
L’ermita de la Salut torna 
a tenir inquilins i Gràcia 
suma 39 espais okupats  
El Districte no considera rellevant la xifra ofi ciosa sinó la situació de 
vulnerabilitat social i d’urgència residencial que hi pot haver al darrere

Albert Balanzà

AGràcia hi va haver la primera casa okupada a tot 
l’Estat, aviat farà 34 anys, i el moviment okupa 
no ha deixat mai de formar part del paisatge del 
districte. Aquell moviment eminentment polític, 
amb un front netament independentista i un al-

tre de netament llibertari, ha donat pas a una nova gene-
ració més social encarada a paliar el problema de l’habi-
tatge i de la pobresa, i ha crescut: segons dades ofi cioses 
però verifi cades pel Districte de Gràcia, a 19 de juny hi ha 
als cinc barris de Gràcia un total de 39 habitatges oku-
pats, entre espais de propietat privada i propietat pública. 

Aquests números, però, es mouen: des d’aquest diven-
dres el simbòlic Banc Expropiat de la Travessera de Gràcia 
181 ja ha passat a ser un Carrefour Bio, el passat 25 de juny 
Desokupa va fer fora els inquilins del gimnàs del mercat 
de Lesseps -que arrencarà la seva reconversió en nou gim-

nàs aquest setembre- i l’ermita de la Salut torna a regis-
trar des de fa un parell de setmanes nous habitants en un 
espai que ja té llicència de construcció d’un bloc de vuit 
plantes amb un passadís que protegirà el petit temple. El 
Districte, que aquest divendres es manfestarà per aturar 
el desallotjament de l’Armadillo, treu ferro a la llista de ca-
ses okupades i remarca la vulnerabilitat social i d’urgència 
residencial que hi pot haver al darrere. Segueix a pàgina 2 L’ermita de la Salut, amb la tanca metàl·lica esbotzada Foto: A. V.

L’antic Banc Expropiat ja és un 
súper des d’aquest divendres i 
el regidor Badia es manifesta 
per salvar l’Armadillo

L’entrada del Park Güell pel 
carrer Olot es pacifi carà 
prohibint l’accés als taxis
L’Ajuntament proposa als veïns dues opcions que tanquen el pas amb 
pilones i deriva el desencotxament de visitants més enfora. P3

L’emblemàtic 
restaurant Bilbao 
de Perill tanca per 
canviar d’amos 
Els propietaris històrics, amb 
63 anys de trajectòria, es 
jubilen amb falta de relleu. P4
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2 Política
Gràcia suma 34 fi nques 
okupades de propietat 
privada i 5 de pública
El nucli històric registra 14 cases amb inquilins sense títol

El Pla d’Inversions 
es retalla a Gràcia 
8 milions, segons 
un text municipal
El Pla d’Inversions 
Municipal (PIM) previst 
per als anys 2018-2019 
es retallarà a Gràcia 
8,06 milions d’euros 
que estaven previstos 
inicialment, la majoria 
dels quals corresponents 
a l’exercici 2019, segons 
un document intern datat 
al mes de juny que el PSC 
ha fet públic aquesta 
setmana. Sempre segons 
aquest gràfi c, que fonts 
de l’equip de govern 
asseguren que no està 
actualitzat, Gràcia tenia 
previstos 20,3 milions 
d’euros, però el 2018 
deixarà de disposar de 
718.000 euros i el 2019 
7.341.912,44 euros. En 
el capítol de despesa 
addicional per satisfer 
inversions imprevistes, 
el document no preveu 
res per al 2018 i 25.000 
euros l’any 2019. L’any 
2020, apuntant la idea 
ofi cial de què es tracta 
d’una reprogramació 
d’inversions, la despesa 
addicional s’eleva a 17,3 
milions.

Breus

Albert Balanzà

L ‘actualització del llistat de 
cases okupades que periò-
dicament al Districte han 
demanat els partits polítics 
-abans habitualment CiU i 

PP i aquest cop el PSC- ha servit 
per constatar l’evolució d’un mo-
viment que la crisi ha fet avançar 
cap a posicionaments més soci-
als i en el qual s’han encabit els 
anomenats okupes per necessi-
tat, amb els danys col·laterals de 
sempre per a la propietat privada 
i pública. Ara mateix als cinc bar-
ris de Gràcia hi ha 39 fi nques oku-

pades, 34 de caràcter privat i 5 de 
caràcter públic.

Per territoris, el nucli histò-
ric suma gairebé un terç del to-
tal amb 14 cases amb inquilins 
sense títol, entre les quals des-
taquen el Banc Expropiat (ara 
al carrer Quevedo) o La Jahnela 
i Ka la Trava a Travessera de 
Gràcia. Vallcarca té 10 espais 
amb la veterana Old School o la 
nova Fusteria, totes dues a tocar 
de l’avinguda Vallcarca. El bar-
ri del Coll en té 8, amb el passeig 
Turull com a espai destacat. La 
Salut en té 6, amb dues històri-
ques i incombustibles com la de-
gana Kasa de la Muntanya, des de 

1989, i els Blokes Fantasma, a Coll 
del Portell, i la reincorporació de 
l’ermita de la Salut (vegeu requa-
dre). A Camp d’en Grassot només 
n’hi ha una, la Torre Marika, a 
la reivindicada finca del carrer 
Balcells 26 que ja està a punt de 
convertir-se en pisos. 

El Districte, en resposta al ple 

a la petició del PSC ha tret ferro 
a aquesta quantitat de cases oku-
pades. “El que és rellevant no és 
l’ocupació amb k sinó la situació 
de vulnerabilitat social i d’urgèn-
cia residencial que s’hi pugui do-
nar”, va apuntar el portaveu de 
BCN En Comú, Robert Soro, en 
l’últim ple. Mentrestant, l’Armadi-
llo del carrer Sant Salvador s’en-
fronta aquest divendres a l’enèsi-
ma possibilitat de desallotjament, 
i en igual situació hi ha el Banc 
Expropiat de Quevedo i Ka La 
Trava de Travessera de Gràcia.•

Els Blokes Fantasma, des de l’entrada del Park Güell per Baixada de la Glòria, el passat maig Foto: Albert Balanzà

Les cases okupades, per barrisL’Armadillo, el 
Banc i Ka La Trava 
s’enfronten a nous 
desallotjaments 

el repor

L’ermita de la Salut, 
novament okupada, com 

en els dies del maig de 2012

A. B.

Dijous de fa dues setmanes el 
veïnat ho va detectar: l’ermi-
ta de la Salut tornava a estar 

okupada, com ja va passar fa sis 
anys, en un procés de degradació 
de l’espai que no s’ha aturat en-

cara que ara ja hi hagi projecte i 
llicència de construcció d’un bloc 
de vuit pisos i la reforma del petit 
temple. “Han entrat per la rec-
toria i per això no es veu res des 
del carrer”, apunta Elisa Castells, 
activista del barri. La tanca metàl-
lica a tocar de l’entrada de l’ermi-
ta està mig esbotzada. Entrada a la fi nca de l’ermita. Foto: A. V.

El Districte va donar avís a la 
Guàrdia Urbana i a la promoto-
ra immobiliària Buildingcenter, 
fi lial de Caixabank, i les diligèn-
cies per tramitar el desallotja-
ment han començat. Els veïns 
asseguren que una part dels 
nous inquilins ha marxat però 
encara en queden. L’episodi més 
cruent pel futur de l’ermita en-
cara data de maig de 2012, quan 
l’abandonament de la capella va 
propiciar l’okupació. Aquest set-
manari aleshores hi va tenir ac-
cés (veeu número 438). L’espai 
forma part del catàleg de patri-
moni de la ciutat amb un grau 
de conservació C.•

La segona xerrada del 
cicle Dimecres per la 
Llibertat a la plaça 
del Nord, organitzat 
per la Taula d’Entitats 
pel Referèndum, ha 
constatat l’acostament 
de col·lectius polítics ara 
fa uns anys allunyats 
com Endavant, Arran, 
Dones per la República 
o BCN En Comú, en la 
voluntat de confl uir en el 
plantejament de polítiques 
alternatives. Hi han parlat 
Bàrbara Roch  d’Endavant 
Gràcia; Enric Sagarra, 
d’Arran; Àngels Tomàs, 
consellera del grup 
municipal BComú-EUiA, i 
Roser Ros, de Dones per la 
República. Dimecres que 
ve s’abordarà la cultura 
de la pau.

Els Dimecres per 
la Llibertat, per 
la confl uència 
de lluites
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Societat
L’Ajuntament planteja 
per primer cop pacifi car 
l’entrada del Park Güell 
i vetar l’accés dels taxis 
Els veïns accepten l’ús restringit amb pilones en les dues 
opcions plantejades i defensen una plataforma única

A.B.

L’Ajuntament de Barcelona ha 
cedit per primera vegada als 
plantejaments dels veïns de 
l’entorn del Park Güell contra 
la força del sector del taxi i 

de l’Institut Metropolità i ha plan-
tejat en la primera reunió del grup 
de mobilitat dues opcions de paci-
fi cació en l’accés principal del car-
rer Olot. Aquesta proposta de paci-
fi cació prohibirà, en qualsevol dels 
dos casos, l’arribada dels taxistes a 
aquesta porta del recinte, el desen-
cotxament dels visitants gairebé al 
peu de l’escalinata de la sarganta-
na gaudiniana i l’estacionament en 
cua de baixada al carrer Larrard.

El director de Mobilitat, Adrià 
Gomila, en la reunió amb els veïns 
celebrada dijous de la setmana pas-
sada, va tornar a escoltar les quei-
xes de les entitats veïnals i dels re-
presentants escolars principalment 
sobre una realitat que no ha dei-
xat d’existir, malgrat els diferents 
canvis que s’han fet des del passat 
mandat. L’Ajuntament admet que 
al carrer Olot hi arriben cada hora 
uns 200 taxis, però els veïns eleven 
aquesta xifra fi ns a 400.

És en aquest context que l’Ajun-
tament torna a plantejar una re-
forma de la mobilitat en aquest 
entorn que passa per restringir el 
pas del vehicle privat al carrer Olot 
però també a Larrard com a carrer 

Trànsit intens de taxis a la pujada de Larrard arribant al carrer Olot. Foto: A. V

d’entrada i Marianao com a carrer 
de sortida. Els veïns i escolars, així 
com els serveis d’emergència, ac-
cediran a aquests carrers amb una 
targeta que regularà les pilones re-
tràctils, un sistema que ja existeix 
al nucli històric per evitar la circu-
lació transversal. L’únic que dife-
rencia l’opcoió 1 de l’opció 2 és l’àm-
bit defi nitiu d’actuació: en un cas 
els taxis s’allunyarien fi ns al carrer 
Mercedes i en l’altre encara més 
avall, fi ns a la Rambla Mercedes.

Els veïns, segons apunta Joan 
Miquel Malagelada, de l’AV Park 
Güell-La Salut-Sanllehy, han re-
but amb acceptació el moviment 
de l’Ajuntament, en part inesperat 
quan encara ressonen les crítiques 
(amb vídeos explícits del merder 
amb els taxis) dels últims mesos. 
No obstant això, el veïnat sosté 
que la pacifi cació ha de ser “més 
ambiciosa” i que presentaran al-
ternatives en la línia de convertir 
l’espai en una plataforma única. 
La petició d’enretirar els taxis fi ns 
a Travessera de Dalt no es descarta.

En el passat mandat, quan la re-
gidora de Gràcia era Maite Fandos 
(CiU), es van fer canvis dues vega-
des: el juliol de 2013 es va traslla-
dar la parada d’Olot amb tres pla-
ces fi ns al carrer Marianao amb 14 
places en sentit de pujada. Deu me-
sos després es va anunciar un canvi 
posant la parada a Larrard en sen-
tit ascendent i reduint l’espai de 14 
places a set, com ara.• 

Tres grups de treball per 
afi nar el pla estratègic del 
recinte. Després d’una primera 
reunió constitutiva dominada 
per la reforma de la plataforma 
Gaudir + i el canvi a la gestió 
d’entrades només online, 
Ajuntament i veïns estan activant 
els grups de mobilitat, ús social 
i patrimoni. Aquesta setmana 
s’ha suspès la reunió d’ús social.

Breus
crònica 
blava

Satisfacció i 
confi ança en la 
primera actuació 
de la nova etapa

Carles León

Els Castellers de la Vila de 
Gràcia ens vam desplaçar 
el passat diumenge 8 de 

juliol a Vic, per participar a la 
diada de la Festa Major de Sant 
Miquel dels Sants de la capital 
osonenca. Compartírem pla-
ça amb la colla local, els Sagals 
d’Osona, i els Marrecs de Salt. 
Un pilar de 4 caminant va ser-
vir per iniciar la nostra actu-
ació. En primera ronda, vam 
escollir el 2d7, que tot i mos-
trar-se tens, es va descarregar 
amb ofi ci. L’objectiu de la sego-
na ronda va ser el 3d8, castell 
que enguany ens ha presentat 
alguns problemes. Aquest cop, 
es va mostrar ferm i solvent, 
completant-se amb una gran 
execució. Finalment, a la ter-
cera ronda vam completar el 
vuitè 4d8 d’aquesta temporada, 
sense cap tipus de complicació.  
Per concloure l’actuació vam 
realitzar un vano de 5. A par-
tir d’ara, marxem de vacances 
tres setmanes i ens retrobem 
a l’agost per encarar la Festa 
Major de Gràcia.•

Foto: Montserrat Torres
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Albert Balanzà

L ’històric restaurant Bilbao 
del carrer Perill ha tancat 
portes des del 31 de maig i 
els seus amos de sempre, en 
Pere Valls i la Carme Déu, ja 

estan negociant el traspàs d’un es-
tabliment que ha marcat una èpo-
ca a Gràcia i a tota la ciutat. La 
raó principal del tancament és la 
jubilació defi nitiva d’en Pere –llu-
int els seus 82 anys-, després de 63 
anys de trajectòria ininterrompu-
da, el qual ha seguit tots aquests 
anys la línia als fogons de la seva 
mare i de la seva àvia, amb el su-
port del xef Jordi Olivet als fogons 
des de fa ja 20 anys.

El tancament d’aquesta etapa, 
en tot cas, es viu al Bilbao amb un 
regust no totalment amarg, per-
què la intenció és conservar-hi tota 
l’autenticitat de sempre amb els 
nous amos que vinguin. “No hi ha 
relleu a la família però volem man-
tenir l’esperit del restaurant, i tam-
bé el nom”, explica la mestressa, 
que atén la trucada de l’Indepen-
dent en plenes obres de reforma.

El Bilbao, ubicat a la cantona-
da amb el carrer Venus, es va ori-
ginar com a fonda amb una fa-
mília que arribava a la ciutat des 
dels Hostalets de Pierola i que va 
apostar per servir esmorzars, en-
trepans i sobretot menjar casolà. 
Però ben aviat l’establiment va 
convertir-se en un referent de la 
cuina de mercat, per on van pas-
sar infinitat de famosos, des de 
la infanta Cristina fins a Javier 
Bardem, però on també la gent del 
barri, com l’Albert Musons, hi teni-
en taula habitual. 

“Els nostres plats estrella han 
estat la cua de bou, els canelons 
trufats, el tartar i tota mena de 
peix”, concreta la Carme. La reo-
bertura, amb noves cares, es pre-
veu immediata aquest setembre, i 
ja hi ha diverses ofertes.•

per al casal La Barraqueta i la co-
missió de festes de Ni Sant Pere ni 
Màrtir per al casal La Torna com 
a punts principals.

És a l’escenari de la plaça del 
Nord on hi ha hagut més de-
bat sobre la continuïtat o el can-
vi, amb una negociació oberta 
a tres bandes entre el Districte, 
Tres Lliris o la nova Associació de 
Veïns de Plaça del Nord i Carrers 
Adjacents. El tercer any de festa 

alternativa a Nord, en qualsevol 
cas, segons fonts de l’assemblea 
del casal Tres Lliris, està garan-
tit. “Ens han dit que hi comptem”, 
apunten aquestes fonts. Així s’ha 
expressat en la negociació per 
part del Districte en una política 
de certs fets consumats, atenent 
que els veïns tampoc han arribat 
a temps d’integrar-se legalment en 
la Fundació Festa Major i dema-
nar els permisos per guarnir.

L’emblemàtic restaurant Bilbao 
de Perill tanca per canviar d’amos 
Els propietaris de sempre, amb 63 anys de trajectòria i sent un referent a Gràcia a 
i tota la ciutat, es jubilen amb falta de relleu i ja reformen l’espai per fer el traspàs

Les festes alternatives de Tres Lliris 
es tornaran a fer a la plaça del Nord
El casal, que gestiona també l’excomissaria, treballa en la 
programació després de rebre garanties en la negociació oberta

La Festa Major 
estrena el Fadrí 
Fester en l’acte 
del Despertar

Una avaria suspèn 
la programació 
de Ràdio Gràcia 
fi ns a Festa Major

La Festa Major de Gràcia ha 
convocat per segon any conse-
cutiu l’anomenat Despertar de 
Gràcia, una tradició recupera-
da des de l’any passat, el prò-
xim 27 de juliol, amb una no-
vetat respecte de l’any passat: 
per primera vegada i seguint 
el costumari de Joan Amades 
el recorregut del Despertar 
per places i carrers en procés 
de guarniment anirà encap-
çalat per la fi gura del Fadrí 
Fester. També abans de l’ar-
rencada de la festa el pròxim 
14 d’agost amb el pregó de la 
doctora Elena Carreras (vegeu 
número anterior) hi haurà el 
sopar de vigílies, que es tras-
llada de plaça de la Vila a plaça 
de la Virreina perquè pretén 
ser itinerant.   

Una avaria elèctrica greu 
ha obligat a suspendre 
de manera fulminant 
les emissions de Ràdio 
Gràcia i donar per acabada 
la prograació almenys 
fi ns a l’especial Festa 
Major que s’engega el 14 
d’agost. Programes com 
l’InfoGràcia-Esports o Sota 
el Pont han comunicat la 
notícia als oients a través 
de les xarxes socials.

La característica façana del Bilbao, al número 33 del carrer Perill, aquest dijous. Foto: A.V.

Breus

A.B.

A.B.

La programació de Festa Major 
corresponent a les diferents 
iniciatives que s’impulsen fora 

de les institucions ofi cials, el que 
des de fi nals dels anys setanta a 
Gràcia es coneixen com a festes 
alternatives, repetirà espais amb 
la plaça del Nord per al casal popu-
lar Tres Lliris, la plaça del Raspall 

Partit de voleibol en plnes festes alternatives a plaça del Nord. Foto: Cedida

Precisament l’associació de ve-
ïns aquesta setmana ha insistit a 
demanar una explicació ofi cial a les 
154 fi rmes que va presentar a prin-
cipis de juny. L’entitat, també cen-

trada a denunciar el creixent bote-
llot que aquests dies d’estiu s’ha fet 
seva la plaça fi ns a les quatre o les 
sis del matí, va celebrar divendres 
un sopar popular a la plaça.•

l’apunt

La casa de la bomba de 
1937 i una placa oblidada  

A. B.

La imatge més reproduïda per 
il·lustrar els bombardejos del 
13 de febrer de 1937, provi-

nents del vaixell italià Eugenio di 
Savoia, era ben present encara a 
la façana de Perill 33, a sobre del 
Bilbao, quan una reforma l’any 
2007 va fer oblidar l’afectació ta-
piada de qualsevol manera. Un 
veí de l’escala del costat, l’Àlvar 
Maduell, recordava en prime-

ra persona l’episodi de la bomba 
en els inicis d’aquesta publicació 
(vegeu número 99).

Però el que també es va oblidar 
amb els anys és la iniciativa po-
pular de col·locar una placa en re-
cordatori del bombardeig als bai-
xos de la fi nca, tocant a la porta 
del restaurant. “Vam rebre l’ofe-
riment però mai no n’hem tor-
nat a saber res”, apunta la Carme 
Déu. En realitat la proposta 
provenia del Taller d’Història i 
del seu actual president, Josep 

El bombardeig de 1937. Foto: Cedida

Maria Contel, que va arribar a 
un acord amb el propietari del 
Bilbao, Pere Valls.•
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Turistes a Torrijos. Foto: A.V.

A. B.

L a campanya iniciada ara fa 
un parell d’estius amb una 
carta de l’alcaldessa que 
instava els veïns a denun-
ciar l’existència de pisos tu-

rístics il·legals per activar un ser-
vei de visualitzadors ja comença 
a tenir un cert resultat a Gràcia, 
amb 939 expedients oberts en tot 
aquest temps i ja concretament 
267 pisos turístics amb ordre de 
cessament i 157 dels quals que 
han acatat aquesta ordre de ma-
nera voluntària. També s’han in-
terposat 364 sancions. A tota la 
ciutat les xifres globals són 4.148 
pisos turístics il·legals amb ordre 
de tancament en dos anys i 2.355 
que ja no operen.

El balanç bianual, presentat la 
setmana passada a nivell de ciutat 
-i amb alguna dada errònia enca-
ra difosa pels canals ofi cials locals 

L’Ajuntament ordena tancar 267 
pisos turístics il·legals i 157 acaten  
l’ordre de manera voluntària 
Gairebé un miler d’expedients s’han obert en dos anys de campanya a Gràcia a 
partir de les accions de visualitzadors i veïns i també s’han interposat 364 sancions

gut acatada. Si no, llavors el pro-
cediment continua per la via del 
precinte.

La campanya de conscienci-
ació continua també al carrer 
amb l’aterratge en espais de la 
ciutat com el Pla d’en Salmerón 
el passat 6 de juliol d’un llit amb 
missatge. La campanya gràfi ca es 
desplegarà a mitjans tradicionals, 
digitals i xarxes socials com ins-
tagram o facebook, flyers, opis 
i cartells de porteria. Es farà en 
català, castellà, anglès, francès, 
alemany i italià. A nivell inter-
nacional la campanya s’implanta 
en els portals de cerca d’allotja-
ment dels turistes més habituals, 
procedents de França, Alemanya, 
Itàlia i Regne Unit.•

que encara confonen els 939 expe-
dients oberts amb pisos tancats-, 
signifi ca la confi rmació en dades 
d’un procediment que va aixecar 
certs dubtes inicials per la poca 

plantilla de visualitzadors -que es 
van doblar- i per la difi cultat de 
localitzar els propietaris de pisos 
turístics il·legals en els horaris 
que treballen els visualitzadors.

En tot cas, el procediment, se-
gons expliquen fonts municipals 
a aquest setmanari, és el següent: 
quan es detecta un pis turístic il-
legal que opera sense llicència, , 
d’una banda se li obre un expedi-
ent sancionador per infringir la le-
galitat, i de l’altra se li dicta una 
ordre de cessament de l’activitat il-
legal, és a dir, se li ordena que deixi 
d’operar. Al cap d’un mes, es com-
prova que efectivament l’ordre ha 
sigut acatada i ja no opera. Quan 
comprovem que ja no hi ha activi-
tat, es considera que l’ordre ha si-

Societat

Deu infants sahrauís 
han estat rebuts aquest 
dilluns en el tradicional 
acte de rebuda que 
organitza Gràcia amb el 
Sàhara. Els Castellers de 
la Vila de Gràcia i la colla 
de diables i tabalers petits 
Malsons de la Vella de 
Gràcia han acompanyat  
la rebuda que es fa als 
infants sahrauís que 
arriben al districte a 
passar les vacances amb 
famílies de Gràcia. Per 
segon cop consecutiu 
l’acte s’ha fet a la plaça de 
la Vila amb la balconada 
del Districte engalanada 
amb la bandera del 
Sàhara Occidental.  La 
celebració s’ha acabat 
amb un berenar.

Rebuda a infants 
sahrauís que fan 
vacances amb 
famílies de Gràcia  

Breus

La campanya segueix al carrer amb un 
llit amb missatge al Pla d’en Salmerón
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L’Hotel 1882 i l’Associació 
de Cuidadors negocien 
un banc de manteniment
L’entitat detectaria les necessitats, la cooperativa El Risell 
coordinaria l’agenda i empleats de l’hotel farien les reformes

Albert Balanzà

L ’Associació de Cuidadors 
Familiars, l’entitat nascuda 
a la Sedeta ara fa cinc anys 
i que dóna suport i visibilit-
zació a aquest sector, ha co-

mençat a parlar aquesta setmana 
amb els responsables de l’Hotel 
1882, a l’antiga Henkel, per coor-
dinar l’engegada al setembre d’un 
banc d’hores de manteniment amb 
el qual empleats de l’establiment 
donaran servei a veïns amb pocs 
recursos. 

La iniciativa, amb l’hotel enca-
ra enllestint detalls per afrontar 
l’estrena l’1 de novembre, es pot 
concretar després de l’estiu amb 
un funcionament a tres bandes: 
l’associació detectaria les necessi-
tats dels veïns del barri que no es 
puguin permetre certes despeses 
en petites obres de manteniment, 
la cooperativa El Risell -també de 

Castan, directora general d’Izaka. 
En les converses entre l’Associació 
de Cuidadors i l’Hotel 1882 les dues 
parts també han apuntat la necessi-
tat de marcar unes directrius d’ac-
tuació del servei, que sempre es-
taria basat en petites reparacions 
que prioritzarien veïns amb pocs 
recursos que visquin en els carrers 
de l’entorn de l’establiment hoteler.

L’Hotel 1882 es va estrenar per 
Sant Jordi en aquest front d’acords 
de col·laboració amb entitats locals 
amb Gràcia Solidària, amb un ver-
mut solidari, i els contactes seguei-
xen amb entitats de programació 
musical.•

matriu local, amb despatx al carrer 
Indústria- coordinaria l’agenda de 
peticions i dos operaris de mante-
niment de l’hotel dedicarien quatre 
hores al mes de la jornada laboral 
a treballar en aquestes peticions.

El contacte entre l’Associa-
ció de Cuidadors i Izaka Hotel 
Management, que porta la gestió de 
l’establiment, tot just està a les be-
ceroles i aquesta setmana les dues 
parts han aprofi tat el cafè obert que 
fa l’entitat per intercanviar parers 
sobre la possibilitat de col·laboració 
sense tancar encara cap acord. “Si 
és un servei per al barri, millor, en-
cara que la nostra tasca se centra 
en altres fronts com reivindicar 
un centre de dia”, recorda en nom 
de l’associació Marta Torruella. 
“Tenim el cercle ben ajustat; si 
aquest projecte funciona bé, es 
podria extrapolar a més hotels de 
Barcelona, ja que tan les cuidadores 
com el Risell tenen àmbit d’actua-
ció a tot Barcelona”, apunta Anna 

Intervencions veïnals en una de les trobades de l’Associació de Cuidadors. Foto:Cedida

Societat

Silvia Manzanera

Tot i que Gràcia no és un districte confl ictiu pel que 
fa a incidències del mosquit tigre -només represen-
ta un 10% de les 130 anuals-, té dues zones de risc, 

de les 60 que l’Ajuntament de Barcelona té identifi ca-
des: Park Güell i Parc de la Creuta del Coll. L’Agència 
de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ja ha desplegat el 
programa de vigilància i control de mosquits, posant en 
especial èmfasi el mosquit tigre (Aedes albopictus), que 
es perllongarà fi ns a fi nals de novembre, quan l’insecte 
fa l’última posta d’ous per la baixada de temperatures. 
Les principals línies de treball inclouen atenció a les in-
cidències ciutadanes, seguiment de zones de risc -on el 
treball s’intensifi ca-, informació i divulgació i vigilància 
de casos importats d’arbovirosis, com ara zika, dengue 
o chikungunya. 

Així, l’ASPB combina la informació pròpia sobre el 
mosquit tigre amb la que facilita l’APP Mosquito Alert 
per orientar les diferents actuacions de control que es 
duen a terme, a partir de mapes que es van actualit-
zant a temps real. Durant el 2017 es van rebre més de 
150 informes localitzats a Barcelona des de l’aplicació 
mòbil. El 40% d’aquests van ser inclosos en el progra-
ma de vigilància i control. Tomás Montalvo, respon-
sable del Programa de Control del Mosquit Tigre de 
l’ASPB, destaca aquesta eina perquè “atorga al ciutadà 
un paper de col·laboració i gestió clau”. Totes les propi-
etats privades, que representen eel 70% dels punts de 
cria, també han de prendre mesures, especialment pa-
tis, jardins, eixides o horts urbans. 

El programa de l’Agència de Salut es desplega des de  
2004 i  gestiona de l’ordre de 130 incidències referides a 
mosquit tigre, efectuant prop de 1100 intervencions de 
control a la ciutat. Enguany, com a novetat, prop de 350 
alumnes d’ESO de cinc centres educatius de la ciutat 
han participat al programa específi c per intensifi car el 
missatge preventiu i col·laboratiu.•

Més control del 
mosquit tigre a 
les zones de risc
Park Güell i Creueta del Coll, 
dos dels 60 punts confl ictius

Tècnics de l’Ajuntament fent el control del mosquit. Foto: Cedida

L’establiment 
ofereix 4 hores al 
mes per fer gratis 
petites reparacions
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Documents
Gràcia s’explica a Washington

Recull fotogràfi c de Josep Maria Contel del Smithsonian Folklife Festival 2018, celebrat a la ciutat de 
Washington del 27 de juny a l’1 de juliol i del 4 al 8 de juliol, on van participar els veïns de Gràcia Livia Garreta, 

artesana de trencadís, i Josep Maria Contel, que va oferir un taller de construcció de guarnits de carrer

Guarniment de carrer - Gràcia Livia Garreta, artesana de trencadís - Gràcia Mulassa construïda a Washington per l’artesà Miquel Grima

El drac de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya Esbart Ciutat Comtal de Barcelona Espai de so - Ebrefolk

Eva Rosich, artesana herbolària Gegants vells d’Oliana Germans Boquera – Museu de la pesca de Palamós

Cobla Sons Essencials Colla Vella dels Xiquets de Valls Diables d’Igualada

Àngel Zamora, artesà forner Capgròs de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya Capgròs Folk d’Adifolk
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Breus

Els sub10 i sub12 
del Tres Peons 
competeixen 
contra els millors 

Aquesta setmana s’està 
disputant el campionat 
d’Espanya sub12 d’escacs 
a Saobreña (Granada), 
i el Tres Peons hi 
està representat amb 
quatre jugadors: Victor 
Moreno, Aran Gasull, 
Octavi Costa i Pol Ortiz 
(malgrat ser sub10). Els 
quatre escaquistes han 
agafat el relleu aquests 
dies dels sub10 que van 
competir la setmana 
passada: el mateix Pol 
Ortiz (9è classifi cat), i 
els germans Alejandro i 
Íñigo Cantero (91è i 142è 
respectivament). 

Els Lluïsos 
participen al 
III Meeting de 
Bàsquet Unifi cat
L’equip de bàsquet dels 
Lluïsos de Gràcia-acidH 
va ser un dels participants 
del III Meeting de 
Bàsquet Unifi cat que es 
va celebrar a Sant Cugat. 
En total van participar-
hi 150 esportistes, que 
van competir en 14 
equips unifi cats, conjunts 
formats per esportistes 
amb i sense discapacitat 
en un mateix equip. 
Aquest meeting estava 
organitzat per la Fundació 
del Bàsquet Català i per la 
Federació ACELL.

L’Europa arrenca la 
pretemporada 2018-
2019 amb 19 jugadors
L’extrem Josemi Pedrosa, i el davanter, Jordi Martínez, 
són les últimes novetats de l’equip de Vilajoana

Albert Vilardaga

Dimecres arrenca la pre-
temporada pel primer 
equip de l’Europa, la pri-
mera dirigida per David 
Vilajoana. El nou tècnic 

comptarà amb 19 jugadors de la 
plantilla de la temporada 18/19 i 
podria tenir l’ajuda de jugadors del 
fi lial mentre no s’acaba de tancar 
la plantilla defi nitiva. Per ara, no-
més sis jugadors segueixen al pri-
mer equip escapulat respecte a la 
temporada passada, són els tres 
primers capitans: Cano, Alberto i 
Uri, a més a més de tres jugadors 
formats a la casa com són: el de-
fensa, Guillén, i els migcampistes, 
Varona i Josa.

Tota la resta seran cares no-
ves, fi ns a 13 jugadors s’estrena-
ran a la primera plantilla esca-
pulada. Les últimes novetats han 
estat dues incorporacions en les 
posicions d’atac, d’una banda, 
l’extrem balear, Josemi Pedrosa, 
procedent del Platges de Calvià, 
on ha exercit de capità i de refe-
rent de l’equip, i d’altra, el davan-
ter, Jordi Martínez, que arriba del 
Lleida Esportiu, aquesta tempora-
da ha disputat 7 partits a Segona 
B, i també els partits de Copa del 
Rei contra l’Atlético de Madrid i 
la Real Societat, i està cridat a ser 
una de les referències en atac de 
l’equip de Vilajoana. 

Hi haurà 4 jugadors que no serà 
la primera vegada que trepitgin 
la gespa del Nou Sardenya, ni que 
estiguin dirigits per Vilajoana. 
Joan Compte, Javi Prats, Xavi 

Camps i Carlos Torrentbó, fins 
ara al fi lial, passen a ser jugadors 
de la primera plantilla escapu-
lada. La resta de cares noves se-
ran: Marc Priego (Sant Andreu), 
German Collado (Albacete B), 
Xavi Liébanas (Gavà), Guillem 
Castell i Gabi López (Santboià), 
Alfons Serra (Arandina) i Eloi 
Pena (Llagostera B).

El primer amistós que disputa-
ran els escapulats serà el dia 22 de 
juliol, a les 8 del vespre, contra la 
Unió Esportiva Sants, de Primera 
Catalana, al camp de l’Energia, 
una setmana abans de l’estrena 
oficial contra L’Hospi a la Copa 
Catalunya.•

Jugadors de l’Europa celebrant un gol en un partit de la temporada passada. Foto: À. Garreta

Albert Vilardaga
 

L’equip de gimnastes de l’AE 
Gràcia ha fi nalitzat la seva ac-
tuació al campionat d’Espa-

nya de gimnàstica artística que 
se celebra al Palacio Multiuosos 
de Guadalajara. El conjunt graci-

enc ha estat representat amb deu 
gimnastes i dues entrenadores en 
la categoria de torneig nacional 
base on ha tingut participació en 
els nivells 2, 3, 4 i 5. Els resultats 
més destacats els han aconseguit 
Aina Pardos, que ha quedat 12a de 
140 participants a la general de 
base 3; Nadia Toral, que en bar-

ra de base 4 ha quedat 5a de 115; i 
Ruth Monistrol que en la classifi -
cació de barra de base 5 ha quedat 
9a de 160 participants.

Fins diumenge seguiran compe-
tint a Guadalajara els esportistes 
que ho fan a la categoria de la Via 
Olímpica, on La Salle Gràcia hi està 
representat amb 29 gimnastes, re-

L’AE Gràcia, satisfeta amb 
l’actuació a Guadalajara 
La Salle Gràcia i el Gràcia Gimnàstic Club segueixen 
competint fi ns diumenge en la categoria de Via Olímpica

Les noies de l’AE Gràcia amb les seves entrenadores, abans de competir. Foto: Cedida

partides en els nivells 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9 i 10, i del Gràcia Gimnàstic 
Club hi ha dues noies, la Carla 

Garriga, i la Elsa Garcia que estan 
competint en el nivell 5 i 8 respec-
tivament.•

Carnet de suport al futbol 
femení escapulat per 20 euros. 
Sota el lema “Amb tu sóm el 
doble de grans”, l’Europa torna a 
impulsar el carnet de col·laboració 
amb el futbol femení de l’Europa 
al preu de 20 euros. El carnet ja 
està disponible a les ofi cines del 
club i té com a objectiu que secció 
rebi una empenta per seguir 
competint al màxim nivell.
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Mollà es penja 10 ors al 
campionat de Catalunya
El nedador del CN Catalunya va guanyar totes les proves en les 
que va participar i va batre rècords en els 50 metres papallona

Mario Mollà amb les seves deu medalles d’or penjades al coll. Foto: CNC

A. V

El jove nedador del Club 
Natació Catalunya, Mario 
Mollà, va ser un dels grans 
protagonistes del campio-
nat de Catalunya infantil 

d’estiu que es va celebrar el pas-
sat cap de setmana a la piscina 
Sant Jordi després que s’aconsegu-
ís penjar deu medalles d’or en les 
deu proves que va participar, una 
fi ta a l’abast de ben pocs. Mollà va 
aconseguir pujar al calaix més alt 
del podi en els 100, 200 i 400 me-
tres lliure, 50, 100 i 200 metres pa-
pallona, 200 i 400 metres estils, 50 
i 100 metres esquena.

El punt àlgid de l’actuació de 
Mollà durant el campionat de 
Catalunya va ser l’actuació dels 50 
metres papallona. En la sèrie prè-
via, el nedador del ‘Cata’ havia pa-
rat el cronòmetre en 25.02 segons, 
i havia aconseguit la millor mar-
ca catalana, però a la fi nal, enca-
ra ho va fer millor i va superar el 
seu propi registre per deixar-lo 

per primera vegada per sota dels 
25 segons (24.88) i d’aquesta mane-
ra aconseguir un nou rècord tant 
en l’àmbit català com espanyol. 
Aquest fet encara guanya més re-
llevància si tenim en compte que 
Mollà va ser l’únic nedador de tot 
el campionat que va aconseguir 
batre nous rècords.

Aquests 10 triomfs de Mollà van 

permetre el CN Catalunya sumar  
un total de 350 punts i quedar en la 
classifi cació fi nal absoluta en 33a 
posició d’un total de 66 clubs, i que 
va encapçalar el CN Sant Andreu.

En altres rànquings finals, el 
‘Cata’ va quedar 8è en la classifi -
cació masculina de nedadors de 16 
anys, i 18è en la classifi cació total 
masculina.•

A. V.

La jugadora del mini del Bàsquet Claret, Ona Alarcón, 
ha estat seleccionada per la Federació Espanyola de 
Bàsquet per participar a la Operación Talento, que se 

celebrarà del 29 de juliol a l’1 d’agost a Íscar (Valladolid). 
Aquest programa de la FEB consta d’una selecció de 32 
jugadores nascudes l’any 2006, d’arreu de l’estat espa-
nyol, on hi ha set jugadores catalanes, entre elles l’Ona, 
que faran diferents entrenaments sota la mirada de 
l’equip de treball que dirigeix l’Elena Lahoz, responsa-
ble de la detecció, seguiment i formació de joves talents 
del bàsquet femení espanyol.

A l’Ona li arriba aquest premi després d’haver com-
pletat una gran temporada amb el Claret, on el seu equip 
es va proclamar campió de nivell A2, en una fi nal a qua-
tre disputada a Arenys de Mar, i on el seu equip va derro-
tar el CC L’Hospitalet a les semifi nals (53-43) i el Basket 
Almeda a la fi nal (59-54).•

Ona Alarcón, entre 
les millors d’Espanya
La jugadora del Bàsquet Claret 
ha estat seleccionada per la FEB

Alarcón amb el trofeu de campiona mini de nivell A2.  Foto: Cedida
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Editorial

A caminar fi ns al Park Güell

L’Ajuntament ha trigat cinc anys i diversos governs a considerar 
possible el que l’Institut Metropolità del Taxi i el poderós sector del 
taxi ha considerat sempre impossible: que els visitants que arriben 

al Park Güell per la porta principal del carrer Olot s’arremanguin, si-
guin desencotxats algunes cantonades més avall i caminin una mica 
fi ns a la sargantana gaudiniana. De res havien servit fi ns ara les quei-
xes dels veïns i de la comunitat educativa de l’entorn, que ha hagut de 
conviure semiofegada per una massifi cació que no ha anat a menys 
amb l’accés regulat de pagament implantat el 2015. En una de les notí-
cies més repetitives de la història de la premsa local, fi nalment alguna 
cosa es mou de manera sensata: res d’ampliar places de parada de ta-
xis, res de canvis de sentit, res de malabarismes perquè no canviï res. 
Els taxis, més avall, i sense descartar, com volen els veïns, que no pas-
sin de la Travessera de Dalt.

La nova etapa de debat en el 
pla estratègic del Park Güell ha 
començat, doncs, animada, amb 
una proposta de pacifi cació dels 
accessos al recinte que no ha de 
posar nerviós a cap poder ni a 
cap contrapoder, perquè caldrà 
molt més que allunyar una pa-
rada de taxis per canviar el cos-
tum de pas de 200 taxis a l’hora 
segons l’Ajuntament o 400 segons el veïnat. Sempre és ben cert, com els 
passa als veïns de la plaça del Sol, que qui viu al costat del Park Güell ja 
sap quin avantatge i quin problema té. Però la paciència amb el trànsit de 
taxis ja fa anys que ha arribat al límit i els veïns no han exercit mètodes 
expeditius quan ho podrien haver fet.

El Park Güell trigarà molts anys a ser dels veïns i dels barcelonins, 
com la Rambla a la qual no baixem durant bona part de l’any. Cal tornar 
a crear un costum i a aquest consistori li queden pocs mesos per activar 
i consolidar les mesures de canvi que va prometre com a proposta estre-
lla en el seu programa electoral. •

És evident que amb l’arribada de Pedro Sánchez a la 
Moncloa a Gràcia els socialistes locals fan una altra cara: es-
trenen nou local, burxen l’equip de govern i en general tor-
nen a somriure. L’exregidor Guillem Espriu és el que sembla 

més alliberat, ara que també viu una nova etapa com a vicepresident 
de la Fundació Festa Major. En Guillem penca molt, però fi ns i tot li que-
da temps per a afeccions que desconeixíem. “Si hi ha algun amic o al-
guna amiga que jugui al Pokemon Go i vulgui ser amic, que em passi el 
codi”, deia l’altre dia a Facebook. El seu company, en Pep Gorgori, li va 
respondre com cal: “Freaky!”

El
depen-

dent

Cartes al director

Incendi a Revolució 

Hem pogut llegir a la vostra web, amb data 
del 6 de juny, una noticia sobre un incendi 
a la plaça de la revolució, un incendi com es 
produeixen regularment a diverses zones 
de la ciutat, fruit generalment de la intensa 
activitat hostalera de la que som pacients 
patidors. Un incendi que en cap moment 
s’ha pogut determinar si ha estat provo-
cat o fortuït, ni hi han testimonis de com 
es va iniciar, ni, si fos provocat, cap mena 
d’indicació sobre autors o motius, donar 
crèdit a la hipòtesi d’atemptat és molt atre-
vit... potser la culpa sigui de l’alcohol que 
venen els establiments de la nit gracien-
ca. Donat el caràcter de la notícia ens sem-
bla particularment greu que l’Independent 
doni espai i rellevància a unes acusacions 
que poden tenir greus conseqüències per 
les persones afectades (fi ns posar en risc la 
seva llibertat), acusacions formulades so-
bre impressions “personals” de unes “fonts 
de l’establiment”. El fet que al fi nal de la 
nota es parli de l’opinió “de fonts prope-
res als responsables de kiosc” (fonts pro-
peres?), no mitiga la criminalització de la 
Polilla, una acusació d’aquest nivell sense 
cap mena de prova no es correspon amb 
la praxis que hauria de tenir d’un mitjà de 
comunicació independent. L’espai públic a 
Gràcia és un camp de confl icte entre els in-
teressos públics i els privats de les empre-
ses d’hoteleria, aquest confl icte és especial-
ment greu en les places de la Vila, l’expansió 
de les terrasses ha resultat imparable i, ho-
res d’ara, tenen més espai els bars i restau-
rants que les nenes, els nens, la gent gran o 
els veïns i veïnes en general. No dubtem que 
el Grup Pepa Tomate (un grup potent, amb 
un bon grapat de restaurants a Barcelona, 
no “un establiment” com dieu), té interès 
en estendre la seva terrassa a la plaça de la 
Revolució, però donar credibilitat a unes 
acusacions tan greus, que, com dèiem 
abans, posa en risc la llibertat de les perso-
nes acusades sense cap mena de proves, no 
es correspon amb les aspiracions que, supo-
sem, tenen els redactors de l’Independent. 
L’impacte del turisme i de les activitats 
d’hoteleria i de lleure és un tema sufi cien-
tment sensible com per que la vostra publi-
cació els tracti més acuradament.
Ateneu Llibertari

Ull de 
dona

Conxa Garcia

L’especulació immobiliària està fora 
de control i provoca situacions d’ex-
pulsió veïnal i posa els nostres barris 

al servei dels interessos dels inversors, 
les immobiliàries i la indústria turísti-
ca. La situació està afectant molta gent 
gran, a Gràcia totes en coneixem casos. 
Els lloguers s’han disparat més d’un 20%. 
El preu mitjà: 900 euros, poc assequible 
pels sous precaris i els ingressos famili-
ars actuals. El lloguer no hauria de supe-
rar, en cap cas,  el 30% d’aquests ingres-

sos. El 84% dels desnonaments del 2016 
-dades del CGPJ- estan relacionats amb el 
lloguer i el fet de no poder afrontar els in-
crements especulatius. Cal aturar la des-
regularització del sector. S’ha de canviar 
ja La Llei d’Arrendaments Urbans perquè 
generen fa massa temps situacions d’in-
justícia i cal garantir el reconeixement 
del dret social a l’habitatge per sobre de 
l’interès privat, tal com diu la Llei de l’Ha-
bitatge del 2007. És bàsic tenir un arre-
lament estable en un habitatge, perdre-
ho pot produir efectes psicològics greus 
i  els barris poden perdre cohesió social, 
la seva identitat i ser espais sense ànima. 
A Portugal s’ha prohibit per llei desnonar 
les persones a partir dels 65 anys i man-
tenir-los les condicions. Una edat vulne-
rable, cobrant la jubilació i sempre amb 
més possibles problemes de salut. Seria 
una boníssima idea a imitar.•

Dret social a l’habitatge

A Portugal s’ha 
prohibit per llei 
denonar les persones 
a partir dels 65 anys
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Què en 
penseu 
de les noves 
instal·lacions 
per infants 
de la Plaça 
del Sol? Pedro López  

veí

Em sembla molt bé, a les tardes està 
ple de nens amb les seves mares i 
això està molt bé. Això sí, em sap 
molt greu que no hi hagi seients per 
als jubilats a la plaça.

Cristina Cala
tècnica radiòlega

Em sembla bé, és una plaça que 
sempre havíem pensat que hi po-
dríem fer alguna cosa pels nens. 
Una plaça que, a banda de servir als 
joves a la nit, també tingui utilitat 
al matí.

Glòria Vallés 
dramaturga

És preciosa, em fa somriure. Per fi  
és una plaça. Fins ara, el ciment em 
recordava als anys 80. Però em pre-
ocupa que la mala educació i la falta 
d’interès acabin espatllant la plaça.

Joan Sendra
cambrer

Ens ha servit molt, ja que les noves 
instal·lacions fan que vinguin nens 
amb els seus pares, i això és nova cli-
entela. A la nit no es pot evitar que la 
gent les utilitzi... Tard o d’hora aca-
baran amb alguns grafi tis, però no 
es pot evitar.

per Marc Vilajosana

Els taxis, més avall, 
com volen els veïns, 
i sense descartar la 
Travessera de Dalt
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Quin comerç volem?

La pregunta sorgeix quan en algunes tribunes de l’In-
dependent i al mateix plenari del Consell de Districte 
es parla del comerç, del Pla d’usos i de la Travessera 

de Dalt. Com se sol dir, anem a pams. En primer lloc tal 
vegada calgui recordar que el Pla d’Usos va ser el resultat 
–passat després pel fi ltre de les normatives europees de-
fensores del lliure mercat, tot sigui dit- d’un procés parti-
cipatiu dut a terme en el període de regidoria de na Maite 
Fandos, quan l’alcalde de Barcelona era en Xavier Trias. 

La normativa que es va aprovar pretenia defensar, pre-
cisament, el comerç de la Travessera. Perquè de comerç 
n’hi ha a la Travessera de Dalt: Xarcuteries, forns (sense 
degustació) perfumeries, agències de viatge, algun sú-
per, botigues diverses, de dietètica, per arreglar roba, i 
un llarg etcètera.  La Travessera, a la vorera de mar te 
una riquesa comercial gran, d’unes botigues adreçades al 
veïnat.  El Pla volia defensar-les de la pressió d’aquelles 
activitats econòmiques que han anat uniformant, empo-
brint el teixit comercial de Gràcia. Volia protegir-les de 
les pressions econòmiques que han portat a tancar mol-
tes botigues del barri. 

Quins interessos defensen aquells que amaguen aques-
ta trista realitat amb la que malviu el comerç de la Vila?. 
La liberalització de l’espai de la Travessera a què por-
taria?. El que es vol, com alguna al·legació al Pla d’Usos 
defensava, és que es puguin obrir bars i terrasses?. El 
que es vol és obrir més botigues de souvenirs?. El que es 
vol és que la Travessera sigui la via temàtica que porti al 
Park Güell?. No vàrem reivindicar, no ens vàrem mani-
festar en favor de la humanització de la Travessera, l’ei-
xamplament de les voreres per ara perdre-les.

I parlant de la defensa del comerç de proximitat, des 
de Gràcia  cap on Vas  voldríem parlar, altra vegada, de 
la reforma del Mercat de l’Abaceria. D’una banda  creiem 
que el projecte obre l’oportunitat d’un altre tipus de mo-
del pel Súper.  Un espai on es pensi  en la procedència i la 
manera de produir-se allò que es ven. Com ja ho hem ex-
pressat en aquestes mateixes pàgines, algunes experièn-
cies marquen una via  on les formes de gestió i de treball 
s’apropen al veïnat, al que fan partícip de l’empresa. 

D’una altra, i també pensant en el comerç, opinem que 
depenent de les dimensions de l’obra del mercat, la cons-

trucció afectarà profundament l’entorn. La reforma del 
mercat, sens dubte imprescindible, s’ha de mesurar, per 
qüestions econòmiques i per no allargar les obres més 
del necessari. Ni des del punt de vista logístic del mercat, 
ni per la mobilitat del barri és necessària la construcció 
de la segona planta soterrani. Estalviem-nos-la per no 
afectar innecessàriament els voltants, veïnatge i comerç, 
i per no fer unes obres més costoses  del que caldria  en 
temps on cal valorar socialment on es destina el diner 
públic.  

A la Travessera, al Mercat, el comerç de proximitat que 
dona vida al barri sap que ens te al seu costat. •

Plataforma Gràcia On Vas?  

Vianants a Travessera de Dalt Foto: Albert Vilardaga.

La liberalització de l’espai de 
la Travessera de Dalt a què 
portaria? Bars i terrasses? 
Botigues de souvenirs? Via 
temàtica cap al Park Güell?

La 
setmana

Més ganes

Clara Darder

Des de l’estiu del 2017 tenim més 
consciència del que és organitzar 
una Festa Major i no poder desen-

volupar-la. Sabem el que costa preparar-
la i que el segon dia els esdeveniments a 
la ciutat ens deixin sense poder viure el 
seu esplendor. Ens trobàrem immersos 
en una tràgica data, 17 d’agost del 2017, 
on tota la ciutat és va quedar muda i la 
Festa Major de Gràcia no va ser una ex-
cepció. Els nostres cors quedaren encon-
gits per les morts al mig de La Rambla. 
La Festa no es podia celebrar i amb raó, 

havíem de fer un dol en tota regla i el risc 
de noves rèpliques ens aconsellaven no 
massifi car els carrers. La Festa, Gràcia va 
anar a mig gas.

Ben cert que aquest any recordarem 
les víctimes i les seves famílies perquè 
tot homenatge seria poc. Ben cert que 
ens adonarem que ja ha passat un any de 
la desventura viscuda i no podrem evi-
tar pensar-hi. També és ben cert que hi 
podem sumar els 365 dies viscuts, amb 
un conjunt de fets polítics i sociocultu-
rals que ens han trasbalsats de diferents 
maneres a tots els catalans. Qui més 
qui menys s’hi ha vist afectat. Les dates 
se’ns acumulen i els records a lloar ens 
desborden. 

Per tant és ben cert que la Festa 
Major 2018 ens l’agafarem amb “més 
ganes” que altres anys, ja que els graci-
encs som molt emocionals i sabem com 
i quan expressar tot allò que ens afecta. 
Visquem els diferents dols i busquem 
solucions per les nostres idees de país. 
Visquem la festa com abans no ho haví-
em fet per reivindicar la nostra existèn-
cia i les sensacions que ens proporciona 
estar i ser aquí. Visquem amb plenitud 
i cridem amb els braços ben oberts com 
ens estimem a cada instant les nostres 
vides plenes de pau.•

Cridem amb els braços 
ben oberts com ens 
estimem les nostres 
vides plenes de pau
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El 

bloc

President Cervera

Albert Balanzà

En Joan Cervera és l’únic president 
que reconeixem a l’Independent de 
Gràcia, l’únic que reconeixerem a la 

nostra línia editorial i, per això, és el pre-
sident d’honor de l’Associació Cultural 
L’Independent de Gràcia. Amb l’Aurora 
sempre han format i formen una parella 
espectacular, sempre junts, inseparables, 
guapíssims i alegres. En Joan i l’Aurora 
podríem dir que són els nostres primers 
periodistes, perquè probablement són els 
veïns que més quilòmetres han fet pels 
carrers de Gràcia. I ja sabeu, lectors, que 
qualsevol de vosaltres sou els nostres 
ulls. Però en Joan i l’Aurora són especials.

Aquesta setmana els hem anat a veu-
re a casa, a renyar-los una mica perquè 
surten menys: una caiguda inesperada, 
algun ensurt... Bé, res de renyar-los. A 

oferir-los les nostres mans i a dir-los que 
no hi ha res que no puguin superar. “Ha 
preguntat per tots i ens ha dit que seguim 
fent aquesta feina; és un amor de perso-
na”, em diu la Sílvia, la jefa.

Hi estic d’acord amb l’afi rmació men-
tre remiro una imatge que m’encan-
ta d’aquesta parella. És un dia de Sant 
Cristòfol de 1955, just aquesta setmana 
n’ha fet 63 anys. En Joan i l’Aurora van da-
munt d’una motocicleta Lube 125 en plena 
jornada de benedicció, i s’han aturat per 
deixar-se fotografi ar. Tots dos van vestits 
de festa, ell amb un impecable vestit clar, 
una corbata fosca i unes sabates de pell 
blanques i negres -les que es posarien els 
mods o els hípsters-; ella amb un vestit 
vermell amb petites fl ors blanques -el que 
triomfaria aquest estiu- i arrecades i co-
llaret a joc. La mà dreta d’en Joan prem 
el fre i la mà dreta de l’Aurora reposa ten-
drament a la cintura del Joan. Van sense 
casc i se’ls veu morens. Afortunats.•

Opinió convidadaOpinió convidada
Robert Soro, conseller de Gràcia i portaveu de BCN-Comú

Institut Vallcarca, 
estat de la qüestió

Vagi per endavant que el nom Institut Vallcarca és 
el nom provisional d’un centre planifi cat que no 
existeix, de la mateixa manera que l’escola Univers 
era CEIP Bailèn o la nova escola Gràcia serà l’esco-
la Teixidores de Gràcia.

Per posar un inici, ens remuntarem al Pla d’equipaments 
educatius de Barcelona 2008-2011 fet en col·laboració de la 
Generalitat (segon tripartit) i Ajuntament (PSC i ICV-EUiA) 
on ja hi constava l’Institut Vallcarca com un equipament 
necessari per a la zona escolar nord del districte. 

A fi nals del 2009 es va realitzar el Consell de Barri al 
nou gimnàs de l’escola Poveda, i el llavors regidor Guillem 
Espriu va dir que ja estava en marxa un nou institut al bar-
ri, allà mateix, al solar d’Anna Piferrer. Va ser el primer cop 
que vaig sentir parlar de l’institut, jo llavors tenia 2 fi lles 
una a 2n curs de primària i l’altra a bressol, tot feia pensar 
que la Paula (la gran) ja podria anar al nou institut, i fer la 
secundària al barri. 

La cosa no va anar així, les obres no començaven, el 
temps passava, i van haver canvis de govern, primer a la 
Generalitat (Artur Mas) i després a l’Ajuntament (Xavier 
Trias). Durant els 4 anys de CIU a l’Ajuntament RES es va 
moure pel que fa a l’institut, tot i que a cada consell de bar-
ri es preguntava sobre el tema: “Quina és la situació pel que 
fa al solar?”, “Es poden donar usos provisionals mentre no 
es construeix l’institut?”, “De quina manera prioritza el go-
vern del districte la construcció d’aquest equipament edu-
catiu?”, també els grups polítics s’hi feien ressò del tema als 
plenaris. RES 4 anys en blanc.

El temps va continuar passant, així com el calendari de 
mandat fa fi nalitzar, i el nou govern de districte (BComú) 
havia guanyat amb un programa que deia que reclamaria 
a la Generalitat la construcció del centre. El sotrac va ser 
quan al juny del 2016 ens vam assabentar de que hi havia 
una sentència del març del 2013 (desconeguda al distric-
te) que tombava la Modifi cació urbanística del Pla General 
Metropolità (MPGM) imprescindible per a la construcció 
de l’institut. Sobre aquest punt no afegiré res mé s, no cal.

Però el nostre compromís no va canviar, vam fer una 
cerca de possibles ubicacions. Vam acompanyar  a la 
Coordinadora d’AMPA a reclamar l’institut al Consorci, i 
traslladar al Consorci d’Educació les propostes d’espais, 

que va ratifi car l’opció que des del districte s’havia presen-
tat com la millor. 

També vam anar amb les famílies al Parlament de 
Catalunya a reclamar la dotació pressupostària a tots els 
grups, corria maig del 2017 i el Govern tenia altres prioritats.

Al passat Consell Plenari de districte es va informar al dis-
tricte del Pla especial urbanístic per a l’ordenació de l’equi-
pament docent, amb vot favorable de tots els grups polítics. 
També s’està tramitant la cessió del solar a la Generalitat. 
Ara només falta que es doti de pressupost i calendari.

Tornarem al Parlament amb tots els grups que s’hi su-
min a demanar l’institut.

Haurem d’anar buscant-li nom?•

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

En Joan i l’Aurora són 
els nostres ulls, els qui 
més quilòmetres han fet 
pels carrers de Gràcia

A fi nals de 2009 va ser el primer 
cop que vaig sentir parlar de 
l’institut: jo tenia dues fi lles i 
tot feia pensar que la gran ja 
podria fer la secundària al barri

L’Institut Vallcarca ja té ubicació, ara falta trobar-li un nom
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Exposicions
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 30 de juliol
Exposició Fills del desert, a càrrec de 
Gràcia amb el Sàhara. L’exposició foto-
gràfi ca mostra els anys d’agermanament 
del Districte de Gràcia amb la Daira de 
Guelta del campament de refugiats saha-
rauís d’Aiún. Ens ofereix el punt de vista 
d’aquest agermanament a través dels in-
fants que venen cada estiu a Gràcia.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6)

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)

Fins al 26 de setembre
Exposició Navigare, pintures de Rafael 
Romero. La mar, els vaixells i altres naus, 
aus migratòries, peixos d’ultramar, neda-
dors incansables, viatges marins... Tots 
formen part de la refl exió plàstica de l’au-
tor, així com l’exili, la llunyania, la nostàl-
gia, la novetat o l’aventura.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps)

Actes
Divendres 13 de juliol
Concert: Va de Gospel, a càrrec de la 
Coral VadeGospel. Comprès dins del Cicle 
‘Música als Parcs’.
Parc de la Creueta del Coll (Pg. Mare de 
Déu del Coll, 77), a les 21h

Activitat: Escacs: Circuit de ràpides d’es-
tiu, a càrrec de Tres Peons – Escacs.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 21h

Espectacle: To Scape, a càrrec de Judit 
Saula. Comprès dins del ‘Festival de crea-
ció emergent NunOFF’.

Oratori de Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 
21h

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

Concert: Del Puerto.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30h

Espectacle: “?” Confusió, a càrrec d’Oriol 
Mula. Comprès dins del ‘Festival de crea-
ció emergent NunOFF’.
Oratori de Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 
21.45h

Concert: Tòpics, a càrrec d’Albert López.
Alfa Bar (Gran de Gràcia, 36), a les 22h

Concert: Louis Armstrong i Barcelona, a 
càrrec de Jazz Care All Stars. Comprès 
dins del cicle ‘Modernisme, Jazz, 
Barcelona’.
Museu d’Història de Barcelona – Park 
Güell Casa del Guarda (Olot, 7), a les 22h. 
Cal reserva prèvia

Espectacle: ¿Estamos programados? Xou 
de mentalisme psicològic.
Teatreneu multisales (Terol, 26), a les 
22.30h

Dissabte 14 de juliol
Teatre: La noche de Parrado, a càrrec de 
Víctor Parrado.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 20h

Espectacle: The Quiet A, a càrrec de Greu 
Casanovas. Comprès dins del ‘Festival de 
creació emergent NunOFF’.
Oratori Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 21h

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

Espectacle: Heaven & Earth, a càrrec de 
Nacho Melús. Comprès dins del ‘Festival 
de creació emergent NunOFF’.
Oratori de Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 
21.45h

Espectacle: It girl Betty’s Show.
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 23h

Diumenge 15 de juliol
Teatre: Kbaret, a càrrec de la companyia 
Vada Retro Teatre.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les 
18h. També el dissabte
 
Espectacle: Agència Matrimonial: 7d 
amor.
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 
19.30h, també dissabte

Teatre: En el fondo, a càrrec de Timbre 4.
Teatre Badabadoc (Quevedo, 36), tots els 
dies a les 20.30h

Dilluns 16 de juliol
Taller: Cosmètica vegana.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18.30h, 
també el dimecres. Cal reserva prèvia

Taller: Ceràmica d’inspiració africana.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les 
18.30h. Cal inscripció prèvia

Taller: English for travelling.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19h, tam-
bé el dimecres. Cal inscripció prèvia

Dimarts 17 de juliol
Taller infantil: De vacances! Construïm 
titelles creatives. Comprès dins del cicle 
‘Lletra petita – Tallers de descoberta’.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18h. Cal inscripció prèvia.

Taller: Improvisació teatral.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les 
19.15h, també dijous. Cal inscripció prèvia

Dimecres 18 de juliol
Espectacle: Tractat de Blanques.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), de dilluns 
a divendres a les 21h.

Taller infantil: Dibuix amb sorpresa!, a 
càrrec d’Olga Barrio. Comprès dins del ci-
cle ‘Lletra petita – Tallers de descoberta’.
Biblioteca Vallcarca i Els Penitents – M. 
Antonieta Cot (Pg. Vall d’Hebron, 65-69), 
a les 18h. Cal inscripció prèvia.

Dijous 19 de juliol
Taller infantil: Dibuix amb sorpresa!, a 
càrrec d’Olga Barrio. Comprès dins del ci-
cle ‘Lletra petita – Tallers de descoberta’.
Biblioteca Vallcarca i Els Penitents – M. 
Antonieta Cot (Pg. Vall d’Hebron, 65-69), 
a les 18h. Cal inscripció prèvia

Espectacle: Impro Show Sumer Edition.
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 22h. 
També dissabte a les 21.30h i diumenge a 
les 19h.

Concert: Perro Loko (folk-rock).
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30h.

Concert: Joaquín Garli.
Alfa Bar (Gran de Gràcia, 36), 

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

Llibre i mostra de la fotògrafa Inga Knölke a H2O
La fotògrafa de Hannover Inga Knölke, establerta entre Barcelona i Berlin, 
presenta aquest mes una exposició a H2O, en la seva quarta visita a la 
galeria gracienca. L’artista ha presentat el llibre Quagga, una manera de 
qualifi car el seu mètode de relacionar-se amb les imatges: “associatiu i 
poètic”. Segons explica la mateixa fotògrafa, existeix una xarxa temàtica de 
termes que poden servir com a instrument per visualitzar les imatges. 

Fins al 31 de juiol a la galeria H2O (Verdi, 152)

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

Dissabte 14 de juliol
Activitat: Vermut Anticarcerari.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a 
les 12h

Dimarts 17 de juliol
Activitat en família: Room Scape.
Centre per a famílies amb Fills i Filles 
Adolescents (Sant Antoni Maria Claret, 
64-78), a les 18h

Dimecres 18 de juliol 
Cinema a la fresca: Captain Fantastic. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 21 h

Taula Rodona: Cultura de la Pau i 

Resolució de Confl ictes, inclosa dins del 
cicle ‘Dimecres per la Llibertat’.
Plaça del Nord, a les 19h 

Visita comentada: Güell, Gaudí i 
Barcelona. L’expressió d’un ideal urbà. 
Museu d’Història de Barcelona – Park 
Güell Casa del Guarda (Olot, 7), a les 
21.30h

Dijous 19 de juliol
Acte inaugural Nova seu Dones no 
Estàndards.
Nova seu de l’entitat dones No 
Estàndards (Grassot, 56-58), a les 11h.

Recomanem
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Breus

La memòria dels 
barris perifèrics, 
en una mostra al 
Coll-La Bruguera
Marc Vilajosana

E l proper 7 de setembre s’in-
augurarà l’exposició “El 
nostre barri”, un recull de 

dibuixos sobre edifi cis histò-
rics de Josep Callejón, presi-
dent del Grup d’Estudis d’el 
Coll-Vallcarca. L’exposició busca 
preservar la memòria històri-
ca dels barris perifèrics de les 
grans ciutats, i es podrà visitar 
del 7 al 28 de setembre al Centre 
Cívic El Coll – La Bruguera. 
Callejón afi rma que l’exposició 
és una continuació del pre-lli-
bre Racons, llocs i indrets del Coll 
– Vallcarca i Rodalies. El llibre, 
format per textos i fotografi es 
aconseguits amb la col·laboració 
de la gent del barri, està estruc-
turat com un itinerari cultural 
d’El Coll – Vallcarca, que comen-
ça a l’Església del Coll i visita els 
edifi cis més emblemàtics del 
barri. La mostra comptarà amb 
150 dibuixos de construccions 
d’El Coll – Vallcarca i de Gràcia, 
i està complementada per edi-
fi cis de Barcelona, de la resta 
d’Espanya i fi ns i tot d’altres ciu-
tats com París o Cracòvia. La 
col·lecció també s’exposarà a La 
Sedeta del 4 al 24 d’octubre. 

Els clàssics dels 
dijous dels Verdi 
revisaran alguns 
fi lms de Fellini
Amb la col·laboració del 
BCN Film Fest, la tercera 
edició del qual tindrà lloc 
als Verdi del 22 al 30 d’abril 
de 2019, segueixen els 
Dijous d’imprescindibles, 
una cita per recuperar 
grans clàssics: Secretos i 
mentiras (6/09), Carta de 
una desconocida (20/09),  
Gritos y Susurros (4/10) o 
Los inútiles (11/10 dins dels 
25 anys sense Fellini).

Silvia Manzanera

Amb una mitjana de 8.000 
espectadors, la Plaça del 
Folk, un dels espais de 
referència dins de la pro-
gramació de les festes, 

proposa per aquesta 14a edició un 
cartell de concerts i ball folk dels 
grups de l’escena d’arrel més actu-
al així com matinals i tardes fami-
liars folk. A banda de les nits del 
Districte Jove Musical amb els gua-
nyadors del passat DescoNNecta 
de Lluïsos i DMJ de Gràcia, i de 
les actuacions de Sabor de Gràcia 
i Bifl ats com a grans noms anunci-
ats fa uns dies, la programació del 
CAT d’enguany a la plaça del Sol 
destaca la nit basca de divendres 
17 amb Korrontzi i el cos de dansa 
de l’Euskal Etxea, i la “nit guerre-
ra” del 19 d’agost amb el folk rock 
dels Ebri Knight. Per tancar la fes-
ta d’anquest any, el grup RIU pre-
sentarà el seu quart disc Delta.

A Plaça Rovira, un altre dels 
punts destacats de l’oferta mus-
cial de les festes, a banda del 
Blackcelona Rovira Experience 
-una cita ja consolidada en aquest 
espai després de sis edicions- i l’Er-
ror Fest, que enguany es concentra 
en una sola nit, el cartell inclou ac-
tuacions destacades en la seva lí-
nia d’apostar per la qualitat i la va-
rietat d’estils. Així, els guanyadors 
l’any passat del concurs Sona9 i 

Ebri Knight, Dolo 
Bertran i Buhos, 
en una Festa Major 
d’estrenes i repetidors
Chet, guanyadors del darrer Sona9, debuten a Rovira i 
Pastorets Rock visiten plaça de la Vila per onzena vegada

La banda Bifl ats, un dels caps de cartell de la plaça del Folk. Foto: Cedida

Estrena’t, seran els protagonistes 
del vermut musical del 18 amb el 
seu directe eclèctic que beu del co-
untry americà, el folk dels països 
nòrdics i la bossa nova. La nit del 
mateix dia, Dolo Bertran presen-
tarà Copilots, el seu primer treball 
musical després del seu pas per 
Pastora. Es tracta d’un nou vehi-
cle musical de pop electrònic i gui-
tarrer. Amb la col·laboració del dj 
i producotr Sergio Fernández, do-
nen vida a una col·lecció de singles 
perfectes “que entren a la prime-
ra, autèntics trencapistes sonors 
tararal·lejables”, segons els orga-
nitzadors. 

En el mateix escenari, Tori 
Sparks presentarà amb els seus 
col·laboradors un vermut musi-
cal en format trio on barregen 
blues, folk, rock i fl amenc, el pri-
mer dia de festa. També repetirà 
a Joan Blanques de Baix del Tot 
el 16 d’agost; un carrer que in-
clou en el seu cartell d’enguay al-
tres clàssics de la festa, com ara 
Alma de Boquerón (dimarts 21) i 
A ContraBlues (dilluns 20).

Per la seva banda, el progra-
ma musical dels Castellers de la 
Vila de Gràcia inclou Discípulos 
de Otilia dimecres 15, Arrels de 
Gràcia diumenge 19 i Buhos di-
lluns 20 com a cap de cartell, que 
tocaran després de Gats. Pastorets 
Rock, tot un clàssic de la Plaça de 
la Vila, tornaran a fer de les seves 
dissabte 18 per onzena vegada.• 

Tots els estils de Perla. El 
carrer La Perla, un dels espais 
imprescindibles de la ruta musical 
de festes, presenta un variat 
cartell amb dues nits fortes: la del 
17 d’agost amb Ketekatelles, Side 
Chicks i Speaker Cabinets. I els 
concerts, dissabte 18 a partir de les 
23 h, d’Hombre lobo internacional, 
Red Rombo i Old Tucson.

a les xarxes socials entorn d’una 
temàtica concreta: espais, acti-
vitats, costums, maneres, recur-
sos, entre d’altres, amb l’objectiu 
“d’inspirar a refl exionar, capturar 
i participar amb la mirada pròpia, 
crítica i genuïna”, segons els orga-
nitzadors. S’acceptaran fotogra-

La Fontana arrenca la 
campanya #LEstiuEsViu 
a les xarxes socials
 
Pretén documentar visions sobre 
temàtiques de l’estiu per fer una 
exposició fotogràfi ca col·laborativa 

S.M.

Des del 15 de juliol fins al 
31 d’agost, l’Espai Jove la 
Fontana convida els joves a 

que expliquin com viuen l’estiu. 
Quinzenalment es farà una crida 

fi es, vídeos de màxim 30 segons 
i .gif sota l’etiqueta #LEstiuEsViu 
amb cita al perfi l de l’Espai Jove 
La Fontana de la xarxa social es-
collida: facebook, twitter o insta-
gram. Els continguts es podran 
penjar a la xarxa fi ns al 9 de se-
tembre. Al fi nal de l’estiu, es re-
collirà la suma de crides amb la 
col·lecció particular de cada parti-
cipant i es farà una exposició que 
es penjarà a les parets de l’equi-
pament gracienc. A més, les per-
sones que hagin participat en el 
conjunt de les quatre crides, opta-
ran a dos premis: un del jurat i un 
per sorteig. El premi del concurs 
per jurat serà un escape room. El 
premi del sorteig serà un kit de 
platja. Es valoraran especialment 
aquelles publicacions que aportin 
una mirada crítica a la temàtica 
de cada crida.

L’espai anirà canviant de temàtica quinzenalment. Foto: Cedida

Per una altra banda, la Fontana 
ha obert la convocatòria per par-
ticipar al tercer Cling, el festival 
de microteatre d’humor a Gràcia. 

Les persones interessades fi ns als 
29 anys poder fer arribar les seves 
propostes humorístiques fi ns al 25 
de setembre.•



L’Independent de Gràcia
13 de juliol de 2018

15Cultura
el repor

Cartell de la dramaturgia ‘Jo també’, un clam contra la violència sexual . Foto: Cedida

‘Jo també’, un 
laboratori escènic 
contra els abusos

El projecte es presenta aquest diumenge a la sala Porta 4

Silvia Manzanera

Serà la primera vegada que de-
nunciaran els abusos que van 
patir en un escenari. Així que 

no se sap què pot passar. No ha es-
tat fàcil; el camí fet pel laborato-
ri escènic Me Too, amb membres 
del grup Minerva i amb la Sedeta 
com a centre d’operacions, farà 
una nova passa amb la represen-
tació de la dramatúrgia Jo també, 
aquest diumenge 15 de juliol a la 
sala Porta 4 a les 20.30h. “Algunes 
de les dones que participen en 
aquest projecte no han trepitjat 
mai un escenari i ara s’atreveixen 
per portar la seva denúncia més 
enllà dels espais íntims”, expli-
ca Josefi na Altés, participant del 
projecte. Segons l’activista graci-
enca, en els primers assajos no 
podien parar de plorar i en el dar-
rer, fa pocs dies a la Sedeta, van 
necessitar parar i sortir a “respi-
rar”. “Tot i la duresa de tot el pro-
cés, estem molt satisfetes amb el 
resultat perquè ens hem mantin-
gut fermes, i tot i que comencem 
amb una lectura el projecte tin-
drà continuïtat i s’ampliarà amb 
altres arts”, apunta Altés.

El projecte parteix de la neces-
sitat de donar visibilitat al confl ic-
te de l’abús sexual, especialment 
durant la infància. Les partici-
pants són, majoritàriament, su-
pervivents d’abús o coneixedores 
de la problemàtica per proximi-
tat amb les víctimes. L’objectiu 

és empoderar les víctimes i super-
vivents a través de la seva veu en 
primera persona. És una manera 
de trencar el silenci que envolta la 
violència sexual i al mateix temps 
aconseguir derrocar alguns tabús 
actuals. Moltes de les integrants 
són artistes plàstiques o escèniques 
o bé provenen de l’àmbit de la cul-
tura. La peça -conduïda per Alba 
Tor- té un fort caràcter reivindi-
catiu i artístic, que busca desenvo-

lupar una consciència col·lectiva 
que permeti la identifi cació i la 
denúncia dels abusos sexuals així 
com la prevenció. Segons expli-
quen les impulsores del projecte, 
amb aquestes històries de vida es 
donaran a conèixer les seqüeles 
de les víctimes i també els meca-
nismes dels agressors per come-
tre els abusos.

Després de la lectura de diu-
menge hi ha prevista una xer-
rada-debat postfunció amb la 
col·laboració de l’Associació El 
Mundo de los ASI, una entitat 
que ha donat suport al projecte. 
“Cal alçar la veu per exigir can-
vis en les lleis que hores d’ara cri-
minalitza més a la víctima que 
al criminal que l’agredeix”, afe-
geix Josefi na Altés. ‘Jo també’ es 
portarà a l’espai Dones del 36 de 
Festa Major.•  

La peça -dirigida 
per Alba Tor- té 
un fort caràcter  
reivindicatiu 
i artístic

Joan Millaret Valls 

J ohn Callahan, mort el 2010, va ser un famós carica-
turista afectat per una tetraplegia després de patir 
un greu accident de cotxe quan anava borratxo de 

jovenet amb un company de festes. Callahan va escriu-
re sobre la seva vida y la seva obra en el relat autobio-
gràfi c que dóna títol a aquesta adaptació fílmica dirigi-
da per Gus Van Sant, tot i que en un primer moment va 
ser el desaparegut actor Robin Williams qui es va pro-
posar portar aquest biopic al cinema. 

A No te preocupes, no llegarás lejos a pie sembla que hi 
convisquin dos o tres fi lms en un. De primer, un sobre 
discapacitats físics, impedits per una mobilitat reduï-
da, al voltant d’eixos temàtics com la superació perso-
nal i procurar vèncer els obstacles de la vida. Però a la 
pròpia discapacitat, s’hi afegeix una doble incapacitat, 
l’addicció al alcohol. Una nova patologia que el porta 
a reunions d’ex-alcohòlics, teràpies de grup dirigides 
per una espècie de gurú, Donnie (Jonah Hill), amb qui 
John Callahan (Joaquin Phioenix) acaba establint els 

lligams més estrets 
en aquesta desma-
negada vida que 
porta.

Una tercera pel-
lícula, la que s’ajus-
ta als patrons dels 
fi lms biogràfi cs, en 
aquest cas la del co-
negut humorista 

gràfi c, tan irreverent com polèmic, explorant els límits 
de l’humor negre més incòmode, i que en el seu moment 
va ser l’esperit desfermat de la contracultura. Sens dub-
te, aquesta seria la part més interessant del fi lm, però 
aquest aspecte més creatiu i artístic del personatge és to-
cat sense profunditat, deixant-ho només com una mane-
ra impulsiva de desfogar-se de la seva forçada situació.

De primer, un experimenta una sensació contradic-
tòria però fi nalment acaba predominant la presència 
de les convencions del cinema d’autosuperació perso-
nal combinat amb els tòpics del cinema de redempció 
personal, sense caure en la sentimentalitat lacrimòge-
na, però, i amb pocs rastres d’originalitat dels projec-
tes més personals d’aquell cinema diferent de Gus Van 
Sant. Resulta convincent l’estil de narració disrupti-
va imprès al fi lm pel director d‘Elephant (2003), amb 
avenços i retrocessos, a força de salts, creen un temps 
discontinu. I destaca també la treballada i lluminosa 
concepció visual que embolcalla el fi lm. Però sempre 
quedarà el magnetisme d’un personatge tan controver-
tit com Callahan, un tipus amargat i ressentit, de com-
portament asocial, esquerp, interpretat amb un control 
absolut dels gestos i les maneres a càrrec d’un, com 
sempre, extraordinari Joaquin Phoenix.•

Manual d’ús de l’autoajuda 

crítica de 
cinema

Resulta convincent 
l’estil de narració 
disruptiva imprès 
al fi lm de Van Sant

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Mi querida cofradía. 16.05 i 

18.05. Excepte dj, 20.20. 
• Noche de juegos. Dv, dl, dm i dc, 

16, 18.10 i 22.20. Ds i dg, 16.10 i 
22.20. Dj, 15.50, 17.55 i 22.20. 

• Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa. 
Ds i dg, 16. 

• El cuaderno de Barro. Dj, 20. 
• María by Callas. 20.05. 
• #SexPact. 22.25. 
• La casa torcida. 20.10. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 16.10. 
• Peter Rabbit. Ds i dg, 16.10. 
• Ready Player One. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 19. 
• Gorrión Rojo. 22. 
• Mi familia del norte. 15.50, 

18.05, 20.20 i 22.30. 
• Sherlock Gnomes. 15.55, 17.50 

i 19.45. 

• La forma del agua. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 22.10. 

• Una razón brillante. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 15.55. 

• Isla de perros. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc i dj, 18. 

• Un lugar tranquilo. 22.30. 
• Campeones. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc i dj, 16.15, 19.10 i 22.05. 
• Vengadores Infi nity War. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16, 19 i 22. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• Invitación de boda. Dv, dg, dl i 

dc, 19.45.
• Lou Andreas-Salomé. 18. Dv, 

dm, dc i dj, 16. 
• El león duerme esta noche. Dv, 

ds, dg i dl, 20. Dj, 22. 
• Niñato. Dv, ds, dg i dc, 16. Dj, 22. 
• Amante por un día. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc i dj, 18. Dv i ds, 22. 
• Doctrina el pecat original i la 

reinserció. Dv, ds, dg, dc i dj, 22. 
• Good of ice skate – bcn sports 

fi lm festival. Ds, 20. 

• La fábrica de nada. Dv, ds, dg, 
dl, dm i dc, 17.15 i 20.30. dj, 17. 

• El holandés errante. Dm, 19.30. 
• Carme Sansa diu i canta a 

Maria Aurèlia Capmany. Dj, 
20.30. 

• El caso de Cristo. Dj, 20. 
• Orange sunshine. Dm, 20. 

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Els arxius del pentàgon. 

15.50, 18 i 20.10. Muchos hijos, 
un mono y un castillo. 22.15. 

• Sala 2: Una mujer fantástica. 16, 
18 i 20. El autor. 22.  

• Sala 3: Un home anomenat ove. 
16, 18 i 20. El sacrifi ci d’un cèr-
vol sagrat. 22. 

• Sala 4: Un italià a Noruega. 16, 
18 i 20. Ds i dg, 18 i 20. Amor a la 
siciliana. 22. 

Verdi. Verdi, 32. 
•Maria by Callas. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 11.30, 16, 18 i 20.20. 

• The Wall. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 
dj, 11.30, 16, 20.20 i 22.30. 

• El hilo invisible. 17.50. 
• Call me by your name. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc i dj, 22.05. 
• Roman J. Israel, Esq. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc i dj, 16 i 20.15. 
• Rebelde entre el centeno. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc i dj, 18.15 i 
22.30. 

• Mi familia del norte. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 11.30, 16, 18.10, 
20.20 i 22.30. 

• Lou Andreas-Salomé. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 16 i 18.10. 

• El insulto. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 
i dj, 20.20. 

• Un lugar tranquilo. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 22.30. 

• The Party. Dv, dl, dm, dc i dj, 
11.30. 

• Mi querida cofradía. Dv, dc i dj, 
11.30. 

• El Grúfal. Ds i dg, 11.30 i 12.30. 
• Sherlock Gnomes. Ds i dg, 11.30. 
• San Pedro y las Basílicas 

Papales de Roma. Dm, 11.30 i 
18. 

• Soñadores. Dj, 20.15. 

Verdi Park. Torrijos, 49
• La librería. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 

i dj, 16.
• Un sol interior. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 18.10 i 22.30. 
• Lady Bird. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 

20.15. 
• Mi querida cofradía. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc i dj, 16.15, 21 i 22.30. 
• Isla de perros. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc i dj, 18.15, 20.15 i 22.15. 
• La casa junto al mar. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc i dj, 16. 
• La forma del agua. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 18. 
• Tres anuncios en las afueras.  

20.20. 
• El Cairo Confi dencial. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc i dj, 22.30. 
• Sherlock Gnomes. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 16, 17.40 i 19.20. 
• Borg McEnroe. Dm, 20.15. 



L’Independent de Gràcia
13 de juliol de 2018

16

La torratxa

Crisi mundial  
Joan Vall K.

No soc gaire afi cionat a l’esport 
d’anar empaitant la pilota però els 
meus respectes pels qui cada cop 

veig que són més els afi cionats i afi ciona-
des a aquest art. Amb l’arribada d’aquest 
darrer mundial de Rússia m’ha semblat 
que hi havia dies que amb els partits te-
levisats, toqués el que toqués, el món 
s’acabava. Sense anar més lluny l’altre 
dia havia quedat amb algú per assistir a 
l’estrena d’un fi lm documental inèdit i la 
persona no es va presentar. Al dia següent 
es va excusar dient-me que tenia futbol a 
la televisió. El partit en aquest cas enfron-
tava als equips de Nigèria amb Islàndia a 
les 17 h i tot seguit era el torn de les selec-
cions de Sèrbia davant Suïssa a les 20 h. 

El pobre lamentava al dia següent la seva 
matusseria per falta de cultura, segons 
ell. Sembla que aquests esportistes, al-
guns fugaços, són ara els nous infl uencers, 
ja fa un temps que existeixen, i que són 
ells qui ens han de dir i aconsellar quina 
colònia, rellotge, pizza, vi, gelat, samarre-
ta, cotxe o xampú hem de consumir i fi ns 
i tot el lloc de vacances on hem d’anar. 
El curiós és que no recomanen llibres o 
pelis. Això és més compromès. Sembla 
que és imprescindible saber el dia a dia 
dels Ronaldo, Messi, Griezmann, Sergio 
Ramos o d’alguna estrella brasilera, però 
que és innecessari tenir present els noms 
de Gus Van Sant, Isabel Coixet, Albert 
Serra, Núria Espert, Mercedes Sosa, Pere 
Gimferrer, Marina Abramovic, Vicenç 
Altaió o Leopoldo Maria Panero. De to-
tes maneres, cadascú que faci la seva o la 
meva, que tot és plural, o que faci el que 
li roti o l’ompli de goig, sempre amb res-
pecte. A mi em segueix important i tra-
ient la son el que fa i decideix Fernando 
Alonso amb el seu futur i si es feliç.•

Sembla que aquests 
esportistes, alguns 
fugaços, són ara els 
nous ‘infl uencers’ 

Èric LluentGràcia des de l’exili Èric

Postals de gel

En l’última visita a Gràcia vaig obrir la capsa de les 
postals familiars dels anys cinquanta i seixanta i 
vaig agafar-ne un bon grapat sense un criteri defi nit 
amb l’esperança de trobar algun gran secret fami-
liar. De tornada a Reykjavík i havent-les llegit una 

rere l’altra, s’ha de dir que poc contingut rellevant conte-
nen, més enllà del sentit de l’humor del meu besavi Antoni 
i la meva besavia Madrona. A Islàndia els agrada dir que, a 
causa de les condicions duríssimes en les que van haver de 
sobreviure durant segles, van aprendre a ser optimistes, a 
treure-li ferro als problemes i a gaudir del present. Doncs 
bé, sembla que els besavis deurien ser d’aquesta mena de 
gent, sinó no s’explica que amb seixanta-i-pico, i després 
d’un vida amb episodis terribles, encara els quedessin ga-
nes de fer brometes estiuenques als seus néts via postal. 

“Te enviem aquesta tarje perque junt amb la dels papes 
us refrigareu una mica que falta us farà. Una abraçada for-
ta dels avis”, escriuen rere una fotografi a de Cumbres neva-
das del Montseny, el 19 de juliol de 1969, dirigint-se als seu 
néts.  A la postal per als papes, la fotografi a és de la estació 
meteorològica del Turó de l’Home, completament glaçada 
després d’una tempesta de neu, que bé podria haver estat 
feta el Nadal de 1962. Des d’Arbúcies, on els besavis van pas-
sar uns dies aquell estiu del tardofranquisme, la calorada 
es vivia amb més felicitat que no pas a la capital catalana. I 
un parell de postals bé podien pujar l’ànim o, si més no, di-
buixar un somriure als més menuts de la casa.

M’arriben notícies de la calorada a la Vila de Gràcia 
i també el record d’aquelles nit de llençols arrapats a la 
pell, de balcons oberts i crits de borratxos que li volen dir 
al món que van borratxos. Donades les circumstàncies i 
la tradició familiar, només se m’acut enviar-vos una pos-
tal de gel, en aquest cas, una fotografi a que vaig fer durant 
la gran nevada que va caure a Reykjavík el 26 de febrer de 
2017, deixant cinquanta-un centímetres de neu en qüestió 
de tres hores. En la imatge, el llac Tjörnin completament 

glaçat, amb les casetes de la riba oest al fons. Aviam si amb 
la contra de l’Independent us refrigereu una mica, que no 
us vindrà pas malament. Penseu que el fred en excés tam-
poc és bo i que els islandesos que han de treballar aquest 
estiu a l’illa sacrifi carien a qui fos necessari per tal de pas-
sar una setmaneta a Alacant. 

Però, a banda de la postal de gel, us envío una petita crò-
nica del nostre estiu. Si sou fredolics, us recomfortarà lle-
gir-la. Si us agrada la fresca, l’enveja se us menjarà per dins. 
El mes de juny a Islàndia ha estat desesperançador. Penseu 
que aquí els hiverns són sinònim de reclusió, de foscor i de 
fe en un estiu millor. Doncs bé, arribats els mesos de vint-i-
quatre hores de llum solar, la realitat ens ha sotmès en una 
depressió col·lectiva que se suma a la eliminació d’Islàndia 
del Mundial -sí, de tant optimistes que són, hi havia un bon 
grapat que creien que podrien fer-se amb el títol-. El passat 
mes de juny, amb els seus trenta dies de vint-i-quatre ho-
res cadascun, Reykjavík va viure un únic dia assoleiat. Era 
dimecres. I la gent sortia de la feina a corre-cuita per aga-
far lloc a les terrasses del centre. Patètic haver de viure un 
estiu amb aquesta angoixa per veure el sol un cop al mes, 
però jo també hi era aquell dia, a la plaça Austurvöllur.  

Llegeixo al The Guardian que Islàndia està vivint el pit-
jor estiu dels darrers cent anys a causa del bon temps que 
fa a les Illes Britàniques. Per qüestions meteorològiques de 
pressió i corrents d’aire càlid, sovint, quan fa bon temps a 
les Illes Britàniques, fa mal temps a Islàndia, i viceversa. 
Doncs bé, sembla que allà a baix l’estiu està essent histò-
ric. I aquí, segueixen passant els núvols amunt i avall, però 
mai acaben d’anar-se’n i la paciència se’ns està acabant. Les 
temperatures ronden els vuit graus a diari, la pluja apareix 
constantment i l’altra dia vam haver de girar cua amb l’au-
tobús a la zona del volcà Snaefellsjökull perquè se’ns abrao-
naven vents de més de cent vint quilòmetres per hora.

Així que a aprofi tar el que teniu i si la calor apreta, pos-
tals de gel!•

Fotografi a feta durant la nevada a Reykjavík el 26 de febrer de 2017, que va deixar cinquanta-un centímetres de neu en tres hores. Foto: E. Lluent

de Gràciade Gràcia


