
El Pla d’Equipaments preveu 
set projectes educatius, dos per 
a gent gran i un CAP nou el 2025
Tres escoles bressol, una escola de música, l’estrena dels cicles formatius, 
una residència de gent gran i un centre esportiu, entre les prioritats

L’entrada a l’escola Petit Univers, al passatge Isabel Vicente, aquest dijous Foto: Albert Vilardaga

Albert Balanzà

El llargament esperat Pla d’Equipaments de Gràcia, 
una demanda d’ERC des de fa dos mandats i ajorna-
da repetidament pels governs municipals, ja té pro-
posta, i amb un pla de treball 2019-2025. El regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, ha presentat aquest dimecres 

el full de ruta que el Districte seguirà amb la recerca de sòl, 
defi nició de prioritats i acords amb la Generalitat i que des-
taca la projecció de cinc nous espais educatius, dos per a gent 
gran i un nou centre d’atenció primària en l’horitzó 2025.

El pla, que es contextualitza amb els 270 espais d’aquest 
tipus que hi ha al districte en 11 àmbits (educació, atenció 
i inclusió social, cicles de vida, cultura, salut i esport com 
a destacats), seguirà prioritzant la inversió així concretant 
tres noves escoles bressol, una escola de primària, un insti-
tut -a més del de Vallcarca-, una escola de música i un espai 
de cicles formatius; una residència de gent gran i un centre 
de dia; un CAP, i un centre esportiu.  Pàgina 3

La doctora Elena Carreras, 
referent en ginecologia,  
pregonera de Festa Major 
“Estic agraïda i una mica aclaparada per tot plegat”, apunta la 
metgessa de l’hospital de la Vall d’Hebron, reconeguda per Forbes P4

La piscina del Parc 
de la Creueta ja no 
obrirà en tot l’estiu 
i torna a reviure 
greus incidències
Només el 2003 i el 2004 
s’havia hagut de tancar la 
temporada de bany P6
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2 Política
El ple aprova engegar 
el tràmit pel rebateig 
de Príncep d’Astúries 
per Riera de Cassoles
La plataforma autentifi ca el triple de fi rmes necessàries a 
Gràcia i el 18 de juliol el tràmit es debatrà al ple de Sarrià

Albert Balanzà

Una majoria sufi cient for-
mada per BCN En Comú, 
el PDeCAT, ERC i la CUP 
han tirat endavant aquest 
dimecres en el ple de 

Gràcia la proposta de canvi de nom 
de l’avinguda Príncep d’Astúries per 
Riera de Cassoles que ha promogut 
amb el suport de més de cinc mil 
signatures la plataforma Riera de 
Cassoles en els últims mesos. En la 
primera vegada que s’aconseguia 
incloure un punt de l’ordre del dia 
per voluntat popular a partir de la 
recollida de fi rmes, l’acord repre-
senta iniciar els tràmits per avalu-
ar un possible rebateig de l’avin-
guda en el marc de la ponència de 
Nomenclàtor de ciutat. El mateix 
tràmit se seguirà al ple de Sarrià el 
pròxim 18 de juliol.

La plataforma, que havia de re-
collir 630 fi rmes a Sarrià i 540 a 
Gràcia, va presentar a registre 
de l’Ajuntament el passat 14 de 
juny un total de 5.356 firmes de 
les quals han estat autentifica-
des 4.674, 1.870 pertanyents a ve-
ïns del districte de Gràcia i 1.789 
pertanyents a veïns de Sarrià. En 
la seva intervenció en el punt del 
ple, Glòria Beltran, en nom de la 
plataforma, va apuntar que ara 
l’Ajuntament ha de respondre al 
“clam veïnal” i aprofi tar l’actual 
reforma de l’avinguda per canviar 

el nom de les plaques. Fonts mu-
nicipals han posat en dubte que, 
seguint els timings amb què tre-
balla la ponència de ciuat de no-
menclàtor, aquest canvi es pugui 
fer durant aquest mandat. 

Com a exemple aquestes fonts 
apunten que el canvi a la plaça del 
Cinc d’Oros (abans Joan Carles I) 
va trigar un any i no hi havia cap 
afectació perquè no hi ha cap esca-
la de veïns, a diferència de Príncep 
d’Astúries. La reforma, per la seva 
banda, ha de quedar enllestida el 
març de 2019. •

Glòria Beltran, portaveu de la plataforma Riera de Cassoles, dimecres al ple del Districte. Foto: Albert Balanzà

Brega CUP-PP per la Roja a 
l’Àliga. El ple va aprovar una 
proposició cupaire que evitarà cedir 
espais amb risc d’exaltació ultra; 
a l’Àliga hi va haver afeccionats 
cantant el Cara al Sol. El PP va 
rebutjar els arguments convidant 
la CUP a justifi car la iniciativa 
“perquè odia els espanyols”

Iceta presideix 
la inauguració 
ofi cial del nou 
local del PSC
El primer secretari 
del PSC, Miquel Iceta, 
encapçalarà diumenge 
la inauguració ofi cial del 
nou local de l’agrupació 
socialista local al carrer 
Montseny 36, en un acte 
on també intervindrà 
el primer secretari del 
PSC a Barcelona, Ferran 
Pedret. Els socialistes 
graciencs ja fa setmanes 
que han activat l’espai 
i s’acomiaden així de 
21 anys a Torrent d’en 
Vidalet 32.

Núria Pi (ERC), a 
l’Institut Català 
de Qualifi cacions 
Professionals

La consellera del grup 
municipal d’Esquerra 
Republicana a Gràcia 
Núria Pi ha estat 
nomenada nova directora 
tècnica de l’Institut 
Català de Qualifi cacions 
Professionals, organisme 
del departament 
d’Ensenyament. Entre 
les funcions de l’ICQP hi 
ha defi nir i actualitzar 
les qualifi cacions 
profesionals i analitzar 
convalidacions o 
correspondències entre 
la formació professional 
específi ca, l’ocupacional, 
la contínua i l’experiència 
laboral.

Breus

el repor

Entitats amb capacitat 
solidària i implicació social, 
als Dimecres per la Llibertat

A. B.

Un no se què quan camines, i 
aquest posat mig despenjat 
dels que enxarxen estels”. 

Així va cantar Llach als militants 
de les entitats més insospitades, 
algunes de les quals es van tro-

bar dimecres a la plaça del Nord 
en l’arrencada dels Dimecres 
per  la Llibertat, el cicle de la 
Taula d’Entitats pel referèndum. 
Hi havia l’Ofi cina d’Habitatge, 
el Moviment Popular, Dones No 
Estandard-Consell Nacional de 
les Dones, l’Assemblea de Dones 
Feministes, Gràcia Participa- Xerrada a la plaça del Nord, aquest dimecres. Foto: Cedida

Rebost Solidari i la Xarxa de 
Cures. Totes enxarxades per la 
capacitat solidària i la implica-
ció social en projectes i parau-
les com La Jahnela, un centre de 
dia, el protocol contra les agres-
sions masclistes, la distribució 
d’aliments, les retallades en la 
llei de la dependència o l’aten-
ció als refugiats. Pablo Ruiz, 
Adrià Meléndez, Maria Irigoien, 
Carme Riu, Sole Farré, Joan 
Batlle i Norma Falconi van retra-
tar la duresa de la seva relació 
agredolça amb les administra-
cions, governi qui governi, però 
aquesta també és l’aventura del 
militant. •
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Societat
El Pla d’Equipaments 
prioritza escoles bressol 
i gent gran per la forta 
demanda no atesa
L’Ajuntament projecta una xarxa ampliada de 16 escoles 
de primària, 12 escoles bressol, cinc instituts i cinc CAP

A.B.

Gràcia ja té Pla d’Equipa-
ments encara que sem-
bli mentida, tenint en 
compte que les primeres 
demandes de diagnòstic 

i planejament es remunten al 2011 
en el programa electoral que va 
presentar Esquerra Republicana. 
Compromís irrealitzat en el pas-
sat mandat en el govern de CiU, 
ara el govern de BCN En Comú ha 
presentat en la recta fi nal d’aquest 
mandat un pla que preveu set pro-
jectes educatius, dos per a gent 
gran i un nou centre d’atenció pri-
mària com a principals apostes.

Tres escoles bressol que se su-
maran a les nou existents i dues 
apostes enfocades a la gent gran 
-un centre de dia i una residèn-
cia- són les concrecions princi-
pals que l’Ajuntament ha perfi lat 
en un horitzó de treball 2019-2025. 
“Busquen paliar la demanda no 
atesa actual”, va justifi car aquest 
dimecres el regidor de Gràcia, Eloi 
badia, en la presentació del pla en 
el ple municipal local.

El retrat d’aquestes necessitats 
té com a punt de partida una xar-
xa de 270 equipaments als cinc 
barris del districte, on hi ha 11 
àmbits d’actuació entre els quals 
destaquen l’educació (77 equipa-
ments), l’atenció i inclusió social 
(50), els cicles de vida (41), la cul-

Pati de l’escola bressol Gràcia, al carrer Encarnació. Foto: Albert Vilardaga

tura (28), els esports (24) i la salut 
(22). Seguint aquest eix de priori-
tats, a les tres escoles bressol defi -
nides ara s’hi afegiran també una 
escola de música, una escola de 
primària, un institut (sense comp-
tar el centre previst a Vallcarca) 
i l’estrena dels cicles formatius. 
Només en el cas de l’escola i de 
l’institut és clara la ubicació: el 
nucli històric. Ara hi ha 15 escoles 
infantils i de primària públiques i 
tres instituts en total.

Més enllà de l’educació, i en 
aquest cas subratllant la com-
petència de la Generalitat, el Pla 
d’Equipaments especifi ca la neces-
sitat d’un centre de dia i una resi-
dència de gent gran per equilibrar 
una xarxa que actualment té no-
més un equipament de titularitat 
pública de cada. També hi ha tres 
centres col·laboradors de dia i 12 
residències col·laboradores, a més 
de tres de concertades.

La resta de previsions passen per 
un nou centre d’atenció primària, 
que s’ubicaria entre el barri de la 
Salut i Camp d’en Grassot, i que 
s’afegiria als quatre centres actu-
als que hi ha a tot Gràcia. També hi 
ha la voluntat de concretar una his-
tòrica demanda d’un centre espor-
tiu a la zona de Vallcarca-Penitents, 
que s’afegiria als quatre altres cen-
tres que hi ha al districte, i una es-
cola de música, que no n’hi ha cap 
i que és una vella proposta justa-
ment de quan governava ERC.• 

Projectes en execució? El pla ja 
compta com a previstos els casals 
de barri de Quiró, Can Carol i Casa 
Canals-Junyer o els casals de joves 
Quiró i Grassot. També inclou en 
la xarxa d’equipaments la ubicació 
defi nitiva de l’escola Gràcia, 
l’espai veïnal Henkel, l’ampliació 
de l’Aula Turull, el punt verd 
provisional de l’avinguda Vallcarca 
o la reforma de l’Abaceria.

Breus
crònica 
blava

Doblet al 
Carmel i Camp 
d’en Grassot

Carles León

Dissabte 30 de juny es va ce-
lebrar la primera diada cas-
tellera de la Festa Major del 

Carmel. L’actuació va comen-
çar a la 18 h a la plaça Pastrana. 
Hi vam participar els Castellers 
de la Vila de Gràcia, acompa-
nyats pels Castellers de Sant 
Vicenç dels Horts i els Brivalls de 
Cornudella. Després d’un pilar 
de 4, vam obrir la primera ronda 
enlairant un 4d7. A continuació 
vam bastir el 5d7, un castell que 
hem sovintejat; és el setè descar-
regat enguany. En tercera ron-
da vam completar un 3d7 sense 
complicació ivam cloure amb 
dos pilars de 4 fi nals. L’endemà, 
a les 12h a l’encreuament entre 
Indústria i Grassot, va tenir lloc 
la tradicional diada de la Festa 
Major del Camp d’en Grassot. A 
part de la colla gracienca, hi van 
eren els Castellers de Sabadell 
i els Castellers de Lleida. Vam 
obrir l’actuació realitzant un pd4 
reclamant la llibertat dels pre-
sos polítics. En primera ronda 
vam escollir un nou 5d7, que es 
va descarregar amb ofi ci. En se-
gona ronda, el plat fort del dia; 
el 4d8, que tot i que presentava 
unes mides acceptables, el vam 
acabar desmuntant. En tercera 
ronda de nou hi vam tornar amb 
el 4d8, que descarregàrem amb 
una dosi d’emoció després de 
quasi un mes sense aconseguir-
lo. En ronda pilars de comiat 
vam realitzar un vano de 5.•

Foto: Montserrat Torres
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Albert Balanzà

L a Festa Major de Gràcia del 
2018, edició 200 + 1, arren-
carà el pròxim 14 d’agost 
a les set de la tarda amb 
una pregonera diferent, 

poc mediàtica però de referència 
mundial en el seu sector: la doc-
tora Elena Carreras, cap del ser-
vei d’Obstetrícia i Ginecologia de 
l’hospital universitari de la Vall 
d’Hebron i també presidenta de 
la Societat Catalana d’Obstetrícia 
i Ginecologia. 

La doctora Carreras (Barcelona, 
1960), amb vint anys d’experiència 
en equips d’obstetrícia i ginecolo-
gia, va ser reconeguda el desembre 
de 2014 per la revista Forbes com 
la millor metgessa de la seva espe-
cialitat a nivell de l’Estat. Entre els 
seus principals èxits professionals 
hi ha la separació de dues germa-
nes siameses que compartien el 
fetge l’any 2012, o programes com 
el tractament intrauterí de l’espi-
na bífi da i el pessari cervical, un 
anell de plàstic de baix cost que, 
col·locat al coll uterí, disminueix 
els casos de nadons prematurs. 

“Estic agraïda i una mica acla-
parada per tot plegat”, ha apuntat 
la doctora Carreras a aquest set-
manari en les primeres paraules 
d’acceptació del repte de ser la pre-
gonera de la Festa Major d’aquest 
2018. Carreras ha acceptat la pro-
posta formulada pel Districte, amb 
l’aval de la Fundació Festa Major, 
després d’alguns intents amb ella 
mateixa en anteriors anys que no 
es van arribar a concretar.  

La tria de Carreras, en qualsevol 
cas, un cop l’edició del Bicentenari 
de l’any passat va tenir de manera 
excepcional dos pregoners amb les 
fi gures de Roger de Gràcia i Agnès 
Busquets, signifi ca la confi rmació 

de Vallcarca i que enfronta la majo-
ria política (PDeCAT, PSC, ERC i PP, 
9 sobre 17 consellers) amb l’Assem-
blea de Vallcarca i la Coordinadora 
d’AMPA. Aquests últims s’han afegit 
a la campanya dels moviments soci-
als llançada a través de change.org 
per evitar l’enderroc de l’anomenat 
Triangle del carrer Cambrils, i que 
ja suma 632 fi rmes.  

L’Assemblea de Vallcarca, que 
dimecres al ple va tornar a insis-

tir als partits que “es deixin de 
tacticismes polítics”, ha advertit 
que l’enderroc del Triangle “no és 
una opció” perquè forma part dels 
acords de les jornades participati-
ves. També en el mateix sentit es 
va expressar en el ple el portaveu 
de la coordinadora d’AMPA, Albert 
Peña, que va assegurar que la pos-
sibilitat de l’enderroc es contempla-
va “amb estupefacció”. Per la banda 
dels partits, el PDeCAT admet que 

La doctora Elena Carreras, 
referent mundial en ginecologia, 
serà la pregonera de Festa Major
“Estic agraïda i una mica aclaparada per tot plegat”, apunta la metgessa de l’hospital de 
la Vall d’Hebron, reconeguda per Forbes com la millor de la seva especialitat a l’Estat

Moviments socials i AMPA diuen no a 
l’enderroc del Triangle de Vallcarca 
PDeCat, PSC, ERC i PP sumen majoria però una 
campanya a Change acumula ja 632 fi rmes

d’un canvi en l’orientació dels re-
coneixements i tria de personali-
tats que encapçalin actes públics 
on hi tingui poder de decisió el 
Districte: ara es busquen sobretot 
dones que excel·leixin en els seus 
camps professionals encara que no 
tinguin presència contínua en els 
mitjans de comunicació. 

La voluntat del districte, segons 
fonts municipals, és anar més en-
llà del món de les entitats locals 
i també del món de la faràndula 
més mediàtica. La primera con-
creció d’aquesta dinàmica es va 
produir aquest maig passat, amb 
la proposta de medalles d’honor 
de Barcelona 2018, on es va elegir 
el nom de l’experta en dansa con-
temporània Sònia Klàmburg.•

Estrena amb 
mals usos de 
l’espai de jocs de 
la plaça del Sol

L’espai Gatuari 
fa dos anys amb 
un balanç de 62 
gats adoptats

L’estrena aquest dimarts de la 
nova àrea de jocs de la plaça del 
Sol ha anat amanida en els pri-
mers dies d’alguns mals usos, 
sobretot en horari de vespre i 
nocturn, per part d’usuaris que 
habitualment s’asseuen al terra 
de la plaça. Fonts dels veïns or-
ganitzats en la taula ciutadana 
han explicat, per exemple, que 
joves fent botellot s’enfi len a la 
instal·lació i que alguns amos 
amb gos es passegen per la nova 
superfície fl onja o s’hi asseuen 
fi ns a altes hores de la nit. Altres 
usuaris, com els organitza-
dors de la revetlla de Sant Joan 
han expressat dubtes sobre el 
nou terra, en cas que s’hi hagi 
d’instal·lar escenaris, però el 
Districte assegura que està pre-
vista una protecció del cautxú.

L’espai Gatuari del carrer 
Sant Lluís fa balanç de 
dos anys aquest cap de 
setmana amb un seguit 
d’activitats dissabte com 
classes de qigong, tallers 
de conscienciació infantil 
i un monòleg de l’actriu 
Agnès Busquets. En 
aquests dos anys, Gatuari 
ha acollit un total de 74 
gats sense amo i n’ha 
aconseguit fer adoptar 62. 

La doctora Elena Carreras és també presidenta de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia. Foto: Cedida

Breus

A.B.

A.B.

L’aprovació de la modifi cació del 
Pla General Metropolità aques-
ta setmana en el ple pel que fa a 

les parcel·les privades de Farigola-
Medes, de la pedrera i de l’actual 
àrea de gossos ha obert en públic 
el front de les al·legacions que els 
partits han presentat en l’àmbit del 
concurs públic en el nucli històric 

Més suport a la campanya per salvar el triangle del carrer Cambrils. Foto: A.V.

2017. Bicentenari. Roger de Gràcia i Agnès 
Busquets

2016. Imma Sust, periodista i escriptora
2015. Mercè Montalà, actriu
2014. Ricard Estruch, expresident Festa Major
2013. Leslie (Los Sírex), cantant
2012. Esteve Camps, expresident Centre Moral i 

president junta Sagrada Família
2011. Laia Ferrer, periodista
2010. Isma Prados, cuiner
2009. Sicus Carbonell, músic
2008. Queco Novell, periodista

Més dones en els últims anys 
del pregó de Festa Major

el Triangle no té un futur consen-
suat i ha enviat una carta al regidor 
per negociar per separat la modifi -
cació del PGM i la peça polèmica en 
qüestió. El PSC defensa l’opció d’ha-

bitatge públic al Triangle i conside-
ra que la reforma és una opció més 
cara. El PP, més taxatiu, argumen-
ta que no comparteix la necessitat 
de conservació de l’illa de cases.•
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L’Any Fabra suma l’Europa 
i la Diada i parla amb el 
Lliure per l’acte de cloenda
El club esportiu acollirà l’exposició itinerant a fi nals de setembre i 
les entitats del G6 faran pivotar l’11 de setembre sobre el lingüista

Albert Balanzà

L ’Any Fabra va començar in-
existent a Gràcia però cada 
setmana que passa s’hi afe-
geixen noves propostes en 
un degoteig que suposa ja 

una quinzena de propostes fins 
al desembre, algunes de les quals 
s’han conegut aquesta setmana en 
el marc de la comissió de cultura 
del districte.

La més articulada prové de la im-
plicació del Club Esportiu Europa, 
que ha acordat amb la direcció ge-
neral de Política Lingüística acollir 
l’exposició itinerant Pompeu Fabra. 
Una llengua completa, que des del 
17 de maig i fi ns al passat diumen-
ge 1 de juliol s’ha pogut veure a 
l’Arts Santa Mònica i que es desple-
garà també a la biblioteca Jaume 
Fuster entre el 3 i el 21 d’octubre. 
Justament abans d’aquest aterrat-
ge de la mostra a la biblioteca de 
la plaça Lesseps, l’Europa planteja 

febrer a Badalona. Si l’estrena va 
ser al lloc on el lingüista va passar 
27 anys de la seva vida, la cloenda 
serà on hi va néixer.

Política Lingüística, en aquest 
sentit, ha explicat que negocia 
amb el Teatre Lliure per organit-
zar aquest acte de cloenda en una 
data que encara balla però que 
s’encabiria entre el 10 i el 14 de 
desembre, si bé hi ha molts dub-
tes. “L’espai té màgia, amb 190 bu-
taques, però hi ha un espectacle 
programat ja que és difícil de des-
muntar i muntar”, avisen els or-
ganitzadors.•

quatre dies d’exposició, de dijous 
a diumenge, per acostar la fi gura 
de Fabra als socis. “Només estem 
pendents del calendari de lliga per 
concretar aquests dies en dos dies 
d’escola de futbol base i dia de par-
tit”, apunten fonts del club.

El col·lectiu d’entitats històri-
ques de Gràcia, l’anomenat G6, que 
aplega la Fundació Festa Major, 
la Federació de Colles de Sant 
Medir, el Centre, el Cercle, l’Orfeó 
Gracienc i Lluïsos, també ha co-
mençat a preparar els actes de la 
Diada de l’11 de setembre amb la 
fi gura de Pompeu Fabra com a eix 
central. Un dels seus portaveus, 
Ramon Botet, així ho ha explicat, 
encara amb poques concrecions, 
en la comissió celebrada dilluns a 
la biblioteca Jaume Fuster.

El que també està en marxa 
és la preparació del gran acte de 
cloenda de l’Any Fabra, que defi -
nitivament es farà a Gràcia amb 
la voluntat de contrapesar la in-
auguració que es va fer el passat 

Fotografi a amb els assistens a la inauguració de la placa a Pompeu Fabra. Foto: Josep M. Contel

Societat

A. B.

La piscina del Parc de la Creueta del Coll estarà tan-
cada tot l’estiu un cop s’ha hagut d’anul·lar defi niti-
vament la previsió d’obertura retardada que es va 

anunciar fa quinze dies per l’aparició de fuites d’aigua 
que no s’han pogut reparar provisionalment. Tot i que 
l’Ajuntament va comunicar la setmana de Sant Joan, 
com sempre, l’inici de les activitats per al 24 de juny i 
fi ns al 8 de setembre, la incidència va obligar a endar-
rerir l’estrena fi ns que dijous passat una revisió i un 
reompliment del llac no va donar els resultats posi-
tius previstos. “Des del primer moment s’ha treballat 
per revisar completament el sistema i reparar les fui-
tes d’aigua de les canonades i del vas que eren visibles. 
Malgrat això, s’ha comprovat que la pèrdua d’aigua se-
gueix, un fet que 
obligarà a aixecar 
tot el terra del vas 
del llac. L’ operació 
podria durar uns 
mesos”, ha apuntat 
l’Ajuntament.

No és la primera 
vegada que la pis-
cina del Parc de la 
Creueta ajorna par-
cialment o total-
ment la tempora-
da de bany; en els últims 15 anys ja ha passat almenys 
quatre vegades. L’any 2003 uns despreniments de ro-
ques a la zona de la pedrera, a prop del monument de 
Chillida, van aconsellar suspendre el bany. El 2004 el 
motiu va ser la rehabilitació integral. L’any passat, fi -
nalment, es va tancar uns dies al principi de la tempo-
rada per l’aparició de vidres al fons del llac. El fet més 
greu segueix sent la caiguda del monument el 1998, 
que va provocar tres ferits.•

La piscina del Parc 
de la Creueta ja no 
obrirà en tot l’estiu
No s’ha pogut reparar la fuita 
d’aigua i l’obra durarà uns mesos

Avís del tancament de la piscina de la Creueta. Foto: A.V.

Política Lingüística 
treballa amb la idea 
de fi xar la cloenda 
entre el 10 i el 14 
de desembre

Només el 2003 i 
el 2004 s’havia 
hagut de tancar la 
temporada de bany 



L’Independent de Gràcia
6 de juliol de 2018

7

Els jardins Menendez y Pelayo, a punt per la seva estrena. Foto: A.V.

A. B.

La Travessera de Dalt culmi-
narà aquest juliol, encara 
sense data defi nitiva però ja 
superada l’última previsió 
fi nal del 30 de juny, amb una 

dècada llarga d’obres que conte-
nien inicialment la L9 i que s’han 
anat completant amb els anys 
amb la cobertura del túnel en-
tre Escorial i Ronda Guinardó, la 
pròpia Travessera de Dalt i els jar-
dins menéndez y Pelayo. Aquests 
últims, amb l’aparcament inclòs 
ja en el seu interior, ha estat l’últi-
ma peça del trencaclosques, amb 
unes obres que es van iniciar el 
març de 2015 amb l’excavació de 
l’aparcament.

Despres d’aquests tres últims 
anys farcits de polèmica entre el 
Districte i els veïns -amb pancartes 
encara penjant dels balcons que 
demanen la dimissió del regidor-, 

Els jardins Menéndez y Pelayo 
s’estrenaran amb petanquers i 
veïns fent pinya pel tancament 
Només l’escomesa elèctrica endarrereix ara per ara l’obertura defi nitiva, que no 
tindrà inauguració amb autoritats per desig exprés de les comunitats de l’entorn

d’uns projectors de llum, la substi-
tució d’una barana i l’alta de l’esco-
mesa de llum”, han apuntat fonts 
municipals.

Però els veïns, i en aquesta últi-
ma reunió també els petanquers, 
no s’han donat per satisfets amb 
les explicacions dels tècnics, ja que 
encara cou el procediment de les 
obres sense comissió de seguiment 
i sense respecte per a la voluntat 
dels veïns pel tancament nocturn 
de l’espai, que fi ns i tot va ser mo-
tiu d’una consulta no vinculant 
que van guanyar els favorables al 
tancament. Ara a aquests postu-
lats protancament també s’hi han 
afegit els petanquers, i el Districte 
demana fer una prova d’un any 
sense tancar. Les comunitats de 
veïns de Mossèn Batlle que tenen 
els balcons de cara als jardins i els 
petanquers també han rebutjat 
l’oferiment del Districte de fer una 
inauguració ofi cial de l’espai amb 
presència d’autoritats.•

les dues parts principals s’han tor-
nar a reunir aquest dimarts per re-
passar els últims detalls abans de 

la retirada de les tanques en els 
propers dies. “L’obra està quasi 
acabada: només falta la instal·lació 

Societat

L’Associació Benestar i 
Desenvolupament, amb 
seu al carrer Quevedo, ha 
iniciat una campanya de 
microfi nançament d’un 
documental sobre el Centre 
d’Atenció i Seguiment a 
les Drogodependències 
Baluard, a Ciutat Vella. 
Baluard, vida más allá de 
las drogas mostra la vida 
del centre d’atenció i 
l’estigma existent vers les 
persones amb addiccions 
al consum de droga, i està 
dirigit per José González 
Morandi, que tanca així 
una trilogia iniciada amb 
Can Tunis i Troll. L’adreça 
per col·laborar-hi és 
https://www.verkami.com/
projects/20812-baluard-el-
documental

L’ABD del carrer 
Quevedo promou 
un documental 
del CAS Baluard

Breus
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Breus

Bofi ll i Gasulla, 
primeres 
incorporacions 
del CN Catalunya

El nou projecte del Tato 
Garcia al CN Catalunya 
comença a agafar 
forma, i en els últims 
dies el club ha anunciat 
la incorporació de dos 
jugadors procedents del 
CE Mediterrani, Yago 
Bofi ll i Miquel Gasulla. 
Bofi ll és un waterpolista 
valencià, amb experiència 
al CN Barcelona, el CN 
Sant Andreu i el ‘Medi’. 
Gasulla ja va jugar al Cata 
les temporades 15/16 i 
16/17 i l’última temporada 
al CE Mediterrani ha 
marcat 10 gols.

Llibert Céspedes 
guanya el bronze 
al campionat 
d’Espanya
L’escaquista del Tres 
Peons, Llibert Céspedes va 
formar part de la selecció 
catalana infantil que va 
aconseguir el tercer lloc 
al campionat d’Espanya 
autonòmic que es va 
disputar a Padrón (La 
Corunya). El gracienc va 
jugar quatre de les sis 
partides i va aconseguir 
dues victòries, unes taules 
i una derrota. La selecció 
catalana va acabar el 
campionat amb 9 punts, 
darrera de la Comunitat 
Valenciana i de Madrid.

Albert Vilardaga
 

Els màxims representants del 
bàsquet femení gracienc seran 
els Lluïsos de Gràcia i el Safa 

Claror que competiran a Primera 
Catalana.  Les de la plaça del Nord 
seguiran dirigides des de la ban-

queta pel Gerard Sánchez, que ha 
renovat la confi ança en sis juga-
dores: Marina Badàs, Èlia Pérez, 
Núria Vinyeta, Laia Burgués, 
Sandra Pérez i Andrea Jiménez, 
a més a més, ha ascendit la Berta 
Fernández, de l’equip júnior, ha 
repescat les exjugadores del club, 
Maria Olives i Berta Villaró i ha in-

corporat a l’Alba Sierra.
El Safa Claror estrena tècnic, 

Dani Perdiguero serà el nou en-
trenador d’un equip on continu-
en sis jugadores respecte a la tem-
porada passada: Elisenda Ferró, 
Carla Muñoz, Irene del Cerro, Júlia 
Ventosa, Sara Jofresa i Núria Susin. 
Perdiguero ha confi at en dues ju-

Lluïsos i el Safa, màxims 
representants femenins
Els dos equips competiran a 1a Catalana, les blaves recuperen 
dos exjugadores importants i el Safa Claror estrena entrenador

Els dos equips ja es van veure les cares la temporada passada. Foto: Cedida

gadores més de la casa per refor-
çar l’equip: Laia Caminal, del sèni-
or B, i Inés Catalán, procedent del 

júnior. Les novetats seran l’exju-
gadora del club, Judit Villalonga, 
i Judit Ortiz, del BBC.•

La Salle Gràcia i el 
Gràcia GC viatgen al 
Campionat d’Espanya
51 gimnastes de la Salle i 18 del Gràcia Gimnàstic Club 
competiran del dia 8 al 15 de juliol a Guadalajara

Albert Vilardaga

Del 8 al 15 de juliol es dis-
puta el Campionat d’Es-
panya de gimnàstica ar-
tística que se celebra al 
Palacio Multiuosos de 

Guadalajara, on Gràcia estarà re-
presentada pels esportistes de La 
Salle Gràcia i el Gràcia Gimnàstic 
Club. La delegació gracienca més 
important serà la de La Salle, amb 
un total de 51 esportistes, totes elles 
femenines, 22 de les quals compe-
tiran en les categories de Base, re-
partides en els grups 3, 4, 5, 6, 7 i 
8, i 29 gimnastes ho faran en la Via 
Olímpica, amb representació als 
grups 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i fi ns i tot el 
grup 10, la màxima categoria a ni-
vell estatal, on les gracienques hi te-
nen representació. Malgrat ser un 
club humil i amb les seves limitaci-
ons, La Salle Gràcia ha tingut tradi-
cionalment gimnastes de molt alt 
nivell, i la principal demostració 
és que avui dia hi ha tres esportis-
tes destacades al club, la Clàudia 
Buxeda, l’Ona Duart i l’Ainhoa 
Martínez, que fi ns i tot competei-
xen amb la selecció espanyola.

El Gràcia Gimnàstic Club partici-
parà al campionat amb un total de 
18 esportistes, en aquest cas seran 
7 noies i 12 nois. Pel que fa a la re-
presentació femenina, competiran 
tres d’elles en categoria Base 2 (Gry 
Thorstensen, Natàlia González i 
Morgana Macedo) i dos en cate-
goria Base 7 (Ainara Garcia i Anna 
Martínez). El Gràcia GC també par-
ticiparà en la Via Olímpica amb la 
Carla Garriga, que ho farà en el VO 

5 i la Elsa Garcia que ho farà en el 
VO 8. En masculí, la competició 
es divideix diferent, entre Nivell i 
Promoció, dos nois competiran al 
N1 (Max Fresnedo i Ricard Martín), 
dos més en N2 (Martí Castillo i 
Oriol Bragulat), tres a l’N3 (Enric 
Beltran, Ferran González i Sergio 
Zabala), i dos més a l’N4 (Guillem 
Soler i Oscar Coromina). El club 
gracienc també tindrà tres repre-
sentants a la categoria de Promoció 
4 (Francesc Vidal, Andreu Grané i 
Eloi Grau).  El GGC també despla-
çarà 6 entrenadors/es amb els seus 
esportistes (Sílvia Puig, Alexandra 
Oliver, Maria José Guirao, Jordi J. 
Pons, Javi Flores i Marta Pla).•

Gimnastes de La Salle Gràcia en una competició recent. Foto: Cedida.

Campionat de Catalunya. El 
passat cap de setmana es va 
disputar a Vic el Campionat 
de Catalunya de Gimnàstica 
Artística i va comptar amb la 
participació de 591 gimnastes, en 
categoria masculina i femenina. 
La Salle Gràcia i el Gràcia 
Gimnàstic Club van ser dos dels 
clubs amb representació.
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Alberto sumarà la novena 
temporada a l’Europa
La primera plantilla tornarà a la feina el 18 de juliol i s’enfrontarà a 
L’Hospi a la primera ronda de la Copa Catalunya el 28 o 29 de juliol

Alberto seguirà sent un dels pilars de la defensa de l’Europa. Foto: À. Garreta.

A. V

El segon capità de l’Europa, 
Alberto González, ha re-
novat el seu contracte per 
una temporada més i se-
guirà defensant la samar-

reta escapulada per novena tem-
porada consecutiva. Alberto ha 
estat un dels pilars de la defensa 
els últims anys, i juntament amb 
el capità Cano han format una pa-
rella de centrals històrica al club. 
El segon capità ha jugat un total 
de 235 partits i 19.649 minuts amb 
la samarreta de l’Europa, és el sisè 
jugador amb més partits ofi cials, 
empatat amb l’històric capità, Àlex 
Delmàs, a qui superarà la tempo-
rada següent i ha marcat un total 
de 12 gols, malgrat jugar de defen-
sa central.

D’altra banda, la primera plan-
tilla escapulada esgota els últims 
dies de vacances i tornarà a la fei-
na el proper dimecres 18 de juli-
ol,  només 10 dies més tard, el cap 
de setmana del 28 i 29 (el dia esta 

per concretar), l’Europa tindrà el 
primer compromís important amb 
la disputa de la primera ronda de 
la Copa Catalunya. El rival serà 
L’Hospitalet, i el partit es jugarà 
a la Feixa Llarga, en terreny visi-
tants pels escapulats. Els prece-
dents contra L’Hospi són, fi ns ara, 
favorables a l’Europa que ha gua-
nyat els tres duels anteriors con-
tra L’Hospi, a la Copa Catalunya. El 

vencedor de l’eliminatòria, que es 
disputarà a partit únic, s’enfronta-
rà al guanyador del partit entre el 
Santboià i el Vilafranca, el cap de 
setmana del 4 i 5 d’agost.

El Prat, l’Ascó, el Gavà o el Lleida 
Esportiu, són els possibles rivals 
de l’Europa, en el cas que els de 
David Vilajoana superin les dues 
primeres rondes, i el partit es dis-
putarà l’11 o 12 d’agost.•

A. V.

Aquesta setmana, l’Europa ha anunciat la crea-
ció d’una nova secció dedicada als esports elec-
trònics. Des del club creuen que cada vegada 
els videojocs estan més presents a la societat, 
i que quan el joc es transforma en competició, 

apareixen els eSports. Per aquest motiu, el club fa una 
aposta per crear el seu propi equip d’esports electrò-
nics al voltant del videojoc FIFA, dins de la modalitat 
de ‘Pro clubs’.

Aquesta modalitat consisteix en partits virtuals, onze 
contra onze, on cada persona controla a un jugador dins 
del camp. El club estarà representat dins del joc amb 

el nom d’Europa eSports 
i vestirà els mateixos co-
lors i un cop fet l’equip, 
competirà a la lliga VFO, 
la més prestigiosa a nivell 
estatal, on també compe-
teixen el Sevilla o l’Espa-
nyol.

El primer capità de 
l’equip escapulat d’eS-
ports serà l’Àlex Beltran 

“Beltry”, un dels jugadors més destacats de la competi-
ció, i la seva mà dreta serà el Roger Just. L’Europa està 
buscant completar l’equip i totes les persones interes-
sades han de posar-se en contacte amb el club i hauran 
de passar dues fases de proves.•

L’Europa estrena 
la secció d’eSports
Àlex Beltran ‘Beltry’ i Roger Just 
seran els capitans de l’equip

L’equip 
competirà 
a la millor 
lliga estatal
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Editorial

Planifi car amb cognoms

Qui més qui menys tots els governs municipals que han passat per 
Gràcia en els últims vint anys –aquesta és la memòria històrica 
més precisa d’aquest setmanari- han tingut la voluntat de planifi -

car. Fins i tot ho ha fet la ciutadania en aquell congrés Gràcia cap al 2000 
l’any 1999, que va conduir a un Pla Estratègic 2001-2010 en el mandat de 
Ferran Mascarell on hi participava gent més enllà del pinyol gracienc com 
en Jordi Sànchez. Del mandat posterior de Ricard Martínez es va escriu-
re sobretot el pla de mobilitat que va donar origen a les superilles que ara 
descobreix Barcelona i també es va pensar una xarxa d’ateneus republi-
cans –aquells que es van tancar i no recuperar, a diferència de les entitats 
històriques- que es va quedar en la recuperació de la Violeta. En el man-
dat de Guillem Espriu es va apostar com ara per l’educació, amb el salt 
endavant de les escoles bressol, 
en un temps on només n’hi ha-
via una, i en el mandat de Maite 
Fandos potser més que la pe-
dra va quedar l’avanç en serveis 
a les persones com el projecte 
Radars. Quina idea força en que-
darà del mandat d’Eloi Badia? 

El Pla d’Equipaments que 
aquesta setmana s’ha presentat, 
malgrat que sigui una vella idea 
reivindicada fi ns a la sacietat per ERC, és una bona pista d’aquesta idea de 
mandat: representació i creixement de la xarxa existent en equipaments 
amb un puntal molt clar en l’educació, canvi sostingut en mobilitat i un 
punt de simbolisme colauista amb els rebatejos d’espais. Amb l’horitzó 
2025 traçat per prioritats en aquells equipaments que haurien d’ajudar a 
pal·liar greus dèfi cits en escoles bressol i serveis per a la gent gran, l’actu-
al govern no trenca motlles ni genera un pla espectacular, però s’assegura 
que el seu pla, guanyi qui guanyi les eleccions següents, serà respectat.•

Abans de Sant Joan la cosa estava animada a Vallcarca, no 
només per la foguera amb les cares dels sospitosos habitu-
als, sinó perquè el senyor Gràcia Morta, un dels molts perfi ls 
de twitter que animen el dia, va pronosticar que Heura Negra 

es presentaria a les eleccions municipals del 2024. La cap de llista seria 
Begoña Gutiérrez Valero, que va ser cap de llista de Podemos per Sevilla 
a les eleccions al Parlament d’Andalusia del 2011 i el 2015 i actualment és 
diputada i secretaria general del partit a Sevilla. Òbviament la imatge es-
tava tunejada... 

El
depen-

dent

Cartes al director

L’incivisme a la 
plaça del Sol 
La nova àrea de jocs de la plaça del Sol, 
anunciada ja fa uns dies i que s’ha inaugu-
rat aquesta setmana, no aporta cap solu-
ció als greus problemes d’incivisme que es 
pateix en aquesta plaça i que els veïns se-
guim denunciant perquè el problema del 
botellot sembla no tenir fi . I una imatge val 
més que mil paraules. A la versió digital 
de l’Independent s’ha pogut veure com la 
nova zona, que pretén aportar nous usos 
a la plaça però que, tal com està dissenya-
da sense cap tanca, no és més que un es-
pai nou i amb “nous alicients” per a tots 
aquells que es dediquen al botellot fi ns a 
altes hores de la matinada. L’incivisme de 
tot plegat en aquesta ciutat és alarmant. 
Ningú respecta res, així que el descans dels 
veïns no els preocuparà mai perquè per a 
ells el seu dret a l’esbarjo i a “l’ús de l’espai 
públic” està per sobre. Però és que aquest 
espai no és només seu, sinó que és de tots. 
I fi ns que no entenguin aquest senzill prin-
cipi de convivència, seguirem patint pro-
blemes de soroll a la Vila de Gràcia.

Núria Gómez

Còmic a Vallcarca 

Em fa molta pena llegir que fi nalment 
Vallcarca no tindrà el museu del còmic que 
les entitats i els veïns venen reclamant des 
de fa anys. Els seus esforços per demostrar 
el llegat patrimonial que ha representat 
el món de la il·lustració al Coll i Vallcarca 
han quedat en no res. Algun dia veurem, 
i potser serà massa tard, que la cultura és 
una prioritat per avançar en el benestar 
dels pobles. 

Víctor R. 

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Els lloguers i preus de venda dels pi-
sos pugen i els bancs tornen a donar 
crèdits de manera que la bombo-

lla immobiliària ens pot tornar a escla-
tar als nassos. Els col·lectius en defen-
sa del dret a l’habitatge (PAH Barcelona, 
Sindicat de Llogaters, Observatori DESC, 
FAVB i l’Assemblea de Barris per un 
Turisme Sostenible, entitats que integren 
el Grup Promotor de la moció Lloguer 
Públic BCN) han impulsat la proposta 
que la Comissió d’Ecologia, Urbanisme 

i Mobilitat de l’Ajuntament va aprovar, 
perquè l’ordenança municipal en les lli-
cències d’obres, superiors a 600m2, en la 
construcció de nous edifi cis d’habitatges 
i en les rehabilitacions de blocs d’habi-
tatges per part de promotors privats, es 
reservi un 30% per habitatge social. Això 
ja es fa a París, Berlín o Viena i és clau 
per augmentar el parc d’habitatge soci-
al a Barcelona, del tot insufi cient. Moltes 
persones viuen angoixades pel perill de 
desnonament i no fa gaire vam saber del 
suïcidi d’un veí de Cornellà. Cal pres-
sió veïnal per guanyar el pols als lobbies 
immobiliaris i perquè els grups polítics 
garanteixin el dret a l’habitatge ara. La 
patronal de les constructores privades ha 
d’acceptar canvis que limitin els seus be-
nefi cis a favor de la col·lectivitat. Cal que 
hi hagi vivendes socials sufi cients a tots 
els districtes de la ciutat. A tots!•

Habitatge social

Cal fer pressió 
veïnal per guanyar 
el pols als lobbies 
immobiliaris

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

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

de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Què en 
penseu 
dels 
habitatges i 
equipaments 
okupat al 
districte?  Maite Ferrer  

veïna

Aquesta no és la Gràcia on he viscut 
tota la vida. Si els okupes fossin nets 
i es comportessin, endavant. Espais 
així només acumulen brutícia. Ara 
la porta de casa està pintada i no he 
fet res. Tothom ha de treballar i pa-
gar el lloguer. Si okupen espais amb 
propie tari, com se’ls fa fora?

David Guizy 
cuiner

Crec que és un tema ambigu i s’hau-
ria de determinar en funció del cas 
concret. El moviment okupa no 
s’hauria de generalitzar sinó que 
opino que es tracta de casos con-
crets basats en característiques to-
talment diferents. 

Julie Mora 
periodista

M’agrada el moviment okupa per-
què no s’ha arribat a evaporar amb 
tota l’especulació i em sembla genial 
que la gent ocupi. Ara, crec que aca-
ba sent un simple canvi de propie-
tat. Aquests deixen de ser un projec-
te social per passar a ser una “cosa 
privada” en mans d’uns quants.

Oriol Samarach 
estudiant

No estic d’acord amb el tancament 
d’aquest tipus d’espais. Crec que fan 
una labor social que no la cobreix cap 
altre tipus d’oferta pública. L’únic 
que s’aconsegueix fent-los fora és 
jugar al servei de les persones que 
especulen amb els locals okupats. 
S’estan carregant teixit associatiu.per Laura Roig

L’actual govern no 
trenca motlles però 
s’assegura que el seu 
pla serà respectat
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150 anys de El Centre 
Moral, memòria de barri 

En aquests temps en que tot passa ràpidament, gaire-
bé sense adonar-nos-en, fa goig comprovar que en els 
nostres carrers graciencs hi resten entitats centenà-

ries que preserven la memòria històrica del barri, de la 
cultura del país, que han fet una bona feina educativa, 
que s’han adaptat als nous temps i a les noves costums 
mirant cap al futur, sense perdre aquelles arrels que al 
llarg dels anys les han mantingut fermes i les han con-
vertit en referents per a moltíssimes famílies, que n’han 
format part.

Quan vaig conèixer el Centre Moral de Gràcia, jo era 
una adolescent que s’apuntava a tots els concursos que 
sortien en premsa i oferien algún obsequi llaminer. Un 
dia vaig rebre una carta anunciant-me que havia gua-
nyat un premi, una joguina que em feia molta il-lusió. 
L’entrega del preuat regal es faria a una entitat situada al 
carrer Ros de Olano, que es deia Centre Moral i Instructiu 
de Gràcia. Hi vaig anar acompanyada de la mare i recor-
do que ens van oferir la pel-lícula Los niños cantores de 
Viena. Després va venir el moment emocionant de pujar a 
l’escenari, de recollir el premi i de rebre els aplaudiments 
del públic, que omplia la sala de gom a gom.

Qui m’havia de dir que molts anys després, com a  sò-
cia de l’entitat rebria la proposta de coordinar la organit-
zació dels actes de celebració del 150è. aniversari, encàr-
rec que vaig acollir amb tota l’emoció i la responsabilitat 
que es mereix un esdeveniment tant important.

Hem començat a preparar un calendari d’activitats 
prou engrescadores, que es desenvoluparan al llarg del 
2019, perque tant les persones sòcies actuals de l’entitat 
com aquelles que actualment no en formen part però que 
hi han tingut un vincle en algún moment, s’ho passin bé. 

És el moment també de fer memòria, de recuperar do-
cumentació, de retrobar-se amb socis i sòcies, de fer crèi-
xer el teixit social actual, d’obrir les portes a noves pro-
postes i de valorar la feina que ha fet tanta gent que ha 
passat per les Juntes Directives, per les seccions i per les 

activitats ,  donant les gràcies a tothom per haver fet pos-
sible arribar a aquesta celebració.  

Desitgem que aquesta oportunitat serveixi també per 
saludar personalment a totes aquelles persones de Gràcia 
que no han trepitjat mai El Centre, de manera que convi-
dem a veíns i veïnes a compartir amb nosaltres totes les 
activitats que anirem organitzant i que podreu seguir a la 
nostra web : www.http://elcentregracia.cat/•

Josefi na Altès, coordinadora dels actes de celebració del 150è aniversari  

La històrica entitat, a Ros de Olano 9, prepara les celebracions pel 2019 

És el moment de fer memòria, 
de recuperar documentació, de 
retrobar-se amb socis i sòcies, de 
fer créixer el teixit social actual, 
d’obrir les portes a noves propostes

El
bloc

Orsai

Albert Vilardaga

Dimecres em vaig despertar amb la 
notícia que el periodista Joaquim 
Maria Puyal ha decidit no retrans-

metre els partits del Barça la temporada 
vinent. Una notícia que em va sorpren-
dre, crec que no conec cap periodista 
esportiu que hagi estat 50 anys fent la 
mateixa feina. Les reaccions no es van 
fer esperar, el sobrenom de ‘mestre’ ha el 
més utilitzat per referir-se al Puyal i tot-
hom qui ha treballat amb ell s’ha desfet 
en elogis. 

Avui dia, el que més em crida l’aten-
ció de tots aquests anys ha estat el seu ús 
particular de la llengua catalana, “entre 
la creativitat i l’adequació”, reconeix ell 
mateix, la qual cosa ha permès norma-
litzar expressions com l’orsai, de l’anglès 

off side, per referir-se al fora de joc, una 
expressió que ja podem trobar al dicci-
onari, o fl equit, una traducció al català 
de l’expressió anglesa de falta, free kick. 
Com qualsevol locutor, també ha aconse-
guit expressions pròpies, que d’una ma-
nera o altra han passat a formar part de 
la història de la ràdio esportiva en català:  
“Urruti, t’estimo!”, “Pizzi, ¡sos macanu-
do!” o “Ara ja em puc morir!”, són algu-
nes de les expressions que més recordo i 
deixa com a llegat el ‘mestre’.

Però si a algun lloc em transporta el 
Puyal és a la infància, en el moment on a 
casa no es podien veure tots els partits i 
encara no tenia l’edat de baixar al bar a 
veure’l amb els amics, o també al cotxe, 
quan el partit del Barça coincidia amb 
la tornada del cap de setmana. Recordo 
imaginar-me el partit, on estava la pi-
lota en el terreny de joc i el que estava 
passant en cada moment. Ara ha decidit 
abandonar un model d’èxit per reorien-
tar la seva activitat professional, una de-
cisió valenta i a l’abast de molt pocs, veu-
rem quin futur li depara al ‘mestre’. •

“Urruti, t’estimo!” o 
“Ara ja em puc morir!”, 
són expressions que 
deixa com a llegat 
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La 
setmana

Gentrifi cació a la Vila

Carina Bellver

Primer ens vam haver d’empassar la 
Persita i el seu “estimar Barcelona és 
compartir-la al món” i ara no hi ha 

nit que t’asseguis al sofà, engeguis TV3 i 
no surti el Katalonski, en plena tempora-
da vacacional, per vendre’t les meravelles 
de posar el teu pis a Airbnb. Per a qui no 
ho sàpiga, Katalonski és el músic islandès 
Halldór Már viatjant pel món en busca 
de gent “que no és catalana però que ha 
après el català i als quals aquesta decisió 
els ha canviat la vida”. I els seus anuncis 
d’Airbnb són tota una bufetada, que aus-
picia la nostra televisió pública, per a tots 
aquells farts i preocupats pels efectes de 
la turistifi cació de la ciutat: lloguers dis-
parats, augment del nombre de desnona-
ments i gentrifi cació dels barris. 

La campanya va forta, amb capítols 
promocionals específi cs dels barris més 
turístics, en una ciutat que li ha declarat 
la guerra als pisos il·legals que promou 
aquesta plataforma. I, concretament, 
l’espot que li dediquen a la Vila de Gràcia 
és, directament, per vomitar. 

La història és més o menys la se-
güent: el Katalonski truca a la porta d’un 
pis gracienc. Hi apareix el Pierre, que 
el convida a treure’s les sabates abans 
d’entrar i que engega una conversa que 
gira a l’entorn dels motius positius i em-
pàtics que el porten a llogar casa seva, 
mentre se’ls veu a tots dos fent el guiri 
pels racons graciencs més ‘tipicoides’:  
l’Abaceria, la plaça de la Vila, el carrer 
Torrijos amb la Virreina al fons… Però 
la cirereta del pastís arriba quan l’amfi -
trió assegura donar part dels calers del 
lloguer a diverses organitzacions benè-
fi ques… ¡OH MY GOD! calia arribar a 
aquest punt de demagògia?•

Opinió convidadaOpinió convidada
Toni Ribas, coordinador de l’Eix d’Ecologia de 
Barcelona En Comú i veï del barri de Gràcia

Bicis i gossos

Aquests són els dos temes recurrents als Consells de 
Barri de Barcelona i a les trobades amb l’alcaldes-
sa que tenen lloc cada dos divendres. La ciutadania 
es queixa del comportament dels ciclistes en alguns 
casos, de l’excés de carrils bici en d’altres, i de la 

brutícia al carrer en forma d’excrements animals, i deman-
da del Consistori actuacions fermes per reduir o eliminar 
aquests problemes de convivència i ús de l’espai públic. Hom 
podria pensar que són preocupacions menors comparades 
amb la manca d’habitatge, la gentrifi cació, la pobresa energè-
tica, el turisme massiu, la contaminació o qualsevol altre rep-
te important de la nostra ciutat. Però aquestes són les més 
esmentades per les persones que s’acosten als espais partici-
patius perquè són les que els afecten de forma quotidiana.

Però, són problemes atribuïbles a una mala gestió munici-
pal? Pot l’Ajuntament fer més?

Comencem per les bicis. L’actual govern ha fet una clara 
aposta per la mobilitat sostenible i s’ha proposat triplicar la 
xarxa de carrils bici al fi nal de legislatura. Aquesta iniciati-
va ve fonamentada per dos factors: la necessitat de reduir la 
contaminació atmosfèrica que pateix la ciutat de forma es-
tructural i que provoca de forma directa o indirecta prop de 
700 morts anuals, i l’augment progressiu dels desplaçaments 
en bicicleta, que el 2015 ja eren de 145.000 diaris.

La creació de més carrils bici ha permès ‘baixar’ més bici-
cletes a la calçada, però en aquelles zones on encara no n’hi 
ha, els ciclistes continuen anant per la vorera, primera de les 
queixes recurrents. Paradoxalment la solució a aquesta quei-
xa genera automàticament la segona: es treu espai als cotxes 
per posar carrils bici, i per tant al ciutadà li costa més apar-
car el seu vehicle al carrer.

Ens trobem doncs en una situació en què, per donar so-
lució a ambdues queixes, s’haurien de prohibir les bicicle-
tes. Però resulta que cada cop més gent opta per aquest mit-
jà de transport ràpid, saludable, net i econòmic, i que totes 
les grans ciutats europees n’impulsen el seu ús. Preferim ‘la 
molèstia’ de les bicis o les ‘comoditats’ infi nites del cotxe i 
la moto? Volem que tots els ciclistes esdevinguin conduc-
tors de vehicles de combustió? Potser que refl exionem. La 
darrera queixa, aquesta més raonable, és sobre el compor-
tament d’alguns ciclistes, que circulen per on no hauríen, no 
respecten els semàfors i van ‘a tota velocitat’ sense respectar 
els vianants. Aquí es demana fer complir la normativa i apli-
car més sancions. Ja hem dit abans que el nombre de des-
plaçaments diaris en bicicleta és de 145.000, mentre que el 
nombre d’efectius de la Guàrdia Urbana és de 2.746 (268 a la 
divisió de trànsit). Les xifres evidencien la poca capacitat de 
la Guàrdia Urbana (que té moltes altres responsabilitats) per 
vigilar i sancionar no només als ciclistes, sinó a tota la res-
ta de conductors imprudents que circulen per la ciutat. Tot 
i això, el 2017 van augmentar un 33% les sancions a ciclistes. 
Però la política de sancions sovint és mal rebuda per la po-
blació, que gairebé sempre acusa l’administració d’afany re-
captatori. Una altra contradicció.

Per a mi, el fons del problema és la manca de cultura per 
compartir l’espai públic. Tenim la tendència a pensar que 
el carrer és tot nostre, i ens comportem en consonància. 
Aquesta cultura d’apropiació de l’espai públic es manifes-
ta de diferents maneres: aparcaments ‘només són 5 minuts’ 
a sobre la vorera, vehicles de serveis aparcats al carril bici, 
ocupació de les places per fer botellot, terrasses de bar que 
ultrapassen el seu límit establert, etc.

La bicicleta és un element relativament nou a la ciutat, i 
molta gent no s’ha acostumat a conviure amb ella, mentre 
que la convivència amb cotxes i motos està totalment as-
sumida. Però les bicis no fan soroll ni comparteixen carrils 
amb els vehicles motoritzats, així que s’han convertit en el 
blanc de les ires ciutadanes. El vianant es queixa amb raó, 
però és el primer a travessar carrers fora dels passos de via-
nants, amb el semàfor en vermell, o en envair els carrils bicis 
mentre passeja el gos. Si un no respecta les normes de convi-
vència, difícilment podrà exigir als altres que les compleixin. 
I a Barcelona molt poca gent respecta les normes.

I arribem per fi  al confl icte caní. L’Ajuntament va publi-
car recentment un estudi dels carrers més bruts de la ciutat, 
i resulta que la meitat d’ells era per excrements de gos. La 
queixa està molt fonamentada, però, què fa i què més pot fer 
l’Ajuntament al respecte? Barcelona pateix una alta densi-
tat de població, i d’animals de companyia. En un espai d’uns 
100 Km2 hi ha 150.000 gossos (1.500 per km2). A Madrid, per 
exemple, n’hi ha 208.000 en 600 km2  (346 per km2).

Segons dades de l’Ajuntament, el nombre d’àrees d’esbarjo 
de gossos (AEG) per cada 100.000 habitants és dels més ele-
vats del món. Malgrat això, l’Ajuntament en continua imple-
mentant de noves per pal·liar el problema i ha publicat a la 
web  un mapa de les zones d’esbarjo. 

Per què no s’utilitzen? Potser cal tornar a posar el focus 
en el civisme. Vistes les dades, un cop més ens trobem que al-
guns propietaris d’animals no segueixen la normativa i no re-
cullen les deposicions, i els és absolutament igual deixar l’es-
pai públic brut, en un altre cas de poca cultura del be comú.

Facin el que facin les administracions, sempre hi ha algú 
que es queixa perquè té una visió individual  del problema 
i de la solució. Les administracions busquen solucions col-
lectives als problemes, amb el que mai queda tothom satis-
fet.  Així doncs, l’ajuntament pot fer més actuacions però 
els problemes i les queixes persistiran mentre la ciutadania 
no passi a pensar i actuar en clau col·lectiva, respectant les 
ordenances i normatives i sobre tot els drets de la resta de 
conciutadans.•

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

L’espot d’Airbnb 
dedicat a la Vila de 
Gràcia és, directament, 
per vomitar

Tenim la tendència a pensar 
que el carrer és tot nostre, i ens 
comportem en consonància
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Exposicions
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)

Fins al 28 de juliol
Exposició Quadres impressionistes, de 
David Márquez. El jove pintor gracienc 
exposa un conjunt de treballs infl uenciats 
per l’impressionisme. Resulta un home-
natge a Van Gogh alhora que mostren la 
seva visió personal.
Centre Cívic El Coll - La Burguera (L’Aldea, 
15)

Fins al 31 de juliol
Exposició Col•lectiva d’estiu 2018. La 
mostra d’enguany commemora el 15è ani-
versari de la galeria. En aquesta hi parti-
cipen 21 artistes, la majoria dels quals han 
col·laborat amb la galeria durant aquests 
anys. 
Espai B (Torrent de l’Olla, 158)

Actes
Divendres 6 de juliol
Taula rodona: Feminismes, cap on anem? 
Amb Voces Gitanas, Agitació Feministe 
KNY, Círculo de Lilith (Valparaiso, Xile) 
i membres de la campanya 8 Mil Motius. 
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a 
les 18h.

Activitats infantils: Jocs de taula i Jocs 
tradicionals d’estiu dins el programa 
Juguem a les Places. 
Plaça del Diamant, a les 18h. 

Activitats infantils: Gimcana esportiva 
dins el programa Patis escolars oberts al 
barri. 
Escola Montseny (Torrent del Remei 
2-10), a les 18h.

Activitats: Firafest 2018, festa de l’estiu de 
la fundació Joia. 
Plaça de la Sedeta (Sicília, 321), a les 17h.

Activitats: Slakline i malabars + PIJ fres-
ca II. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17.30h.

Concert: Los Eléctricos. Dins el cicle con-

certs de primavera i estiu. 
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les 
22h

Concert: Evocacions del Jamboree i La 
Cova del Drac. Comprès dins el cicle 
“Modernisme, jazz, Barcelona”.
Museu d’Història de Barcelona – Park 
Güell Casa del Guarda (Olot, 7), a les 22h
                  
Dissabte 7 de juliol
Activitats diverses: Àrea Pulp. Festival per 
dedicat al món pulp. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 10h

Taller: Liquats casolans. 
Mercat de l’Estrella (Pi i Margall 73-75), a 
les 11h

Xerrada: ‘Qüestions latents. La fi loso-
fi a de Sèneca’, a càrrec d’Alfredo Díez 
Merino. 
Biblioteca Jaume Fuster (Lesseps), a les 
12h.

Taller: Cuidados de perros y gatos.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a 
les 18h

Concert: P.ART.Y la gran jam músico-po-
ètica. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 20.30h.

Espectacle: Riure és viure. 
Teatreneu (Terol, 26), a les 21.15h.

Diumenge 8 de juliol
Espectacle: Festival de Varietés. A càrrec 
del grup de Teatre Dinàmics.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les 
18h.

Jornada al carrer: El Banc a la plaça. 
Activitats diverses organitzades pel Banc 
Expropiat. 
Plaça John Lennon, a les 12h

Ballada Swing a càrrec de BCNswing. 
Plaça de la Sedeta, a les 12h

Espectacle: Là, a càrrec de la compa-
nyia Baró devel. Comprès dins el festival 
Grec’18. 
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18h 
Dilluns i dimarts a les 20.30h 

Dilluns 9 de juliol
Activitats infantils: Taller de jocs caça-bo-
les dins el programa Juguem a les Places. 
Plaça de la Revolució, a les 18h 

Taller: Cartelleria. 
Ca La Trava (Travessera de Gràcia, 154), a 
les 18.30h

Espectacles: inici del nunOFF, festival de 
creació emergent. 
Claustre de l’Oratori de Sant Felip Neri 
(Sol, 8), a les 21h

Dimarts 10 de juliol
Activitats en familia: Risoteràpia.
Centre per a famílies amb fi lls i fi lles ado-
lescents (Sant Antoni Maria Claret 64-78), 
a les 18h

Taller infantil: De vacances! Recicla la 
teva imaginació.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18h

Dimecres 11 de juliol
Xerrada: ‘La comunicació internacional 
i l’esperanto’. Debat sobre els avantatges 
d’una llengua planifi cada neutral. 
Bibl. Jaume Fuster (Lesseps), a les 18h

Activitats infantils: Taller de circ dins el 
programa Juguem a les Places. 
Plaça de la Virreina, a les 18h 

Taula rodona: Polítiques alternatives o 
alternatives polítiques. Inclosa dins el ci-
cle ‘Dimecres per la llibertat’. 
Taula d’entitats de Gràcia (Plaça del 
nord), a les 19h

Visita: Barcelona 1902: urbanitzar la 
muntanya pelada. Itinerari pel Park Güell 
on s´explica el procés de construcció i for-
malització del parc. 

Museu d’Història de Barcelona – Park 
Güell Casa del Guarda (Olot, 7), a les 19h

Dijous 12 de juliol
Taller infantil: Un paisatge submarí. 
Biblioteca Cot i Miralpeix (Pg. Vall d’He-
bron 65-69), a les 18h

Activitats infantils: Siluetes i diversitat 
dins el programa Juguem a les Places. 
Plaça del Sol, a les 18h

Sopar: Kate tempest. Projecció: let them 
eat caos.  
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 20h 

Open Mic Poe(Tic). Especial estiu. 
Presentat per Ignacion Lirio. 
Espai POE(Tic) (Secretari Coloma, 42), a 
les 21h

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

Torna el NunOFF, el festival d’arts escèniques
NunOFF, el festival de creació contemporània, arriba enguany a la seva 
desena edició. La mostra, que comença el 9 de juliol i acaba el dissabte 
14, serà dins el claustre de l’Oratori de Sant Felip Neri i oferirà diversos 
espectacles de nova creació. Aquests formen part de diverses disciplines 
artístiques com la dansa, la música, el teatre o el circ, entre d’altres. Així, 
un dels objectius del festival és donar visibilitat a les propostes d’artistes 
emergents i crear un ambient de comoditat i col·laboració entre membres 
del sector.  La programació completa està disponible a la web del nunOFF.

NunOFF. Del 9 al 14 de juliol al claustre de l’Oratori de Sant Felip Neri (Sol, 8)

Divendres 6 de juliol Divendres 1 de juny
Concert: Cultura popular als Ateneus.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h

Espectacle: Don’t try, a càrrec de 
Sotacabina Teatre. 
Lluïsos de Gràcia (Plaça del Nord 7-10), 
a les 21h

Dissabte 7 de juliol
Jornada comunitària de manteniment. 
A càrrec de l’equip de l’Aula Ambiental 
Bosc Turull. Es realitzaran tasques de 
reg, instal·lació de trampes de feromones 
per combatre la processionària i altres 
accions per adequar el bosc a l’arribada 
de l’estiu. Inscripcions a aula@bosctu-
rull.cat o al 932133945.
Bosc Turull (Passeig Turull, 2), d’11 a 14h

Dimecres 11 de juliol Dive
Cinema a la fresca: La Caperucita Roja ¿a 
quién tienes miedo? 

El Centre (Ros de Olano, 9), a les 21h

Divendres 13 de juliol
Dins del cicle Música als Parcs. Actuació 
musical a càrrec del Cor Vadegospel 
(Lluïsos de Gràcia). Organitza Parcs i 
Jardins de Barcelona.
Parc de la Creueta, a les 21 h

Del 2 al 13 de juliol
Cursos intensius: iniciació a la dansa 
contemporània i Contact Improvisació. 
tragantDansa (Reig i Bonet, 23, baixos)

Recomanem
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Breus

El duet Sonall 
presenta a 
Badabadoc nou 
disc per a nadons

S.M.

El grup format per les mes-
tres i músiques Marta 
Casals i Gemma Rafecas 

presentarà aquest diumenge a 
Badabadoc el seu primer treball 
discogràfi c Sonall, música per a 
nadons, un projecte de compo-
sicions pròpies que té darrera 
un llarg recorregut amb la fi na-
litat d’oferir un apropament al 
món sonor a la sensibilització 
musical als més petits i les se-
ves famílies. “Està pensant per 
a infants de 0 a 6 anys”, explica 
Gemma Casals. “Teníem moltes 
ganes de grabar les cançons fe-
tes per nosaltres després d’uns 
primers anys oferint cursos i 
tallers de música per a nadons”, 
L’espectacle de presentació, a 
les 12h a la sala de Quevedo 36, 
explicarà la història de la seva 
protagonista, la Girafa, que farà 
viatjar els infants a través de 
l’imaginari dels animals amb 
diferents cançons.•

La Fontana 
acull dissabte 
un festival 
dedicat al ‘pulp’
L’Espai Jove la Fontana 
acollirà dissabte un festival 
dedicat al pulp, un gènere 
que recupera seguidors. 
La jornada arrencarà a 
les 10 h i comptarà amb 
una trentena de parades 
amb editorials, autors, 
il·lustradors, clubs de rol o 
botigues de jocs. També es 
podrà veure una exposició 
sobre Francesc Caudet, 
autor català de pulp que 
va publicar més de 1.500 
llibres.

Silvia Manzanera

Gairebé a tres mesos i mig 
de la tercera edició i a 
falta de concretar els de-
talls, Gràcia Llegeix ja té 
clars els principals eixos 

i espais que marcaran l’esdeveni-
ment, enguany sense cap subven-
ció. Serà un festival de la lectura 
low cost però que mantindrà els 
objectius i la qualitat amb què va 
néixer al 2016 per apropar als lec-
tors de Gràcia i de Barcelona la li-
teratura. Pompeu Fabra i Manuel 
de Pedrolo seran els progatonistes 
d’un cartell que tindrà com a prin-
cipals espais la plaça de la Vila, la 
biblioteca Vila de Gràcia i la llibre-
ria La Memòria, en un intent de se-
guir sumant espais púbics i privats.

Novament, l’Associació de llibre-
ters dóna suport a Gràcia Llegeix 
amb una fira que tindrà lloc a la 
plaça de la Vila dissabte 20 d’octu-
bre. Al matí els organitzadors pro-
posen una activitat que gira entorn 
Pompeu Fabra i que comptarà amb 
la col·laboració de diferents entitats 
culturals del districte. “La idea és 
que vinguin a salvar una paraula 
i que els infants la dibuixin o re-
presentin com vulguin el concep-
te i després ja veurem què es pot 
fer amb aquest material”, explica 

Pedrolo i Fabra 
centren el programa 
del proper Gràcia 
Llegeix a l’octubre
La biblioteca Vila de Gràcia, la llibreria La Memòria i la 
Fira de Llibreters, principals aliats de l’esdeveniment

La Fira dels Llibreters a la plaça de la Vila s’alia de nou amb Gràcia Llegeix . Foto: S.M.

Sebastià Bennasar, un dels impul-
sors de Gràcia Llegeix. El cartell 
també inclou una conferència a la 
biblioteca Vila de Gràcia centra-
da en l’obra de Manuel de Pedrolo 
Temps obert, una ambiciosa sèrie 
literària que arrenca amb cada 
una de les onze novel·les que la 
conformen partint de les possibi-
litats derivades d’un bombardeig 
al carrer Banyoles. La Memòria 
acollirà les diferents ponències del 
festival la tarda de dissabte, una 
d’elles amb l’editorial especialitza-
da en Barcelona Comanegra com 
a protagonista i una taula rodo-
na també amb Pedrolo com a eix 
central, aquesta vegada sobre “as-
pectes més opulars” de l’autor de 
Mecanoscrit del segon origen. 

Enguany per motius de pressu-
post (s’ha quedat sense el seu prin-
cipal patrocinador), el festival no 
comptarà amb autors vinguts de 
fora de Barcelona o Catalunya.• 

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Ant-Man y la Avispa. Dv, ds, dg, 

dl, dm i dc, 16.05, 19.05 i 22.05.
• Whitney. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 

20 i 22.15.
• Colmillo Blanco. Dv, ds, dg, dl, 

dm i dc, 16.05.
• El malvado zorro feroz. Dv, ds, 

dg, dl, dm i dc, 18.
• Con amor, Simon. Dv, ds, dg, dl, 

dm i dc, 20.
• Han Solo: Una historia de Star 

Wars. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 16, 
19 i 22.

• Tully. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 
18.05.

• En la playa de Chesil. Dv, ds, dg, 
dl, dm i dc, 15.50 i 20.05.

• Campeones. Dv, ds, dg, dl, dm i 

dc, 22.20.
• Casi 40. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 

16, 18.05, 20.20 i 22.15.
• Ocean’s 8. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 

16.05, 19.10 i 22.20.
• Sicario: El día del soldado. 16.15, 

19.10 i 22.05.
• Tully. 22.25.
• Luis y los alienígenas. Dv, ds, 

dg, dl, dm i dc, 15.55 i 18.
• Jurassic World: El Reino caído. 

16.10, 19.10 i 22.10.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Luis i els alienígenes. Dv, ds, dg, 

dl, dm i dc, 17.
• Braguino. Dl i dm, 21. Dc i dj, 22.
• Jean François i el sentit de la 

vida, Dv, dg i dc, 16, 18, 20 i 22. 
Ds i dj, 16, 18 i 22. Dl, 18 i 20. Dm, 
16, 18 i 20. 

• Formentera Lady. Dv, 16, 18 i 22. 
Ds i dc, 16, 18, 20 i 22. Dl, dm i dj, 
16, 18 i 20. Dl, 18 i 20.

• Petitet. Dl i dm, 19.
• A fathers will (casa Àsia) Cicle 

Àsia Central.  Ds, 20.
• Muse: drones world tour. Dj, 21.
• Sanju. Dv i ds, 18.30 i 22.30. Dl, 

18.30.
• La cifra negra de la vio-

lencia policial (Amnistia 
Internacional, entrada gratui-
ta). Dj, 19. 

 
Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 

933487748 cinemestexas.cat]
• SALA 1: Tots els diners del món. 

18 i 20.15. Estiu 1993. 16 i 22.30 
• SALA 2: Capità fantàstic. 15.50 

i 20.15. El castell de vidre. 18 i 
22.30. 

• SALA 3: Roby, Toby i el viat-
ge fantàstic. 16. The Florida 
Project. 18, 20.10 i 22.15. 

• SALA 4: Thi Mai, rumbo a 
Vietnam. 16, 18 i 20. Una mujer 
fantástica. 22.

Verdi. Verdi, 32. 
• Ocean’s 8. 16, 18.05, 20.10 i 22.15
• El repostero de Berlín. 16 i 19.50.
• Jean-François i el sentit de la 

vida. 18.05 i 22.
• Jurassic World: el reino caído. 

Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 19.45 i 22. 
Dj, 22.

• Nos vemos allá arriba. Dv, ds, 
dg, dl, dm i dc, 16, 20.05 i 22.15. 
Dj, 16 i 20.05.

• Los perros. 18.15.
• Formentera Lady. Dv, ds, dg, dl 

i dc, 16.10, 18, 20.20 i 22.20. Dc, 
16.10, 20.20 i 22.20. Dj, 16.10, 18 
i 22.20.

• El hombre que mató a Don 
Quijote. 16. 

• 78/52 La escena que cambió el 
cine. 18.30.

• Caras y lugares. Dj, 22.20.
• Fanny y Alexander. Dj, 20.15.
• L’Accademia Carrara, Il Museo 

Riscoperto. Dm, 18.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Hereditary. 17.50, 19.40 i 22.05.
• Sácame de dudas. 16.10, 18.10, 

20.10 i 22.05.
• Tully. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 16, 

20.15 i 22.05. Dj, 201.5 i 22.05.
• Marguerite Duras, París 1944. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.
• Caras y lugares. Dv, ds, dg, dl, 

dm i dc, 18.25.
• En tiempos de luz menguante. 

Dv, ds, dg, dl i dc, 20.15.
• El orden divino. Dv, ds, dg, dl, 

dm i dc, 22.10.
• El mejor verano de mi vida. Dm 

(preestrena), 20.15. Dj, 16, 18.25, 
20.15 i 22.05. 

• L’Accademia Carrara, Il Museo 
Riscoperto (documental). Dm, 
11.30.

• El malvado zorro feroz. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc i dj, 16.30.

• La malvada guineu ferotge. 
18.05.

‘La plaça del Diamant’ i les 
idees futures. Gràcia Llegeix, que 
celebrarà la tercera edició el 19 i 20 
d’octubre, ha deixat algunes propostes 
d’activitat per a futures edicions, 
“quan l’estrutura del festival es faci 
una mica més gran”. Una d’elles és 
la lectura col·lectiva de la Plaça del 
Diamant en el seu emplaçament real. 

“Serà un festival 
‘low cost’ amb més 
presència d’autors 
locals”, explica 
Sebastià Bennasar
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Silvia Manzanera

A questa setmana s’ha 
aconseguit el finança-
ment per portar a ter-
me la realització del do-
cumental Generació B. 

Els últims còmics de Bruguera, una 
proposta que pretén homenatjar 
la tercera generació de dibuixants 
i guionistes de l’anomenada Escola 
Bruguera (Jaume Rovira, els ger-
mans Fresno, Miguel Francisco, 
Joan March, Juan Manuel Muñoz, 
Jesús de Cos, Nicolás, Andreu 
Martín, Ramon Casanyes, Efepe, 
...). També es vol recordar el tan-
cament de l’editorial a mitjans dels 
anys 80 i el traspàs de diversos au-
tors a Ediciones B, on van comen-
çar a treballar una nova fornada 
de dibuixants com Maikel, Joaquin 
Cera, Marc, Joan Carles Ramis o 
Esegé, sense oblidar “la genialitat 
de Vázquez, l’enginyós Jan o del 
mateix mestre Ibáñez”, com han 
explicat els impulsors del projec-
te a Verkami, des d’on han recollit 
7.643 euros.

El documental pretén ser dinà-
mic i divertit així que la durada no 
superarà l’hora. Els seus creadors 
ja han aconseguit entrevistar bona 
part dels autors que sortiran a la 
pel·lícula, tot i que també hi hau-
rà espai per als que han mort re-
centment. El DVD també compta-
rà amb nombrosos extres, com ara 
la conferència que va fer Ibáñez al 
passat Saló del Còmic o entrevis-
tes ampliades. Darrere del projec-
te està José Guerrero, autor del 
documental El Arte de Vampirela. 
“Aquest nou documental és pot-
ser el més personal i un dels més 
importants des del punt de vista 
emocional i nostàlgic”, assegura 
Guerrero. L’equip també comp-
ta amb Quique Lozano i Norman 
Llorente. Per a molts infants de la 
dècada dels 70 i 80, els tebeos de 

Bruguera van representar el pri-
mer contacte amb la lectura i va 
ser una bona manera d’expandir la 
seva imaginació en un divertit uni-
vers de personatges que formen 
part de la cultura popular. El fi lm 
també recolllirà el testimoni d’ar-
tistes i dibuixants actuals, que par-
len de la infl uència que la famosa 
editorial del gat negre va exercir 
sobre ells. El centre cívic del Coll 
-La Bruguera no està al marge del 
projecte i també hi col·laborarà. De 
fet, un dels entrevistats serà el di-
rector de l’equipament, Xavi 
Franch, que proposarà 
com a entrevistats a d’al-
tres treballadors que van 
viure la darrera etapa de 
l’editorial perquè aportin el seu 
punt de vista d’una història que 
encara és viva.•

Un documental homenatjarà els 
últims dibuixants de Bruguera
El projecte, dirigit per l’autor de ‘El Arte de Vampirela’ José Guerrero, ja ha 
superat l’etapa de recaptació de fons amb una campanya de micromecenatge

El DVD recollirà el tancament de 
l’editorial a mitjans dels anys 80 i el 
traspàs de diversos autors a Ediciones B El projecte de recuperació de la memòria històrica que el centre 

cívic impulsa des de diferents àmbits té ara un nou front obert: la 
realització del DVD Generació B. Els últims còmics de Bruguera. A 
partir d’entrevistes a dibuixants i guionistes, els seus impulsors vo-
len parlar de què va signifi car la popular editorial i com es va viu-
re el seu tancament als anys 80. Precisament és aquí on el Centre 
Cívic el Coll - La Bruguera tindrà un paper clau. “A part de l’entre-
vista que em puguin fer a mi”, explica Xavier Franch, director de 
l’equipament, “és interessant que també apareguin treballadors 
que van viure el fi nal de l’editorial i com, en una jugada magis-
tral amb el col- lectiu Ronda, van poder ser indemmitzats 
i alguns van fundar Coop 57”.

Del Coll a Coop 57
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Ricard ValentíPlaça Raspall

L’avi Ricard Valentí, referència indiscutible de la Gràcia gitana, recordant la història del seu poble a la redacció de l’Independent.  Foto: S.M.

La torratxa

Manolo i 
Florentino 
Pere Martí  

Mira que n’és de dolent el Putin, que 
no deixava entrar el bombo del 
Manolo als estadis per animar la 

selecció espanyola. L’home estava depri-
mit. Sense el bombo, no és res. El bombo 
és la seva vida. Amb ell ha viatjat arreu 
del món, l’ha fet sonar a tots els estadis, 
és la seva manera de realitzar-se. És el 
que dona sentit a la seva vida. Finalment, 
després d’una brillant gestió de la diplo-
màcia espanyola, sempre atenta als inte-
ressos de la gent, el va poder entrar.

Però el va poder entrar el dia que 
Espanya jugava contra Rússia, i la Roja va 
quedar eliminada del Mundial. Ja és mala 

sort. Em fa una mica de pena i tot. El dia 
que pots tornar a repicar de gust, de dei-
xar-te la gola destrossada, de fer sagnar 
la mà fi ns a rebentar el bombo, la selecció 
punxa i contra els russos. Segur que dar-
rera l’eliminació d’Espanya hi ha un com-
plot. Putin va ajudar a guanyar a Trump i 
alguns mitjans espanyols diuen que tam-
bé va intervenir en el referèndum de l’1 
d’octubre, a favor dels separatistes cata-
lans, per desestabilitzar Espanya. 

Ara perquè el PP està desarticulat, 
però els fets són prou greus com perquè 
Ciutadans demani una comissió d’inves-
tigació al Congrés. Si rasquen una mica, 
segur que trobaran la connexió catalana 
amb Putin. La culpa és del ‘prucés’, i la 
mà de Piqué hi està al darrera. I mentre 
investiguem, Florentino fuma el seu havà 
amb la mà dreta i amb l’esquerra li dona 
voltes al got de wiskhy. Ell va rebentar 
la selecció espanyola fi txant Lopetegui a 
pocs dies de començar el mundial. Però 
no hi haurà cap diari, cap tertulià o cap 
televisió de Madrid que ho digui.•

Si rasquen una mica 
segur que trobaran 
la connexió catalana 
amb Putin

Davant de l’antigitanisme 
ni un pas enrere

La notícia del cens de gitanos anunciada pel minis-
tre de l’interior italià Matteo Salvini per expulsar 
als “irregulars” indigna però, malauradament, no 
ens sorprèn. L’antigitanisme al món és molt antic. 
Després de la persecució que hem sofert al llarg de la 

història, el gest de l’ultradetà italià no és res. No estan tan 
lluny les deportacions de molts gitanos, retornats als seus 
països de l’Europa de l’Est, que va portar a terme Angela 
Merkel. Ni tampoc les ordres de Manuel Valls de desman-
tellar alguns assentaments de gitanos perquè “causen mi-
sèria i delinqüència”. Ni com ens tracten en algunes ciutats 
de Romania. No es respecta ni as supervivents dels camps 
de concentració nazi. Salvini, doncs, no aporta res nou. És 
més del mateix. Però tampoc ens quedarem callats.

El meu avi (que no necessita presentació) s’encarrega de 
fer una mica d’Història perquè analitzem amb més criteri 
l’antigitanisme (antic i actual) a Europa. Aquí no en tenim 
gaire coneixement d’aquesta situació de racisme i despro-
tecció amb què viu el poble gitano a molts països. I no no-
més a l’Europa de l’Est. També a les suposades potències 
econòmiques i culturals del vell continent. Som a la redac-
ció de l’Independent i l’avi ja posa a sobre de la taula el pri-
mer punt a tenir en compte: “Portem segles així perquè la 
història no s’escriu amb la nostra veu. I les xifres sempre 
ens són desfavorables”. I ho argumenta: a la dècada dels 30 
al món hi havien censats 12 milions de gitanos. Per tant, la 

població devia ser el doble, uns 24 milions, perquè el cens 
ofi cial no comptava amb totes les persones que no consta-
ven a cap registre. La família gitana és gran; és part de la 
nostra cultura tenir fi lls, néts, besnéts, independentment 
dels nostres recursos. Al 1945, després del genocidi patit pel 
poble gitano que va assassinar 3 milions de persones, la xi-
fra de censats no s’havia mogut. 

L’avi també recorda que els gitanos van lluitar durant 
vuit segles al costat de l’Església fi ns que Isabel la Catòl·lica 
va decidir que eren uns proscrits i els va desposseir de tots 
els seus drets. Se’ns acusa de robar però ningú ens pregun-
ta perquè. Ningú s’ha preocupat de conèixer les raons per 
les quals hem fet el que hem fet en diferents moments d ela 
història. És més fàcil acusar-nos de lladres i bruixes. 

Amb una conversa fa pocs dies amb el Pep Fornés, la 
conclusió era clara: pots fer un cens “dissimulat” per sa-
ber en quina situació es troben les persones més desfavori-
des o fer un cens perquè et vols treure de sobre els “irre-
gulars”. Al fi nal, la raó és la mateixa: el poder i el control. 
Els poderosos controlen els dèbils. Però no claudicarem. I 
davant de l’antigitanisme ni un pas enrere. Denunciarem 
el que faci falta i ens mobilitzarem on sigui, com ja s’ha 
vist els darrers dies; la resposta ha estat clara. Sabem, tant 
l’avi com jo, que Espanya és el país menys racista d’Euro-
pa. Catalunya, el menys d’Espanya. Barcelona, la ciutat. I 
Gràcia, el districte més tolerant. Resistim. Ara i sempre.•

de Gràciade Gràcia


