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L’Ajuntament deixa en l’aire
el Triangle de Vallcarca per
tirar endavant la reforma
La peça de la discòrdia es
tractarà a posteriori però ja
s’avisa dels reajustaments
i costos de rehabilitació
La majoria política creix
ﬁns als 20 regidors de 41
pel suport d’ERC i la resta
negociarà ﬁns al ple del 28-S
Pàgina 3

L’avinguda Vallcarca amb el carrer Farigola que, juntament amb Cambrils, formen l’anomenat Triangle. Foto: A. Vilardaga
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C’s incrementa
la presència al
carrer amb carpes
ﬁns a ﬁnal d’any

L’agrupació local de
Ciutadans ha incrementat
des de la Diada la seva
presència als carrers
i places de Gràcia
desplegant carpes
informatives en els
principals eixos. “Des
del dia 12 hem muntat
quatre carpes al districte
i hem participat com a
agrupació a l’acte del Moll
de Marina”, apunta el
portaveu municipal Jordi
Bea. La dinàmica seguirà
així ﬁns a ﬁnal d’any.

ERC impulsa
rutes per donar
a conèixer les
Dones del 36
Només amb l’abstenció
del PP i a proposta d’ERC,
la comissió de drets
socials de l’Ajuntament ha
aprovat aquest dimarts
una iniciativa per crear
un conjunt de rutes que
donin a conèixer les Dones
del 36, col·lectiu de dones
republicanes supervivents
de la guerra civil i que des
del 2009 tenen una plaça
dedicada a Gràcia, entre
el carrer Gran i Torrent
de l’Olla, a l’altura del
carrer Santa Àgata. La
proposta concreta que es
difondrà la vida i l’obra
de les escriptores que van
pertànyer a tal generació.

Política
El ple reprova el govern
per la reprogramació
d’inversions i l’oposició
en fa sang preelectoral
L’executiu local limita l’efecte a tres milions d’euros de
serveis del pla Vallcarca que considera no urgents

Albert Balanzà

A

mb el to de pim-pam-pum
que es preveia a vuit mesos de les pròximes eleccions municipals, el ple
extraordinari del districte ha despatxat la polèmica de les
inversions recalendaritzades que
va esclatar abans de l’estiu amb el
govern de BCN En Comú negant
l’abast de les acusacions d’afectació en el programa d’inversions. Tota l’oposició va votar en
bloc a favor d’una proposició que
a la pràctica reprovava la previsió
d’ingressos i la transparència en
la comunicació d’aquestes dades.
El regidor de Gràcia, Eloi Badia,
després d’una primera intervenció
en tromba de tots els grups impulsors de la moció, a més de la CUP,
va escudar-se de les acusacions argumentant que el 2018 es tancarà
amb un nivell d’execució superior
al del 2017 i va admetre que, si havien baixat els ingressos, calia buscar
les raons en l’impost de plusvàlues que es va aprimar per les baixades d’operacions de compravenda
després de l’1 d’octubre o pel tancament diferent al previst de les aportacions de l’Estat.
Pel que fa a l’afectació a Gràcia,
Badia va apuntar que només caldrà
recalendaritzar 2,9 milions del projecte Anella de serveis de Vallcarca,
cosa “que no altera el desenvolupa-

El regidor Eloi Badia, parlant al ple, i Quim Serra (CUP), en primer terme Foto: A. B.

Oposició del carrer Santa Magdalena
a dir-se Escarabatxeras. Veïns del
carrer han fet públic a l’audiència
pública la recollida de 76 ﬁrmes en
oposició a la voluntat del grup de treball
de nomenclàtor a rebatejar la via com
a Magdalena Escarabatxeras, en honor
a la dona d’Antoni Trilla, propietari de
Can Trilla. Els veïns crítics, a banda de
queixar-se de no haver estat consultats,
no volen ser “la riota” perquè a més
Escarabatxeras prové d’escarabat.

ment del pla” de reforma del barri
i que es tracta d’una afectació de la
qual les entitats estan informades.
El portaveu del PSC, Alberto
Lacasta, principal impulsor de la
proposició crítica, va concentrar
la denúncia dient que el pressupost municipal estava “mal fet” i
va instar Badia a no excusar-se en
la baixada de l’impost de plusvàlues quan tots els ajuntaments havien
fet una previsió a la baixa. “Vostès
parlen de despesa social i han retallat la renda infantil”, va alertar.
La portaveu del PDeCAT, Berta
Clemente, va denunciar “un error
de planificació” amb menys IBI i
més despesa, i que no s’han tingut
en compte esmenes del seu grup en
l’arranjament de quotes de l’escola bressol. La portaveu d’ERC, Alba
Metge, va demanar al govern que
assumeixi responsabilitats i “deixi de fer retallades encobertes”. La
CUP, que va advertir que no compartia el to de l’oposició de “tractament preelectoral” de la qüestió “tirant-se a la jugular del govern”, va
recomanar al govern que la propera vegada retalli en grans esdeveniments o en la Fórmula 1.
Jordi Bea, de Ciutadans, va resumir la praxis del govern amb les
inversions apuntant que “vostès
parlen molt, gestionen malament
i amaguen molt”. El portaveu del
PP, Miguel Raposo, en la mateixa
línia, va denunciar el mal càlcul
d’ingressos i despeses.

•

el repor

Ràbia i fermesa un
any després del 20-S
A. B.

Q

uatre veus puntals dimecres a Lluïsos la vigilia de
l’aniversari del 20-S, el dia
que el procés es va desbordar
amb la irrupció de la Guàrdia
Civil a la conselleria d’Economia i ni això va impedir que se
celebrés el referèndum de l’1-O.

David Fernàndez i Jaume Asens,
d’una banda, eren fa un any a la
seu de la CUP, en risc de ser escorcollada per la policia espanyola sense ordre judicial, i Esther Almor i
Eva Fontova eren a la conselleria.
L’activista en qualitat de mediador,
el tinent d’alcalde integrant un ‘legal team’ jurídic, l’Esther com a
treballadora pública i l’Eva com
a voluntària de l’ANC. Havent vist

David Fernàndez, Eva Fontova, Esther Almor, Jaume Asens i A. Balanzà. Foto: Cedida

prèviament el documental 20-S, de
la factoria Mediapro, el públic va

rememorar la cronologia dels fets,
i a dalt i a baix de l’escenari en va

quedar un pòsit de ràbia i alhora
fermesa. Però, i un any després
quina sensació en queda? “L’Estat
va dir s’ha acabat el bròquil, i no
ens aturarem però ho haurem de
fer d’una altra manera”, va dir Eva
Fontova. “També l’Estat té por del
que té al davant”, va advertir David
Fernàndez. “El camí és Estrasburg
perquè qualsevol sentència que no
sigui l’absolució serà injusta”, va
augurar Jaume Asens. “Vam haver
de suportar agents de la Guàrdia
Civil amb metralletes al lloc de treball i tenim companys a la presó;
no queda cap altra opció que seguir defensant les llibertats”, va
concloure Esther Almor.

•

Societat
L’Ajuntament s’obre a
sacriﬁcar el Triangle
de Vallcarca per tirar
endavant la reforma
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El Dia sense
Cotxes obre el
debat pel futur
pla de mobilitat

L’ediﬁci de la discòrdia es tractarà a posteriori però ja s’avisa
dels reajustaments i costos de rehabilitació que comportaria

A.B.

E

l nou pla Vallcarca està arribant al ﬁnal de la negociació política amb una base
de suport més àmplia però
encara insuﬁcient de cara
al ple deﬁnitiu que el pròxim 28 de
setembre ha de donar llum verda
a l’aprovació provisional. Aquesta
setmana la comissió d’urbanisme
ha tirat endavant el pla amb el canvi de vot -a favor- d’ERC i del regidor Puigcorbé, el suport ja conegut
de BCN En Comú, CUP i el regidor
Ardanuy, i la reserva de vot de la
resta de grups (PDeCAT, PSC, PP
i C’s). Aquest posicionament en
el ple atorgaria 20 vots a favor sobre 41 regidors, i encara no serien majoritaris, però els vots pendents d’aclarir s’han mostrat poc
disposats a posar pals a les rodes
de la necessària modiﬁcació urbanística.
La clau d’aquest increment
de suports i canvi d’actitud de la
majoria política ha estat el traspàs de la decisió sobre la peça del
Triangle (tècnicament anomenada AA5 i ubicada entre l’avinguda
Vallcarca, Farigola i Cambrils) a un
pla de millora urbana, cosa que no
assegura ni de bon tros la seva conservació. L’Ajuntament ha obert
amb aquesta fórmula la possibilitat de sacriﬁcar aquesta peça de
discòrdia, cinc parcel·les majorità-

L’avinguda Vallcarca, a l’alçada del Triangle del carrer Cambrils. Foto:A. Vilardaga

riament de propietat municipal en
1.048 metres quadrats, a canvi de
salvar la reforma i les idees aprovades enguany en concurs. Fins i
tot els moviments socials han acceptat deixar en l’aire el Triangle
malgrat la consigna de no més enderrocs.
La memòria explicativa, esmenada a setembre de 2018, concreta
la voluntat de rehabilitació i conservació no només del futur casal
de barri Can Carol sinó també de
la Fusteria, el solitari i petit bloc
del carrer Argentera ara reconvertit en espai social i que esdevindria
“equipament de nova creació de
caràcter local”. Però el document

Les entitats socials
accepten deixar en
l’aire la peça tot i
la consigna de no
més enderrocs

fa un capítol a part i no es mostra tan contundent en la defensa
del Triangle i remarca que “cal tenir present les implicacions que
es deriven del seu manteniment”,
com el reajustament de l’avinguda

3

Vallcarca o “les necessitats de rehabilitació que requereixi el manteniment de les ediﬁcacions i els
costos econòmics associats”. En
aquest sentit es preveu un pla de
millora urbana (PMU) que “avaluarà i decidirà els ediﬁcis a conservar” i “establirà el destí de part
o de la totalitat del sòl qualiﬁcat
d’equipament a habitatge dotacional”. Altres detalls nous del document són la consolidació de la plaça Farigola en parc, el 5% de l’espai
verd a horts urbans, un nou procés
participatiu sobre els usos i la ubicació d’un pavelló a l’entorn.
Dimarts en comissió la regidora d’urbanisme, Janet Sanz, va
remarcar la voluntat d’ “equlibri
d’interessos molt contraposats” en
el procés de debat i el document
ﬁnal i es va trobar amb el suport
d’ERC (“El Triangle no s’havia de
mantenir i vostès han xutat endavant, però votem a favor”, va
dir Jordi Coronas). El PDeCAT va
mantenir la seva aposta per la inclusió del pavelló esportiu i va votar en contra de la part de la reforma del bloc de Medes. El PSC
va ser qui més va carregar acusant
el govern de practicar “un romanticisme i un clientelisme de pocs
veïns”. L’Assemblea de Vallcarca
ha instat els partits a “no tornar
al 2002” i ha admès com a “raonable” derivar el Triangle a un debat
posterior per evitar que la resta
d’actuacions s’aturin.

•

El tancament al trànsit
del carrer Gran aquest
dissabte (de 17 a 21 h)
amb motiu del Dia sense
Cotxes, que s’afegeix ja
en els últims dos anys
al tancament mensual
d’aquest eix de Gràcia,
coincidirà aquest cop
amb les primeres
sessions participatives
per a la redacció del futur
pla de mobilitat 20192024 que està preparant
l’Ajuntament. La sessió
de debat a Gràcia es farà
a l’Espai Jove La Fontana
el proper dimecres 3
d’octubre a les 18 hores.

Veïns del passeig
de Sant Joan volen
un pla d’acció pels
efectes del mercat
Veïns del passeig de
Sant Joan han instat el
Districte aquest dijous
a l’audiència pública
perquè faci un pla d’acció
per paliar les afectacions
de la instal·lació del
mercat provisional,
que se centren en
el soroll nocturn, la
càrrega i descàrrega i la
neteja. També aquests
veïns demanen que es
descongestioni el trànsit
de Sant Joan derivant-lo
parcialment per Bailèn.
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Proposta ‘no nata’
del Districte per
reallotjar part dels
veïns de la Jahnela
El Districte i la Llave de
Oro han fet una proposta
d’acord per reallotjar
una part dels inquilins
que okupen des de fa
dos anys La Jahnela, a
Travessera de Gràcia 156,
i no construir habitatge
de luxe que inclogui el
30% de protecció oﬁcial.
La iniciativa, segons ha
explicat el regidor Eloi
Badia, determina que la
propietat reallotjaria una
família que viu a Ka la
Trava, al bloc del costat,
amb lloguer social, i
l’Ajuntament, a la resta de
famílies vulnerables. Fonts
de l’Oﬁcina d’Habitatge,
en nom dels afectats, han
rebutjat l’acord perquè no
assegura el reallotjament
al barri i a Ka La Trava hi
ha inquilins no inclosos
en la llista d’emergència
de l’Ajuntament i que
quedarien fora de l’acord.

En marxa la nova
edició del concurs
de música jove
Desconnecta
El concurs de grups
musicals Desconnecta
engega dimarts 25 la seva
tercera edició amb la
presentació del cartell i
dels participants en les
semiﬁnals el pròxim 19 i 20
d’octubre. Els guanyadors
es coneixeran el 16 de
novembre i tocaran de
teloners aquells mateix dia
amb les Crab Apples.

Societat
Gràcia recuperarà les 24
hores d’atenció mèdica a
partir del 5 de novembre amb
l’obertura del nou CUAP
El Cat Salut i el Districte faran una jornada de portes obertes el 30 d’octubre a la
tarda al nou espai, que s’ubicarà a la primera planta de l’actual CAP Larrard

Albert Balanzà

D

esprés dels múltiples i
clàssics endarreriments
que han fet miques les
primere s previsions
d’obertura, que es van
situar un ja llunyà any 2016, el
CatSalut ja ha donat data ﬁxa i inamobible a l’obertura del Centre
d’Urgències d’Atenció Primària de
Gràcia, amb servei de 24 hores, tal
com funciona des de fa anys arreu
de la ciutat.
Serà el 5 de novembre a les vuit
del matí quan el districte deixarà de
ser l’ovella negra en aquest tipus de
servei, que va quedar retallat l’any
2011, i els ciutadans, de fet, ja podran visitar les noves instal·lacions
en una jornada de portes obertes
el proper 30 d’octubre en horari de
15.00 a 18.00 hores.
El nou CUAP Gràcia s’ubicarà,
com estava previst, a la planta
primera de l’actual CAP Larrard
i tindrà porta pròpia d’accés pel
carrer Larrard, on des del passat
gener també s’ha ampliat la vorera i s’ha arranjat la calçada perquè les ambulàncies tinguin espai
per desencotxar malalts.
La comissió de seguiment de les
obres del CUAP Gràcia ha donat
per acabats aquesta setmana els
últims detalls de les obres d’adequació que s’han fet en els últims
mesos. “Era una demanda de fa
molt de temps i ﬁns i tot a alguns
de nosaltres se’ns anava apagant
l’esperança”, ha explicat la consellera de Salut, Àngels Tomàs, ju-

Portes obertes, ara fa uns mesos, al nou CUAP Gràcia, ubicat a la primera planta del CAP Larrard. Foto: Albert Vilardaga

Problemes amb la teleassistència
per causes meteorològiques.
Veïns dels carrers Bellver i Santa
Clotilde han denunciat problemes
amb els aparells de teleassistència
com a conseqüència de les
tempestes dels últims dies. Segons
fonts dels afectats, un llamp hauria
provocat una apagada parcial
que els ha malmès aparells ﬁns
al punt que encara no han pogut
ser reconnectats ni substituïts.

gant irònicament amb el nom de
l’hospital limítrof que des de l’1
de desembre de 2015 va assumir
en un primer pas de recuperació
el servei del CUAP entre les 8 del
matí i les 12 de la nit.
Segons Tomàs, en un balanç
d’aquests gairebé tres anys de reobertura parcial, s’ha comprovat
amb dades que “han anat augmentant les visites i que s’ha recuperat el canvi de costums”. El
tancament del servei va provocar
que la gent es desplacés a Sant
Pau. “Hem de tornar a fer veure
que el CUAP és per a l’atenció mèdica i els hospitals han de prioritzar els casos greus”, ha conclòs la
consellera.

•

El llac de la Creueta
del Coll tanca l’estiu
sense iniciar les obres
El problema se centra en el vas de l’espai i l’Ajuntament preveu
redactar un projecte de renovació i executar la reforma el 2019
A. B.

E

l llac del Parc de la Creueta del
Coll, utilitzat com a piscina
d’estiu en els últims anys però
afectat per incidències que en van
impedir l’obertura els anys 2003,
2004 i aquest 2018, se sotmetrà de

nou a una reforma en profunditat
per les afectacions que se centren
en el vas de la piscina. Així ho han
determinat els tècnics municipals
de Barcelona Cicle de l’Aigua SA,
un cop revisada la informació del
projecte últim de reforma, executat a l’any 2005, i vistos els problemes que van obligar a suspendre

abans de Sant Joan d’enguany la
temporada de bany a la Creueta.
L’estiu ha passat i l’aspecte del
llac-piscina és el mateix que el que
va quedar un cop es va decidir buidar l’aigua a ﬁnals de juny: el recinte de la piscina tancat, amb alguna perforació de comprovació
i els espais de bany i de l’Elogi de

La piscina del Parc de la Creueta, amb el mateix aspecte de l’estiu. Foto: A.B.

l’Aigua ben secs i innaccessibles.
Ara l’Ajuntament apunta que “en
breu” començarà la redacció d’un
projecte executiu per a la renovació
del vas per tenir-lo enllestit a ﬁnals

d’any. Al 2019 es realitzaria l’execució de l’obra, encara amb la incògnita no resolta per les fonts municipals de si s’arribarà a temps de la
temporada de bany 2019.

•
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El Femení del
‘Cata’ es classiﬁca
pels quarts de la
Copa Catalunya

El Femení del CN
Catalunya disputarà
aquest cap de setmana els
quarts de ﬁnal de la Copa
Catalunya contra el CN
Sabadell. El primer partit
es jugarà divendres a tres
quarts de nou del vespre a
la piscina de Can Toda, i la
tornada el dissabte a les 12
del migdia a Sabadell. Les
jugadores de Gabor Egedi
han accedit a aquesta
ronda després de superar
l’AE Santa Eulàlia per 10 a
8 en els vuitens.

El GraviCros
canvia de data
i se celebrarà a
la primavera
La cinquena edició del
GraviCross, la cursa
organitzada per l’escola
Gravi, canviarà la seva
data habitual. En les
edicions anteriors, la
cursa s’havia celebrat
durant la tardor, cap a
ﬁnals d’octubre, però
aquesta nova edició
se celebrarà durant la
primavera, en una data
encara per conﬁrmar. Els
organitzadors conﬁrmen
que estan preparant
alguna sorpresa més
que s’anirà coneixent a
mesura es vagi apropant
la data de la cursa.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió

Esports
El bàsquet gracienc
fa pinya per reclamar
noves infraestructures
Representants de diferents clubs també aposten per crear
una lliga d’escoles i recuperar el torneig Vila de Gràcia

Albert Vilardaga

La Plataforma
Bàsquet Gràcia
vol treballar pels
interessos comuns
de les entitats

L

a unió fa la força, o com a
mínim això és el que pensen els Lluïsos de Gràcia, el
Vedruna Gràcia, el Bàsquet
Claret, el Safa Claror, el
Pedadogium, el CB Coll i la Salle
Gràcia. Tots ells han creat la
Plataforma Bàsquet Gràcia amb
l’objectiu de treballar conjuntament per la millora d’aquest esport i ja han fet saber les seves peticions al Districte.
La Plataforma treballa en dos
vessants, pel que fa a infraestructures i en l’àmbit esportiu. La manca d’infraestructures esportives és
la queixa principal de la majoria
d’entitats esportives de Gràcia, i
el bàsquet no n’és una excepció.
Per la pràctica d’aquest esport, el
districte compta actualment amb
dues instal·lacions municipals, el
poliesportiu Josep Comellas i la
pista de la Creueta del Coll, totes
dues gestionades per entitats privades, Fundació Marcet i Institut
Montserrat, que no són de Gràcia
i que segons els clubs no cobreixen les necessitats de les entitats.
La Plataforma va suggerir que en
les modiﬁcacions del Pla General
Metropolità en tràmit, l’Ajuntament fos sensible als dèﬁcits de les
entitats, i que es pogués traslladar
la conveniència de destinar els sols
d’equipaments a usos esportius.
Les dues parts es van comprometre en buscar i detectar espais
públics i privats que puguin servir
per créixer i donar un bon servei

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 1
29/09 CB Roser - Vedruna Gràcia
29/09 CB Artés - Lluïsos de Gràcia

Jornada 6
Reus Deportiu B 3 - 4 CE Europa
1. AE Prat ........................... 14 punts
8. CE Europa........................ 8 punts
Jornada 7
Descansa: CE Europa

Primera Catalana Masculina (G2)

2a Divisió Nacional Femenina

Tercera Catalana Masculina (G7)

Jornada 2
CE Europa 1 - 2 UD Collarense
1. UD Collarense ................. 6 punts.
12. CE Europa ..................... 0 punts.
Jornada 3
23/09 CE Europa - CD Sant Gabriel

Jornada 1
30/09 SESE B - CB Pedagogium

Jornada 1
29/09 Safa Claror - CE Sant Nicolau

Aquesta temporada la pista dels Lluïsos ha quedat obsoleta als sèniors. Foto: A. V.

Solucions al Nou Sardenya
abans que acabi l’any. El
president de l’Europa, Víctor
Martínez, va passar pels micròfons
de l’InfoGràcia Esports on va
conﬁrmar que el manteniment
del Nou Sardenya al llarg de
tots aquests anys ha estat
pràcticament inexistent i que
l’Ajuntament els ha comunicat que
farà la reparació de l’estructura
abans del 31 de desembre.
Primera Catalana Femenina (G1)

Segona Catalana Femenina (G3)

Jornada 1
CB Granollers 52 - 72 Lluïsos de
Gràcia
1. Lluïsos de Gràcia ..................... 1-0
Jornada 2
23/09 (18:00h) Lluïsos de Gràcia AE Minguella

Jornada 1
Vedruna Gràcia - St Josep (ajornat)
Jornada 2
23/09 (12:30h) Círcol Catòlic
Badalona - Vedruna Gràcia

Primera Catalana Masculina (G3)

Primera Catalana Femenina (G2)

Jornada 1
30/09 UE Claret - Bàsquet Tona A
29/09 UBSA B - Lluïsos de Gràcia B

Jornada 1
JET Terrassa 47 - 67 Safa Claror
1. CB Valls ..................................... 1-0
2. Safa Claror ............................... 1-0
Jornada 2
22/09 (18:00h) Safa Claror - CB
Cornellà

als esportistes i a les 1.200 famílies afectades en les diferents entitats, tant en el curt com el mig/
llarg termini amb la construcció
de pistes poliesportives que els
clubs de bàsquet puguin gestionar i utilitzar.
En el vessant esportiu, els clubs
s’han posat a treballar per crear
una lliga d’escoles de bàsquet a
Gràcia i intentaran fer-ho sota el
paraigua de la Federació Catalana.
Actualment els clubs fan alguna
trobada esporàdica, com van fer
els Lluïsos i el Vedruna el passat
2 de juny, però buscaran fer-ho
d’una forma més periòdica. Els
clubs també s’han compromès a
recuperar el torneig Vila de Gràcia
de cara la temporada 2019/2020.
Aquest esdeveniment havia estat
un clàssic en la pretemporada dels
equips sèniors de Gràcia, però ara
fa uns anys que s’ha perdut a causa de la deixadesa que havien mostrat els clubs. La idea és recuperar-lo i celebrar-lo a principis de
setembre de l’any vinent en categoria masculina i femenina i que
el torneig tingui més d’una seu, es
jugui a més d’un pavelló en funció
de la categoria.

•

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 1
06/10 (12:45h) CN Mataró - CN
Catalunya

Segona Catalana Femenina (G4)

Copa Cataluya Femenina

Jornada 1
Premià de Dalt 68 - 46 UE Claret
1. FC Martinenc ........................... 1-0
14. UE Claret ................................ 0-1
Jornada 2
23/09 (12:30h) UE Claret - FC
Martinenc

Quarts de ﬁnal
21/09 (20:45h) CN Catalunya - CN
Sabadell
22/09 (12:00h) CN Sabadell - CN
Catalunya

Tercera Catalana Femenina (G4)

Jornada 1
22/09 (17:00h) Gràcia FS - CFS
Arenys de Munt

Tercera Catalana Masculina (G10)

Jornada 1
22/09 CB Pedagogium - QBasket SC

Jornada 1
04/10 Manyanet Les Corts - CB Coll

CC Sots 25 Femení (G1)
Jornada 1
22/09 JM Sant Andreu - CB Coll

FUTBOL SALA
Tercera Divisió Nacional (G1)
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‘Parking Day’, una jornada
per recuperar espai públic
La Fontana, amb la Setmana de la Mobilitat amb una acció a Rovira
Marc Vilajosana

Ecolectia, nou impuls al comerç just
Ecolectia és una botiga que va obrir fa poc més de dos mesos
al carrer Bruniquer dedicada a la venda de cafès, tes, infusions,
cacaus i sucres provinents del tercer món i comercialitzats
seguint els principis del comerç just. Busca aconseguir la
coherència completa en tots els àmbits, des de la compra

del producte a proveïdors de comerç just fins a la seva comercialització, transport, ienvasament. També col·labora amb
diverses ONGs i altres projectes com Tríodos, Fairphone o
Aquapioneers. Hem parlat amb el seu fundador, Toño Otero,
perquè ens expliqui la filosofia darrere d’Ecolectia.

editorial
Mobilitat i
convivència
El camí per aconseguir una ciutat
menys contaminada, més amable per
als seus ciutadans, amb més espais
públics per a les persones i menys
per als vehicles motoritzats no resulta
fàcil. Primer ha d’haver-hi la voluntat
ferma per part de les institucions,
motivada per les exigències dels
seus ciutadans, d’aplicar les mesures
necessàries per un model de ciutat
que posi a les persones en el centre, i
això sovint no és del gust de tothom,
encara que es busqui el bé comú. Ja no
calen més estudis per demostrar que
menys cotxes equival a menys emissions i per tant a una millora de la qualitat de l’aire de la salut de les persones.
Que el transport públic i la bicicleta
són fonamentals en aquesta voluntat
de fer comunitats més verdes, comunitats per a les persones que hi viuen
i la gaudeixen. L’increment de l’ús de
la bicicleta ha comportat la necessària
creació de més carrils bici, però tot i
així segueixen sent insuficients. I ara,
a sobre, apareix un nou element de
polèmica, els patinets elèctrics, amb
Barcelona al capdavant amb el major
número d’usuaris. La necessitat de
regular aquest nou vehicle, que és
vist com una bona alternativa per fer
desplaçaments per la ciutat, no s’ha
fet esperar i el debat de la convivència amb els vianants torna a guanyar
titulars. Els canvis costen. Però hem
de seguir apostant per una ciutat amb
menys cotxes i més espais per a la
gent. Una ciutat plena de carrils bici
segurs, amb una xarxa d’autobusos i
metro impecable, amb més i millors
camins escolars. Seguim lluitant per
una ciutat verda de veritat.

[el tema del mes]
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Nou impuls al comerç just amb el
projecte de la botiga Ecolectia

Productes
de qualitat i
de comerç
Marc Vilajosana

Ecolectia és una botiga
que va obrir fa poc més
de dos mesos al carrer
Bruniquer dedicada
a la venda de cafès,
tes, infusions, cacaus i
sucres provinents del
tercer món i comercialitzats seguint els
principis del Comerç
Just. Hem parlat amb
el seu fundador, Toño
Otero, perquè ens expliqui la filosofia darrere d’aquest projecte.
El fundador d’Ecolectia Toño Otero, a l’esquerra, i el seu equip a la botiga aquest dimarts

Marc Vilajosana
Coherència 360°. Aquesta és
la idea fonamental d’Ecolectia:
respectar els principis del comerç just en tot el procés de
fabricació i comercialització dels
seus productes. Així, Ecolectia
compra productes només a
cooperatives de comerç just del
tercer món, utilitza envasaments
biodegradables, contracta com a
treballadors a immigrants i sollicitants d’asil, treballa amb un
proveïdor logístic responsable i
utilitza la banca ètica per totes
les seves transaccions.
Aquesta insistència amb la idea
de la coherència completa neix
de l’experiència laboral del seu
fundador. Toño Otero, politò-

leg de formació, ha treballat a
departaments de màrqueting
de diverses grans empreses
d’alimentació, des d’on ha pogut
conèixer la manca d’ètica i la
injustícia del sector. “Explotació

Ecolectia compra productes només a cooperatives de comerç
just del tercer món
infantil, dones mal pagades, nul
respecte cap al medi ambient...
Vaig voler acabar amb tot això”,
ens comenta Toño.
“Volem combatre la hipocresia
que suposa el greenwashing o
Marc Vilajosana

ecoblanquejament de les grans
empreses”, explica Toño. L’ecoblanquejament és una pràctica
que consisteix a llençar al mercat una gamma de productes
ecològics sense canviar la producció de la resta de productes
de la marca.
Per acreditar aquesta coherència
360°, Ecolectia ha aconseguit el
reconeixement de diferents entitats. És llicenciatària del segell
FairTrade i del certificat FLO,
reconeixements internacionals
que ratifiquen un compliment
del 100% dels principis de comerç just. També són operadors ecològics certificats per
la Generalitat de Catalunya, la
qual cosa els permet envasar
els seus propis productes sota
la seva marca.

Però Ecolectia no és “només”
una botiga de comerç just. En
Toño ens explica que Ecolectia
té tres pilars: “Busquem ser una
plataforma de venda de comerç
just, de fundraising i de comu-

La botiga destina
el 0,7% de les seves
vendes a finançar
quatre ONGs
nicació”. Com a plataforma de
fundraising, Ecolectia destina el
0,7% de les seves vendes a finançar les quatre ONGs amb les
quals té col.laboració: Amnistia
Internacional, CEAR (Comissió
Espanyola d’Ajuda al Refugiat),

Els productes principals
d’Ecolectia són els cafès, els
tes, les infusions, els cacaus i
els sucres. L’objectiu és tenir
una selecció de productes
molt àmplia i provinent de
molts països de tots els
continents. Així, podem trobar cafè d’Etiòpia, Ruanda,
Colòmbia o Papua Nova
Guinea; té de l’Índia, la Xina
o Ruanda; cacau de Ghana o
Camerun. La representació
és principalment de països
de l’Amèrica Llatina, Àfrica
i Àsia, tot i que també hi ha
productes europeus. D’altra
banda, a més dels productes
propis també es pot trobar
aplicacions per als telèfons
relacionades amb el comerç
just o l’ecologisme, llibres de
formació sobre diferents temes, llavors i lots per munta
un hort urbà propi, així com
carregadors solars, entre
d’altres propostes.
Arquitectura Sense Fronteres i
Moviment per la Pau.
Finalment, com a plataforma
de comunicació, Ecolectia vol
servir com a altaveu per a altres
projectes d’economia social i de
comerç just. A la web tenen una
secció de notícies relacionades
amb el comerç just, mentre que
a la botiga tenen en exposició
altres projectes socials, com
Aquapioneers, un projecte assentat a Barcelona dedicat a
l’arquitectura urbana sostenible
a través de l’acuaponia, i Fairphone, el primer dispositiu mòbil
intel.ligent 100% de comerç just.

Serveis d’interès
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.

EEcolectia es basa en el principi de Coherència 360°

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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Engega la programació
de tardor al Bosc Turull

Aula Ambiental Bosc Turull

Aula Ambiental Bosc Turull

L’Aula Ambiental Bosc
Turull estrena programació de tardor amb
una quinzena d’activitats estretament relacionades amb l’educació
ambiental. Des de finals
de setembre fins a mitjans de desembre, l’espai ofereix nombroses
oportunitats per gaudir
de l’entorn.

Amb l’objectiu de facilitar eines i recursos per adquirir hàbits
més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, l’Aula
Ambiental el Bosc Turull proposa els següents tallers: compostatge en família per aprofitar els residus orgànics de casa,
millora de l’eficiència energètica de les nostres llars per reduïr
la despesa d’energia quan s’acosti el fred i reparació de joguines
electròniques per fer front al consumisme desmesurat de les
èpoques nadalenques. I amb el Centre Cívic del Coll s’oferirà
el cicle De camí cap al residu zero, per tal d’aprendre a reparar
tot tipus d’objectes i aparells per reduir el nostre consum, collaborant entre els dos barris. I tot això sense deixar d’impulsar
la xarxa veïnal de compostatge comunitari de Vallcarca.
Per gaudir de la tardor i allargar els dies que a poc a poc es van
escurçant, l’entitat convide tothom a participar en les activitats,
cursos, passejades i tallers de l’Aula Ambiental Bosc Turull. Una
oportunitat per gaudir d’aquest oasi dins la ciutat de Barcelona.

Redacció
Entre les activitats, l’aula realitzarà
un taller per endinsar al professorat i als educadors ambientals
en el món del vermicompostatge,
perquè puguin incloure aquesta
tècnica senzilla i eficient en els
seus projectes escolars o grups
d’infants, i treure’n el màxim
profit. També s’ha programat un
curs de formació de tot un cap
de setmana per formar mestres i
educadores en l’educació ambiental inclusiva. L’objectiu és facilitar
eines per a integrar els grups amb
diversitat funcional en activitats
d’educació ambiental, i consistirà
en una taula d’experiències, i un

Una de les activitats celebrades a l’aula la passada tardor

conjunt de sessions teòriques
i pràctiques.
En el camp de la biodiversitat,
el programa inclou un itinerari
familiar per descobrir les plantes i els fruits de Collserola a la
tardor, una passejada pel barri
de Vallcarca per conèixer els
veïns que habiten en aquesta
zona, un taller infantil perquè
els més petits aprenguin sobre
els animals que poden trobar

a la ciutat de Barcelona i, per
acabar, una jornada comunitària
per millorar la biodiversitat del
Bosc Turull i aprendre sobre el
compostatge.
L’aula acomiadarà l’estiu amb
un dissabte de cançons al Bosc,
un petit festival per gaudir de la
música de forma sostenible, respectant el medi ambient i evitant
la generació de residus.També es
pretén potenciar la creativitat

Tot el programa d’activitats a www.boscturull.cat/images/docs/
programa_activitats.pdf

amb el taller de cuina de tardor,
aprenent receptes amb aliments
de temporada i proximitat, i amb
el taller de reciclatge creatiu, donant una segona vida a productes
que es generen en la vida diària.
I torna el Cicle Arrelarts, per reflexionar sobre el consum d’aliments i l’agroecologia mitjançant

diferents disciplines artístiques
a l’aire lliure: una obra de teatre
infantil perquè els assistents es
diverteixin amb les verdures de
proximitat i un documental que
mostra diferents experiències
d’iniciatives agroecològiques,
amb posterior col.loqui amb els
mateixos productors.

[per darrere]
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El Dia sense cotxes i el ‘Parking Day’, eixos
de la Setmana de la Mobilitat a Gràcia
Albert Vilardaga

Aquest dissabte 22 de setembre clou la Setmana Europea
de la Mobilitat 2018 amb el ja
tradicional Dia sense Cotxes,
durant el qual es tallaran el
carrer Gran de Gràcia i també
Via Laietana. Durant els darrers dies s’ha portat a terme
diferents activitats per promoure hàbits de mobilitat
sostenibles, segurs i saludables. A la Vila, la Fontana s’hi
suma amb la jornada Parking
Day, una iniciativa sorgida
l’any 2005 que reivindica
un model de ciutat centrat
en les persones i en el medi
ambient.
Silvia Manzanera
Entre les activitats que s’han portat a
terme durant tota la setmana, una de les
més destacades és, sens dubte, la celebració del Dia Mundial sense Cotxes, que
enguany coincideix amb les festes de la
Mercè. Per això l’Ajuntament ha aprofitat
l’ocasió per fer una jornada anomenada
“La Mercè respira!, amb dos grans eixos
pacificats: Via Laietana i el carrer Gran.
Així, dissabte 22 de setembre Gran de

Carril bici al passeig de Sant Joan, on han de conviure bicicletes i patinets elèctrics

Gràcia tallarà el trànsit entre l’avinguda
Diagonal i la rambla de Prat, entre les 17
i les 21 hores. Sobre les afectacions i recomanacions de mobilitat a tota la ciutat,
el 010 oferirà informació actualitzada, que
es podrà seguir a través de les etiquetes
#BCNsensecotxes i #MercèRespira.
Hi haurà una activitat educativa, de 10.30
a 19 h, als Jardinets sobre convivència i
respecte entre diferents modes sostenibles de moure’s a ciutat. L’activitat va
dirigida a nois i noies entre 8 i 16 anys.
L’altre esdeveniment principal de la
jornada tindrà lloc a via Laietana, que es
transformarà en un espai lliure de vehicles
motoritzats per convertir-se en l’escenari
de diferents activitats: propostes esportives, artístiques i d’oci, amb classes de ioga,
circ i swing, un parc de patinatge i una
roller disco, a més de tallers de reciclatge.

Punt informatiu de l’Espai Jove la Fontana a plaça Rovira
La recuperació de l’espai públic a la ciutat s’estendrà a les
places d’aparcament durant el dia 21 de setembre, una iniciativa que va sorgir a San Francisco l’any 2005 i que enguany
ja se celebra a 200 municipis d’arreu del món. L’objectiu és
reivindicar un model de ciutat centrat en les persones i en
el medi ambient i visibilitzar el potencial de l’espai que normalment ocupen els vehicles motoritzats, segons ha explicat
l’Ajuntament.
Durant aquesta jornada, que a Gràcia comptarà amb la
participació de l’Espai Jove la Fontana i el Punt d’informació
jove de Gràcia, diverses entitats, col.lectius i ciutadania en
general transformen de forma temporal places públiques
d’aparcament en parcs, jardins i altres formes d’espai públic.
Així, l’equipament s’instal.larà entre 17 i les 21 h del divendres
21 de setembre a la plaça Rovira i Trias. La idea és fer difusió
de les activitats que l’espai gracienc posa a l’abast de la gent.

També proposen la xerrada “Desmuntant les factures del gas
i l’electricitat” a les 18.30 hores a càrrec de La fàbrica del
Sol, per tal de mostrar alternatives de consum.
El Parking Day és una acció autogestionada, segons han
explicat des de la Fontana, perquè cada entitat o col·lectiu
s’encarrega d’ocupar la plaça d’aparcament i de dissenyar
i gestionar la seva pròpia instal·lació. Es tracta d’una acció
col·lectiva perquè tots els parks autogestionats formen part
d’una acció conjunta amb un missatge comú i una coordinació
general que promou connexions entre ells com, per exemple,
el Parkingday Map o el concurs de fotografia. Es tracta d’una
acció descentralitzada perquè les accions estaran distribuïdes
per tots els barris de la ciutat.
Per trobar la informació de les diferents activitats i accions que es faran a la ciutat
aquest diu es poden les etiquetes #parkingdaybcn18 i #parkingdaybcn a la xarxa

Opinió

L’Independent de Gràcia
21 de setembre de 2018

Cartes al director
Editorial

Males notícies per a la cultura

L

a tradició dels mitjans de comunicació marca que la cultura només
ofereix grans (o mitjans) titulars de portada quan es mor algun referent, quan hi ha alguna polèmica o quan tanca algun espai històric. Avui es compleixen alguns d’aquests requisits, certament lamentables, i per partida doble. En el nostre reduït espai de ciutat, hi ha
dues iniciatives que no tindran continuïtat enguany: el festival Gràcia
Llegeix, engegat ara fa dos anys amb una forta ambició i grans noms,
i la sala de concerts El Pumarejo, a Vallcarca, ens porten males notícies. L’esdeveniment literari s’ha agafat un any sabàtic, com a mínim,
per analitzar la seva continuïtat, perquè simplement no s’han trobat
els diners necessaris per tirar endavant una tercera edició (quan en la
segona ja es va patir una mica, en plena caiguda del consum cultural
pels fets de l’1 d’octubre). La sala, un referent de l’underground musical de la ciutat, viu els seus
últims dies de recollida de material un cop l’últim concert
el passat 31 d’agost, perquè la
propietat ha decidit vendre tot
el bloc i ja ha fet fora tots els
altres llogaters.
Aquests dos exemples posen de relleu que la cultura no
pot competir encara ni amb
els pressupostos que es dediquen a altres activitats -ni per part de les administracions ni per part
de la iniciativa privada- ni amb l’embogida carrera especulativa que
està posant a la venda blocs sencers d’ediﬁcis perquè el nostre entorn
s’ompli de gent amb un alt poder adquisitiu o amb gent disposada a
endeutar-se ﬁns a les celles -com abans de la crisi- per diposar d’un
pis. La cultura, com sempre, a la cua. Sense cap protecció davant dels
taurons de la rendibilitat. Sense cap pes relatiu ni absolut en les prioritats polítiques de cap de les sigles que diuen que ens representen.
Aquest és el país que tenim.

Gràcia Llegeix s’agafa
un any i tanca El
Pumarejo; aquest és
el país que tenim

Ull de
dona

Educació per
competències
incompetent

II Jornada d’Educació
Conxa Garcia

L’educació per competències ha començat
aquest curs a tots els nostres centres. El
nou sistema extermina les notes numèriques i les substitueix per un galimaties de
frases on, per cert, resulta complicat indicar qui suspèn. Ara ja no s’avaluaran tant
els coneixements de l’estudiant sinó les
seves habilitats competencials. A més no
s’entén massa que demana exactament
el Departament amb això de les competències. En ﬁ, que la majoria de professors
anem bojos fent mil papers al respecte,
però sospitant que el que el Departament
realment ens demana es que rebaixem
l’exigència i aprovem a més alumnes. El
problema, i davant el nou galimaties entre frases, caselles, graelles i desenes
d’aplicatius burocràtics, és que no queda
gens clar com aprovar encara més. És obvi
que això ha sorgit d’experts allunyats de
l’aula, on pocs imparteixen classes i que regenten gasives entitats externes a l’aula.
De fet l’educació per competències s’ha
implantant sense un anàlisi contrastat ni
un debat objectiu entre els professors de
Secundària, ans al contrari, per real decret
ens han complicat la nostra feina amb idees
abstractes i allunyades de l’aula. Prego a la
resta de professors crítics que es manifestin al respecte. Educar, eduquem tots, ensenyar sols uns pocs.
David Rabadà i Vives, professor

Casa Fuster segueix fent petits passos per relligar l’ediﬁci històric que acull l’hotel amb la història, molt més enrere del que també va ser la seu de la companyia elèctrica
Enher ﬁns al juliol de 2004, i en els últims dies ha estampat
als aparadors de l’establiment uns reclams publicitaris que recorden
que els baixos de l’espai van ser el Cafè Vienès, on els nostres avis hi
anaven a escoltar jazz i a ballar el xarleston. Els vinils, blans i vermells, han estat patrocinats per una coneguda marca de refrescos de
cola que no lliga gaire amb l’esperit crooner. Encara més: “el que ha
escollit la lletra s’ha quedat descansat”, han apuntat a aquests setmanari un client habitual.
El
dependent

Què en
penseu
de la
ubicació i
l’estètica
del nou
Mercat de
l’Abaceria?

D

es de la Comissió d’Educació de la
Taula Comunitària del Coll han organitzat la 2ª edició de la Jornada
d’Educació del Coll, la primera cal esmentar que fou un èxit amb assistència
de pares i mares joves, alguns acompanyats de les seves nenes i nens i es va
fer una bona reﬂexió sobre la funció de
les escoles i sobre l’educació. Es planteja una diada plena de propostes per
continuar aprenent, compartint i reﬂexionant sobre alguns del temes que in-

Es planteja una diada
plena de propostes per
continuar aprenent
i reﬂexionant
tegren l’educació en la nostra societat.
Les 13 sessions programades es faran al
Centre Cívic del Coll-La Bruguera, estan
dirigides a infants de 8-12 anys, a adolescents de 13-17, a pares/mares i educadors, a famílies amb infants, a adults
en general i a gent gran. Estaran dinamitzades per professionals de les diferents disciplines. També s’habilitarà
un espai a la 4a planta del Centre Cívic
on els assistents podran relacionar-se
i fer un cafè entre sessió i sessió, per
tal de facilitar la cohesió entre els veïns i les veïnes del barri. Desitgem que
sigui novament un èxit i aproﬁtem per
tornar a insistir en un tema que segur
que sortirà: que s’aprovi el ﬁnançament
per començar les obres del nou institut
de Vallcarca, tan necessari per aquests
barris del nord de Gràcia.

•

Mireia Berché
clienta

Jesús Rico
paradista

Olga Agramunt
paradista

Evaristo Sanllehy
client

El mercat ha quedat molt més net i
més modern. No té l’encant del mercat antic, però està tot molt més ben
ubicat i es veu més obert.

Estem millor que a l’antic mercat.
La ubicació ens ha ajudat, ja que a la
clientela del mercat antic se li ha sumat la clientela d’aquesta zona.

Estem molt contents amb el canvi.
Hem conservat la clientela anterior i hem sumat nous clients. Estem
molt il·lusionats amb el canvi.

Ja tocava canviar, l’altre mercat començava a fer pena. Aquest nou
recinte té molta més llum i és més
maco, i sort, perquè sembla que hi
estarem molts anys.

per Marc Vilajosana

de Gràcia
La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat
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Opinió convidada
el
bloc

Iolanda Ribas, historiadora

Records d’estiu ara
que ve la tardor

Un loft bé val una explicació

Carina Bellver

F

estes de Gràcia. Dissabte 18 d’agost.
Providència. Nit. Albert Malla, un
clàssic, està en forma. Tsunami de
gent. La calor ens regalima. El grup es
dispersa sense voler. Caminar és impossible. Aconseguir una birra a la
barra, una utopia. Una trepitjada. Dos.
Tres. A qui se li acut anar amb sandàlies? Sona ‘Sobreviviré’ de la Mònica
Naranjo. Metàfora del moment. Però
no les tinc totes. Aconseguim, per ﬁ,
cervesa. No arriba a la gola. Acaba
sobre l’esquena d’un guiri per l’empenta d’un altre de la seva espècie:
Sorry! What’s your name? Ni dos mi-

Per què tothom parla
anglès al meu voltant?
No estic per a relacions
internacionals
nuts ha durat la birra al got. Cabreig.
Aconsegueixo tornar a arribar a la barra. Se’m cola un berguedà. Com a multa, em paga una birra. Intento retornar
amb la colla. Però la marabunta té segrestats els meus amics. Un parell decideix donar la nit de baixa. Impossible
moure’s. Per què tothom parla anglès
al meu voltant? No estic per a relacions
internacionals.
A Guirilàndia, acabo ruixada de ron
amb cola. Però aquest cop el culpable no és un guiri. Tampoc un gracienc. Aconsegueixo recuperar la colla.
Decidim fugir de Providència. ‘Mai més
tornem’, em jura un de Sants. L’èxode és
difícil. La pudor noqueja qualsevol pituitària. Finto un vomitat però m’esquitxa un dels pixats que s’escola buscant les
clavegueres. Putes sandàlies!... Deu ser
que m’he fet gran perquè la festa no ha
mort d’èxit encara, oi?

•

E

l segle XX es realitzaren a Barcelona dues reformes
urbanístiques que varen transformar radicalment
la ciutat. Una d’elles fou l’Exposició Internacional de
Barcelona del 1929, i l’altra, les Olimpíades del 1992.
Avui en dia, i des de fa una colla d’anys, Barcelona
pateix una nova transformació tant urbanística com social,
però aquesta vegada ho estant fent d’una manera molt més
subtil. De mica en mica ens fan fora dels nostres barris, i com
un goteig van tancant botigues, establiments històrics, i els
nostres veïns i veïnes han de marxat per incapacitat de pagar
un lloguer, totalment fora d’abast per un salari obrer.
Aquí en tenim un exemple.
Així és com presenten un loft situat al carrer Perill número 19 del meu barri de Gràcia:
“Bienvenidos a PERILL 19, un ediﬁcio de pisos exclusivos situado en el encantador barrio de Gràcia en el centro de
Barcelona. PERILL 19 ofrece una oportunidad única de adquirir una propiedad excepcional en uno de los lugares más
deseados de Barcelona. Cada vivienda es una creación única, inspirada por un diseño español moderno y tradicional.
NuvoBarcelona colabora con bancos locales con el ﬁn de ofrecer a sus inversores extranjeros unas condiciones de ﬁnanciación interesantes. En 3 palabras: Confort, Simplicidad &
Elegancia. Desde su diseño inspirador… La calidad del ediﬁcio
… Hasta sus interiores de buen gusto… No se ha pasado por
alto ningún detalle durante la reforma de PERILL 19. PERILL
19 ha sido concebido para reﬂejar el estilo de vida de los barceloneses. Cada vivienda se ha reformado por completo partiendo de cero.”
Abans que res, agraeixo la benvinguda que ens fan als graciencs al carrer Perill. Qui m’ho anava a dir! Un carrer emblemàtic? No. Un carrer de Gràcia com tants. Un carrer que jo
recordo ple de tallers, de veïns, de berenars al carrer, on tothom es coneixia, en deﬁnitiva un carrer ple de vida. Ara, només s’hi reconeix el restaurant Bilbao.
Jo diria que sí “han pasado por alto un detalle”. El que avui
en dia és un loft de luxe, només a l’abast de pocs, s’hi ubicava
un Taller de daurats.
El Taller fou obert el 1927 per Josep Ribas Fabregas, i ha
estat actiu durant quatre generacions de dauradors. La reforma potser sí, però l’espai, no pateix de zero.
Em sembla molt agosarat dir que un loft de luxe com
aquest pugui arribar a reﬂectir l’estil de vida dels barcelonins,
i molt menys l’estil de vida dels graciencs. Ens estan destrossant, transformant el barri davant dels nostres ulls, i no som
capaços de reaccionar. Hi venen a viure persones que pertanyen a una classe social, que senyors, no és, ni volem que sigui la nostra. Tan costa d’entendre que volem viure com sempre ho hem fet? Que no volem ser un barri “emblemático”ni
“elegante” ni tan sols un barri “encantador”. Èrem un barri
de treballadors, de gremis, de tallers, de veïns, i estan convertint Gràcia en un reclam turístic, venent-lo com un barri
bohemi, només atractiu per aquells que han crescut entre cotons. A la mateixa web es refereixen al barri com: “Los famo-

AnticTaller de daurats a Perill 19. Foto: Cedida

sos jardines de Gaudí son unas de las principales atracciones
turísticas de Barcelona. El barrio acoge asimismo un festival
muy animado: la Festa Major de Gràcia.” Com a gracienca,
em quedo sense paraules. Només dir, que no entenc com hem
arribat aquesta situació.
Quin propietari ha permès que un taller gremial, ja desaparegut a Barcelona, quedi en mans d’un capitalisme sense
escrúpols? Aquesta propietat gracienca també té part de responsabilitat en la transformació del barri. Així ens estimem
a la nostra gent? el nostre barri? el nostre entorn? La nostra
tradició? La nostra cultura?, que som capaços de canviar-la
per un feix de bitllets? Nosaltres mateixos també hauríem de
reﬂexionar vers a qui anem cedint el pas amb tanta facilitat.
El taller comptava amb treballadors, els quals passaven
per totes les etapes dels oﬁcis gremials. Els mètodes i tècniques utilitzades al taller de restauradors i dauradors Ribas
ha anat passant de generació en generació. L’aprenent anava
adquirint els coneixements y es familiaritzava amb les tècniques i procediments que els operaris li ensenyaven, conscient
que només el pas del temps i la pràctica, el convertirien en
mestre artesà.
El daurador ha de dominar una gran varietat de tècniques
per a donar resposta a tots els acabats artístics que es requereixin. Entre elles s’inclou el daurat amb panys d’or, l’empestat utilitzant motlles, motius pictòrics, enguixar, el brunyit de
l’or, esgraﬁats i cisellats. Al carrer Perill 19, ja no podrem gaudir més d’aquest taller, no hi podrem passar i observar com
els artesans s’hi deixaven les mans per crear obres d’art. No
podrem parar-nos i petar la xerrada, ni escoltar les històries
viscudes pels nostres avis.
Sembla mentida, però el taller va sobreviure a la Guerra
Civil, els anys de postguerra, els anys més foscos de la clandestinitat, i a les crisis econòmiques més bèsties. I ara, simplement, ha desaparegut, com si mai hi hagués existit. Avui
en dia, la quarta generació dels dauradors del carrer Perill,
en Xavier Ribas Velázquez, continua apostant per Gràcia,
amb el taller-botiga El gat vell al carrer Francisco Giner.
Però, ﬁns quan?

•
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Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

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)
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)
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)
Exposició Una forma desobedient, de
Vanja Bicok. La mostra a la seva manera parafraseja aquests impulsos de la societat. L’aparença és enganyosa i efímera, però és la que delimita un mateix. Ens
aferrem a ella per salvar-nos de la bogeria. Per aquest motiu és imprescindible
per a Vanja construir espais realístics.
La forma en el quadre es desplaça assíduament i deixa un buit. Ella vol poblar
aquesta vacuïtat, però la petjada ja ha fet
metamorfosi
Galeria H2O (Verdi, 152)
Fins al 30 de setembre
Exposició Guarnir el món de festa.
Recorregut per espais urbans on la festa
els transforma en més humans en ciutats com Barcelona, València, Lisboa o
Medellín. A partir d’objectes, fotograﬁes i audiovisuals es mostra el sentiment
d’aquells que fan i viuen la festa.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6).
Fins al 31 de setembre
Exposició Col•lectiva d’estiu 2018. La
mostra d’enguany commemora el 15è aniversari de la galeria. En aquesta hi participen 21 artistes, la majoria dels quals han
col·laborat amb la galeria durant aquests
anys.
Espai B (Torrent de l’Olla, 158).

Actes
Divendres 21 de setembre
Formació per a noves activistes de l’Economia Solidària a Barcelona. Organitza
Pam a Pam.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia,
190-192), a les 18.30h
Park(ing) Day Barcelona: Taller d’hort
urbà.
Associació Vidas Sostenibles (Bailèn, 244),
a les 9h
Park(ing) Day Barcelona: Jardí Zen.
Fundació Joia (Nàpols, 314), a les 9h
Exercicis de motricitat i memòria. Dins el
cicle Activa’t als parcs.

Parc de la Creueta del Coll (Pg. Mare de
Déu del Coll, 77), a les 12h
Park(ing) Day Barcelona: La Fontana i El
Punt Info Jove de Gràcia.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia,
190-192), a les 16h

Recomanem

Master Class de ball en Rock and Roll.
Centre Cívic El Coll - La Brugera (Aldea,
15), a les 17.30h
Activitat: Tai-txi. Organitzada pel Banc
Expropiat.
Jardí del Silenci (Encarnació, 52), a les
18h
Xerrada: Desmuntant les factures de Gas
i Electricitat, dins el cicle Busques Pis.
Plaça de Rovira i Trias, a les 18.30h

El Centre enceta temporada amb
Jekyll & Hide, el musical

Cinefòrum: Themroc.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a
les 20h
Teatre: La Caja.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 21h

El Centre comença la temporada amb el musical Jekyll & Hide, que programaran
aquest cap de setmana i seguiran el cap de setmana vinent. El grup de teatre de
l’entitat gracienca ha intensiﬁcat els assajos els darrers dies (amb l’assaig general
aquesta setmana i recull fotogràﬁc a càrrec de Josep M. Contel) per oferir un espectacle ple de ritme, amb què encenten una nova temporada de teatre. També hi
haurà representació aquest dilluns 24 de setembre, dia de la Mercè.

Teatre: Jekyll i Hyde (musical).
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h

Divendres 21 i dissabte 22 a les 22 h i diumenge 23 i
dilluns 24 a les 18 h al Centre (Ros de Olano, 9)

Dissabte 22 de setembre
Mostra d’art al Park Güell.
Park Güell (Olot, 7), a les 9h
Taller Paper 3D dins la programació de les
festes de la Mercè 2018.
Casa Vicens (Carolines, 18-24), a les 10h
Activitat: Mou-te bé i punt bici, dins la
Setmana Europea de la Mobilitat.
Jardinets Salvador Espriu (Pg de Gràcia,
118), 11h
Dia sense cotxes a Gran de Gràcia, dins la
Setmana Europea de la Mobilitat.
Carrer Gran de Gràcia, a les 17h
Teatre familiar Ningú és un zombi, a càrrec de Teatro Calánime.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les
17.30h.

Dimecres 26 de setembre
Cinema: D’àligues, falcons i cavallets: Festa Major de Barcelona. Dins
la 8a Mostra Internacional de Cinema
Etnogràﬁc 2018 a Gràcia.
Centre de Cultura popular La Violeta de
Gràcia (Maspons, 6), a les 20h
Jam session acústica amb micròfon
obert.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21h
Dijous 27 de setembre
Caminades i exercicis de memòria. Dins
el programa Activa’t als parcs.
Plaça de les Dones del 36, a les 12h
Concert: Sergi Sirvent - Trumpet Aﬀairs.
Inauguració del Festival LEM 2018.

Cinemes Texas (Bailèn, 205), a les 13h
Contacontes: Sentir-se gota, sentir-se aigua.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 17.30h
Xerrada: Aula de Salut. Cura dels peus en
la tercera edat.
Biblioteca Jaume Fuster (Lesseps, 20-22),
a les 19h
Escacs: memorial Antoni Vela.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20h
Open Mic Night.
Alfa Bar (Gran de Gràcia, 36), a les 23h
Concert: Yahaira, DJ Dsk Pop.
Bar Viu (La Perla, 26), a les 23h

Concert: Antiheroinas Deejays.
Bar Viu (La Perla, 26), a les 23.30h
Concert: Djmamayé (temazos style).
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 23.45h
Diumenge 23 de setembre
Visita comentada Gaudí i l’Aigua. El projecte arquitectònic del Park Güell.
MUHBA - Park Güell Casa del Guarda
(Olot, 7), a les 10h
Concerts a la Plaça de la Vila: Sabina Witt
Les Crisàlides i Unexpected. Dins el 28è
Festival L’Hora del Jazz - Memorial Tete
Montoliu.
Plaça de la Vila de Gràcia a les 17h
Taller: Hacking Marquesines.
Ca La Trava (Travessera de Gràcia, 154), a
les 17.30h
Dimarts 25 de setembre
Tai txi i txi Kung dins el programa Activa’t
als parcs.
Plaça de les Dones del 36, a les 12h
JAM de contes.
Ateneu Rosa de Foc (Robí, 5), a les 20.30h

Entitats

Divendres 21 de setembre
Teatre: Jekyll i Hyde (musical).
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22h
Cinefòrum: Themroc, el cavernícola urbano. Un ﬁlm de Claude Faraldo.
Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5), a
les 20 h
Dimarts 25 de setembre
Mostra internacional de cinema etnogràﬁc: Lo Truelh d’Arsin + Lo pelòt + Le
boulanger de Sant Prict.
CAOC (Providència, 42), a les 19 h
Dimecres 26 d’octubre
Projecció del documental: El primer dia
d’octubre. Amb la col·laboració de la
Directa.
Lluïsos de Gràcia (Pl. Nord, 7-10), a les
19.30 h

Dijous 27 de setembre
Ball amb orquestra per a la gent gran.
Associació de Pensionistes i Jubilats de
la Sedeta (Sicília, 321), a les 17h.
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321), a les
17h
Concert: Hot Jam Session.
Centre Moral i Instructiu de Gràcia (Ros
de Olano, 9), a les 20h
Dissabte 29 de setembre
Segones jornades de reﬂexió sobre l’educació al barri del Coll. Organitza: Taula
Comunitària del Coll.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a partir de les 10 h
Amb el suport de
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Una vintena
d’actuacions i 44
músics d’arreu
al LEM 2018

S.M.
El Dispositiu LEM 2018 arrencarà el pròxim 27 de setembre amb un concert a càrrec de
Sergi Sirvent Trumpet Affairs.
Fins al 27 d’octubre s’han programat 20 actuacions, repartides en 14 sessions, que reuniran
a 44 artistes de diversos indrets.
Alguns dels artistes nacionals
que compartiran sessió amb
d’altres d’internacionals són: la
violinista Sara Fontán, a la foto,
(6 d’octubre) i Jason Kòlar (26
d’octubre), alter ego de l’artista Cristian Subirà. El 20 d’octubre, pujaran a l’escenari de La
Sedeta el duet d’exploradors
Annika Francke (saxo) i Julián
Elvira (ﬂautes), i després el
Moviment d’Insurrecció Sonora
(MIS), una reconeguda orquestra de lliure improvisació que
estrenarà l’espectacle 10siMIS.

Breus

El Centre dóna
inici a les Hot
Jam Sessions
de tardor
El Centre arrenca les
sessions de jazz mensuals
ﬁns al desembre. La
primera -Jazz en Colorsserà el proper dijous 27, on
s’interpretaran temes els
títols dels quals estiguin
relacionats amb colors.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Johnny English: de nuevo en
acción. 16, 18.05, 20.10 i 22.15.
• Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas. Ds i dg,
16.10.
• Yucatán. Ds i dg, 19.10 i 22.05.
Dv, dl, dm, dc i dj, 16.10, 19.10 i
22.05.
• Mamma Mia! Una y otra vez.
22.
• Los increíbles 2. 16 i 19.
• Enamorado de mi mujer. 16.05,
18.10, 20.15 i 22.20.
• Predator. Ds i dg, 15.50, 20.15 i
22.30. Dv, dl, dm, dc i dj, 15.50,
18, 20.15 i 22.30.
• Los futbolísimos. Ds i dg, 28.
• El escándalo Ted Kennedy.
15.50, 18.05, 20.30 i 22.30.
• La monja. 16, 18.05, 20.15 i 22.25.
• Al aire, patos. Ds, 15.55.

Cultura
Gràcia Llegeix suspèn
l’edició d’enguany i
buscarà més suports
per a l’any vinent
La Fira dels llibreters, programada dins del festival
dissabte 20 d’octubre a la plaça de la Vila, es manté
Silvia Manzanera

Sense cap recurs
econòmic, ara el
festival signiﬁcava
un alt cost personal
als organtizadors

G

ràcia Llegeix, el festival nascut per apropar
els lectors de Gràcia i de
Barcelona a la literatura i que celebrava a l’octubre la tercera edició, es prendrà
un any de “descans” tot i tenir els
principals eixos i espais tancats a
l’estiu (veure l’Independent 718).
El motiu: manca de recursos econòmics. Tot i que els seus organitzadors ja eren conscients que seria un festival low cost després de
la marxa del seu principal patrocinador, tenien conﬁança en trobar
altres suports. “Una cosa és partir d’un pressupost zero i una altra és que haguem de posar diners
de les nostres butxaques”, explica
Sebastià Bennasar, un dels principals impulsors del Gràcia Llegeix.
L’escriptor reconeix que sense cap
recurs, el festival representava un
alt cost personal i professional als
seus organitzadors.
L’edició d’enguany estava centrada en les ﬁgures de Manuel de
Pedrolo i Pompeu Fabra i ja tenien diferents activitats acordades,
com ara una conferència a la biblioteca Vila de Gràcia centrada en
Temps obert, sèrie de Pedrolo que

• Book club. Dv, dl, dm, dc i dj,
16, 18.05, 20.10 i 22.15. Ds, 18.05,
20.10 i 22.15. Dg, 15.55, 20.10 i
22.15.
• El corazón del Teatro Real. Dg,
18.
• Todos lo saben. 16.10, 19.05 i 22.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Testigo de otro mundo. Dv, dm,
dc i dj, 16 i 20. Ds, 16 i 18. Dg i
dl, 20.
• Una casa, la familia y un milagro. Dv, dl, dm, dc i dj, 18. Ds i
dg, 16.
• Matar a dios. Dv, dc i dj, 16, 18,
20 i 22. Ds i dg, 18, 20 i 22. Dl, 18 i
20. Dm, 16, 18 i 20.
• La aparición. Dv, ds, dg, dm, dc i
dj, 17.30. Dl, 16.30. Dm i dj, 20.
• Penélope. Dv, dm, dc i dj, 16.
• Els cinc i la vall dels dinosaures.
Ds, dg i dl, 16.
• Diana. Dv, ds, dg, dc i dj, 22.
• Mary y la ﬂor de la bruja. Dl, 16.
• Mostra de cinema dia de Brasil
(VOSC). Dv, ds i dg.

Llibreters de Gràcia a la plaça de la Vila per Sant Jordi. Foto: S.M.

Le Nuvole, set anys a la ‘Resistència’. Aquest dissabte a partir de
les 19.30 h la llibreria italiana Le Nuvole celebra amb una festa set
anys “amb la porta oberta”. “Sempre m’emociono molt perquè la
gent no ve per assistir a cap presentació literària ni per veure cap
autor sinó per celebrar amb nosaltres que seguim aquí”, explica
Cecilia Ricciarelli. La llibretera assegura que no ha estat gens
fàcil mantenir el seu projecte; la crisi econòmica o l’era Amazon,
alguns dels motius. “Com diu una amiga, algun dia ja no estarà de
moda ser ignorant”, afegeix la Cecilia, que conﬁa en “l’esperit de la
ciutat”, que malgrat tot fa que moltes persones segueixin sortint al
carrer, omplint les places i visitant les llibreries. “Elles i nosaltres
som la Resistència”, assegura la Cecilia.

• Andy irons, kissed by god
(VOSC). Dc, 20.
• Batti Gul Meter Chalu
(VOSEng). Dv i ds, 22.30. Dg, 16.
Dl, 19.
• Out of frame (VOSE). Ds, 20.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Homenatge a Harry Dean
Stanton “Lucky”. 16, 18 i 20.
• Una raó brillant. 22.
• Miss Dalí. 18.
• Nieve negra. 16.
• Marguerite Duras. París 1944.
18 i 20.15.
• El doctor de la felicitat. 16 i
22.25.
• Beyond beyond. Ds i dg, 16.
• Nova vida a Nova York. Dv, dl,
dm, dc i dj, 15.50 i 22.20. Ds i dg,
22.20.
• La nostra vida a la Borgonya.
18.
• París. 20.

Verdi. Verdi, 32.
• El escándalo Ted Kennedy.
(VOSC), 16. (VOSE), 18.25, 20.25
i 22.25.
• Les distàncies. 16, 18.10, 20.20
i 22.30.
• Todos lo saben. 16, 17.50, 20.05
i 22.10.
• Dos mujeres. 16.
• La revolución silenciosa. Dv, ds,
dg, dl, dc i dj, 18.10.
• Hotel Salvación. Dv, ds, dg, dl,
dm i dc, 20.20.
• Revenge. 22.20.
• Un océano entre nosotros. Dv,
ds, dg, dl, dm i dc, 16 i 20.10. Dj,
16.
• El viaje de Nisha. 18 i 22.15.
• Vermeer y la música. Dm,
18.15t.
• Perfume de mujer (Dir. Dinp
Risi). Dj, 20.15.
.
Verdi Park. Torrijos, 49
• Misión: Imposible-Fallout. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc i dj, 22.
• La aparición. Ds, dg i dl, 18.15 i

arrenca amb cada una de les onze
novel·les que la conformen partint
de les possibilitats derivades d’un
bombardeig al carrer Banyoles. La
llibreria la Memòria també s’havia
sumat a la iniciativa acollint diferents ponències. De tota manera,
Bennasar confia en poder recuperar el festival el 2019, i tornar a
portar a terme l’esdeveniment amb
més suports. “El Districte ens ha
ajudat sempre amb la cessió dels
espais, fet que no representa diners directes però sí són qui més
ens ajuda, ja que seria impossible
per a nosaltres llogar l’auditori de
la Jaume Fuster, per exemple”, afegeix l’escriptor gracienc.
La Fira dels Llibreters de l’octubre, programada dins del Gràcia
Llegeix, es manté per ara per dissabte 20 d’octubre a la plaça de la
Vila, tot i que encara falten llibreries per conﬁrmar.

•

22.25h. Dv, dm, dc i dj, 11.30, 16,
18.30 i 22.25.
• La novia del desierto. Ds, dg i
dl, 20.55. Dv, dm, dc i dj, 18.25 i
20.55.
• El capitán. 16, 18.10, 20.20 i
22.30.
• Promesa al amanecer. 16.
• Caras y lugares. Ds, dg i dl,
20.40. Dv, dm i dc, 17.50 i 20.40.
Dj, 17.50.
• Mamma mia! Una y otra vez.
22.20.
• La gaviota. Dv, dm, dc i dj, 16.
• Todos lo saben. 11.30.
• El escándalo Ted Kennedy.
11.30.
• Les distàncies. Dv, dc i dj, 11.30.
• Los increíbles 2. Dv, ds, dg, dl,
dc i dj, 19.40. Ds, dg i dl, 11.30,
16 i 18.25.
• Quines bestioles! Ds, dg i dl, 16.
• ¡Vaya bichos!. Ds, dg i dl, 11.30
i 17.45.
• Vermeer y la música. Dm, 11.30.
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El genio equivocado, de segell
discogràﬁc a botiga de discos
Obre un nou comerç a Benet Mercadé especialitzat en música
on trobar bandes emergents o peces clàssiques en vinil

Tanca el Pumarejo,
la sala de referència
musical de Vallcarca
La propietat de l’ediﬁci vol vendre
i l’associació ja busca a l’Hospitalet
Albert Balanzà

L

Laura Roig

D

issabte passat va obrir una
botiga de discos, El genio
equivocado. La festa d’inauguració, on van tocar pinxa discos i grups en acústic, va ser el
tret de sortida d’un negoci que
vol fer-se un espai en una realitat
musical marcada per l’streaming
i internet. El local, al carrer Benet
Mercadé 22, és petit i minimalista.
No hi ha molts discos ni molta varietat. Ara, l’objectiu dels propietaris no és ampliar molt més el negoci sinó ser el lloc on poder trobar
música molt concreta. Botigues
com aquesta marquen la diferència amb l’exclusivitat dels productes que ofereixen. En Rafa, un dels
membres, explica que “la selecció
és en funció del nostre gust musical, escollim artistes emergents
o del món independent”. Anar a
El genio equivocado implica poder conèixer grups poc coneguts
tant de l’escena nacional com internacional alhora que redesco-

La botiga també acollirà concerts i altres esdeveniments. Foto: Laura Roig

brir clàssics com Supertramp en
format vinil.
El projecte, però, no ve de nou.
En Joan i en Rafa, els propietaris
de la botiga, eren Pin&Pon DJ’s.
Amb el temps i l’experiència van
fundar la discogràfica El genio
equivocado ara farà vuit anys.
Principalment busquen grups
emergents i els ajuden a tenir més
reconeixement. És difícil? Segons
en Rafa, “és dur però som tossuts
i insistents amb la feina”. A partir
d’ara, el local servirà tant de bo-

tiga com a seu de la discogràﬁca.
També oferiran concerts en acústic i esdeveniments diversos. Un
dels dubtes que planen per sobre
de tot aquell que s’assabenti del
projecte és la resistència que pugui tenir en un món on predomina la música en plataformes com
Spotify i quasi ningú compra discos físics. En Rafa creu que “l’streaming ha beneﬁciat a grups petits
que abans quasi ningú hagués escoltat”. Tot un repte que caldrà seguir veient.

•

a història del Pumarejo, la sala de referència musical de Vallcarca, ha emprès un punt i seguit que
l’allunyarà de les fronteres del districte, amb certa
probabilitat cap a l’Hospitalet. Dos anys ha durat
a Vallcarca l’aventura que va engegar gent com el
Jota Batalla, el Xavi Sánchez o la Maria Pleguezuelos,
inspirats per un local referent a Sevilla immortalitzat
en una cançó dels Pony Bravo. En els baixos d’un ediﬁci
al carrer Gomis 42, la idea va prendre forma d’associació cultural per salvar llicències de bar i, al preu mòdic
de dos euros per ser soci, va fer ressonar entre les seves
parets els grans noms de la brega de la ciutat però també
Xarim Aresté, Seward o Nico Roig. Els últims compassos
van sonar el 31 d’agost amb uns clàssics del segell amic
Ojalá esté mi bici: Tilde, Nalga, Caja de Ordenación número 4 i Zozobra, en beneﬁci de Ràdio Bronka.
“Hi ha hagut diﬁcultats de convivència amb els veïns
però la clau ha estat que els propietaris de l’ediﬁci volen
vendre el bloc sencer i nosaltres ja érem els últims”, explica en Xavi Sánchez. Però la gent del Pumarejo no fa la
lectura del tancament i adéu-siau, sinó de la segona part.
“Volem créixer, busquem una transformació: seguir
com a estudi i buscar una sala per a concerts”, afegeix
Sánchez. El lloc, de moment en exploració en l’anomenat Districte Cultural de l’Hospitalet, es podria simplement feminitzar en el nom: La Pumarejo, per la sala, té
moltes possibilitats. De moment, concerts itinerants.
Next date: 12 d’octubre, al This side up, del Paral·lel, amb
Ljubliana & the Seawolf, Bilgraski i Iglusosegado.

•
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