
Pepita Pardell, 
creu de Sant Jordi: 
“Sempre he vist la 
vida en animació”
 
Nou reconeixement a la 
dibuixant gracienca, pionera 
del cinema d’animació  P11

Vallcarca ajorna 
el tràmit fi nal 
al setembre i els 
veïns avisen amb 
mobilitzacions 
Govern i PDeCAT negocien amb 
el pavelló esportiu com a eix P3

La Festa Major dedica 
prop de 300 controls 
a limitar l’accés 
en una desena de 
carrers guarnits
El pla de seguretat fa especial 
èmfasi al torn de 5 de la 
tarda a 1 de la matinada P6

Eloi Badia: “Per primer cop 
hi ha un Ajuntament fort, 
que no es plega als lobbys”

“A Gràcia no hem deixat 
de parlar amb ningú i hem 
parlat amb gent amb qui 
mai no s’havia parlat”

“Estic molt motivat per 
seguir en política, i Gràcia 
sempre la portaré al cor, 
formarà part de mi” 

Pàgina 2

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, al seu despatx durant l’entrevista Foto: Albert Vilardaga
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2 Política
Breus

Sarrià també 
recolza Riera de 
Cassoles en lloc de 
Príncep d’Astúries

El ple de Sarrià- Sant 
Gervasi s’ha sumat aquest 
dijous a la decisió de 
Gràcia d’ara fa quinze dies 
per elevar la proposta de 
canvi de nom de Príncep 
d’Astúries per Riera de 
Cassoles. Amb els vots a 
favor de BCN En Comú, 
PDeCAT i ERC, el PP en 
contra i l’abstenció de 
Ciutadans, Sarrià dóna 
validesa a una proposta 
recolzada per 1.789 quan 
el mínim exigit era de 
630 fi rmes. Ara ja tot 
depèn de la ponència de 
nomenclàtor de ciutat.

Albert Balanzà

Eloi Badia (Barcelona, 1983) 
ha començat a comptar les 
últimes vegades que farà 
una o altra cosa en aquest 
mandat com a regidor: 

aquesta serà l’última Festa Major, 
perquè al maig hi ha eleccions. És 
la (pen)última entrevista.

Com creu que serà recordat el seu 
mandat? Amb quina percepció?
Hi ha hagut un tema clau: interlo-
cutar amb tots els actors. No hem 
deixat de parlar amb ningú i hem 
parlat amb gent amb qui mai s’ha-
via parlat, i això ens ha fet avançar. 
Vallcarca. També en el pla d’equi-
paments, amb l’educació com a eix 
central, i en habitatge i gentrifi ca-
ció -amb Casa Vicens i Park Güell- 
s’ha abordat un canvi de tendència. 

No ha estat fàcil el mandat: primer 
se li retreia incompareixença, des-
prés vostè es va acostar als grups.
Hi ha hagut una bona relació, so-
bretot per un tarannà de Gràcia. La 
voluntat de diàleg hi ha estat, enca-
ra que també hi ha el joc d’oposició 
dura menys propositiva, com amb 
el problema que tenim a Sol. També 
és cert que els hem deixat en una 
segona fase de negociació per pri-
ritzar la negociació veïnal.

Hi ha una certa agror amb el PSC.
Més d’ells cap a nosaltres que a l’in-
revès. Em va sorprendre el to de 
precampanya en un ple, però allò 
es va calmar, i és possible que tor-
nant de l’estiu ens hi tornem a tro-
bar. Els he notat ressentits.

Justament el PSC acaba de forçar 
un ple extraordinari, en base a in-
versions previstes que s’endarre-
reixen. Què hi ha del cert?
Hi ha un document d’escenaris, 
però ara estem en un punt més fa-
vorable, cosa que no vol dir que no 
estiguin baixant els ingressos. Però 
estem parlant d’una magnitud per-
fectament gestionable per a l’Ajun-
tament. A Gràcia l’encaix no afecta 
cap problema estructural.

Però s’endarreriran inversions com 
les expropiacions de Vallcarca?
Les expropiacions de Vallcarca 
s’han endarrerit perquè hem en-
darrerit tot el procediment de la 

Eloi Badia: “Per 
primer cop hi ha un 
Ajuntament fort, que 
no es plega als lobbys”
“Estic molt motivat per seguir en política, i Gràcia 
sempre la portaré al cor, formarà part de mi” 

Sempre hi ha pressió de lobbys...
Però la gent normalment es plega-
va, i per primera vegada hi ha un 
Ajuntament fort. 

No em diu si li ve de gust seguir.
Sí, sí. Estic en ple aprenentatge, i 
molt motivat per poder seguir.

A nivell local és millor repetir 
Gràcia o provar un territori nou.
Gràcia sempre la portaré al cor, 
formarà part de mi. Seguir té pros 
i contres: a favor hi ha el terreny 
fet i saber on anem, i en contra el 
fet que un regidor nou aporta idees 
noves. Però repetir seria fantàstic. 

Com seria un segon mandat. Digui 
idees ni arrencades.
En educació hi ha un fi l conductor. 
Cal fer Tres Turons, Pi i Margall... 
En esports cal una nova gestió del 
teixit esportiu; ens va agafar a con-
trapeu l’entrada de Marcet. I mo-
bilitat: hem fet coses però hi ha les 
superilles, un gran canvi. I canvi 
també en política de residus.

A vostè li interessa sobretot l’ai-
gua. Com ha viscut la campanya 
mediàtica de les companyies?
L’ofensiva de penetrar a tots nivells 
va ser descomunal per la multicon-
sulta, amb una capacitat econòmi-
ca desorbitada, per col·locar mis-
satges difusos. Tota la pressió de 
despatxos va sortir de la foscor.•

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, al seu despatx aquest dimecres en un moment de l’entrevista Foto: A. V.

El PSC força un ple 
extraordinari per 
les inversions que 
poden ajornar-se 

EL grup municipal del 
PSC, amb el suport del 
PDeCAT, ERC i PP, ha 
presentat aquest dimecres 
una proposició que força 
la convocatòria d’un ple 
monogràfi c en un termini 
de 15 dies on es detallin 
les partides que poden 
endarrerir-se, segons els 
documents municipals que 
van trascendir la setmana 
passada i que a Gràcia 
suposarien una afectació 
de 8 milions d’euros. El 
ple podria celebrar-se la 
setmana que ve.

Alonso-Cuevillas, 
per tancar els 
Dimecres per 
la Llibertat

Jaume Alonso-Cuevillas, 
advocat de Carles 
Puigdemont, serà un dels 
convidats a l’últim dels 
Dimecres per la Llibertat 
que organitza a la plaça 
del Nord la taula d’Entitats 
pel Referèndum dimecres 
que ve a les 19h. la resta 
de la taula la composen els 
advocats Sergi Blàzquez, 
Olga Arderiu, l’Associació 
catalana pels Drets Civila i 
l’Associació Atenes.

modifi cació del PGM. Fins a l’apro-
vació fi nal, no podem expropiar.

Què falta per presentar en aquests 
deu mesos?
Falta aprovar un pla d’equipa-
ments, que el Parlament ens pres-
suposti l’institut Vallcarca i que 
tinguem la ubicació de l’escola 
de primària. I tenir clar les políti-
ques d’habitatge que ha d’afrontar 
Gràcia, per saber a cada barri què 
hem de prioritzar: hi ha llocs on 
tenim sòl, altres on tenim protec-
ció d’inquilins, altres actuem amb 
tempteig i retracte... Cal un docu-
ment per saber com moure’ns.

Ara li faré un bloc de preguntes que 
parteixen de les entitats. En pri-
mer lloc:  l’AV Gràcia Nord Vallcarca 
planteja que la rambla verda es faci 
ja alhora que el dipòsit pluvial.
Podríem fer el projecte executiu del 
dipòsit i en paral·lel la rambla, però 
hem de decidir si hi ha cases que 
poden seguir preexistint. Això ho 
arrencarem al setembre.

Ja ho vau dir al gener. 
Sempre hem volgut anar ràpids, 
però no ho hem fet fins que ens 
han dit que el dipòsit és necessari.

Al nucli històric de Vallcarca NyN 
s’avé a la idea de lloguer social?
No li afecta perquè ja està en àmbit 
de llicència, però ha vist bé que al-

guna promoció s’hi aculli. Ara pot 
semblar menor que no arribi al 
30%, però no en tenia cap obligació.  

Lluïsos: pateixen econòmicament 
després de l’operació fallida amb la 
Torre Deutsche. Em traslladen: per 
quan el conveni pendent?
De seguida. Aquestes entitats són 
un entremig entre els centres cívics 
que la Vila no té i un ateneu de so-
cis, i hem de trobar projectes oberts 
a la ciutadania. Seria un win-win. 

Veïns plaça del Nord: cap respos-
ta a les fi rmes presentades perquè 
no es fessin les festes alternatives.
No hem rebut cap llicència d’activi-
tat de Tres Lliris però si es presenta 
ha de requerir a aquesta sensibili-
tat veïnal. Ens mirarem programa,  
horaris... Si compleixen, no tenim 
argument per no donar llicència.

Jardins Menéndez y Pelayo. No 
s’havien vist mai pancartes de ‘di-
missió regidor’ a Gràcia.
El problema és que volen tancar-lo 
de nit i els hem dit que ho tancarem 
si hi ha problemes de convivència. 
Si cal corregir, corregirem. 

Té pancartes, dues querelles a 
l’Ajuntament... Vol seguir?
Si fos per errors... però no és el 
cas. En el cas de les querelles, més 
m’animen a seguir, sobretot les de 
pressions de lobbys.
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Vallcarca ajorna el 
tràmit fi nal al setembre 
i els veïns adverteixen 
amb mobilitzacions 
Govern i PDeCAT acosten posicions amb el pavelló esportiu 
del nord com a peça que podria ser decisiva en la majoria

A.B.

El pla Vallcarca no s’aprova-
rà provisionalment aquest 
juliol, tal com al març es va 
anunciar amb una aprova-
ció inicial que només re-

queria més sís que nos però que 
es va quedar en un suport polític 
insufi cient (15 de 41 regidors). Tot 
just ara s’ha començat a treballar 
per ampliar aquest recolzament, i 
no hi haurà reunions amb tots els 
grups municipals. 

Justament aquesta setmana l’es-
tratègia tècnica de l’equip de go-
vern de BCN En Comú ha trobat 
un cert grau d’entesa amb el grup 
municipal del PDeCAT, amb el pa-
velló esportiu dels barris del nord 
com a peça clau en les negociaci-
ons. “Podria solucionar problemes 
d’espai a equips i donar servei a les 
escoles i al fgutur institut”, apun-
ten fonts presents en la reunió 
d’aquesta setmana. 

El govern ha assumit en les 
últimes setmanes -i en aquest 
sentit s’entenen les aprovacions 
inicials per separat de les peces 
Farigola-Medes i de la pedrera- 
que havia d’endarrerir novament 
el calendari, sobretot després del 
front dels partits de l’oposició en 
la peça concreta del Triangle de 
Cambrils, on PDeCat, PSC, ERC i 
PP estaven d’acord amb l’ender-
roc. BCN En Comú es parapeta 

L’avinguda Vallcarca, a l’alçada del carrer Agramunt. Foto: A. V

en la idea de reforma que també 
comparteix amb els moviments 
socials de Vallcarca i amb la co-
ordinadora d’AMPA, que ja han 
recollit 775 firmes en una cam-
panya a Change.org per salvar el 
Triangle, però també sap que amb 
això no tindrà l’aprovació provi-
sional i que pactant amb PDeCAT 
en té prou.

Aquest moviment ha provocat 
un cert nerviosisme lògic entre 
els moviments socials no només 
pel retard o la negociació de mo-
ment bilateral i en aquest sentit 
han enviat un missatge d’adverti-
ment a l’equip de govern, amb una 
mobilització a l’horitzó immedi-
at si no hi ha fumata blanca des-
prés de l’estiu. “El nostre missat-
ge és que els comuns s’ho currin 
i obrin el tema a tots els partits, 
i que es posin d’acord”, apunten 
les fonts consultades. “Esperem 
que llegeixin què pensa el veïnat 
i al setembre ens veiem primer al 
carrer amb alguna mobilització i 
després a la votació”, conclouen.

Curiosament, més desbrossat 
sembla el camí de la negociació 
paral·lela entre els constructors 
privats i els moviments socials, 
ja amb una promoció assegura-
da amb lloguer social que per a 
aquests veïns encara és del tot in-
sufi cient. Per als altres veïns, els 
de l’AV Gràcia Nord, al setembre 
engegarà el debat de la Rambla 
Verda.• 

Sense reubicació encara a 
Bolívar 36. Lluny dels focus del 
pla Vallcarca, els veïns de Bolívar 
36 -que van ser expropiats el 2015 
i ara el seu pis és propietat de 
l’Ajuntament- segueixen sense ser 
traslladats al bloc del ‘cementiri’, 
malgrat l’estat ruïnós de la 
seva fi nca i el ‘mea culpa’ que el 
Districte va assumir al ple de març 
arran d’un proposició del PDeCAT.

Breus

El DiR ja fa obres 
a Travessera de 
Dalt i anuncia nou 
centre a Vallcarca 

La cadena de gimnasos 
DiR manté el pols en què 
han entrat altres cadenes a 
Gràcia com McFit o Snap i 
ja està fent obres fi nalment 
al seu anunciat nou centre 
de la Travessera de Dalt 
4-6, a tocar de la plaça 
Lesseps. L’espai fi nalment 
s’ha fi nançat a partir 
del microfi nançament, 
amb una quantitat 
de partida de 550.000 
euros. La cadena, a més, 
ja ha col·locat imatge 
corporativa d’un nou 
centre a avinguda de 
Vallcarca 231, tocant a la 
Vall d’Hebron.

L’associació Dones 
No Estandards 
estrena local 
a Grassot
L’associació Dones No 
Estandards, activa des 
de 1995 i amb seu inicial 
al Casal Cardener, ha 
estrenat ofi cialment 
aquest dijous el seu nou 
local al carrer Grassot 
amb una festa que ha 
tingut activitat del matí 
fi ns al vespre.Una taula 
rodona, un dinar popular, 
un espai de micro obert 
i un concert amb sessió 
de punxadiscos han 
dinamitzat la jornada.  
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Mare de Déu de 
la Salut tindrà un 
radar pedagògic 
per alentir el trànsit

El Districte ha anunciat 
que instal·larà un radar 
pedagògic per reduir 
la velocitat del trànsit 
a Mare de Déu de la 
Salut com el que ja va 
provar el maig de 2016 
al Torrent del Remei, al 
barri del Coll, a tocar de 
les escoles Montseny i 
Farigola. Responent a un 
prec formulat pel grup 
d’Esquerra, l’equip de 
govern ha apuntat que 
la instal·lació es farà en 
l’últim tram de l’any.

Comerços de 
Gran de Gràcia 
allarguen horaris 
ja fi ns a les 22 h
La cadena Decathlon 
de roba esportiva ha 
estrenat el seu horari 
d’estiu amb obertura fi ns 
a les deu del vespre i es 
converteix en el primer 
comerç del carrer Gran 
de Gràcia que es benefi cia 
així del concepte de zona 
turística. Fins ara la 
mesura només s’havia vist 
a Gràcia al carrer Verdi. 

La Festa Major dedica prop de 300 
controls a limitar l’accés en una 
desena de carrers guarnits
El pla de seguretat interior, estrenat com a prova pilot el 2013, ja duplica els punts 
inicials i fa una especial atenció als torns de tarda, de 5 de la tarda a 1 de la matinada

Albert Balanzà

La Festa Major ja fa dies que 
ha avançat -principalment a 
través d’aquest setmanari- 
els detalls centrals de l’edi-
ció 2018 (cartell, carrers par-

ticipants, nous escenaris, primers 
noms musicals...) però el moviment 
massiu de visitants que es produirà 
entre el 15 i el 21 d’agost requereix 
d’un pla de seguretat que enguany 
només en el cas del control d’acces-
sos als carrers guarnits comptarà 
amb prop de 300 controls. 

La licitació, per un pressupost 
màxim de 25.000 euros, determi-
na en el seu plec de condicions 
tècniques que l’organització ope-
rativa requerirà un total de 284 
controls en un total de deu punts: 
Verdi, Progrés, Tordera, Fraternitat 
(Tordera/Siracusa), Fraternitat 
(Tordera/Josep Torres), Llibertat, 
Mozart, Travessia Sant Antoni, 
Plaça del Poble Romaní i Jesús. 

La consolidació d’aquest sis-
tema, estrenat com a prova pilot 
l’any 2013 a Mozart, Fraternitat, 
Tordera, Progrés i Verdi, planteja 
aquest 2018 una especial atenció al 
torn de tarda (de 17h a 1 de la mati-
nada) amb un desplegament total 
de 26-28 controladors amb dues o 
tres persones a cada punt, amb ex-
cepció de la plaça del Poble Romaní 
on només es preveu la iniciativa en 
el torn de nit (d’1 a 5 de la matina-
da) amb quatre persones. Pel que 
fa al torn de matí (d’11h a 15h), els 
dies de més afl uència, com són el 15 

Controladors al carrer Progrés, durant la Festa Major de l’any 2014. Foto: Arxiu

d’agost, el dissabte 18 i el diumen-
ge 19, també coincidiran amb el 
més gran desplegament en aques-
ta franja amb 19-20 controladors 
en total.

El dispositiu es concentra com 
cada any en els carrers del sud, que 
sumen més carrers guarnits en els 
últims anys i que també pateixen a 
última hora l’escombrada de públic 
que en aquesta direcció fan els ser-
veis de neteja i de seguretat. En els 
casos puntuals d’aforament elevat, 
als carrers Llibertat i Fraternitat 
també es preveu habilitar una se-
gona corona d’accés, prevista ja al-
menys en els torns de tarda dels 
dies 15, 17, 18 i 19.• 

La campanya Respectem el 
guarnit explicarà el procediment 
de construcció de cada proposta. 
Els carrers comptaran amb uns 
tòtems de lona on es detalla amb 
text i imatges la feina específi ca 
de cada comissió amb les hores 
de treball dedicades, el nombre 
de participants, el tipus i quilos de 
materials reciclats. És un nou acord 
entre la Fundació i Sanmiguel.

el repor

El segle de l’Ángel
“Cuando he sido más feliz? Con mi mujer”, diu 
aquest excarabiner de la República i exiliat

Esther Padró

Al carrer de la Mare de Déu 
del Coll 22 hi ha unes mis-
terioses portes verdes que 

custodien un gran edifi ci de maó 
vermell poblat de fi nestres i un 
preciós jardí. A l’interior hi vi-
uen més de 170 grans persones. 
Cadascuna d’elles té la seva per-
sonalitat i la seva història. Són 
els savis i les sàvies de DomusVi 
Regina, com l’Ángel. 

L’Ángel va néixer en un pe-

L’Ángel, al jardí del recinte. Foto: Cedida

vien vingut les dues amigues.
No es va separar mai de la 

Mercedes, se’n va enamorar a pri-
mera vista, i aquella noia d’origen 
gallec nascuda a Cuba, va ser la 
seva esposa. Primer, van conviu-
re quatre matrimonis en un ma-
teix pis fi ns que van poder tenir 
casa seva, on van tenir dos fi lls: 
una noia i, deu anys després, un 
noi. “No teníamos mucho dinero 
y, teníamos que estar seguros que 
podíamos criarlos”, diu avui. 

Quan li preguntes quan ha si-
gut més feliç, no dubta gens: “con 
mi mujer”. La seva dona el va dei-
xar massa d’hora; era el 1986. Es 
confessa un home feliç i satis-
fet, content del passat i relaxat 
pel present. Orgullós dels seus 
fi lls, que tot i els dubtes de l’Àn-
gel, el van convèncer per venir a 
DomusVi Regina. Si li preguntes 
el seu secret de longevitat, res-
pon: “mucha família, comer poco 
y vida ordenada”. •

bat i va emprendre el camí de 
l’exili, on va ser internat al camp 
del Barcarès durant quatre anys. 
Amb el temps, va poder sortir per 
treballar amb uns pagesos de la 
zona i, tot i que va aprendre mol-
tes coses, no tenia cap ofi ci, i per 

això no va ser acceptada la seva 
sol·licitud per emigrar a Mèxic. 

L’Ángel va decidir tornar cap a 
Barcelona però, només arribar a 
la frontera, les autoritats el van 
enxampar i el van tancar als cala-
bossos de Figueres fi ns que va ser 
traslladat a la comissaria de Via 
Laietana. Els presoners que  paga-
ven tenien pensió complerta però, 
com que ell no podia, el seu pare li 
portava el menjar que podia cada 
dia. Va ser condemnat a dos anys 
de servei militar fora de Catalunya 
i va complir sentència a València.

Superada la condemna, va tor-
nar a casa i va començar a treba-
llar d’encarregat de magatzem de la 
fàbrica de màquines de cosir Alpha. 
Un diumenge va quedar amb una 
de les noies que veia passar per da-
vant de la feina. A l’Ángel li agrada-
va més l’amiga que no pas la noia 
amb qui s’havia citat i, per això, es 
va presentar a la sala de ball una 
mica preocupat. Però, sorpresa: ha-

tit poble de Múrcia el 5 de març 
de 1917 -avui té 101 anys- en una 
família humil, sent el cinquè de 
sis fi lls. Amb 15 anys va venir cap 
a Barcelona, després que el seu 
tiet li deixés el carro per fer 30 
km fins a Alacant, on va agafar 
un vaixell de càrrega. Durant la 
guerra, l’Àngel va ser carabiner 
de la República a les platges de la 
ciutat. Recordant aquelles dates, 
admet haver passat por i fred i ha-
ver vist morir molts amics, sen-
tint les bales xiulant a prop fi ns 
que, un dia, va ser ferit en com-
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Vallcarca aposta per nous 

projectes de bioconstrucció

editorial

Creativitat 

Les iniciatives sorgides els darrers anys per lluitar contra el 
malbaratament alimentari han posat l’alimentació al centre 
del debat i han contribuit a generar més consciència sobre 
aquesta problemàtica. Espigoladors, que sumen a Gràcia un 
nou col.laborador gràcies a l’acord amb l’Hotel 1882 -que 

obrirà les seves portes el novembre a l’antiga Henkel- n’és 
un exemple clar. Es tracta d’una organització sense ànim de 
lucre que lluita contra el malbaratament alimentari alhora que 
empodera a persones en risc d’exclusió social d’una manera 
transformadora, participativa, inclusiva i sostenible.

La cooperativa d’arquitectura Voltes proposa entorns saludables 

Cada català llença a l’any a les es-
combraries 34,9 quilos d’aliments 
comestibles, segons les xifres de 2016. 
La xifra puja fi ins als 76 quilos si es té 
en compte tot el que es desaprofi ta 
en el sector primari o la indústria 
agroalimentària. Mentre molts tirem 
a les escombraries i fem una mala 
gestió i distribució dels aliments, 
moltes persones passen gana; un 
20% de la població està en el llindar 
de la pobresa. Tenim un problema 
global amb un impacte que veiem en 
el nostre dia a dia més proper. En els 
darres anys, però, les iniciatives soci-
als que busquen revertir la situació 
han crescut de forma signifi cativa. 
En aquest número parlem dels Es-
pigoladors, una entitat que ha posat 
en el centre del debat l’alimentació 
amb un discurs amb la sostenibilitat i 
la inclusió social com a eixos. No es 
tracta de posar en una bossa d’es-
combreries al costat del contenidor 
el que ens ha sobrat perquè l’agafi n 
els pobres. Així ho diu Mireia Barba, 
la directora d’aquesta empresa social 
que tindrà enguany un nou aliat al 
districte, després d’haver signat un 
acord de col.laboració amb l’Hotel 
1882, un projecte amb una línia de 
responsabilitat social molt marcada i 
sensibilitzat amb temes de sostenibi-
litat i estalvi energètic. Espigoladors, 
doncs, busca aprofi tar aliments que 
d’una altra manera es malbaraten, a 
més d’ajudar a la inclusió de persones 
de col.lectius vulnerables, tancant un 
cercle amb tot un discurs coherent 
al darrere. Han aconseguit denunciar 
el malbaratament alimentari a tota 
la cadena i revaloritzant les fruites i 
verdures lletges que estan en perfecte 
estat però que el “mercat” no vol. 

Espigoladors

Fruites i verdures lletges amb consciència social
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Amb el suport de:

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

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

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]
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Serveis d’interès

Espigoladors

Les melmelades Es-imperfect, feta amb fruita i verdura “lletja”

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sostenible

fruita està madura i el consumi-
dor ja no la compra. “En cap cas 
es recull fruita o verdura que 
no sigui apta pel seu consum”, 
recorden des de la direcció. 
Segon pas: la donació. El 95% 

dels aliments que recullen van 
a entitats socials, i així facilient 
l’accés a aliments frescos i sans 
a persones que habitualment no 
poden accedir-hi. Les entitats 
socials són pròximes a la zona de 

“D’aquesta manera fomentem la 
dignitat de les persones i la ge-
neració d’oportunitats laborals 
i socials des d’un vessant trans-
formador”, matisa Mireia Barba.
En els darrers anys, el projecte 

ha anat creixent a mida que 
s’incrementava la sensibilització 
i l’interès per aportar solucions 
creatives al malbaratament ali-
mentari. “La proposta presenta-
da pel PSC al parlament el passat 
mes de maig que vol reduir 

Espigoladors troba aliats a Gràcia 
contra el malbaratament alimentari
Les iniciatives sorgides 

els darrers anys per 

lluitar contra el mal-

baratament alimentari 

han posat l’alimenta-

ció al centre del debat, 

i han contribuit a ge-

nerar més consciència 

sobre aquesta proble-

màtica. Espigoladors, 

que sumen a Gràcia 

un nou col.laborador 

gràcies a l’acord amb 

l’Hotel 1882, n’és un 

exemple clar.

El mot espigolar, que ara ja no es 
fa servir, vol dir collir els fruits 
que han quedat al camp després 
d’una collita. De fet, la gent del 
poble ho feia abans que el pagès 
hi plantés de nou.  Espigoladors 
és una organització sense ànim 
de lucre que lluita contra el 
malbaratament alimentari alho-
ra que empodera a persones 
en risc d’exclusió social d’una 
manera transformadora, parti-
cipativa, inclusiva i sostenible.
Això implica diferents passos. 
Primer, la recollida; recuperen la 
fruita i verdura que es descarta, 
ja sigui per descens de vendes, 
per raons estètiques, per exce-
dents de producció o perquè la 

Espigoladors proposa a les 
escoles el premi El menjar 
no es llença, un concurs 
d’idees contra el malbarata-
ment alimentari que pretén 
demostrar que els la creati-
vitat pot ajudar a resoldre 
un problema que afecta al 
món. Hi ha dues categories, 
una adreçada a infants entre 
6 i 12 anys (conte il·lustrat), i 
una altra per a jove entre 11 
i 17 anys, que han de desen-
volupar una idea. Les bases 
es troben a la web de l’en-
titat i els interessats tenen 
fi ns el 21 de desembre per 
participar-hi. “Creiem que 
és una bona manera de fer 
campanya a les escoles”, ex-
plica Mireia Barba, membre 
de l’equip d’Espigoladors, “a 
més dels tallers o activitats 
que també fem de forma re-
gular als centres educatius i 
en col.laboració amb Escoles 
+ Sostenibles. 

Buscant 
solucions 
creatives

Espigoladors

Foto de família durant la jornada de recollida de la verdura que després es dona a entitats socials pròximes 

recollida. “Fins i tot ara et trobes 
amb persones que associen el 
reaprofitament dels aliments 
amb donar el que et sobra o amb 
la baixa qualitat”, explica Mireia 
Barba, directora d’aquesta em-
presa social. “Hi ha tot un discurs 
darrere de la nostra activitat que 
posa l’alimentació en el centre 
del debat”, afegeix Barba. 
Tercer pas: transformació i 
comercialització. La resta dels 
aliments recuperats es trans-
formen en “delicioses conserves 
naturals i artesanals (melmela-
des, cremes, salses i patés) i es 
comercialitzen sota la marca Es 
Im-perfect®”,  recomenats per 
Ada Parellada.
En tot aquest procés, s’integren a 
les entitats socials receptores i a 
persones en situació vulnerable. 

“Et trobes amb per-

sones que associen el 

reaprofi tament amb 

donar el que et sobra”

Amb la fruita i verdu-

ra més “lletja” es fan 

les conserves natu-

rals Es Im-perfect

Silvia Manzanera

el malbaratament alimentari a 
Catalunya i proposa mesures 
per a tots els sectors de la ca-
dena alimentària és una passa 
més en aquest sentit”. D’acord 
amb l’entitat, les campanyes que 
altres associacions o col.lectius 
porten a terme contribueixen 
a crear més consciència social i 
sensibilitat per la problemàtica. 
El projecte també ha vist com 
ampliaven el número de punts 
de distribuició, així com l’en-
trada en comerços més grans o 
hotels, com és el cas de l’Hotel 
1882, que obrirà al novembre a 
l’antiga Henkel.
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Del Penedès al Priorat

El passat 26 de juny es va obrir 
la campanya de micromecenat-
ge perquè particulars, entitats i 
empreses se sumin a la iniciativa 
Verema Solidària. L’objectiu -tallar 
amb la pobresa i l’exclusió social- 
es manté intacte des de la primera 
edició, quan el 2016 el viticultor 
Rubèn Parera va impulsar el pro-
jecte. Sota la direcció d’Impulsa 
Fundraising, el projecte ha crescut 
any rere any i arriben a la tercera 
edició més forts després d’haver 
sumat nous cellers i entitats i 
haver-se expandit pel territori. 
La campanya 2018 -que pretén 
recaptar 18.000 euros- tindrà 
com a beneficiàries principals 
dues entitats socials, la Fundació 
Amics de la Gent Gran-Garraf 
que treballa per pal.liar la situació 

La tercera Verema Solidària consolida 
el projecte amb noves adhesions 

de soledat i l’aïllament social 
de les persones grans a les 
comarques del Garraf i Baix 
Penedès, i Càritas Parroquial 
de Falset que ofereix atenció 
de les necessitats més bàsiques 
per garantir una vida digne a 
persones en situació de
pobresa i risc d’exclusió social 
de les poblacions de la comarca 
del Priorat que pertanyen a la 
diòcesis de Tarragona.
Enguany són tres els cellers 
que coorganitzen les veremes 
solidàries al mes d’agost i se-
tembre: Gramona i Can Ràfols 
dels Caus, al Penedès, i el celler 
Vall Llach, al Priorat. Tothom qui 
col.labori amb un mínim de 38 
euros a la campanya de micro-
mecenatge podrà veremar a 
mà a un celler –o a més si vol-, 
participant així a l’elaboració 
del vi solidari corresponent.
La Verema Solidària es planteja 
com una acció col.lectiva festi-

Escoles + Sostenibles

De l’Empordà al Penedès sense oblidar el Priorat. Cellers de 
diferents zones del país s’han sumat a la iniciativa Verema Soli-
dària. El primer any va ser Finca Parera, fundador del projecte, 
que va comptar amb La Vinyeta, Celler Credo, Raventós i Blanc 
i Celler Cooperatiu d’Espolla en la segona edició. Aquesta set-
mana han passat per la Vila per presentar els seus vins solidaris, 
en una trobada a Umami Barcelona, on també s’ha aprofi tat per 
presentar la campanya d’enguany i els cellers que coorganitzen. 
Les dates d’aquest any son:
- 26 d’agost: Gramona, a Sant Sadurní d’Anoia (Penedès)
- 16 de setembre: Vall Llach, a Porrera (Priorat)
- 22 de setembre: Can Ràfols dels Caus, Avinyonet del Penedès, 
(Penedès)

I les modalitats de participació:
Sense verema. Aportació lliure per ajudar les entitats premiades.

Experiència de Verema Solidària. Donació de 38 euros per adult 
i 12 euros per infant menor de 14 anys per viure l’experiència 
de collir el raïm a mà, visitar la vinya aprenent alguns secrets, i 
fer part de la creació d’un vi solidari. Inclou un àpat.

Ampolla del vi solidari 2018 collit pels participants i elaborat 
pels tres cellers coorganitzadors de les veremes 2018. 15 euros 

Ampolles dels vins solidaris 2017. Donació entre 15 i 19 euros 

[www.veremasolidaria.org]

va que permetrà a cellers i par-
ticipants compartir el moment 
clau de la collita del vi, i fer que 
sigui eina de solidaritat. Els par-
ticipants a les veremes colliran el 
raïm a mà i tindran l’oportunitat 
de viure una jornada de lleure 
aprenent secrets del món del vi 
amb enòlegs i sommeliers pro-
fessionals a la sobretaula.

Com es pot participar
Les inscripcions es poden fer a 
www.veremasolidaria.org, una 
pàgina específi ca connectada a 
migranodearena.org que permet 
escollir celler i data on anar a ve-
remar, fer la reserva d’ampolles 
del vi solidari que s’elaborarà o 
adquirir les ampolles dels vins 
solidaris 2017. També es pot fer 
una donació als projectes sense 
anar a vinya i més endavant 
s’obrirà l’opció de participar 
en el tast maridat dels vins la 
primavera de l’any que ve.

Aquest dijous s’ha pre-

sentant a Gràcia la ter-

cera edició de Verema 

Solidària, un projecte 

que vincula territori, vi 

i responsabilitat social, i 

any rere any suma nous 

cellers, empreses i enti-

tats que donen suport a 

la iniciativa nascuda al 

Penedès el 2016 de la 

mà de Finca Parera i Im-

pulsa Fundraising, per 

“tallar amb la pobresa” 

i atorgar un nou sentit 

a l’enoturisme. 

Silvia Manzanera

Verema Solidària va néixer el 2016 per iniciativa del viticultor Rubèn Parera
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“Volem generar entorns saludables i 
justos amb el medi ambient”

Com va néixer Voltes cooperati-
va d’arquitectura?
Ens vam trobar tots a la universitat per-
què volíem fer un altre tipus d’arquitec-
tura. Vam estar militant bastant temps en 
una associació que treballava en temes de 
bioconstrucció i sostenibilitat. Quan vam 
acabar la universitat, volíem continuar 
fent el mateix tipus d’arquitectura, però 
remunerada. Voltes sorgeix de la voluntat 
de mantenir aquests ideals, però amb una 
estructura més professional.

Per què una cooperativa?
Era el format que més s’assemblava a 
la nostra manera de funcionar. La co-
operativa ens permet una estructura 
totalment horitzontal i assembleària, on 
tots cobrem el mateix en funció de les 
hores treballades i les decisions es prenen 
de forma consensuada.  Ens agrada molt 
formar part d’una xarxa de cooperatives 
que planteja una manera més conscienci-
ada de poder viure en el món on vivim. 

Col·laboreu amb altres coope-
ratives?
Ens interrelacionem amb altres coo-
peratives a través de la XES, i sempre 
que necessitem algun subministrament 
o servei procurem que siguin empreses 
cooperatives. En cas que no sigui possi-
ble, intentem que siguin empreses locals 
i de proximitat, vinculades el més directe 
amb la producció. Fem tot el que podem 

Voltes és una cooperativa de 

consum d’arquitectura instal-

lada a Vallcarca que aposta 

per la bioconstrucció enfront 

de l’arquitectura tradicional. 

Júlia de Orovio, una de les 

seves membres, ens explica 

els orígens de Voltes i la seva 

relació amb Vallcarca.

Júlia de Orovio (esquerra), acompanyada per dos companys de Voltes, a l’entrada del local

Marc Vilajosana

posar a treballar amb ells, amb la intenció 
d’aturar els enderrocs i modifi car el pla 
urbanístic. Portem ja tres anys treballant 
colze a colze amb els moviments del barri, 
el que ha acabat creant una relació fl uida.

Quines són les línies base d’actu-
ació de Voltes?
Bàsicament, poder generar un entorn 
que sigui agradable, saludable i just amb 
la societat i amb el medi ambient. Això 
implica intentar reduir al màxim el trans-
port i utilitzar materials naturals. Pel que 
respecta a l’urbanisme, és important que 
la nostra actuació inclogui el coneixement 
dels veïns i de les persones que habiten 
la ciutat.

En quins projectes esteu treba-
llant actualment?
Ara mateix estem realitzant ampliacions 
de diverses cases unifamiliars fora de 
Barcelona, en les quals hem pogut aconse-
guir la màxima efi ciència energètica possi-
ble. També les reformes de patis d’escoles. 
L’objectiu és poder generar espais que 
siguin inclusius més enllà del futbol i 
també renaturalitzar l’espai: que hi hagi 
ombra, sorra, plantes… A més, procurem 
que els mateixos alumnes participin en el 
disseny en un procés participatiu.

Marc Vilajosana

El nou pla urbanístic de Vallcarca, pendent d’aprovació
Una de les principals problemàtiques del barri en la que Voltes 
ha estat treballant és la qüestió urbanística. El 2002 l’ajuntament 
de Barcelona va aprovar un pla urbanístic que tenia l’objectiu 
de remodelar Vallcarca completament, enderrocant una gran 
quantitat d’edifi cis per edifi car-ne de nous. El 2008, però, el pla 
es va aturar per la crisi econòmica, quan els enderrocs ja s’ha-
vien produït, però encara no s’havia començat a edifi car. Des 
d’aleshores, els veïns han estat lluitant per aturar el pla vigent i 
crear-ne un de nou que respecti les necessitats dels veïns.

Després de molta pressió, el govern de CIU va començar les 
negociacions ofi cials, però ha estat amb el govern de BeC quan 
s’ha començat a avançar.  Existeixen tres grans paquets de nego-
ciació. El primer d’ells consisteix en la realització d’un concurs 
per un nou pla urbanístic, que ja es va realitzar i va guanyar el 
projecte de l’arquitecte Carles Enric. Posteriorment, els veïns de 
Vallcarca van realitzar un procés participatiu per modifi car el pla.

Els altres dos paquets es refereixen als solars del carrer Farigola 
i a la construcció d’una nova rambla. El carrer Farigola està ple 
de solars propietat de Núñez y Navarro, amb el qual s’ha ne-
gociat un canvi de la distribució dels nous edifi cis i la imposició 
d’un lloguer taxat (a preu regulat, no a preu de mercat) dels 
nous immobles. Finalment, la construcció de la nova rambla és 
la que més polèmica genera entre els mateixos veïns, ja que 
per una banda es veu positiva la construcció de la rambla, però 
això implicaria l’enderrocament d’una sèrie d’edifi cis històrics.

El nou pla urbanístic està pendent d’aprovació a l’ajuntament. 
Amb el suport de BeC i la CUP i la negativa de PP, C’s i PSC, el 
barri està pendent dels vots favorables d’ERC i PDeCAT per 
aprovar el pla. Però republicans i demòcrates posen com a con-
dició per a aprovar-lo la demolició del Triangle, una illa de cases 
històrica situada entre l’Avinguda Vallcarca i els carrers Farigola 
i Cambrils de la qual els veïns no estan disposats a prescindir.

per moure els diners dins dels cercles 
cooperatius.

Per què vau escollir Vallcarca?
Nosaltres sabíem que ens vincularíem 
amb el moviment social del lloc on anés-
sim. Quan vam trobar el local en què 
estem actualment, que ens va agradar 
molt, el fet que estigués a Vallcarca ens 
va acabar de convèncer. Havíem trobat 

altres locals, però sabíem que Vallcarca 
era un barri amb molt teixit associatiu.

Com us heu implicat amb els mo-
viments socials del barri?
Tant bon punt vam arribar ens vam in-
corporar a l’Assemblea de Vallcarca, que 
va ser l’espai on vam poder interrelacio-
nar-nos. Com que la qüestió urbanística 
és bastant important, de seguida ens vam 
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El Taller d’Història 
organitza aquest dimarts 
(21h) el tradicional sopar 
d’estiu, que representa 
el punt i fi nal a la 
temporada de totes les 
entitats més mobilitzades 
del pinyol de Gràcia, 
abans de donar pas a la 
Festa Major. L’Oratori de 
Sant Felip Neri tornarà 
a acollir la celebració, 
amb el discurs del 
president de l’entitat, 
Josep Maria Contel, i 
el tradicional sopar a 
peu dret. Enguany hi ha 
confi rmada l’assistència 
del regidor Eloi Badia i de 
l’exalcalde Xavier Trias, 
a més de l’alcaldable del 
PDeCAT Neus Munté. 

El Taller 
d’Història farà el 
24-J el tradicional 
sopar d’estiu

Breus

Arnal Ballester, Joana Llinàs i Jordi Altarriba, dilluns passat. Foto: J. M. Contel

A. B.

Barri Obert va néixer a 
Gràcia durant la crisi de 
refugiats de 2015, però 
aquells refugiats no van 
arribar mai per les difi cul-

tats posades pel govern espanyol.   
Tres anys més tard, Arnal Ballester 
i Jordi Altarriba, dos dels seus por-
taveus, fan un primer balanç.

Ja arriben refugiats?
Estem rebent refugiats amb comp-
tagotes, però també hem volgut gi-
rar la vista cap als que ja hi eren: 
sensepapers, manters...

I ja teniu la diagnosi feta. Vau fer 
un formulari per fer xarxa local.
Sí, volíem saber si hi havia gent dis-
posada a acollir o almenys acompa-
nyar gent a fer gestions. La resposta 
ha estat bona.

Aleshores va arribar la proposta de 
la tancada.
Sí, i hi hem actuat donant suport i 
aprofi tant per teixir aquesta xarxa. 

Barri Obert: “No volem refugiats 
en ‘cases bloc’ sinó vivint el barri”  
“A Gràcia han arribat dones afganeses, gent que necessita contractes legals...cal 
seguir tapant forats on no arriba l’administració”, diuen els portaveus de l’entitat

sensibles als refugiats?
Sí, perquè hi ha gent que es queda 
fora del circuit, i cal seguir tapant 
forats. Cal fi scalitzar el que fa l’ad-
ministració encara ara.

Un exemple pràctic que hagueu 
gestionat.
Dones afganeses que han arribat 
al barri. Gent que necessitava con-
tracte legal...

Com us trobeu aquest casos?
Són gent que han tingut contacte 
amb veïns que han estat treballant 
als camps de refugiats.

És un risc per a vosaltres?
No hi ha risc. No és delicte acollir 
a casa teva algú que no té papers.

Com seran els pròxims mesos?
Hem de sensibilitzar més. Disposar 
d’un mapa del que passa a Gràcia. 

Hi ha la Casa Bloc a Sant Andreu.
Hi estem en contra perquè no deixa 
de ser un gueto. La bona política és 
l’intercanvi i la fi  dels recels, i això 
ho podem fer a nivell de barri.•

Tenir un objectiu ha facilitat que 
ara hi hagi 12 col·lectius fent feina 
mancomunada.

A Gràcia sou ‘els de sempre’?
No, justament no som els de sem-
pre. Va haver-hi un primer sopar a 

l’Oratori Sant Felip Neri, però s’hi 
han sumat els nous moviments 
socials, des del Banc Expropiat al 
Casal La Miranda.

Seguiu sent necessaris si els go-
verns o els ajuntaments són més 
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Ramon Ortiz

Darrerament i en diversos 
àmbits de la societat, s’han 
reclamat més fets i no úni-

cament paraules, és per això que 
no sorprèn que aquesta setmana 
haguem de tornar a reclamar-
ho. Aquest cop potser no és tan 
transcendent com una gran de-
cisió parlamentària, però potser 
és des la societat on s’ha de do-
nar exemple.

Després que durant la tempo-
rada passada, el CE Europa fes 
diversos comunicats en defen-
sa de les llibertats i la democrà-
cia (valors del club i de la nostra 
Vila), el club ha fi txat Josemi 
Pedrosa (jugador que a través de 
les xarxes va fer diverses piula-
des defensant l’actuació policial 
del 1-O entre altres).

El club ha de ser coherent 
amb els seus comunicats i donar 
exemple, no pot fer com cert rei 
que amb les paraules lo siento 
mucho, no volverá a pasar ho ar-
regla tot. El club ha de ser plu-
ral, i no fi txar o deixar de fer-ho 
per la ideologia dels jugadors, 
ara la samarreta té uns valors, i 
qui defensa la violència contra el 
poble, no mereix portar-la.•

Valors i coherència

Albert Vilardaga
 

Dinou medalles és el botí dels es-
portistes graciencs al campio-
nat d’Espanya de gimnàstica 

artística. La Salle Gràcia ha acon-
seguit 9 medalles, en la categoria 
de Via Olímpica 3, Marina Arbona 

es va proclamar campiona en apa-
rell de paral·leles asimètriques, i 
l’equip format per Jana Fernàndez, 
Aina Fernàndez, Tania Carbó, Xènia 
Cervera i la mateixa Arbona va 
aconseguir el bronze. Lucía Gómez 
va pujar al calaix més alt del podi 
en la categoria de VO7, a més de la 
plata en salt, l’or en asimètriques i el 

bronze en terra. A la mateixa cate-
goria, Carlota Martí, en barra i Nora 
Garcia, en asimètriques van acon-
seguir el bronze. En VO6, Queralt 
Cerro, Maria Alcover, Queralt Olivé, 
Marina Esteve i Ariadna Olivé van 
aconseguir la plata.

En categoria masculina, el 
Gràcia GC ha aconseguit 10 meda-

19 podis graciencs al 
Campionat d’Espanya 
El Gràcia GC ha aconseguit 10 medalles en categoria masculina, 
i les gimnastes de La Salle Gràcia han pujat 9 cops al podi

L’equip de La Salle Gràcia celebrant els èxits aconseguits. Foto: Cedida

lles, Francesc d’Assis, va aconseguir 
la plata en la categoria de Promo 4, 
a més de proclamar-se campió en 
barra i aconseguir la segona posició 
en terra. En la mateixa categoria, 
Andreu Grané va se bronze, la ma-

teixa medalla que va aconseguir en 
tres disciplines(anelles, paral·leles i 
barra). En la categoria de Nivell 3, 
Enric Beltran va guanyar la plata, i 
en Nivell 4, Guillem Soler va ser or 
en arcs i bronze en salt.•

Soriano i Alarcón 
convocades 
amb la selecció 
espanyola sub15

Les gracienques, Claudia 
Soriano i Txell Alarcón, 
han estat seleccionades 
entre les 12 jugadores 
que formen la selecció 
espanyola sub15 per 
disputar el Torneig de 
l’Amistat que es jugarà 
del dia 20 al 22 a Niça. 
Soriano, Alarcón i les 
seves companyes han 
estat aquesta setmana 
concentrades a Íscar 
(Castella i Lleó) preparant 
el torneig, i després han 
viatjat cap a Niça on 
jugaran tres partits contra 
les seleccions de Grècia, 
Itàlia i França. 

Albert Figueras, 
nou tècnic del 
Gràcia FS a 
Tercera Divisió
El Club Gràcia Futbol 
Sala estrenarà tècnic per 
la temporada de l’ascens 
a Tercera Divisió. Albert 
Figueras substituirà a 
Ignasi Pérez a la banqueta 
taronja, el coordinador 
del club, i que es va fer 
càrrec de l’equip de forma 
accidental, després que es 
quedés sense entrenador 
a dies de començar la 
temporada. Ja s’han 
sortejat els grups de 
la temporada 18/19, i 
el Gràcia FS ha quedat 
enquadrat al grup 1.

L’Europa ratifi ca el 
fi txatge de Josemi tot 
i els seus tuits ultres
L’exjugador de l’Europa Ignacio Rosillo també va animar la 
policia després de la DUI i li diu ara “boig” al president Torra

Albert Vilardaga

Josemi Pedrosa va arribar a 
l’Europa a principis de juli-
ol procedent del Platges de 
Calvià, i estava cridat a ser 
una peça important en atac, 

però el seu inici al club no serà fà-
cil. Dimarts a la nit, el grup dels 
Eskapulats van recuperar tuits de 
l’extrem balear on defensava l’ac-
tuació policial durant l’1 d’octubre, 
i també havia retuitejat escrits del 
partit d’extrema dreta VOX, o tuits 
contra la Segona República.

El jugador es va veure obligat a 
demanar disculpes a través d’un co-
municat ofi cial fet públic pel club a 
la seva pàgina web, on es justifi cava 
explicant que “sovint la informació 
que rebem fora de Catalunya no és 
la que es correspon amb la realitat”, 
i que “en cap moment he volgut de-
fensar amb els meus tuits cap vio-
lència ni intransigència”. Al mateix 
temps, el jugador es va comprome-
tre amb els valors de l’Europa, “un 
club obert, sensible, democràtic, to-
lerant i respectuós amb els valors 
de país, la voluntat majoritària dels 
seus socis i el lliure pensament i lli-
bertat d’expressió”. L’ Europa con-
sidera que tothom té dret a un pro-
pòsit d’esmena, i les dues parts han 
decidit mirar endavant i passar pà-
gina en aquest assumpte.

Aquest fet ha aixecat molta pol-
seguera entre els aficionats a les 
xarxes socials, els Eskapulats han 
dit la seva en un manifest: “de-
manem a la Junta que sigui con-
seqüent amb els posicionaments 
públics que ha tingut fi ns ara i li 

Josemi Pedrosa amb el seu anterior equip, el Platges de Calvià. Foto: Toni Ferrero

rescindeixi el contracte”, malgrat 
que també hi ha hagut partidaris 
que l’extrem demostri la seva và-
lua al terreny de joc. Alguns afi cio-
nats han recordat el pas d’Ignacio 

Rosillo pel club la temporada 14/15, 
un jugador que va jugar 31 partits, 
va marcar 7 gols, i que ha titllat de 
“boig” el president Torra o ha ani-
mar la policia després de la DUI.•

Josemi Pedrosa  27 d’octubre
“Como se estan riendo TODOS los 
independentistas de España. Y algunos les 
defendíais antes que a la policía hace un par de 
semanas. Patético.”

Ignacio Rosillo   18 de juliol
“Este tío está loco” (en referència a un tuit del 
president Quim Torra).

RT d’Ignacio Rosillo  27 d’octubre
“Se ha consumado el ataque a las normas demo-
cráticas y al Estado de Derecho. Ánimo a todos los 
miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado”

Els tuits polèmics: 

Breus
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Editorial

Punt i seguit, Abaceria

Aquest divendres a les 8 del matí, l’Abaceria obrirà les portes del seu 
nou emplaçament provisional, on s’hi estarà tots els anys que durin 
les obres de reforma del vell mercat de Travessera de Gràcia i on s’hi 

espera una forta transformació que anirà acompanyada d’afectacions en 
el trànsit i en la vida quotidiana de la zona. Arriba, doncs, una forta sac-
sejada, necessària des de fa anys. El resultat serà un mercat modern, tal 
com coneixem (i en part envegem) la resta de la xarxa de les populars pla-
ces que han caracteritzat Barcelona. Demà obre un espai provisional que 
representa un punt i seguit en la vida dels paradistes, i també un punt i 
fi nal per a un bon grapat que han decidit no seguir. Però en aquests mo-
ments cal tenir una mirada llarga.

És cert que l’Abaceria ha deixar ja d’existir com l’havíem conegut i 
que ja mai més tornarà l’Aba-
ceria que cadascú de nosaltres 
porta dins: no se’n va òbvia-
ment ni el Jeroni de les fruites i 
verdures ni el Jordi de la carnis-
seria ni les noies de pasta fres-
ca, ni tants d’altres. Però se’n 
va una part important de l’àni-
ma del mercat, que ràpidament 
oblidarem com els paradistes 
del mercat de la Llibertat van 
oblidar la seva vella estructura per les fl amants instal·lacions que van 
ser i són l’enveja de la ciutat. I també enyorarem fi ns i tot aquella teula-
da d’amiant tan castigada.

Amb l’Abaceria hi ha, en tot cas, molt més en joc que amb la Llibertat, 
perquè estem parlant d’un futur canvi de disseny de l’espai però també 
en la manera de comprar, en l’aterratge de les cooperatives de consum, 
del debat obert encara sobre el tipus de supermercat, d’un canvi en la 
distribució de les mercaderies, d’un canvi en la mobilitat de la zona. La 
nova Abaceria és un símbol del món que ve.

Dilluns 16 de juliol 14h Travessera de Dalt, davant del Centre 
d’Atenció Primària Larrard, a la vorera de banda mar. Agents 
dels Mossos d’Esquadra i del cos de Bombers treballen des-
prés de la tempesta. Que no hi hagi la Guàrdia Urbana des-

carta un accident de trànsit. Que hi hagi una lona blava envoltant un 
petit perímetre fa preveure el pitjor. L’última vegada que en vam veure 
una -millor dit, que una veïna ens va avisar- va ser l’octubre de 2014, al 
carrer Gran amb Travessera, banda muntanya cantó Besòs. Ha tornat a 
passar, i Mossos ho confi rma. Una dona s’ha precipitat des del balcó del 
sisè pis. De nou un suïcidi. Cap altre hipòtesi. Notícies que el periodis-
me ha decidit que no ho siguin, però segueixen passant. 

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Les veïnes i veïns del Coll hem hagut 
de dir adéu a la piscina del Parc de 
la Creueta del Coll, més d’una vega-

da. Aquest estiu haurem de posar en re-
mull la mainada a la banyera o en una 
piscina de plàstic els que tinguin una 
terrasseta. Però s’ha de dir que no és el 
mateix, ja que això no permet que les 
nenes i nens es relacionin i juguin, ni 
que les àvies i avis es puguin refrescar 
una mica amb ells. També els esplais 
que hi anaven hauran de cercar activi-

tats alternatives. Aquest tipus de pisci-
na permet al veïnat, i d’altra gent que 
s’hi acosta, fer més passable la calor de 
l’estiu sense haver d’anar molt lluny, 
ni pagar entrades que moltes famílies 
no es poden permetre. El 2004 es va fer 
tota nova i ara l’hauran d’aixecar tota 
una altra vegada. La gent ja comença a 
riure’s de nosaltres i de la nostra me-
ravellosa piscina. Hi ha d’haver tècnics 
efi cients en algun lloc, suposem... La ve-
ritat és que estem fartes de reivindicar 
aquest parc, amb piscina inclosa, i que 
es faci la renovació integral ja aprovada 
i, sobretot, que es faci un manteniment 
acurat cada any. Potser això evitaria 
sorpreses de darrera hora.•

Adéu piscina, adéu

La veritat és que estem 
fartes de reivindicar 
aquest parc, amb 
piscina inclosa

La nova Abaceria és 
un canvi a tots els 
nivells, és un símbol 
del món que ve

Cartes al director

Sense piscina, de nou

No ens ho podem creure. No és la prime-
ra vegada (i desitjo amb tot el cor que sigui 
l’última) que hi ha problemes a la piscina 
del parc de la Creuta del Coll. És una pena 
que els responsables del districte no hagin 
fet més per evitar que els veïns ens quedem 
sense una zona d’esbarjo com aquesta, en 
un entorn verd i saludable com és el parc de 
la Creueta. Esperem que aquestes siguin les 
obres defi nitives perquè comencem a estar 
molt fartes. 

Josefi na M. 

Festa Major i convivència

Ja comptem els dies perquè arribi la Festa 
Major de Gràcia i amb ella una riuada de 
gent d’arreu atreta pels guarnits dels ca-
rrers, que segur que enguany tornaran a 
lluir espectaculars. També comptem els 
dies perquè la festa sigui una festa per a to-
thom on el respecte i el civisme siguin les 
màximes. Que les campanyes que es fan per 
respectar als guarnits tinguin efecte, així 
com el respecte pel descans de la gent que 
ens veiem obligats a quedar-nos a Gràcia 
durant l’agost. 

Miquel Hernández 
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Què en 
penseu 
del trasllat 
del mercat 
de l’Abaceria 
i la reforma 
posterior? Yolanda Guillén  

paradista 

El mercat necessitava la remodela-
ció, i crec que el trasllat també ser-
virà perquè arribin nous clients al 
mercat. Els dependents necessiten 
aquest canvi, se’ls nota decaiguts. 
Crec que anirà molt bé, i la zona és 
inclús millor que l’actual.

Saturnino Redondo Molinos
paradista

Em sembla molt bé el trasllat. El 
mercat no dona per més, està des-
mantellat, la reforma ja és una obli-
gació. La zona del passeig de Sant 
Joan ens anirà molt bé: hi passa 
molta gent i la carpa està molt ben 
feta.

Inés Fàbregas 
paradista

El trasllat ens anirà molt millor. El 
mercat està molt malament i s’hau-
ria d’haver restaurat fa molts anys. 
Per fi  anem a la carpa, i tots en te-
nim moltes ganes. Serà positiu, tre-
ballarem molt i mentrestant ens fa-
ran un mercat molt “xulo”.

Josep Maria Rojo
veí

Si és per deixar la plaça més moder-
na, ho trobo molt bé. El que passa és 
que penso que trigaran massa: di-
uen 2 anys, però sembla que en seran 
més. La nova zona queda més lluny i 
és una difi cultat pels que tenim més 
problemes per caminar, però el mer-
cat havia d’anar a algun lloc.per Marc Vilajosana
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voleu publi-
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tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Exposicions
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)

Acte permanent
ENTRE – VEURE: el taller amb l’artista. 
Els artistes obren les portes dels seus ta-
llers per mostrar una part del seu treball, 
que sovint resulta desconeguda: els seus 
processos creatius, i donen la possibilitat 
de participar en una activitat proposada 
i conduïda per ells mateixos. Apte per a 
tots els públics, inclosos nens i nenes.
Centre de Creació Experimentem amb 
l’Art (Torrijos, 68)

Acte permanent
Exposició Expo Maps. Sis fotògrafs: 
Sabrina Guitart, Laia Rosés, Ana Mena, 
Belén Navarro, Irina Zadek i Abel Branco; 
i una ilustradora, Pilar Mena, s’uneixen 
per parlar de la diversitat del món. El 
món és mostrat a “Maps” a través de re-
trats, poètics paisatges i escenes quotidia-
nes on un pot reconèixer-se i ser recone-
gut.
Teatre La Babadoc (Quevedo, 36), a les 
20.30h.

Acte permanent
Exposició Casa Vicens, la primera casa de 
Gaudí: manifi esto de su obra. La segona 
planta acull l´exposició permanent, on el 
visitant pot conèixer la història de més 
de 130 anys de la Casa Vicens, en el seu 
context social, cultural i artístic, així com 
el manifest imprescindible de l´obra del 
geni i la seva anticipació al modernisme.
Casa Vicens (Carolines, 18-24).

Actes
Divendres 20 de juliol
Taller: Iniciació al paddle surf.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les 
18.30h. Cal inscripció prèvia.

Concert: Daniel Higiénico.
La Sonora de Gràcia (Riera de sant 
Miquel, 59), a les 22h

Concert: Mr. Hyde. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a es 22 h

Espectacle: Magno el Mentalista: 
¿Estamos programados? Xou de menta-
lisme psicològic.
Teatreneu multisales (Terol, 26), a les 
22.30h.

Dissabte 21 de juliol
Espectacle familiar: Màgia kids.
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 18h.

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

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

Concert: Míster Andreu.
Bar Viu (Perla, 26), a les 23.30h.

Diumenge 22 de juliol
Espectacle: Agència Matrimonial: 7d 
amor.
Teatreneu (Terol, 26), a les 19.30h, i ds

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

Concert: Barcelona Bluegrass Jam.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 19.30h.

Dilluns 23 de juliol
Activitat: Tallers creatius, dins del cicle 
“Juguem a les places”
Plaça de la Revolució, a les 18h.

Taller: English for travelling.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les 
19h, també dimecres. Cal inscripció prè-
via.

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

Dimarts 24 de juliol
Activitat: Tai txi i Txi Kung, dins del pro-
grama “Activa’t als parcs”.
Parc de la Creueta del Coll (Pg. Mare de 
Déu del Coll, 77), a les 12h

Taller: Gimnàstica abdominal hipopressi-
va + Core.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les 
18h, també dijous. Cal reserva prèvia

Taller: Urban Sketching.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les 
18h. Cal reserva prèvia

Taller: Zumba. 
Centre Cívic El Coll – La Bruguera (Aldea, 
15), a les 20.30h. Cal inscripció prèvia

Concert: Jam session jazz manouche i 
swing.

La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.45h.

Dimecres 25 de juliol
Activitat: Taller de circ, dins del cicle 
“Juguem a les places”
Plaça de la Virreina, a les 18h.

Concert: Jam Session Acústica – Micro 
Obert.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21h.

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 26 de juliol
Activitat per a joves i adolescents: Cubs 
sensorials, inclosa dins del cicle “Crear 
a les places”, organitzat pel Consell 

Municipal del Districte de Gràcia.
Plaça del Sol, a les 18h.

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

Taller: En forma! Zumba.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les 
20.15h, també dimarts. Cal inscripció prè-
via.

Concert: Dijous de tranquis* amb la DJ 
Muerta sánchez.
Bar Viu (Perla, 26), a les 23.30h.

Divendres 27 de juliol
Concert: Super Ratones.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les 
21h.

Entitats

Amb el suport de

Inauguració del mercat provisional de l’Abaceria 
L’Abaceria enceta nova etapa al passeig de Sant Joan, entre els carrers 
de Sant Antoni Maria Claret i Indústria, mentre porten a terme les obres 
del nou mercat. Els paradistes de la carpa volen inaugurar dissabte 
el nou espai amb música, activitats i molta festa per a tothom. 

Dissabte 21 de juliol al mercat provisional de l’Abaceria (Passeig de Sant Joan)

Divendres 20 de juliol
Concert: Mr Hyde R, dins del “Cicle de 
concerts de primavera i estiu”, organit-
zat per la Coordinadora de grups de rock 
La Sedeta i el bar del centre cívic
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les 
22h

Dimarts 24 de juliol
Sopar d’estiu del Taller d’Història de 
Gràcia
Oratori de Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 
21h

Dimecres 25 de juliol
Itinerari: Barcelona 1902: urbanitzar la 
muntanya pelada, organitzat pel Museu 
d’Història de Barcelona – Park Güell 
Casa del Guarda.
Entrada Park Güell (Olot, 7), a les 19h  

Cinema a la fresca: Que baje Dios y lo 
vea, amb entrepà, beguda i crispetes.

El centre/Centre Moral i Instructiu de 
Gràcia (Ros de Olano, 9), a les 21h

Dijous 26 de juliol
Gabinet de Tarot i soparet amb conver-
ses entorn, dins del cicle “Sopars friki-
refrescants”, organitzat per l’Ateneu 
Llibertari de Gràcia.
La Lima, comedor vegano (Alzina, 5), a 
les 20h

Recomanem
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Silvia Manzanera

R ecolzada per la seva família 
i més d’un centenar d’en-
titats que han defensat la 
candidatura, Pepita Pardell 
(Barcelona, 1928) rebrà di-

lluns la creu de Sant Jordi “per la 
singularitat del seu treball en el 
món de l’animació”. Amb 90 anys 
i una energia envejable, obre les 
portes de casa a l’Independent per 
parlar de la seva trajectòria excep-
cional, que ella creu que no és tan 
important. Afortunadament, la res-
ta del món, sí.

Ara la creu de Sant Jordi. Què en 
pensa de tot plegat?
Que tothom s’ha tornat boig. 
Perquè jo no he pensat mai en pre-
mis i no sé si soc important. El que 
passa és que he treballat moltíssim.

Sempre ha volgut ser dibuixant. 
Per què?
Ho era abans de néixer. De fet crec 
que ho portava dintre perquè quan 
vaig néixer Disney estrenava el seu 
primer film. I quan vaig veure 
Blancaneus, als 14 anys, vaig tenir 
claríssim que allò era el meu món. 

I què li van dir a casa?
Em va donar tot el suport. Vaig dei-
xar l’escola perquè era una pèrdua 
de temps. Sempre estava dibuixant, 
a totes hores, i m’horroritzava la 

Pepita Pardell, creu de 
Sant Jordi: “Sempre he 
vist la vida en animació”
L’animadora i il·lustradora gracienca, pionera del cinema 
d’animació a Catalunya i Espanya, rebrà dilluns la distinció 
del Govern; un nou guardó a la seva excepcional trajectòria

Membre d’honor de l’Acadèmia del Cinema Català. Foto: Xavier Torres-Bacchetta

idea que em posessin a treballar de 
dependenta, com feien les noies de 
la meva edat. Li vaig suplicar a ma 
mare que no ho fes. I ella un dia em 
va acompanyar a Belet i Blai, que 
estava molt a prop de casa i em van 
fer una prova.

I la van agafar. Una dona en un món 
d’homes. Com se sentia?
Estava envoltada d’homes però jo 
sabia com tractar-los; havia après 
amb el meu germà. I em vaig fer 
respectar. Tampoc no era una dona 
convencional de les que només mi-
raven la seva aparença per trobar 
marit; les trobava ridícules. 

Breus

‘La ciencia a la 
luz del misterio’, 
nou llibre de 
Víctor Nubla

L’escriptor i músic 
gracienc Víctor Nubla 
acaba de publicar ‘La 
ciencia a la luz del 
misterio’ (Turner Minor), 
on escriu sobre mol·luscs 
de 500 anys, el primer 
fonògraf de l’Antiguitat, 
l’educació musical dels 
infants o el descobriment 
de la penicil·lina. 
L’autor de Cómo caza un 
dromedario (2012) suma 
una nou exercici literari 
sobre amb la fi losofi a, 
la música, la ciència i 
la tecnologia com a fi ls 
conductors amb el seu 
estil únic. 

Tres joves artistes 
a la mostra 
Poesia plàstica 
a Felícia Fuster 
La mostra dels projectes 
que han guanyat els 
Ajuts a la Creació d’Arts 
Visuals presenten fi ns al 
26 d’octubre a la Fundació 
Felícia Fuster unes 
propostes de nova creació 
al límit de cadascuna de 
les disciplines artístiques 
per les quals han estat 
premiats: Marc Anglès, 
en pintura, Maria Diez en 
escultura i Aïda Andrés en 
l’especialitat de gravat.

Cultura

Ara està considerada una pionera? 
N’era conscient de la seva situació 
excepcional?
No, jo tenia il·lusió de fer la feina i ja 
està. I ensenyava a altres companys 
què i com s’havia de fer tot. Els pri-
mers anys, els de la postguerra, van 
ser molt feixucs. Feia molt de fred 
allà. Només hi havia una estufa pe-
tita per a un lloc enorme. 

No s’hagués pogut dedicar a una al-
tra cosa, doncs. 
De petita mirava un conte i pensa-
va perquè no es mou? M’inspirava 
el que passava a la vida i anava se-
guint la vida fent els dibuixos. De 

sempre ho veig tot en animació. 
Quan tenia cinc anys demanava els 
tiquets del tramvia perquè una part 
petita quedava enganxada i allà feia 
dibuixets que després passava rà-
pid perquè es mogués. 

Treballava i estudiava alhora. No 
tenia gaire temps per res més...
Arribava a les 10 de la nit a casa i 
anava caminant de Lesseps al Coll 
perquè no hi havia cap transport. 
S’havia de tenir molta energia i ga-
nes de fer el que feia. He patit molt 
però també he gaudit.

Va treballar a Ediciones Toray i des-
prés va saltar a la publicitat. 
Vaig estar deu anys fent dibui-
xos per a nenes tontes, i no era 
feliç. Però em van venir a bus-
car, la productora Estudios Buch-
Sanjuán i també vaig fer treballs 
d’animació per altres productores. 
M’encantava la publicitat perquè 
eren peces molt pensades. Tots els 
bons animadors fèiem publicitat. 
I ja als 80 em vaig retrobar amb el 
Jordi Amorós, que sempre diu que 
soc la seva mestra.

És coautora del curt ‘La doncella 
guerrera’. Com va ser l’experiència?
Vaig fer tot el procés i vaig sortir 
més sàvia que rica. Vaig aprendre 
moltíssim. Fer animació no és fà-
cil perquè sempre has d’estar ru-
miant. És una feina ingrata perquè 
no pares mai de pensar-hi.• 

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Hotel Transilvania 3: Unas vaca-

ciones monstruosas. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 15.55, 18.05, 20.15, 
22.25. 

• La revolución silenciosa. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc i dj, 15.50, 18, 
20.15, 22.30. 

• Jurassic World: El reino caído. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.10, 
19.10 i 22.10. 

• El mejor verano de mi vida. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.10, 
18.10, 20.10, 22.10. 

• Luis y los alienígenas. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 16.10. 

• El rascacielos. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc i dj, 18, 20.10, 22.20. 

• Ant-Man y la Avispa. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 16.05, 19.05, 22.05. 

• Siberia. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 
16, 18.10, 20.20, 22.30. 

• Ocean’s 8. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 
dj, 15.50, 20, 22.15. 

• Casi 40. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 
dj, 18.05. 

• Mamma Mia! Una y otra vez. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.15, 
19.10, 22.05. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• Mary Shelley. Dv i dc, 20 i 22.  

Ds, dg, dj, 18, 20.10. Dl, dm, 18.
• Yo la busco. Dv, dm, dc, 20.10. 
• Braguino. Ds i dj, 22.20. 
• Vaixells. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 

dj, 16.30.
• Jean François i el sentit de la 

vida. Dv, dg, dm, dc, dj, 19.30.
• Happy end. Dv, ds, dg, dj, 16, 18, 

20, 22. Dl, dm, 16, 18. Dc, 16, 18, 
22. 

• La cámara de Claire. Dv, dg, dc, 
dj, 16.30, 18, 21.30. Ds, 16.30, 18, 
22.10. Dl, dm, 16.30, 18.

• Pied Piper. Ds, 20. 

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

• SALA 1. La casa torta. 15.50, 18 i 
20.10. The Florida Project. 22.20. 

• SALA 2. Dos col·legues al rescat. 
16.10. Matar un rossinyol. 18.  
L’home que va matar a Liberty 
Balance. 20.20. Estiu 1993. 22.30. 

• SALA 3. Ballant la vida. 15.50, 18 
i 20.10. Tots els diners del món. 
22.15.

• SALA 4. La bicicleta verda. 16 i 
20. Amazona. 18 i 22. 

 
Verdi. Verdi, 32. 
• Mamma Mia! Una y otra vez. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16, 
18.05, 20.10, 22,15. 

• La revolución silenciosa. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc i dj, 16, 20.10, 22.15. 
• Caras y lugares. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 18.05. 
• Mary Shelley. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc i dj, 16, 18, 20.10, 22.20. 
• Sácame de dudas. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc i dj, 16, 18.15. 
• 78/52 La escena que cambió el 

cine. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 
22.25. 

• Ocean’s 8. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 
dj, 16, 18.05, 20.10, 22.15. 

• Tully. Dv, ds, dg, dl, dc,  20.15. 
• Gritos y susurros. Dj, 20.15. 

Verdi Park. Torrijos, 49
• Jean François i el sentit de la 

vida. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 
18. 

• Nos vemos allá arriba. Dv, ds, 
dg, dl,, dc i dj, 19.45. 

• Hereditary. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 
i dj, 22.

• Happy end. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 

i dj, 17.35, 19.45, 21.55.
• El repostero de Berlín. Dv, ds, 

dg, dl, dc i dj, 20.
• El mejor verano de mi vida. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.30, 
18.20, 20.10, 22.05.

• Jurassic World: El reino caído. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 22.

• La malvada guineu ferotge. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.25.

• Vaixells al rescat. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 16.

• Hotel Transilvania: Unas vaca-
ciones monstruosas. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 16, 18.

• Les distàncies. Dm, 20. 
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de Gràcia

La torratxa

Homenatge 
al mercat
Ernest Cauhé 

Passejo pel Mercat l’últim dia i sen-
to que no sé si hi tornaré. Aquí és on 
vaig omplir la meva primera cistella 

de la compra. On he descobert el plaer de 
dissabte de Pastaia, en companyia dels 
meus, però també de tots aquells que fan 
i són mercat. On he deixat que els nanos 
es perdessin entre passadissos perquè 
sabia que això també era casa meva, i a 
casa no hi ha res a témer i molt a desco-
brir. On m’han demanat el primer euro 
per pujar a la moto i on he gastat molts 
primers sous en aquelles hamburgueses 
de la Vall Fosca o en aquells embotits per 
perdre els sentits.

El Mercat tanca, necessàriament, per 
a una reforma. Però el mercat no són 
només quatre caixes mal amuntegades, 
unes persianes abaixades o una coberta 
que fa patir. El Mercat és el Nino, que fa 
42 anys va comprar la parada per vendre-
hi fruita, quan encara no hi havia demo-
cràcia. Divendres i dissabtes no s’hi po-
dia ni caminar de la gentada. O la Mari 
del peix, que en fa 47 que va començar a 
treballar-hi i avui plega. Hi ha perdut la 
vida. En fa 20 que es va quedar la peixate-
ria però des de llavors no ha canviat ni el 
rètol de l’antiga adjudicatària. Ells no hi 
tornaran més però en la seva fi sonomia 
no hi ha rastre ni del dol del comiat ni de 
la festa de benvinguda a la nova vida. Hi 
tenen marcada a la pell les hores de feina, 
a vegades feixuga, a vegades animosa al 
servei dels veïns del barri. Quantes cares, 
quants noms són els que defi neixen exac-
tament què és casa teva? Quantes pomes 
pesades, quants lluços pelats fan que di-
guis sense por a equivocarte: “aquest és el 
meu mercat”, “aquí hi ha la meva gent”? 
Si mai m’ha passat pel cap agrair-vos tan-
ta feina i tanta complicitat familiar per 
fer-nos arribar els aliments a casa, avui és 
un bon dia. Gent de mercat, que el vostre 
termòmetre veïnal continuï viu. Que la 
vostra tasca sigui el motor d’un barri més 
nostre. I quan us toqui descansar, que po-
gueu fer-ho sense pes. Fins aviat, gent de 
mercat.•

Albert BenetAlberGràcia Escapulada

Per a intentar  frenar la davallada progressiva d’es-
pectadors que assisteixen cada quinze dies al Nou 
Sardenya, la directiva de l’Europa ha impulsat un abo-
nament  de temporada que val 50 euros. D’aquesta 
manera, si t’abones i no falles cap dels 19 partits de lli-

ga, veure un encontre  de 3a divisió et sortirà més barat que 
fer una cervesa a la plaça de la Virreina. Una oferta atractiva 
per a qualsevol futbolero  de la Salut, el Camp d’en Grassot, 
el Coll, el Baix Guinardó o la Sagrada Família i la Vila. A més, 
a més, l’oferta  arriba en un bon moment ja que enguany 
viurem  quatre derbis apassionants:  Sant Andreu, Horta, 
Martinenc i Sants.

Per a promocionar aquesta iniciativa, el club ha promo-
gut  una campanya publicitària amb el lema “Som com tu”, 
que compta amb la participació de dos jugadors del primer 
equip i dues futbolistes del Femení A. La posada en esce-
na dels cartells és simpàtica: el capità Cano apareix envoltat 
d’alumnes de l’escola Pau Casals; en Varona despatxant en 
una fruiteria de l mercat de l’Estrella ; la capitana Katy  ser-
vint en la barra d’un bar del  carrer Puigmartí i la Clara aju-
dant els Castellers de la Vila de Gràcia a fer els decorats de la 
festa major.

El missatge sembla clar: l’Europa el forma gent corrent 
com la que viu als barris de la seva zona d’infl uència . Es 
dedueix també que el futbol de proximitat pot donar-te un 
valor afegit al que consumeixes per la televisió ja que pots 
arribar a conèixer els futbolistes del teu club i fi ns i tot fer-
hi amistat. Es fa una aposta pel que podríem anomenar fut-
bol km. 0 entenent que el producte europeista es fabrica a 
Gràcia. Tot i que aplaudeixo la idea, li’n veig dos inconve-

nients:  l’un de caire econòmic/social i l’altre, d’esportiu. 
L’oferiment de l’abonament pot fer perdre socis ordinaris, 
que hauran de pagar tres vegades més que  l’abonat per veu-
re els mateixos partits. Ara bé, tindran dret de vot en assem-
blees i eleccions, cosa que els abonats no podran fer. Una 
bona manera de compensar aquest greuge econòmic cap al 
soci de tota la vida, seria recuperant la separació de locali-
tats: tribuna i general.  Per fer-ho possible, però,  caldria es-
tudiar com fer la divisió zonal sense impedir a ningú l’accés 
als lavabos ni al bar. De solucions, n’hi ha. Però cal la implica-
ció de l’Ajuntament de Barcelona, que és el propietari d’una 
instal•lació obsoleta i envellida. Alcaldessa Colau, visiti el 
camp de l’Europa, parli amb la junta i impulsi un projecte de 
remodelació del camp. Aposti pels clubs de barri!

D’altra banda, per a fer creïble aquest futbol km. 0 cal 
apostar obertament i sense por pels jugadors de la base i 
completar la plantilla amb els tres o quatre millors jugadors 
de la categoria. Aquest és per a mi el gran repte que té l’Eu-
ropa: defi nir quin model de club volem. Sense cap patroci-
nador fort, ni el suport municipal necessari,  amb 500 socis 
(amb divisions internes) i una Gràcia que viu d’esquena a 
l’Europa, malgrat els intents que el club ha fet els darrers 
anys per a connectar-s’hi , estem abocats a tibar dels nois de 
casa. 

Abans d’ahir es va donar el tret de sortida a la pretempo-
rada 2018-19. Va ser un 18 de juliol (data nefasta per a la de-
mocràcia espanyola) alterat per un rebombori extraesportiu 
protagonitzat per un jugador (vegeu secció d’Esports) que, si 
es confi rma que pensa com pensa,  jo no voldria veure’l mai 
en la campanya Som com tu. •

Som com som
 Panoràmica de la graderia del carrer Secretari Coloma, en el partit de promoció d’ascens a 3a del 1989.  Foto: A.B.


