu que 
serveix de poc més que d’escenari de pug-
nes electorals entre anciens et modernes, 
eren una festa. Feina tenies per trobar-hi 
cadira. La República també és anar a sen-
tir els grans autors de la nostra llengua. 
Només alimentant el tronc cultural for-
mat per les fi gures canòniques del ram 
que sigui aixecarem la més necessària “es-
tructura d’estat” com és la Cultura. ¿O vo-
lem una República anèmica, que en això 
sí que coincidiríem amb SCC?•

Albert BenetAlberGràcia Escapulada

Segueixo amb atenció la campanya que una plata-
forma ciutadana ha impulsat per restituir a l’avin-
guda del Príncep d’Astúries el seu nom original: 
Riera de Cassoles. Segons va publicar aquest set-
manari, la proposta suma ja més de 5.000 adhesi-

ons. En paral·lel, una altra associació veïnal, la de Torre 
Llobeta, ha engegat una acció per rebatejar l’avinguda 
Borbó amb el nom dels Quinze. Aquest topònim tan pecu-
liar fa referència als 15 cèntims (de pesseta) que a princi-
pis del segle XX valia el bitllet del tramvia 46 des de la pla-
ça d’Urquinaona fi ns a la cruïlla del passeig de Maragall 
amb l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat. A partir 
d’aquell indret, qui volia seguir fi ns a Horta havia de pa-
gar 5 cèntims més. Per aquest motiu, el cobrador cridava 
amb veu alta “els Quinze, els Quinze!” i molts passatgers 
baixaven del tramvia i acabaven el trajecte a peu. 

Poca gent recorda avui que en la contrada dels Quinze, 
l’Europa hi va llogar un terreny l’any 1932 per jugar els par-
tits del campionat amateur. Van ser uns anys molt difícils 
per al club, que va haver d’abandonar el camp del Guinardó 
(situat al fi nal del carrer de la Encarnació) arran d’un se-
guit de problemes econòmics i urbanístics i de la falli-
da fusió amb el Gràcia. D’aquesta manera, l’Europa es va 
veure obligat a traslladar la seva activitat esportiva lluny 
dels seus límits originals. El terreny de joc nou era situ-
at al passeig del Mariscal Jofre (després, avinguda Borbó), 
just darrere la Torre Llobeta, al costat dels Quinze. Aquest 
camp era molt petit i no disposava de cap graderia per als 
espectadors. Unes característiques totalment oposades a 
les instal·lacions que l’Europa havia tingut fi ns aleshores, 

molt semblants a les que tenien el Barcelona i l’Espanyol. 
El camp nou es va inaugurar ofi cialment el 29 de maig del 
1932 amb un partit entre l’Europa i una selecció de juga-
dors reserves del FC Barcelona. Els europeistes van vèncer 
per 2-1 amb aquesta alineació: Menéndez; Trilla, Esteve; 
Valero, Gonzalo, Moltó ; Pérez, Juncà, Gascón, Cifré I i Cifré 
II, segons una petita ressenya publicada en la premsa bar-
celonina d’aquella època.

A pesar del trasllat als Quinze, la vinculació entre el club i 
la vila es va mantenir forta gràcies al fet que la seu social fos 
situada al bar les Heures de la plaça Rius i Taulet. A més, a 
més, els seguidors escapulats que no van abandonar el club 
tenien el tramvia 46 que els deixava pràcticament a la por-
ta del camp. Als anys 30, però, la tarifa fi ns allà era ja de 20 
cèntims. Abans tot també s’apujava! De les dues temporades 
que l’Europa va jugar a tocar dles Quinze en va sorgir una ri-
valitat nova contra l’Horta, que era el club veí. El dia de Reis 
del 1935, coincidint amb l’inici de la lligueta de classifi cació 
per a la Promoció a la Primera Categoria A, el club va tornar 
a Gràcia, concretament al camp del carrer de la Providència, 
entre el d’en Pau Alsina (un altre nom que recuperarem avi-
at) i el de Sardenya. Aquest terreny de joc era més gran i am-
ple que el del passeig Mariscal Jofre, que no tenia l’accep-
tació de la resta d’equips del grup de promoció. D’aquesta 
manera, el club va tancar el seu exili als Quinze, tot i que 
puntualment encara hi va jugar algun partit amistós.

Recuperar els topònims dels Quinze i Riera de Cassoles 
ajudarà a mantenir via la història local i popular. Als bor-
bons també els haurem de seguir mantenint, per desgrà-
cia nostra. •

Quinze són quinze
El camp de futbol del Passeig Mariscal i Jofre era molt reduït i modest. Foto: Arxiu Ramon Vergés.


