
Gran de Gràcia guanyarà 
la primera illa enretirada 
amb l’enderroc de Vedruna 
L’edifi ci històric de l’escola ja va a terra i la reforma permetrà obtenir cent 
metres de vorera ampliada contínua entre Betlem i Maurici Serrahima

Albert Balanzà

E l Pla General Metropolità de 1976 va prometre 
unes alineacions al carrer Gran de Gràcia, com 
en altres grans eixos de la ciutat, que només s’han 
anat complint creant calaixos que acaben confi -
gurant una trama discontínua de façanes en tot 

el recorregut. Propietaris de fi nques afectades posen a la 
venda ja alegrement pisos que abans de la crisi estaven 
plens de llogaters de renda antiga i es consolida una tra-
ma que no canviarà gaire, digui el que digui aquell vell 
PGM que en breu complirà 50 anys. 

Però posant fi l a l’agulla al pinyol d’una gran reforma 
originada en un pla especial aprovat el 2012, el carrer Gran 
està a punt per enllestir la primera illa de cases enretira-
da amb l’enderroc de l’edifi ci històric de l’escola Vedruna, 
que data de 1862. El nou projecte, aprovat també pel de-
partament d’Ensenyament i executant obres interiors des 

del passat estiu, ha entrat aquests dies en la deconstrucció 
de l’emblemàtica entrada de l’escola que encara creava un 
calaix enfora (junt amb l’antiga pista de bàsquet) entre els 
carrers Betlem i Maurici Serrahima. El director del centre, 
Joan Hueso, ha explicat que es manté la previsió de Nadal 
de 2018 per fi nalitzar el procés d’enretirada de la façana 
i que tota la reforma estarà acabada durant aquest curs 
2018-2019 per engegar l’oferta ampliada a cicles formatius 
el curs 2019-2020. Pàgina 4 L’edifi ci històric, ja enderrocat per darrere. Foto: A. B.
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El CDR torna a 
mobilitzar-se 
amb reunions 
setmanals 
L’assemblea del CDR 
de Gràcia celebrada 
aquest dijous ha 
accelerat el ritme de 
cara a l’anomenada 
‘tardor calenta’ per les 
convocatòries d’agitació 
que hi haurà entre la 
Diada i l’1 d’octubre. El 
CDR local es reunirà de 
nou setmanalment.

Albert Balanzà

Gràcia arrencarà el curs 
polític aquest dilluns 10 
i, com és habitual, amb 
els actes de la Diada a 
nivell local amb el pre-

vist homenatge a Pompeu Fabra 
a la biblioteca Jaume Fuster i en 
coordinació horària amb la con-
centració dels dilluns a plaça de 
la Vila. Totes dues convocatòri-
es, la primera organitzada pel 
grup d’entitats històriques de 
Gràcia G6 i la segona liderada per 
Òmnium, s’han posat les coses fà-
cils per afavorir que els militants 
i simpatitzants independentistes 
que vulguin assistir als dos actes 
ho puguin fer i així l’acte de la bi-
blioteca arrencarà a les 18.45 ho-
res i el de plaça de la Vila ho farà 
a les 20 hores.

L’activista Dolors Lázaro ha es-
tat en aquesta ocasió la persona 
escollida pel G6 per llegir el ma-
nifest reivindicatiu, que anirà em-
bolcallat d’un acte d’homenatge 
a la fi gura de Pompeu Fabra en 
plena celebració de l’Any Fabra. 
L’acte de la Diada que impulsen 
les entitats, com en els últims 
anys, donarà pes a la poesia, lle-

La Diada homenatja 
Pompeu Fabra i es 
coordina   amb els 
dilluns sobiranistes
L’activista Dolors Lázaro llegirà el manifest de les 
entitats i les fi lles dels presos aniran a plaça de la Vila

gida des de l’escenari de la bibli-
oteca Jaume Fuster per diferents 
forces vives de la Vila.

Però enguany el protagonisme 
de l’acte del G6 es compartirà amb 
una nova edició de la concentra-
ció de suport als presos que cada 
dilluns es fa a la plaça de la Vila i 
a la qual en aquesta ocasió, vigi-
la de l’Onze de setembre, compta-
rà amb la participació de dos dels 
fi lls d’aquests presos, Beta Forn i 
Laura Turull.

D’altra banda, l’esquerra inde-
pendentista ha avançat com sem-
pre la seva Diada a aquest dijous 
amb un acte a la plaça Revolució 
convocat per Arran, La Barraqueta, 
Tres Lliris, CUP, Endavant i MPG. 
El col·lectiu musical Ovidi4, for-
mat per Mireia Vives, David Caño, 
David Fernàndez i Borja Penalba,  
preveia concloure l’acte a l’hora de 
tancar aquesta edició, però la pluja 
va fer acte de presència.•

Mobilització per omplir els trams 21 a 
25 de la manifestació a la Diagonal. La 
manifestació de la Diada, dimarts que ve, 
ha tornat a sacsejar les entitats i partits 
a nivell local, els quals es concentraran 
en la part de l’avinguda entre els carrers 
Balmes i Roger de Llúria. El tram del 
Palau Robert, el 23, és el que està més ple.

L’acte de l’esquerra independentista a la plaça Revolució aquest dijous Foto: S.M.

L’esquerra 
independentista 
avança la Diada a 
plaça Revolució

El 20-S, inici del 
curs polític amb 
ple extraordinari i 
audiència pública

Més enllà dels actes de la 
Diada, el debat polític a 
Gràcia es posarà en marxa 
dijous 20 de setembre 
amb el ple extraordinari 
impulsat pel PSC aquest 
estiu -i fi nalment ajornat- 
sobre les inversions que 
podrien endarrerir-se. 
També el mateix dia es 
farà la primera audiència 
pública del quart i 
últim any de mandat a 
l’Ajuntament. El primer 
ple es farà el dimecres 
10 d’octubre i, seguint la 
lógica electoral, només 
n’hi haurà dos més fi ns al 
fi nal de les convocatòries 
ordinàries, el 5 de 
desembre i el 6 de març.

que aquesta nova opció no va ser 
ni la guanyadora ni cap dels dos ac-
cèssits de la consulta popular feta el 
maig de 2017 que derivava del con-
curs d’intervencions sobre parets 
mitgeres fet per l’Ajuntament i el 
Col·legi d’Arquitectes.

L’embolic de la paret mitgera de 
Dones del 36 es va iniciar amb el 
concurs plantejat en la Setmana 
d’Arquitectura ara fa un any i mig, 
en el qual un jurat ja va fer una pri-
mera tria reduint les 21 opcions 
presentades a 6 per a la votació fi -
nal. Entre el 24 i el 26 de maig, 379 
persones van votar les sis propos-

tes en unes carpes a la plaça i van 
donar un 34,6% de suport a la pro-
posta Generació malva, una mena 
d’onada entrant a plaça amb talus-
sos verds de gespa fresca. Els dos 
accèssits que s’atorgaven van anar 
a parar a les iniciatives Façana viva 
(16,6%), amb jardins i horts verti-
cals, i Cortina (16,3%), amb una foto 
de milicianes anònimes i un mur 
creixent de calaixos. 

Malgrat aquests resultats 
en la votació popular, l’Ajunta-
ment va descartar la guanyadora 
Generació malva el març de 2018 
(vegeu L’Independent número 701) 

El Districte torna a canviar el mural de 
Dones del 36 i opta per la miliciana
Ni la guanyadora del concurs ni l’opció dels grafi ts convencen

A.B.

A la tercera va la vençuda, cosa 
que a la plaça Dones del 36 ja 
hi estan acostumats. El regi-

dor de Gràcia, Eloi Badia, ha expli-
cat aquesta Festa Major, en l’acte de 
col·locació de la placa explicativa 
que ja s’havia d’haver fet en la fes-
ta de l’any passat, que el mural pre-
vist des del 2017 no serà ni la prime-
ra ni la segona opció ja anunciades 
sinó una adaptació d’una de les sis 
propostes inicials, la de la miliciana 
Marina. Es dóna la circumstància 

El projecte que ara proposa l’Ajuntament Foto: Cedida

per manca de pressupost i va pro-
posar un mur verd amb grafi ts de 
suport. El Districte va demanar 
la col·laboració de l’ICUB per fer 
l’encàrrec a diferents artistes i va 
parlar amb els veïns. L’opció de la 
miliciana Marina, una de les sis a 

votació però sense suport sufi ci-
ent, va tornar a agafar força, però 
sense els sacs de sorra que s’hi pro-
posaven com a seients en la idea 
inicial, que es pressupostava en 
40.000 euros. La proposta nova 
costarà 230.000 euros. •
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car per llogar una habitació de tot 
Espanya, el preu mitjà d’una ha-
bitació a Gràcia és de 577 euros, 
una xifra que supera Nou Barris 
(546 €/mes), Ciutat Vella (534 €/
mes), l’Eixample (520 €/mes), i 
Chamberí (520 €/mes), el distric-
te de Madrid més car.

El preu de les habitacions a 
Gràcia ha augmentat un 13,2% 
respecte a l’any anterior, un per-
centatge només superat per Sant 
Andreu (14,4%), però un augment 
molt superior que la resta de dis-

trictes més cars de Barcelona, i que 
la mitja espanyola, que és del 2,3%.

Les xifres de Gràcia encara cri-
den més l’atenció si es comparen 
amb el preu mitjà de Barcelona 
(508 €/mes), Madrid (429 €/
mes), Catalunya (472 €/mes) o la 
Comunitat de Madrid (404 €/mes), 
que són les ciutats i les comunitats 
autònomes més cares d’Espanya. 
El preu mitjà de llogar una habi-
tació a Espanya és de 325 euros al 
més, 252 euros menys del que val 
fer-ho a Gràcia.•

577 euros al mes, el preu d’una habitació
Segons un estudi, Gràcia és el districte més car d’Espanya pel que fa el preu mitjà del lloguer d’habitacions

Albert Vilardaga

Gràcia és el districte que 
té les habitacions més 
cares de tot Espanya. 
Segons un estudi fet per 
Fotocasa, Barcelona i 

Madrid són les ciutats d’Espanya 
amb un preu mitjà més alt pel que 
fa al lloguer d’habitacions, com es 
podia preveure. L’estudi també fa 
una divisió per districtes, i con-
clou que Gràcia és el districte més El preu dels lloguers a Gràcia no para de créixer. Foto: Arxiu

Breus

Occitània i la 
Festa Major a 
Verdi, a la mostra 
de cine etnogràfi c
Amb Occitània com a 
país i convidat i amb 
el fi lm Fecas e Godilhs 
sobre els carnavals de la 
Vall de l’Aude arrencarà 
el proper dimecres 12 
de setembre la vuitena 
Mostra Internacional 
de Cinema Etnogràfi c 
a la Violeta. Organitzat 
pel Taller d’Història, la 
mostra inclou una sessió 
dedicada als treballs de 
Jordi Margarit sobre la 
Festa Major de Verdi o 
la Revolta de les Quintes 
(dimecres 19). També s’ha 
inclòs en el programa 
l’exposició Guarnir el món 
de festa, visitable durant 
tot el mes de setembre.

Arrenquen les 
inscripcions de 
l’aula d’extensió 
universitària 

L’aula d’extensió 
universitària a Gràcia, 
amb seu a la Violeta, posa 
en marxa aquest dimecres 
12 i fi ns dilluns 17 en dies 
laborables (de 10h a 20h)
les inscripcions al cicle de 
conferències del primer 
trimestre, que enguany 
començaran el 9 d’octubre 
amb la Revolució russa. 
També es tractaran, entre 
altres, l’actualitat del 
Vaticà amb Vicens Lozano 
i la història de l’estraperlo 
amb Lluís Permanyer.

Gran de Gràcia ultima 
la primera illa de 
cases enretirada amb 
l’enderroc de Vedruna
Els treballs ja han ensorrat l’ala posterior de les plantes 
superiors de l’edifi ci i la nova façana s’aixecarà durant el curs

Albert Balanzà

Gran de Gràcia guanyarà 
espai de vorera contí-
nua, per primera vega-
da seguint els designis 
que va marcar el 1976 

el Pla General Metropolità, a par-
tir d’aquest Nadal quan s’enlles-
teixi l’enderroc de l’edifi ci històric 
de l’escola Vedruna, que ja està en 
marxa des de fi nals d’agost i que 
ja s’ha completat pel que fa a l’ala 
posterior de les plantes superiors 
aquests primers dies de setembre. 
Paral·lelament a aquest enderroc 
de l’edifi ci també recularà el mur 
que fa resseguir el centre carrer 
amunt.

La previsió concreta d’enllestir 
l’enderroc i l’enretirada de faça-
na, donat pas a la nova urbanitza-
ció del carrer Gran es manté en la 
data de Nadal de 2018 i les obres 
no afectaran, segons Hueso, l’ac-
tivitat escolar. “En la fase que ens 
trobem la construcció es pot rea-
litzar durant el curs perquè s’exe-
cuta en dues fi nques que restaran 
aïllades de l’escola”, assegura. 
“Segons les previsions dels tècnics 
el procés constructiu fi nalitzarà 
a fi nals del curs 2018-2019”, apun-
ta el director de Vedruna Gràcia, 
Joan Hueso.

L’edifici històric, als números 
232 i 240 del carrer, data de 1862, 
quan les Carmelites de la Caritat 

La façana principal de Vedruna, amb la bastida posada. Foto: Albert Vilardaga

s’hi van establir inicialment per 
fer una residència d’àvies que avi-
at es va transformar en escola. Les 
nombroses ampliacions del centre 
educatiu, actualment amb educa-
ció infantil, primària, secundària i 
batxillerat, van portar a considerar 
ara fa sis anys de manera pública 
la possibilitat d’enderrocar el bloc 
més simbòlic en una reforma que 
urbanísticament significarà una 
vorera ampliada contínua de cent 
metres entre els carrers Betlem i 
Maurici Serrahima.

La reforma, recolzada en un pla 
especial aprovat el 2012 i en el nou 
projecte educatiu aprovat pel de-
partament d’Ensenyament, es va 
iniciar l’estiu de l’any passat amb 
l’enderroc d’un antic edifi ci interi-
or, fet que va facilitar el trasllat de 
l’activitat de bàsquet, que es feia 
fi ns aleshores en el calaix sortint al 
carrer Gran més proper a Maurici 
Serrahima. L’entrada i sortida de 
camions d’obra ha ocupat l’antiga 
pista tot aquest temps, amb algu-
nes afectacions. “A l’escola conti-
nuen entrenant les categories més 
joves en les tres pistes per a mi-
nis i els grans entrenen i juguen 
a la pista del Sagarra”, explica el 
director del centre. En aquesta 
fase del projecte es preveu un nou 
gimnàs amb una pista de minibàs-
quet soterrada. Ara mateix l’escola 
Vedruna Gràcia té uns 900 alum-
nes i l’ampliació suposaria un aug-
ment d’unes 200 places.• 

Porta amb porta, a punt 
d’obrir la residència de gent 
gran. El miler d’alumnes que ja 
acollirà Vedruna a curt termini 
compartiran veïnatge amb la nova 
residència La Vostra Llar, que 
obrirà entre fi nals de setembre i 
principis d’octubre al local on fa 
uns anys hi havia estat el CIRE. 
Els preus aniran dels 1.980 euros 
(compartit) als 2.500 (individual). 
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La fi nca i el lloc on va caure el cos de la dona dimarts. Foto: Ignasi Fortuny.

A. B.

Agents dels Mossos d’Es-
quadra de la comissa-
ria de Gràcia van detenir 
aquest dimarts a la tarda 
un home de 32 anys i veí 

de Gràcia com a presumpte autor 
d’un delicte d’homicidi dolós, des-
prés que la policia hagués tingut 
coneixement que una dona s’ha-
via precipitat al buit des del bal-
có d’una finca al número 172 de 
Torrent de les Flors, molt a prop 
de la Travessera de Dalt 

Els fets van succeir pocs minuts 
abans de les sis quan, segons apun-
ta la hipòtesi policial, l’agressor i 
fi ll de la víctima hauria empès al 
buit la seva mare des del balcó del 
pis principal de la fi nca. La casa 
només té dos pisos i dos timbres, 
el principal i els baixos, i no aga-
fa molta alçada. L’impacte mortal 
s’hauria produït davant de la porta 

Detingut un home a Torrent 
de les Flors per matar la seva 
mare empenyent-la al buit
Tots dos vivien al pis principal d’una fi nca de dos pisos al número 
172 i els botiguers asseguren que són molt coneguts al barri 

cos sense vida de la dona i un cop 
detingut el seu fi ll a l’interior de 
l’habitatge. Tres hores després 
dels fets, encara no s’havia orde-
nat l’aixecament del cadàver i els 
agents impedien el pas als veïns. 
La Divisió d’Investigació Criminal 
de la Regió Policial Metropolitana 
de Mossos ha obert una investiga-
ció per esclarir els fets.

Fonts veïnals han apuntat 
aquesta setmana que tots dos 
són veïns de tota la vida i cone-
guts al barri. “No volem saber res 
d’especulacions sobre les causes”, 
apunten.•

de l’edifi ci, on justament dimarts 
s’hi havien instal·lat tanques per 
executar les obres de reforma del 
tram de la cruïlla amb el carrer 

Cardener. Diverses dotacions de 
policia i del Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques van treballar dimarts 
durant hores un cop localitzat el 

Societat

L’estiu ha passat i ha 
tornat a saltar pels 
aires un nou termini de 
fi nalització d’obres, el del 
30 de juny i la prórroga 
del juliol, que s’havia 
donat des d’instàncies 
municipals per obrir 
els jardis Menéndez 
Pelayo, l’última peça de la 
reforma de la Travessera 
de Dalt. Tot i que els 
veïns ja van aclarir que 
no volien cap inauguració 
ofi cial, l’últim moviment 
de Parcs i Jardins 
aquesta setmana 
preveu un ajornament 
mínim fi ns a fi nals de 
setembre: un tractament 
a la vegetació implicarà 
tancar l’accés a l’espai 
almenys 15 dies més. 

Nou retard 
en l’obertura 
dels jardins de 
Travessera de Dalt

Breus

La hipòtesi policial 
apunta que 
l’agressor va llançar 
la víctima pel balcó
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Vallcarca arrenca festes 
amb el fòrum Indigestió 
i el pregó amb Roger de 
Gràcia i Agnès Busquets
Per primera vegada els veïns de la Salut traslladen la missa 
de Festa Major a la parròquia perquè l’ermita està okupada

Albert Balanzà

No és un error. Les Festes 
Llibertàries de Vallcarca 
han arrencat aquest di-
jous amb el pregó amb 
Roger de Gràcia i Agnès 

Busquets, els pregoners de la Festa 
Major de Gràcia de l’any passat, la 
del Bicentenari. “No fem ben bé de 
pregoners, som convidats de la vila 
veïna”, ha apuntat Busquets aques-
ta setmana. Dos dirigents veïnals de 
Vallcarca els han donat la rèplica. 
Amb aquest particular pregó i el fò-

rum cultural Indigestió, impulsat 
per la revista Nativa, la Festa Major 
de Vallcarca té enguany fi ns a cinc 
cartells diferents: Riera-Viaducte, 
llibertàries, l’alternativa de l’An-
tic Forn, l’alternativa de l’Ateneu 
Popular i la feminista de la Brotada. 
Fins diumenge hi haurà gresca.

A la Salut, per la seva banda, la 
Festa Major arrenca dissabte amb 
la popular cursa de la Baixada de 
la Glòria i el pregó de José Luis 
Alpuente al carrer Argentona. Per 
primer cop la missa es farà a la 
parròquia perquè l’ermita està 
okupada des del juny.•

El fòrum Indigestió, a la plaça de la Farigola aquest dimecres. Foto: A.V.

A. B.

L’espai ampli on fi ns l’any 2011 hi va haver els cine-
mes Casablanca ha reobert aquest dijous, després 
d’anys d’arranjaments i reformes internes, en dos 
negocis diferents que tenen en comú que tots dos 
provenen del Bulevard Rosa, que va tancar portes 

el passat 31 de juliol. Tant Zambo (encara a mig gas) com 
Sune, dedicats a la sabateria i a la roba d’home de gamma 
alta, encara fi guren a les respectives webs amb l’adreça 
de la seu antiga i només els primers ja advertien aquest 
estiu del trasllat als Jardinets; els segons, no obstant això, 
pertanyen al grup Sueños Negros, que ara fa un any ja 
van obrir als Jardinets, a la vorera Besòs, i centrats en el 
vessant de roba de dona.

L’aterratge de botigues del Bulevard Rosa als Jardinets, 
i en els grans locals que hi ha sobretot a la banda 
Llobregat, desencalla la certa paràlisi dels últims anys 
quan havien tancat no només els cinemes sinó també la 
botiga d’art religiós Reixach-Campanyà i més amunt La 
Colmena i fi ns i tot el Pub Balis o New Balis. El local so-
bre el qual més es va especular amb el seu futur va ser 
precisament el dels cinemes, sobretot per informacions 
provinents del hostel que hi ha al mateix número 115 en 
les plantes superiors: inicialment es deia que hi obriria 
una ‘boutique’ i fi ns i tot uns baixos d’accés al hostel. •

Botigues del tancat 
Bulevard Rosa 
aterren als Jardinets 
Sabates i roba a l’espai on hi 
havia els cinemes Casablanca

L’antiga entrada dels Casablanca, ja com a sabateria Foto: A.B. LA SALUT
8 de setembre
10.00h Cursa popular Baixada 
de la Glòria

12.00h Missa oberta al veï-
nat per la Verge de La Salut. 
Parròquia de la Salut

20.30h Pregó amb Jose Luis 
Alpuente, expresident comis-
sió festes C/Argentona

VALLCARCA
7 de setembre
20.00h Barracuda, Novus 
Ordo i Sinèrgia. Pl. Farigola

8 de setembre
20.00h Roger Pelàez. Pl. Uri 
Caballero

22.00h Recordando Cultura, 
Malamara i Subversions. Pl. 
Uri Caballero

9 de setembre
18.18h Carretons Vallcarca. C/
Gustavo A. Becquer

els 
principals 

actes

Societat
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Exposicions
Fins al 26 de setembre
Exposició ‘Navigare’. Presentació de les 
pintures de Rafael Romero basades en el 
mar i allò que el caracteritza: els vaixells, 
les aus migratòries o els nadadors. Bibl. 
Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20)

Fins al 28 de setembre
Exposició Racons, llocs i indrets del Coll 
– Vallcarca i Rodalies. Mostra de dibuixos 
sobre diversos espais i indrets del barri, 
realitzats per Josep Callejon, veí del Coll, 
ex treballador de Bruguera i membre del 
Grup d’Estudis del Coll. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15).

Fins al 30 de setembre
Exposició Guarnir el món de festa. 
Recorregut per espais urbans on la festa 
els transforma en més humans en ciu-
tats com Barcelona, València, Lisboa o 
Medellín. A partir d’objectes, fotografi -
es i audiovisuals es mostra el sentiment 
d’aquells que fan i viuen la festa. 
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 Els guanyadors del XVIII 
Concurs de Pintura al Passeig de Sant 
Joan. L’Associació de Veïns i Amics del 
Passeig de Sant Joan organitza aquest 
Concurs-exposició en el marc de la Festa 
Major del Camp d’en Grassot.
CC La Sedeta (Sicília, 321).

Actes
Divendres 7 de setembre
Activitat: Exercicis de motricitat i memò-
ria. 
Parc de la Creueta del Coll (Pg Mare de 
Déu del Coll, 77), a les 12h.

Activitat infantil: Jocs de taula dins el ci-
cle Juguem a les places. 
Plaça del Diamant, a les 18h.

Cinema a la fresca KM0. 
Espai Quiró (Avinguda Mare de Déu de 
Montserrat, 5), a les 21.30h.

Correfoc de la Festa Major de Vallcarca. 
Avinguda Vallcarca, 235, a les 22h.

Concerts: Royal Mellon Orchestra 
(Calypso), Caja de Ordenación Número 
4 (Rock Roto), Ïuanna PD (Dancehall)i 
Mikonia (Techno). 
Festes Llibertàries de Vallcarca (Plaça Uri 
Caballero), a les 22h.

Concert: Nit Jove. 
Carrer Argentona, a les 22.30h.

Dissabte 8 de setembre
Dinar: Paella Popular i Vegana. 
Festes Llibertàries de Vallcarca (Plaça Uri 
Caballero), a les 14h.

Espectacle familiar: El Patufet. Fins al 18 
de novembre. Teatreneu (Terol, 26), a les 
16.30h.

Pregó de Festa Major. 
Carrer Argentona, a les 20.30h.

Diumenge 9 de setembre
Itinerari cultural: Barcelona 1902: urba-
nitzar la muntanya pelada. 
MUHBA – Park Güell Casa del Guarda 
(Olot, 7), a les 10.30h.

Espectacle: Poetry nap comes to 
Barcelona. 
Associació ESPAI POE – Tic (Secretari 
Coloma, 42), a les 16.30h.

Espectacle: Magicomic (l’antiestrès).
Teatreneu (Terol, 26), a les 18h.

Cinema a la fresca. 
Carrer Argentona, a les 22h.

Dilluns 10 de setembre
Sopar popular. 
Carrer Verdi, 315, a les 20h.

Dimecres 12 de setembre
Cicle de cinema: The Salt of the earth. 
Ka La Trava (Travessera de Gràcia, 154), 
a les 21h. 

Espectacle: Jam session amb micròfon 
obert. 
La Sonora de Gràcia (La riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21h.

Espectacle: Ortografía. 
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 21h.

Dijous 13 de setembre
Activitat: Caminades i exercicis de me-
mòria. 
Plaça de les Dones del 36, a les 12h.

Espectacle: Detalls (màgia d’aprop). 
Teatreneu (Terol, 26), a les 20:30h. 

Concert: No es moco de pavo. 
Espectacle amb micròfon obert. Bar Alfa 
(Gran de Gràcia, 36), a les 21h.

Divendres 14 de setembre
Espectacle: El millor del Sr Bohigues. 
Teatreneu (Terol, 26), a les 20.30h.

Activitat: Exercicis de motricitat i memòria.
Parc de la Creueta del Coll (Pg Mare de 
Déu del Coll, 77), a les 12h.

Activitat infantil: Jocs de taula dins el ci-
cle Juguem a les places. 
Plaça del Diamant, a les 18h.

Xerrada: ‘Irvine Welsh conversa amb 
Kiko Amat’. 
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20), a les 
19h.

Dissabte 15 de setembre
Jornada: 10 anys de crisi, prenem el con-
trol de les fi nances! 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 9.30h.

Concert: Pepe Colubi DJ set Reggae. 
Bar Viu (La Perla, 26), a les 23.30h.

Espectacle: Central Park West, a càrrec 
de la companyia Dinàmics Teatre. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h.

Espectacle: Avua de la Cia Bool. 
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 21h.

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Entitats

Amb el suport de

Dissabte 8 de setembre
Mostra d’Art al Park Güell. 
Park Güell (Olot, 7), a les 9h.

Portes obertes dels Jardins del Santuari 
Sant Josep de la Muntanya. 
Església del Reial Santuari de Sant Josep 
de la Muntanya (Av. Santuari Sant Josep 
de la Muntanya, 25), a les 10h.

Diumenge 9 de setembre
Activitats: taller de country, jocs infan-
tils i concurs de tapes. 
Plaça Sanllehy, a les 11h.

Dilluns 10 de setembre
Commemoració de la Diada Nacional de 
Catalunya i homenatge a Pompeu Fabra. 
Lectura del manifest de les entitats del 
G6 a càrrec de Dolors Lázaro. 
Bibl. Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-22), a 
les 18.45h.

Dimarts 11 setembre
Dinar: Fideuà solidària. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 14:30h.

Dimecres 12 setembre
Mostra de cinema: Fecas e Godilhs de 
Pèire Brun Lenga. 
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6), a les 
20h.

Dijous 13 setembre
Cinema: Y sin embargo, AlQuds. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192), a les 20h.

Ball amb orquestra per a la gent gran. 
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17h.
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Documents
Festa Major 2018: Llibertat!
La Festa Major 2018 serà recordada per la consagració del relleu generacional amb la victòria del carrer 
Llibertat i els seus sons rurals, que es van imposar a un recuperat carrer Verdi, l’any que uns i altres 
celebraven 20 i 40 anys de guarnit. El pregó feminista d’Elena Carreras, el record a les víctimes dels 
atemptats del 17-A, el guarnit amb el vaixell Piolín de Sant Pere Màrtir, l’estrena festera de la Casa Vicens i 
de l’Àliga... i dues possibles agressions sexuals en investigació van completar una gran edició Bicentenari + 1. 

Progrés, amb el seu llibre de la selva, va quedar cinquens però es 
va tornar a endur el primer premi per votació popular. Els crits de 
“tongo, tongo” van ressonar més forts que mai Foto: J.M.C.

La doctora Elena Carreras va instar les dones a “fer-se valer” i va 
reivindicar que els presos siguin a la balconada del Districte l’any 
que ve. Foto: J. M. C.

Les festes alternatives es van fer ressò de la situació política: 
a Sant Pere Màrtir va triomfar el vaixell dels Piolins amb uns 
camarots plens de guàrdies civils. Foto: A. B.

L’esclat d’alegria de Llibertat en el lliurament de premis va recordar les víctòries d’aquest carrer als anys 50. El carrer es 
va imposar d’una manera molt ajustada -només per dos punts- al carrer Verdi amb el seu imperi romà i en tercer lloc va 
quedar la plaça Rovira amb una delicada sastreria a base de paper de diari . Foto: J. M. Contel

Verdi va recuperar el tremp parcialment perdut en els últims anys amb una detallada ambientació 
de l’antiga Roma, on sorprenia l’aqüeducte a l’entrada, el rei Bacus a la sortida i fi ns i tot alguns 
botiguers vestits amb les teles pròpies de l’època. Foto: J. M. C.

Els sons rurals que embolcallaven l’ambient del carrer Llibertat van convèncer 
el jurat, però el bon guarnit es va ressentir en els últims dies amb la desaparició 
d’alguns porquets. Foto: J.M.C

Disset nens vinculats a les colles de cultura popular van estampar les seves mans blanques sobre 
una tela blava fi ns a confi gurar un símbol de la pau en homenatge a les víctimes dek 17-A en l’acte de 
lliurament de premis del concurs de carrers guarnits. Foto: J. M. C.
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L’Àliga de Gràcia, nova fi gura de l’imaginari festiu, es va estrenar 
durant el Matí de Festa Major sota l’atenta mirada de la resta dels 
actors de la cultura popular. Foto: J. M. C.

Casa Vicens es va estrenar a la Festa Major amb 
dues fi gures gegants presents al jardí de la casa 
museu; una va sucumbir a la forta pluja. Foto:A.B.

El president Torra, veí de Príncep d’Astúries, va 
compartir la festa amb la clàssica passejada dels 
dirigents polítics. Foto: J.M.C.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, i el mossèn Emili Roure de la 
parròquia de Sant Joan, amb el vicepresident de la Fundació Festa 
Major i exregidor, Guillem Espriu, i la resta de consellers. Foto: J.M.C.

Els Castellers de la Vila de Gràcia, que en la diada van completar una 
de les millors actuacions de l’any amb un 2 de 8 amb folre, un 3 de 9 
amb folre i el 4 de 8, van honorar com cada any Sant Roc. Foto: J. M.C.

Més enllà dels concerts de Dolo Beltrán a Rovira, de Sabor de GRàcia a Sol o de Miqui Puig a Travessia 
de Sant Antoni o del Festigàbal a la Seedeta, la nit va tornar a ser sinònim de festa multitudinària al 
ritme dels clàssics, com el xou d’Albert Malla a Providència. Foto: A. B.

El temple grec discotequer de Travessia Sant Antoni, setè en la classifi cació fi nal, va quedar-se curt 
en les aspiracions dels festers, que l’any passat havien estat primers, però el carrer va tornar a 
demostrar que en pocs anys s’ha convertit en un punt de trobada de primer ordre . Foto: A. B.

Conte de Festa Major

Nit d’envelat

N it d’agost d’un temps oblidat. D’un temps que 
bevíem suaus, menjàvem síndria a tothora i 
a casa ens feien callar quan a la ràdio sonava 
“Moliendo café”. 

Era festa major a Gràcia. Els meus pares teni-
en una llotja a l’envelat del carrer Grassot i hi anàvem ple-
gats amb els meus tiets i els cosins. A mi, que llavors deu-
ria tenir uns deu anys, el que més m’agradava era el ball 
del fanalet, i sovint me’n compraven un, vermell, groc o 
lila, que encenia asseguda a la cadira, quan al fi nal del ball, 
a les fosques, la pista s’omplia de llumetes de colors suaus 
que es movien i s’anava quedant buida a mida que els fana-
lets s’apagaven i les parelles es retiraven.

Aquella nit els meus pares van decidir canviar el José 
Guardiola, que hi actuava, pels Cinco Latinos, i se’n van 
anar a l’envelat de la plaça del Sol; la meva germana peti-
ta i jo ens quedaríem amb els tiets i els cosins. De les nits 
d’envelat, tret dels fanalets i del ball de rams, només m’in-
teressaven els vestits de les que hi ballaven, i els comenta-
ris dels grans, els “.... mira la fi lla del bacallaner, quin ri-
dícul”, … i la de les llanes, on va tant escotada?” ....“qui és 
aquell que balla amb la fi lla de la portera?. Invariablement 
les noies més boniques i que duien els vestits més llam-
pants eren unes qualsevol i mai es casarien. Les dones 
“com cal” havíem de ser discretes i no fer-nos veure.

Tot plegat era prou distret, i anava com sempre. El 
José Guardiola feia vibrar la concurrència amb “Dieciseis 
Toneladas” i els vanos anaven a tot drap, però la meva ger-
mana s’avorria com una ostra i anava resseguint amb els 
dits la gelosia de la barana de fusta de la llotja, fi ns que se’n 
va cansar i va decidir de fi car-hi el cap, un cap de nena espri-
matxada de cinc anys i que tant fàcil com va entrar, vés, ara 
no en sortia, i ningú ens en vam adonar fi ns que, fl uixet:

— Teresa, no puc treure el cap. 
— Xssssst.
— Teresa, no em surt el cap.
— Xssssst, calla pesada.
Plors en sordina.
— Doblega’t les orelles amb les mans, primer una i des-

près altre i estira cap endins.
— No puc (plors).
 Intent, un xic més violent, de fer-ho jo directament. 

Més plors.
— Tieta, tieta, que la Mercè no pot treure el cap del rei-

xat!
Intents dels meus tiets, dels meus cosins, de la gent del 

voltant per ajudar; res de res, el cap de la nena no en sor-
tia i els plors ja eren crits. Les parelles deixaven de ballar 
i ens miraven, intentant entendre que passava, fi ns que al 
fi nal ja no hi ballava ningú a la pista, i el José Guardiola, 
desesperat, anava dient pel micro: “no pasa nada señores, 
no pasa nada, sigan bailando...” L’envelat sencer, orquestra 
inclosa, mirant cap on érem -visca la discreció i el no fer-se 
veure- però no ens en sortíem fi ns que a algú se li va ocór-
rer anar a buscar una serra i serrar la gelosia, alliberant la 
meva germana. 

La nit es va acabar com havia d’acabar. La meva tieta i la 
meva cosina assegudes a l’entrada de l’envelat xarrupant 
gotets d’aigua del Carme envoltades d’un núvol de dones 
ventant-les; els homes, desapareguts; i la meva germana i 
jo, cap a casa. 

De nits d’envelats a Gràcia n’hi van haver moltes des-
près, fi ns que un dia vam deixar de ballar-hi perquè ja no 
s’hi feien envelats, i llavors ballàrem al carrer. Ara ja no-
més ballen els records, i ho fan, com fanalets de paper, en 
un escenari d’oblit.

Per Teresa Valldaura, veïna de Gràcia
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Esports

el repor

El Nou Sardenya reclama 
que el cuidin urgentment

A. V.

El 15 d’agost de 1995 es va inau-
gurar la remodelació del Nou 
Sardenya amb un partit en-

tre l’Europa i el Lleida. Vint-i-tres 
anys més tard, el camp que acull 
la major part d’entrenaments i 

partits reclama un manteniment 
de forma urgent. Com qualsevol 
instal·lació oberta a l’aire lliure, 
el Nou Sardenya s’ha vist expo-
sat als càstigs meteorològics que 
han deteriorat el camp i han fet 
que algunes zones es vegin molt 
malmeses. Aquest fet és especial-
ment visible a la zona del gol de 

Al gol de Sardenya s’hi poden veure esquerdes en la infraestructura. Foto: A. V.

Mor Josep Maria 
Tey, expresident 
del Tres Peons 
entre 1996 i 2012
Dimecres va morir, Josep 
Maria Tey Galí, membre 
del Club d’escacs Tres 
Peons des del gener de 
1984. Tey va ser president 
del club entre 1996 i 
2012, i vicepresident 
entre 2012 i 2017. Des de 
l’entitat han mostrat el 
seu condol i han explicat 
que Tey va ser l’home 
que va assegurar la 
continuïtat del club i el 
seu creixement.

El CN Catalunya 
cau eliminat als 
quarts de fi nal de 
la Copa Catalunya

Aquest setmana es disputa 
la Copa Catalunya i el ‘Cata’ 
va quedar emparellat als 
quarts contra el pitjor 
rival possible, l’Atlètic 
Barceloneta, dominador 
absolut del waterpolo 
espanyol. Dimarts es va 
disputar el partit d’anada 
a la piscina de Can Toda, i 
el Barceloneta ja va deixar 
l’eliminatòria sentenciada 
després de guanyar per 7 a 
15. La tornada es va jugar la 
nit de dijous a divendres i 
va servir als graciencs com 
a posada a punt abans de 
l’inici de lliga. L’entrenador 
del ‘Cata’, Tato Garcia, es 
va penjar el bronze dirigint 
el combinat espanyol en el 
campionat d’Europa júnior.

Breus

Obertes les 
inscripcions a la 
39a Matagalls-
Montserrat
El Club Excursionista 
de Gràcia va presentar 
dijous la 39a edició de 
la Travessa Matagalls-
Montserrat en un acte 
celebrat al Centre 
Cívic Vil·la Urània. 
Les inscripcions a la 
travessa ja estan obertes, 
fi ns a un màxim de 
3.000 participants. La 
Matagalls-Montserrat se 
celebrarà els dies 15 i 16 
de setembre. 

Sardenya on han aparegut esquer-
des importants. El mes de juliol, 
els serveis tècnics de l’Ajuntament 
van fer unes cates per comprovar 

l’estat de la instal·lació i l’enllume-
nat, van constatar més humitats 
al gimnàs, però des de llavors que 
el club no en té notícies. •

L’Europa busca la 
primera victòria 
de la temporada
Els escapulats sumen dos punts en tres jornades, Pluvins 
deixarà l’equip i Vilajoana no dóna la plantilla per tancada

Albert Vilardaga

La primera victòria de la 
temporada s’està resistint. 
El nou Europa de Vilajoana 
ha arrencat el curs amb 
dos empats (Martinenc i 

Figueres) i una derrota (Prat) en 
les tres primeres jornades de com-
petició. Dissabte, a 2/4 de 8 del ves-
pre, el conjunt escapulat visita el 
CP San Cristóbal, un recentment 
ascendit, que la temporada pas-
sada es va proclamar campió de 
Primera Catalana, que tampoc ha 
començat la temporada amb bon 
peu, ja que ocupa provisionalment 
l’última posició i ha sumat només 
un punt. “Serà un rival complicat, 
el camp és dels més petits de la 
categoria i haurem d’estar encer-
tats amb la pilota”, explica el tèc-
nic gracienc.

El principal problema de l’Euro-
pa en aquestes tres primeres jor-
nades ha estat la manca de pun-
teria. Els graciencs només han 
marcat un gol en 270 minuts, obra 
del central Oumar, després d’una 
rematada de cap, al fi nal de la pri-
mera part del primer partit con-
tra el Martinenc. Malauradament 
el gol no va servir per sumar els 
tres punts, ja que els del Guinardó 
van aconseguir empatar a la sego-
na meitat, i en el partit contra el 
Figueres i contra el Prat, els gra-
ciencs no van aconseguir batre la 
porteria rival. “Estem en fase de 
creixement, sobretot a nivell ofen-
siu, ens estem adaptant, ens queda 
molt per créixer en aquest aspec-
te”, diu el tècnic.

Cano controla la pilota en l’últim partit disputat contra el Prat. Foto: Fran Capell

El Femení A debuta al camp 
del Seagull. Inici de màxima 
exigència per l’equip de Toni 
Camacho que visita diumenge a 
les 12 del migdia un dels màxims 
candidats a l’ascens, el Seagull, que 
porta 3 anys consecutius quedant-
se a les portes de l’ascens. Després 
d’una bona pretemporada, les 
escapulades buscaran començar 
la lliga amb una victòria.

L’Europa ha perdut els màxims 
golejadors de l’equip de la tempo-
rada passada, jugadors com Raillo, 
David Jiménez, Ángel de la Torre i 
Javi Navarro van ser els principals 
encarregats de l’apartat ofensiu 
de l’equip, una tasca que enguany 
recau en jugadors nous com Elo, 
Martínez, Alfons Serra o Èric. El 
San Cristóbal és l’equip més gole-
jat, amb 7 gols encaixats en 3 par-
tits, una bona oportunitat perquè 
els davanters escapulats estrenin 
el caseller golejador.

Si la situació no es capgira a 
última hora, Pluvins podria dei-
xar l’equip i posar rumb a la FE 
Grama, i pel que fa a les possibles 
incorporacions, Vilajoana no des-
carta cap opció: “No vull tancar les 
portes a res, tot el que sigui millo-
rar l’equip i fer-nos créixer serà 
benvingut”, explica.

La bona notícia de l’equip de 
Vilajoana arriba en l’apartat de-
fensiu. Els escapulats han encai-
xat només dos gols en les tres pri-
meres jornades i han mostrat ser 
un equip fi able en aquest aspecte. 

Després de tres jornades, no hi 
ha cap equip que hagi sumat els 9 
punts ni tampoc n’hi ha cap que 
s’hagi quedat sense sumar.•

“Estem en fase 
de creixement, 
sobretot a nivell 
ofensiu”, explica 
el tècnic escapulat
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Opinió
Editorial

Gestió informativa i poder

L’Ajuntament de Barcelona ha millorat en aquest mandat una estratè-
gia comunicativa que li permet introduir acríticament el seu missatge 
ofi cial i el seu redactat textual en la majoria de mitjans de comunica-

ció generalistes: tenint en compte que els caps de setmana les redaccions 
d’aquests mitjans es buiden i queden pocs espais (o cap) per a l’actualitat 
immediata, tots els dissabtes o diumenges del món el servei de premsa 
municipal llança una nota de premsa que es reproduïda fi l per randa per 
l’anomenat quart poder. És cert: no són notícies que en la majoria de ca-
sos obliguin a aixecar pàgines o a modifi car portades, però l’èxit de l’es-
tratègia municipal és total. 

El cas més cridaner d’aquest estiu és l’anunci i nota en plena Festa 
Major de la nova proposta de paret mitgera amb la cara de la miliciana 
Marina Ginestà a la plaça de les Dones del 36. Aquesta és la tercera pro-
posta que l’Ajuntament llança sobre unes parets nues des de fa anys en 
una plaça de reformes accidentades i baralles polítiques: se’n va fer un 
concurs, una votació popular, es va descartar la guanyadora per manca de 
pressupost, tampoc va convèncer una segona proposta més senzilla i ara 
resulta que rebrota una de les sis opcions que no van merèixer ni la majo-
ria de vots en la consulta popular (maig de 2017!) ni cap dels dos accéssits. 
El més sorprenent és que la nota de premsa ofi cial no deia ni una paraula 
de tots aquests canvis. A l’Independent d’aquesta setmana, el primer des-
prés de les vacances, expliquem tot el procés.

Una altra cosa: arrenca un curs polític que estarà marcat per la dinà-
mica política nacional i també per les pròximes eleccions municipals. 
Només queden tres plens ordinaris (octubre, desembre i març). Aquesta 
és l’autonomia dels districtes. Els nostres dirigents, tant el regidor com 
els 17 consellers, tenen encara el cap en les vacances i també en aquestes 
temàtiques de brega resultadista electoral. I el tenen tant que, entre dis-
cursos presidencials i dimissions de liders, ningú, absolutament ningú 
dels nostres fabulosos 18, va tenir ni un moment de record per a la dona 
de Torrent de l’Olla que dimarts a la tarda es va precipitar al buit empesa 
pel seu fi ll en un nou cas de parricidi, de violència domèstica amb resultat 
de mort. Tampoc hi va haver, com en anteriors ocasions, cap convocatòria 
de solidaritat a plaça de la Vila. •

Les altres festes de Gràcia més famoses són les de Maó, sens 
cap mena de dubte, i així s’anomenen des de 1984 en els car-
tells ofi cials. Però una plataforma amb associacions com Mos 
Movem i Jaume III han lliurat aquest dimecres a l’Ajuntament 

de Maó prop de 1.100 signatures que han recollit en només cinc dies per 
aconseguir que les festes duguin el nom de la Mare de Déu de Gràcia. 
L’argument és que, des de 1962, ara fa 56 anys, és reconeguda ofi cial-
ment com la patrona de Maó. Que ningú es confongui, en tot cas.

El
depen-

dent

Cartes al director

Les festes i la 
turistifi cació 
Som una comunitat de veïns de Gracia que 
volem difondre la nostra situació davant les 
festes de Gràcia i l’impacte que té a les nos-
tres vides. Com la transformació de les fes-
tes fa que les comissions de carrers ja no es-
tan integrades per veïns del mateix carrer i 
això fa que les necessitats dels habitants ja 
no siguin contemplades. La turistifi cació-
ens expulsa i ens maltracta fi ns al punt que 
és més important lluir que habitar. 
Marina O.

Horari escolar saludable, 
per fi  el debat 
Tot i que el debat sobre l’horari intensiu a 
les escoles del nostre país fa anys que es 
manté, sembla que als darrers dies torna 
a agafar protagonisme públic. Sembla que 
hi ha un compromís de la Generalitat per 
canviar l’actual sistema horari en centres 
escolars i instituts. I els promotors de la 
reforma horària estan molt contents. Els 
arguments que defensen l’horari intensiu 
són coneguts i tenen prou pes: concentrar 
el temps a l’escola (sense les dues hores i 
mitja del migdia) benefi ciaria el rendiment 
dels infants, la salut i la conciliació fami-
liar. Tots sabem que a Europa fa temps que 
aquest debat el tenen superat, i ara no-
saltres també volem ser com ells. Però no 
s’arregla reduint la jornada i ja està. Aquest 
model obliga a canvis de rutines socials, 
culturals i empresarials molt més àmplies. 
Uns canvis que, sens dubte, no tindran lloc 
a curt termini. Espero que, per un cop, po-
sin als infants i les seves necessitats en el 
centre del debat de qualsevol reforma o 
mesura que es vulgui posar en pràctica. 
Mireia Giné

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Llegia en un reportatge sobre l’estat de 
les urgències a la Vall d’Hebron, de la 
Laia Seró per al diari Jornada, que el 

personal mèdic del centre alertava que és 
“excepcional” el dia que no han d’ubicar 
pacients als espais de pas del servei. Això 
passa també a la resta de grans hospitals. 
Aquest hivern es van obrir de manera 
temporal algunes habitacions a l’Espe-
rança, l’hospital que si ens descuidem ens 
tanquen, i ara tornem a tenir problemes. 
Ja no es tracta dels “pics” de la grip o de 

la calor i no es pot permetre la cronicitat 
d’aquesta situació. Catalunya inverteix 
un 3’8% del PIB (mitjana europea 7%). 
D’aquests diners només un 16’9% s’inver-
teix en l’atenció primària, quan el reco-
manable és un 25% i el 52% de les urgèn-
cies es podrien haver resolt en un CUAP. 
La Sanitat pública catalana ha perdut 
1.009 llits entre 2010-16 i s’han perdut 900 
metges de primària. Les entitats i sindi-
cats que defensen la Salut pública exigei-
xen, com nosaltres que en som usuàries, 
solucions. La bona voluntat, la imagina-
ció i la professionalitat del personal sani-
tari no pot resoldre aquesta situació per 
sempre. Des del Grup de Salut de la Vila 
de Gràcia es refl exiona, treballa i lluita en 
la defensa d’una sanitat pública i de qua-
litat. No hem de deixar de petja un tema 
tan vital per a totes i tots. S’ha d’aconse-
guir revertir les retallades.•

Urgències desbordades

Les entitats i sindicats 
que defensen la salut 
pública, i les usuàries, 
exigeixen solucions
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Opinió
Opinió convidada

Torrent d’en Vidalet 32

A questa ha estat l’adreça de la seu dels socialis-
tes graciencs fi ns ara, des del 1997. Un local que 
n’ha viscut de tots colors, com el barri, com la 
ciutat, com el país. Hi hem celebrat victòries so-
nades, com la del 16 de novembre de 2003, quan 

Pasqual Maragall va començar a acariciar la presidència 
de la Generalitat. Tanmateix, també hi hem viscut nits de 
desfeta, com la patida a les municipals del 24 de maig de 
2015, quan vam passar d’11 regidors a 4 a Barcelona, i de 
4 consellers a 1 a Gràcia. Però la militància gracienca mai 
ha estat complaent en la victòria ni resignada en el fracàs. 
Segons l’ocasió, ens hem reinventat; i quan ha calgut, ens 
hem refet. Prova d’aquesta ressorgiment és que acabem 
d’obrir nova seu a Gràcia, al carrer Montseny, 36.

Pel nostre local de Torrent d’en Vidalet hi han passat 
les persones més rellevants del socialisme barceloní i 
català: Pasqual Maragall, Raimon Obiols, José Montilla, 
Joan Clos, Jordi Hereu, Miquel Iceta o Jaume Collboni, 
per només citar-ne uns quants. Hem gaudit de la saviesa 
de l’Isidre Molas, dels coneixements de la Meritxell Batet 
i de l’experiència de la Laia Bonet, militants tots ells de la 
nostra agrupació.

Hem estat una agrupació activa, protagonitzant nom-
brosos debats, celebrant incomptables assemblees, pre-
sentant llibres, analitzant la política del districte, propo-
sant millores per als barris, aportant centenars d’esmenes 
als congressos del Partit, escollint els nostres represen-
tants i organitzant diverses eleccions primàries. En de-
fi nitiva, traient tot el suc possible a les quatre parets de 
Torrent d’en Vidalet. 

Durant tots aquests anys hem tingut la porta oberta 
perquè hi entressin, es reunissin i parlessin nombrosos 
col·lectius: veïnals, artístics, joves, immigrants, etcète-
ra. Més d’un estiu vam servir de magatzem perquè els 
veïns i veïnes del proper carrer Bruniquer hi guardes-
sin els seus guarnits de Festa Major mentre els estaven 
preparant, el que donava un toc de color a les nostres 
estances. 

Podem dir que sempre hem estat una organització 
política amb presència física al Districte, tant humana 
com d’espai. Abans d’estar a Torrent d’en Vidalet, primer 
vam estar al carrer Pere Serafí i després al Carrer Gran. 
No tots els partits graciencs poden dir el mateix. Alguns 
companys –com l’Isidre Molas, la Marina Bru, en Joan 
Ferrer o l’Eugeni Giralt– han estat a totes tres seus.

Aquests 21 anys també ens han reportat tristos adeus. 
Ens va deixar en Jaume Pintanel, vam acomiadar en Juli 
Busquets, van traspassar els companys Joan Josep Egea 
i Josep Llach, i com no, vam plorar la mort de l’estimat 
Albert Musons. A la nova seu els tindrem sempre pre-
sents.•

Xavier Barberà, exprimer secretari del PSC-Gràcia 

Antiga seu del PSC de Gràcia, i ara de l’Ateneu Roig Foto: A.V.

Ens hem reinventat i ens 
hem refet; prova d’això és 
que acabem d’obrir nova seu, 
al carrer Montseny 36

La 
setmana

La plaça

Silvia Manzanera

Deu fer una dotzena d’anys des de la 
primera vegada que vaig visitar un 
mercat que em va fer canviar la idea 

de com i per a què servien uns edifi cis 
destinats a la compra venda d’articles 
de primera necessitat; va ser a Belfast, el 
Sant George, i devia ser dissabte perquè 
llegeixo en una web de turisme que pre-
cisament aquest dia està destinat a l’ali-
mentació. Hi havia parades per degustar 
producte local, espais per dinar amb els 
menjars que compraves allà mateix i una 
banda de jazz posava la banda sonora. 
Res d’això no és cap novetat ara. Després 
de Belfast hem visitat tots els mercats 
de cada una de les ciutats o pobles on 
hem anat però el de la capital irlande-
sa segueix sent el meu favorit, almenys 

en el record. No hi vaig veure el postureig 
que mostren sense cap rubor altres es-
pais postreforma, que han eliminat l’au-
tenticitat a base de disseny i de pas han 
augmentat els preus escandalosament. 
Més enllà del reclam turístic d’un mer-
cat (del tot comprensible; qui no visitaria 
la Boqueria si vingués a Barcelona a co-
nèixer la ciutat, perquè jo ho faria sense 
dubtar-ho un segon), els mercats són i 
han de ser un lloc de trobada del barri, el 
lloc on fem provisió d’aliments, on ens in-
formen (o desinformem) del que passa a 
l’entorn i on aprenem receptes noves. La 
plaça, com es diu a casa meva perquè així 
ho deia l’àvia. I la plaça de l’Abaceria ara 
és provisional. Una casa que els propers 
anys ha d’acollir més de cinquanta para-
distes els quals, per fi , podran desenvolu-
par la seva feina –que molts agraïm per 
considerar-la més que necessària- amb 
unes condiciones mínimament dignes: 
sense goteres, sense gelar-se a l’hivern ni 
asfi xiar-se a l’estiu. Ja veurem com serà 
la nova Abaceria. Però almenys ja no hem 
de veure més l’antiga.•

Hem visitat els 
mercats de totes les 
ciutats on hem anat; 
cap com el de Belfast
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El festival 
d’humor Cling! 
busca joves 
per actuar
La Fontana busca joves 
d’entre 12 i 29 anys 
per participar en el 
festival de microteatre 
d’humor Cling!, que se 
celebrarà el 28 d’octubre 
a l’equipament gracienc. 
La convocatòria està 
oberta fi ns al 25 de 
setembre i s’accepten 
tot tipus d’actuacions 
humorístiques, sempre 
que no excedeixin els 20 
minuts. 

Silvia Manzanera

El 23è Encontre Internacional 
de Músiques Experimentals 
de Gràcia – Barcelona, més 
conegut com a Dispositiu 
LEM 2018, presenta en-

guany dues novetats significati-
ves amb una programació gairebé 
enllestida a menys de tres setma-
nes de la inauguració. L’acord amb 
dues plataformes digitals, TeslaFM 
i DubLab, servirà per reforçar la 
difusió de l’edició d’enguany així 
com d’altres continguts de Gràcia 
Territori Sonor. 

El LEM 2018, que se celebra-
rà del 27 de setembre al 27 d’octu-
bre a diferents espais del distric-
te (Cinemes Texas, Soda Acústic, 
Centre Cívic La Sedeta, Almo2bar 
i la seu de Gràcia Territori Sonor) 
perd enguany La Sonora de Gràcia, 
i manté a Sarrià- Sant Gervasi Nota 
79, que es va incorporar l’any pas-
sat, i a Ciutat Vella, l’Auditori del 
MACBA, el Centre Cívic Convent de 
Sant Agustí i el bar Almirall.

L’emissora digital de recent cre-
ació TeslaFM emetrà en directe un 
seguit de sessions del LEM 2018. En 
aquest reforç de la difusió dels con-
tinguts del festival, Gràcia Territori 

El LEM 2018 perd 
l’espai de la Sonora 
però reforça la difusió 
digital del festival
Gràcia Territori Sonor acorda amb la plataforma 
DubLab emetre una selecció del seu fons d’arxiu 

 Sergi Sirvent Trumpet Aff airs obrirà el festival el 27 de setembre. Foto: Anna Sandrini

Sonor ha arribat a un acord amb 
una altra emissora digital, DubLab, 
per emetre una selecció del fons 
d’arxiu de l’entitat organitzado-
ra del dispostiu; un acord que co-
mençarà a arrencar el proper 10 de 
setembre amb la primera emissió. 

Considerat un dels millors pi-
anistes i compositors de les dar-
reres generacions del jazz cata-
là, Sergi Sirvent serà l’encarregat 
d’obrir el LEM 2018 el proper 27 de 
setembre en una actuació al Texas 
amb la proposta Trumpet Affairs. 
“Camaleònic i imprevisible”, se-
gons els organitzadors, Sergi 
Sirvent és també conegut pel seu 
vessant d’experimentador a par-
tir del llenguatge del jazz d’avant-
guarda. L’exemple, Trumpet 
Affairs, en la qual Sirvent subs-
titueix el piano per la trompeta. 
instrument que toca des de l’any 
2000, però amb el qual no s’havia 
atrevit fi ns ara a encapçalar cap 
proposta en solitari. 

El cartell del LEM 2018 el com-
pletarà una vintena d’actuaci-
ons, amb músics procedents de 
Barcelona, de la resta de Catalunya, 
de l’Estat espanyol (Andalusia, 
Madrid o País Valencià) i també de 
països com ara la República Txeca, 
Portugal, Polònia i Alemanya.• 

Primers noms. A banda de 
l’actuació de Sergi Sirvent, 
acompanyat del contrabaixista 
David Mengual i el bateria Ramon 
Prats, en la inauguració del LEM 
2018 on prsentaran Likewise, 
primer disc del trio trio, altres 
noms confi rmats són Dullmea 
i Sara Fontán (6/10), Gemma 
Lloret (13/10) i MIS (Moviment 
d’Insurrecció Sonora) (20/10).

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• La monja. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 
i dj, 16, 18.05, 20.15 i 22.25.
• El mejor verano de mi vida. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.05.
• Mentes poderosas. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc i dj, 18.05.
• Moonwalker. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc i dj, 20.15.
• The Equalizer 2. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 22.15.
• Megalodón. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc i dj, 15.45 i 22.10.
• Teen Titans Go! La película. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16 i 18.05.
• La Gaviota. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc i dj, 20.05.
• Los futbolísimos. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 15.50 i 18.
• El pacto. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 
dj, 20.10.

• I Love Dogs. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc i dj, 16.10, 19 i 22.20.
• Un océano entre nosotros. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc i dj, 15.55, 18.05, 
20.10 i 22.15.
• Los Increíbles 2. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 16, 19 i 22.
• Hotel Transilvania 3: unas va-
caciones monstruosas. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc i dj, 18.
• Mamma Mia! Una y otra vez. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 20.05.
• Kings. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 
22.15.
• Misión: Imposible – Fallout. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 22.
• Yucatán. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 
dj, 16.10, 19.10 i 22.05.

Cinemes Girona. Girona, 177
• La novia del desierto. Dv i dc, 
16, 18, 20 i 22. Ds, dg i dl, 16, 18 i 
20. Dj, 16, 18 i 22.
• Promesa al amanecer. Dv i dg, 
20. Dl, 17. Dc, 17 i 22. VOSE: Dv, ds 
i dj, 22. Dl i dc, 19.30.

• La gaviota. Dv, ds, dc i dj, 18 i 
22. Dg, 18. VOSE: Dv, ds, dg i dj, 
22. Dl i dc, 16.
• Mary y la fl or de burbuja. Dv, 
ds i dg, 16 i 18. Dl i dc, 20.
• Aida (òpera diferida Festival 
Salzburg). Dj, 17.
• Lick&Listen. Ds, 21.
• Faraway Land. Dj, 20.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: El doctor de la felicidad. 
15.50, 18 i 20.10. El ciudadano 
ilustre. 22.20.
• Sala 2: Miss Dalí. 18 i 20. Nieve 
negra. 16 i 18.
• Sala 3: El último traje. 16 i 22. 
Beyond beyond. Ds i dg, 16.
• Sala 4: Una raó brillant. Dv, 
dl, dm, dc i dj, 16 i 20.10. Ds i dg, 
20.10. Me casé con un boludo. 
18 i 22.

Verdi. Verdi, 32. 
• Un océano entre nosotros. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16, 18.05, 
20.15 i 22.20.
• La novia del desierto. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc i dj, 16.30, 18.30, 
20.30 i 22.30.
• Promesa al amanecer. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc i dj, 18.05 i 22.
• Hotel Salvación. Dv, ds, dg, dl, 
dm i dc, 16.15 i 20.10. Dj, 16.15.
• La gaviota. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc i dj, 16.10, 18.10, 20.10 i 22.10.
• Ocean’s 8. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 
i dj, 16.
• La revolución silenciosa. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc i dj, 18.05.
• Revenge. Dv, ds, dg, dl, dm, dc i 
dj, 20.10 i 22.15.
• French Cancan. Dj, 20.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Dos mujeres. Dv, ds, dg, dl i dm, 
19.50. Dc i dj, 17.40 i 19.50.
• Misión: Imposible – Fallout. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 22.

• Les distàncies. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 11.30, 16, 18, 20 i 22.
• Caras y lugares. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc i dj, 18.15.
• Happy End. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc i dj, 22.10.
• Mamma Mia! Una y otra vez. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.
• El viaje de Nisha. Dv, ds, dg, dl i 
dm, 20.25 i 22.25. Dc, 16.15, 20.25 i 
22.25. Dj, 16.15 i 22.25.
• Un océano entre nosotros. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc i dj, 11.30.
• La gaviota. Dc i dj, 11.30.
• Los Increíbles 2. Dv, ds, dg, dl 
i dm, 11.30 i 18.05. Dc i dj, 18.05. 
VOSE: Dv, ds, dg, dl i dm, 16 i 
19.55. Dc i dj, 11.30 i 19.55.
• Quines Bestioles! Dv, ds, dg, dl 
i dm, 11.30 i 16. Dc i dj, 16.
• ¡Vaya bichos! Dv, ds, dg, dl i 
dm, 17.45.

Breus

La Sedeta obrirà 
l’In-Edit amb 
un fi lm sobre 
Enrique Morente
El centre cívic La 
Sedeta acollirà part 
del Festival In-Edit, el 
festival internacional de 
documental musical, que 
en la primera edició es va 
fer a Gràcia. L’equipament 
projectarà tres dels fi lms 
del festival, estrenant-se 
amb Omega el 3 d’octubre, 
el documental en què el 
cantaor Enrique Morente 
interpreta cançons de 
Leonard Cohen. Les altres 
dues pel·lícules seran 
L’Home Orquestra, el 13 
de novembre; i Tokyo 
Idols, l’11 de desembre. 
A més, per segon any 
consecutiu el centre 
acollirà Km. 0, la secció 
del festival destinada a les 
produccions documentals 
d’àmbit local. 
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Ramon Casalé

El passat mes de juliol es va celebrar la XVIII 
Exposició-Concurs de Pintura al Passeig de Sant 
Joan que, en aquesta edició, s’ha dut a terme entre 

Rosselló i Còrsega per les obres del mercat provisonal 
de l’Abaceria. A diferència d’anys anteriors, la presèn-
cia d’artistes ha estat inferior, ja que només s’han ins-
crit 45, fet que no ens ha d’estranyar gens, ja que també 
succeeix en altres concursos que es fan arreu del país. 
Potser hauríem de plantejar-nos quins són els motius 
pels quals es produeix aquesta circumstància, ja que no 
crec que només sigui per raons econòmiques.

El fet de que el concurs hagi assolit divuit edicions 
indica que es tracta d’un certamen que està plenament 
arrelat al barri, i en conseqüència al teixit cultural de la 
ciutat, el que confi rma que apropar l’art al carrer ser-
veix perquè el públic, que no sol acudir habitualment a 
les galeries o museus, tingui l’oportunitat de conèixer 
el que s’està fent avui dia. El jurat compost per Josep 
Bracons, Josep Corredor-Matheos, Augusto Roig i qui 
singa aquesta crònica va acordar concedir diversos pre-

mis en les dues categories que hi havia, com són la d’afi -
cionats i la general. A la de general, el guanyador va ser 
Ariel de la Vega amb la peça Retrato con alas, on el “cap 
femení que ens evoca rostres de la mitologia greco-lla-
tina com el de la Medusa, que uneix un caràcter ma-
ligne i un misteri profund, expressat formal i cromà-
ticament, amb solucions plenament actuals”. El segon 
premi va correspondre a Elena Llorens, que l’any ante-
rior també va ser guardonada, i ara amb Fracturación 
de la geometria biológica, l’artista busca “la diversitat 
de recursos aplicats a l’exploració pictòrica d’un ros-
tre”. La jove Nerea Martos es va fer amb el tercer premi 
amb l’obra Cayendo, que “la ploma que va caient sobre 
un fons infi nit que denota la transcendència que per a 
l’artista li dona un element tan simple i senzill com és 
una ploma, però que per a ella és essencial per defi nir el 
concepte de llibertat”. Finalment, l’únic accèssit va ser 
per Bernat Berini, amb el quadre Sense títol. 

A l’apartat d’Afi cionats, el primer premi va ser per 
a Ariadna Costa amb Caos. El segon va correspondre a 
la peça Barca roja de Gloria Inés Orozco i el tercer per 
a Joan Manel Matas, amb Paisatge al capvespre. També 
es va acordar donar el Premi Facultat de Belles Arts, 
Universitat de Barcelona, als alumnes i ex-alumnes 
amb millor obra perquè puguin fer una mostra conjun-
ta a la sala d’exposicions de la facultat.•

La pintura del Passeig 
de Sant Joan

crítica 
d’art

Books Factory es 
queda al barri 

La històrica llibreria de Secretari Coloma abaixa la 
persiana per traslladar-se a un nou local a Alcalde de 
Móstoles 5. Que ningú s’espanti; no marxen de Gràcia

Silvia Manzanera

Són 500 metres de distàn-
cia però el trasllat s’ha 
fet obligatori per a la lli-
breria Books Factory; 
l’increment del lloguer 

ha estat la raó per la qual els 
seus propietaris s’han vist obli-
gats a abaixar la persiana del 
local on havien consolidat el 
seu projecte al número 33 de 
Secretari Coloma. Però no passa 
res, que ningú s’espanti. “Estem 
encara enllestint les obres i cre-
iem que podrem obrir a l’octu-
bre”, assegura Mercè Gil, ànima 
del projecte. 

Amb més de 120 referències 
literàries, la llibreria ha fet en-
guany el salt al món digital, tot i 
les reserves dels seus propieta-
ris, llibreters de la “vella escola”. 
“Tothom ens ho deia, que haví-
em de vendre per Internet, però 
el desconeixement i la por que 
em feia tot allò relacionat amb 
la tecnologia havien endarrerit 
la decisió”, explica Gil. També el 
fet que sempre han prioritzat 
el tracte directe i la relació més 
personal amb els clients, “doncs 
això, llibreters de tota la vida”, 
afegeix sense amagar un som-
riure. 

Però el canvi ha resultat un 
gir molt positiu per al projec-
te. “Estem encantats. Estem a 
la plataforma Todocoleccion 
i hem venut llibres a Rússia i 
Austràlia, cosa que ens va sor-
prendre molt”, afegeix molt il-
lusionada la Mercè. “Em feia 
molta por però ara que m’he 
atrevit veig que funciona molt 
bé”. De tota manera, la venda di-
recta en la botiga també guanya-

rà protagonisme al nou local, un 
espai amb més de 300 metres 
de local repartit en tres plan-
tes. D’aquesta manera, tindran 

el magatzem en el mateix local, 
un avantatge respecte l’anteri-
or. “Amb l’increment del lloguer 
vam veure que no podíem man-
tenir-nos com fi ns ara i ens vam 
posar a la recerca d’un nou local 
perquè no volíem marxar del 
barri, que no ha estat fàcil, però 
al fi nal ho hem aconseguit”, as-
segura la Mercè. 

Tot i que tenien previst obrir 
aquest mes i amb l’inici de curs, 

els treballs d’adequació de la 
nova llibreria han posposat la 
nova etapa fi ns a octubre, quan 
ja estigui tot enllestit. “Alguns 
dies tenim la porta mig oberta, 
perquè els curiosos i els veïns del 
barri que vulguin vinguin a fer 
una ullada”.

 Tot i els canvis que ha 
d’afrontar la llibreria, es man-
tenen fi dels als seus orígens. 
Compren i venen nou o vell, i 
la seva aposta per les novel·les, 
ciència fi cció, policíaques, ro-
màntiques, llibres de cinema, 
fotografi a, fi losofi a, psicologia, 
II Guerra Mundial, guerra civil 
no s’ha modifi cat. Com tampoc 
el seu interès pels contes, els te-
beos, les petites antiguitats, els 
discs o els DVD. La Mercè sap 
l’efecte que una persiana abaixa-
da pot causar en el barri, i més 
d’una llibreria que ha format 
part del seu teixit comercial i 
cultural des de fa anys. Per això 
afronta amb ganes renovades els 
reptes que vinguin.•

el repor

La llibreria, amb la persiana abaixada, fa obres al nou local. Foto: A.V.

“Em feia molta 
por la venda 
online però veig 
que és tot un èxit”, 
diu la Mercè Gil

El concurs confi rma que 
apropar l’art al carrer serveix 
perquè el públic conegui el 
que s’està fent avui dia
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