
L’Ajuntament protegirà les 
desafectacions de Rambla de 
Prat per evitar l’especulació
El pla, que permetrà ampliar la placeta Anna Frank i evitarà la continuïtat 
de Prat cap al nucli històric, se sotmetrà en tot cas a un procés participatiu

Albert Balanzà

L’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Gràcia seguei-
xen donant-li voltes a la principal desafectació d’habi-
tatges que hi ha en marxa a la Vila, la que descarta la 
continuïtat de Rambla de Prat cap endins del nucli his-
tòric i que des de fa dos mandats no passa del tràmit de 

l’aprovació inicial. Ara, reiniciada la carpeta el passat maig 
amb una proposta que preveu la desafectació de 112 habitat-
ges i una quinzena de locals, l’àrea d’Ecologia i Urbanisme 
està avaluant la manera de compatibilitzar la desafectació 
amb l’especulació que se’n pot derivar en un espai central 
d’arribada de nous residents amb alt poder adquisitiu.

Aquesta mateixa setmana hi ha hagut una nova reunió 
tècnica per abordar aquesta solució, amb una possible cate-
gorització específi ca que blindi aquests habitatges. Els tèc-
nics, de fet, tenen en compte que aquesta ja és una dinàmica 
que existeix al carrer Gran fi ns i tot en aquelles fi nques afec-

tades, perquè els propietaris confi en que l’Ajuntament no 
executarà mai una enretirada massiva de blocs cap a la línia 
de carrer que mana el Pla General de 1976. Només en l’últim 
quinquenni s’han duplicat preus.

El pla de modifi cació urbanística de Rambla de Prat, 
en tot cas, segueix tenint com a principal benefi ciària la 
placeta Anna Frank, que s’ampliarà i farà afl orar un bloc 
d’habitatge social, i aquí l’Ajuntament també vol rematar 
els passos que ha donat: no es farà cap aprovació defi niti-
va fi ns haver fet un procés participatiu fi nal entre els ve-
ïns. Pàgina 4 Travessia Sant Antoni, amb el bloc que anirà a terra. Foto: A. V.

El pla Vallcarca 
s’aprova de manera 
folgada amb el sí 
fi nal del PDeCAT al 
ple de Barcelona
Marxa dels moviments socials  
per salvar el Triangle  P6

Veïns de Menéndez 
y Pelayo denuncien 
fi ltracions i els 
jardins s’han de 
tornar a aixecar
L’última peça de la reforma de 
Travessera de Dalt ja arrossega 
un retard de tres mesos P6

Només en l’últim quinquenni 
fi ns i tot en fi nques afectades 
s’han duplicat els preus de venda

L’Europa rep 
retrets de possibles 
espònsors pel seu 
posicionament a 
favor del referèndum
El club vol creure que les negatives 
fi nals són una qüestió d’inversió P8
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2 Política
Gairebé tots els punts 
de votació de l’1-O 
tornaran a obrir per 
recordar el referèndum
L’escola Pare Poveda i la plaça del Poble Romaní faran confl uir 
els actes dels centres i al Pau Casals es descobrirà una placa

Albert Balanzà

D ’una manera més contun-
dent que en l’ocasió de 
commemoració dels sis 
mesos de l’1-O, que es va 
fer l’1 d’abril passat, gai-

rebé tots els punts de votació del 
referèndum es tornaran a activar 
aquest diumenge per recordar 
amb imatges d’aquell dia i més 
d’una urna autèntica els moments 
d’emoció, tensió i por que es van 
viure entre les cinc del matí i les 
vuit del vespre a Gràcia, sense que 
es visquessin les escenes de vio-
lència que es van fer generals a tot 
Catalunya.

Si l’1 d’abril la iniciativa la 
van prendre els centres de vota-
ció de l’Univers, Jujol, Vedruna, 
Siracusa,  Sedeta,  Secretari 
Coloma i Pau Casals, en aquesta 
ocasió hi haurà trobades al Turó 
del Cargol, al Serrat i Bonastre, 
al Sagarra, al Pare Poveda, al Pau 
Casals, a l’Espai Jove, a la Farigola, 
a l’Alberg de la Mare de Déu del 
Coll, a la Sedeta, a Siracusa, a 
Jovellanos i a l’Univers. Les dinà-
miques associacions de mares i 
pares, que ja van esdevenir el dia 
del referèndum la punta de llança 
de l’organització d’activitats du-
rant tot el cap de setmana fi ns al 

dia de la votació, ara s’han tornat 
a activar amb el suport dels CDR 
i militants i simpatitzants sobira-
nistes a títol personal per recor-
dar la diada amb paelles populars, 
berenars i actuacions musicals. 

Com a principals actes, a 
Siracusa, l’Univers, a l’Espai Jove, 
al Pau Casals i a la Sedeta el pro-
grama d’actes preveu fi ns i tot, lògi-
cament a les 17.14 hores, l’arribada 
d’una urna.  A l’escola Pau Casals es 
descobrirà una placa en record de 
l’1-O, i a l’Espai Jove s’unifi caran els 
actes previstos des de l’escola Reina 
Violant i l’escola Vedruna.

 L’arribada de les urnes serà el 
toc d’inici al desplegament de les 
columnes de cada centre per ar-
ribar a l’acte central que acolli-
rà l’escola Pare Poveda a partir 
de les 18.00 hores. A la plaça del 
Poble Romaní, a les 19.00 hores, 
també hi haurà un fi nal de festa 
amb rumba catalana, amb el su-
port dels joves gitanos de Gràcia.

L’1 d’octubre, pròpiament, no hi 
ha cap acte convocat localment a 
Gràcia, ja que els organitzadors 
locals han preferit secundar les 
aturades que estan programades 
al migdia a cada centre de treball 
o sumar-se a les 18.30 hores a la 
manifestació que sortirà des de la 
plaça Catalunya fi ns al Parlament 
de Catalunya.•

El pati de l’escola Vedruna, la tarda de l’1-O, amb les votacions en marxa Foto: A.V.

La plaça Joanic s’avança dissabte 
amb la projecció del documental 
‘1-O’. La producció de La Directa, 
que aquest dimecres s’ha vist a 
Lluïsos en els actes organitzats 
per l’ANC i l’entitat, es passarà 
dissabte en l’acte dels CDR a Joanic 
a les 20 hores. El doc encara es 
veurà una tercera vegada: al Pau 
Casals diumenge a les 16. 30 h

Breus

Ka La Trava, 
en avís de 
desallotjament 
immediat
“No ho sabem; quan els 
Mossos vulguin”. Així fonts 
de suport a l’assemblea de 
Ka La Trava han concretat 
el nivell de compte enrere 
que hi ha a la casa okupada 
de Travessera de Gràcia 
154 en una operació que es 
complica en aquest cas per 
la negociació oberta entre 
el Districte i la Llave de 
Oro i que implica també La 
Jahnela, a Travessera de 
Gràcia 156.

Com vau 
viure l’1 
d’octubre?  

Miquel Rodríguez  
conserge

Va ser un dia de nervis. Ens vam 
llevar molt d’hora i abans de les 6 
ja érem a l’escola Joaquim Ruyra. 
Plovia a bots i barrals. No van tri-
gar gaire en arribar les urnes. Van 
demanar voluntaris per les tau-
les i em vaig oferir. Amb bon ànim 
i paciència vam aconseguir la fi ta 
d’acabar el dia fent l’escrutini. A la 
sortida ens esperaven força gent i 
entre aplaudiments vam marxar cap 
a casa amb la sensació d’haver fet 
quelcom de bo pel nostre país.

Daniel Céster 
fi sioterapeuta

Va ser un dia d’aquells que queda 
gravat per sempre a la memòria. 
Des de la nit anterior que vaig anar 
amb uns quants amics a La Sedeta, 
recordo que es van organitzar di-
ferents partits de volei i hi havia 
música per animar la nit. El dia va 
ser molt llarg, intens i emotiu. Va 
ser especial poder viure una jorna-
da històrica al costat de la família, i 
dels amics de tota la vida.

Delfi  Encinas 
telefonista

Mai l’oblidaré. Vaig arribar d’hora 
per fer pinya i poder custodiar les 
urnes. Vaig estar en una taula i el joc 
brut del govern espanyol no ens va 
aturar, tot i que feien caure consta-
ment les webs. La gent es va com-
portar amb un civisme admirable. 
Al fi nal del dia un munt de persones 
ens esperaven per custodiar-nos i 
donar-nos les gràcies. Quanta emo-
ció. Després vaig veure les imatges 
de la brutalitat contra persones que 
la seva única arma era una papereta.

Marc Vilar 
politòleg

Vam fer nit a l’escola Fructuós 
Gelabert i al llarg de la jornada vam 
tenir la sort de no ser visitats per la 
policia en cap moment, malgrat les 
notícies d’amics i familiars agre-
dits. Sens dubte va signifi car un 
dels dies més intensos de les nos-
tres vides; ple de frustració i impo-
tència, però alhora vam sentir una 
alegria immensa per la mobilitza-
ció, fermesa i perseverança de tan-
ta gent.

per A. V./S. M.

Moviment BCN 
debat sobre el 
futur de la ciutat 
a la Casa Vall

Moviment Barcelona, 
Casa Vall i Birres per la 
República van ser els 
encarregats d’organitzar 
dimecres un debat sobre 
el futur de la ciutat 
que va comptar amb 
la participació d’Imma 
Ranera i David Poudevida. 
“A Barcelona li falta un 
projecte defi nit de futur. 
Necessitem propostes i 
decidir que volem de la 
Barcelona del futur per 
decidir que en deixem 
a tots els que venen per 
darrera. Reaccionem abans 
no sigui massa tard”, va 
expressar Ranera.
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Breus

El Fem Mercat de 
Vallcarca arriba 
dissabte 6 a la 
quarta edició

La iniciativa Fem Mercat, 
seguint una de les 
conclusions dels procés 
participatiu del pla 
Vallcarca que reivindica 
un mercat setmanal al 
barri, arriba dissabte que 
ve 6 d’octubre a la quarta 
edició. La iniciativa, que 
promou un consum 
responsable, ecològic i de 
proximitat a Vallcarca, es 
farà com sempre de 10 del 
matí a 4 de la tarda. 

Anairam, Bluejoy, 
Circo Paraiso, 
Joel Gómez, OZY 
MC i Fastloud, al 
Desconnecta 2019
El jurat del concurs de 
bandes musicals joves 
Desconnecta 2019, 
amb seu a Lluïsos, ha 
anunciat aquest dimarts 
els sis semifi nalistes que 
competiran enguany en 
la tercera edició. Són 
Anairam, Joel Gómez 
i OZY MC, que ho 
faran el 19 d’octubre, i 
Bluejoy, Circo Paraiso i 
Fastloud, que ho faran 
el 20 d’octubre. Els dos 
guanyadors de les dues 
semifi nals tocaran de 
nou en la gran fi nal que 
se celebrarà el 16 de 
novembre i alhora faran 
de teloners de les Crab 
Apples. 

L’Ajuntament busca una 
fórmula tècnica per 
blindar els desafectats 
de Rambla de Prat   
El projecte, que evita enderrocar pisos del carrer Gran i de la 
Travessia Sant Antoni, es reactivarà amb un procés participatiu

Albert Balanzà

El projecte de desafectació 
de Rambla de Prat, que 
anul·la una perllongació 
del carrer cap a l’interi-
or del nucli històric de 

Gràcia i que salva de la destruc-
ció 112 habitatges i una quinzena 
de locals del carrer Gran i de la 
Travessia Sant Antoni, ha reviscut 
aquesta setmana en els despatxos 
de l’àrea d’Ecologia i Urbanisme 
amb la maduració encara inaca-
bada d’una proposta que preveu 
fer compatible la desafectació 
amb un blindatge d’aquests pisos 
perquè no siguin peça llaminera 
per a l’especulació. 

Seguint la línia argumentativa 
de l’actual govern, que ja ha de-
fensat en l’obra nova una reserva 
del 30% per a habitatge social amb 
preus limitats, ara l’Ajuntament i 
el Districte de Gràcia treballen en 
un spin-off d’aquesta política ur-
banística per evitar afavorir una 
escalada de preus en els habitat-
ges que passin de l’actual afectació 
a la consolidació. La idea principal, 
encara amb “molts dubtes” sobre 
la taula, segons admeten fonts co-
neixedores de les converses tècni-
ques, és crear una categoria ur-
banística específi ca per als pisos 
benefi ciats, de manera que no en-
trin a la brava en el novament des-
bordat mercat immobiliari.

Els propietaris dels 112 habitat-
ges i dels 15 locals encara afectats 
han vist passar el temps des que el 
maig de 2014 l’Ajuntament va ac-
ceptar tramitar en aprovació inici-
al el pla de desafectació que fi ns al 
2009 encara no estava clar i que dei-
xava en l’aire el possible esventra-
ment del nucli històric a partir de 
la continuïtat de Rambla de Prat. El 
canvi de color a l’Ajuntament, però, 
no ha servit per enllestir el pla però 
sí per donar-li un nou accent amb 
aquest blindatge antiespeculatiu. 

Els grans eixos del pla de desa-
fectació, tal com va detallar de nou 
el regidor de Gràcia, Eloi Badia, el 
passat abril en una audiència pú-
blica, segueixen passant també 
per l’ampliació de la placeta Anna 
Frank, l’enderroc del número 12bis 
de Travessia Sant Antoni i l’aixeca-
ment d’un nou bloc amb entrada 
per la plaça per a habitatge social.  
El Districte preveu, en tot cas, re-
matar l’operació amb el sí veïnal 
en un procés participatiu.•

La placeta Anna Frank, amb el bloc que anirà a terra. Foto: Albert Vilardaga

Moviments d’estiu al bloc de 
Travessia que ha d’anar a terra. 
Al número 12bis, en tots aquests 
anys d’incertesa urbanística, hi 
ha passat de tot, fi ns al punt que 
qualsevol moviment ha estat 
analitzat amb lupa pels veïns. 
Aquest estiu la visita de tècnics 
del Districte va aixecar tota mena 
d’especulacions sobre la reforma 
pendent. Res: era una inspecció 
d’unes obres sense llicència.

La placeta Anna 
Frank segueix 
sent la principal 
benefi ciada del 
pla urbanístic
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Institucions, a l’acte de la placa. Foto:A.B.

Albert Balanzà

L ‘Any Fabra, després de la 
primera fase arrencada 
amb un cert retard a Gràcia 
amb la descoberta a fi nals 
de juny de la placa a Mare 

de Déu de la Salut 32 -on va viu-
re-, entra aquesta setmana que 
ve en el nucli dur de les celebra-
cions institucionals i sobretot ve-
ïnals: dijous que ve s’inaugurarà 
al camp de l’Europa l’exposició iti-
nerant Pompeu Fabra. Una llengua 
completa, que el dia 8 i fi ns al dia 21 
anirà a la biblioteca Jaume Fuster.  
Tres dies abans, el dia 18, l’Associ-
ació de Veïns Park Güell-La Salut-
Sanllehy haurà commemorat els 
50 anys del bateig de l’avinguda a 
Gràcia, al barri de la Salut.

Precisament aquest acte veïnal, 
que es farà al col·legi Kostka a les 
19 hores amb una xerrada del veí 
de l’avinguda i escriptor Joan 

L’Any Fabra arriba a la celebració 
veïnal recordant els 50 anys del 
bateig de l’avinguda a Gràcia
La ruta fabriana incorpora el Tennis La Salut després de la descoberta del vessant 
esportiu local del lingüista: tornant de Bilbao jugava a les pistes sent soci del Barça

dia 3, amb una ruta específi ca i 
nova per a l’ocasió que recorre-
rà els principals llocs fabrians 
de Gràcia: des del monument a 
Jardinets i les residències del car-
rer Gran de Gràcia i dels Jardinets 
on va viure fi ns a la casa on hi ha 
la placa i fi ns i tot al club de ten-
nis La Salut. Justament la Revista 
de Catalunya, en el número espe-
cial d’aquest setmebre dedicat a 
Pompeu Fabra, revela aquest de-
tall esportiu desconegut: l’any 
1912, acabat de tornar de Bilbao, 
Fabra es va fer soci de la secció de 
tennis del Futbol Club Barcelona i 
que, en no tenir el club pistes prò-
pies, va optar per venir a jugar al 
Tennis La Salut. •

Josep Isern, un concert de la co-
ral Unda Maris i una mostra foto-
gràfi ca sobre Fabra i la seva avin-
guda, servirà per aportar llum els 

dubtes cronològics que han sorgit 
enguany amb la investigació de la 
petjada de Fabra a Gràcia. 

L’associació de veïns dóna per 
bona la data de bateig de l’avingu-
da de 1968, en el cinquantè aniver-
sari del naixement, que apareix 
en el llibre Carrers de Barcelona 
de Josep Maria Huertas i Jaume 
Fabre, encara que el 1969 les guies 
ofi cials batejaven l’espai -majori-
tàrament sense urbanitzar- com a 
Ronda de Dalt. La Guia Urbana de 
la desapareguda Editorial Pamias 
de 1974 ja atorga el nom actual al 
carrer, quan ja s’hi havien aixecat 
els primers edifi cis.

L’Any Fabra encara es comple-
tarà aquest octubre, dimecres 

Societat

L’escola Farigola de 
Vallcarca ha fet una crisa 
per començar a recopilar 
històries d’exalumnes i 
exmestres que ajudin a 
confi gurar un recordatori 
almenys de les últims 
dècades del centre, amb 
l’objectiu que el 17 de 
novembre pròxim es 
puguin difondre en l’acte 
del centenari que es farà.   
L’escola va arrencar l’any 
1922, però la col·locació 
de la primera pedra 
data de 1918. L’escola 
recull aportacions a 
lafarigolafacentanys@
gmail.com i fi ns i tot han 
fet marxandatge especial 
per a l’ocasió com tasses, 
bosses o samarretes.

L’escola Farigola 
recopila històries 
per als 100 anys 
que fa al novembre

Breus

L’avinguda Pompeu Fabra fi gura als inicis 
en algunes guies com a Ronda de Dalt 
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A. B.

M algrat el govern, vo-
tarem a favor”. Amb 
aquest argument com-
plementari al posicio-
nament de la setmana 

passada a la comissió d’urbanis-
me, el grup Demòcrata ha canvi-
at fi nalment de l’abstenció al sí i 
aquest divendres el pla Vallcarca 
s’aprovarà de manera folgada al 
ple de Barcelona per un suport al-
menys de 29 sobre 41 regidors.

Tal com estava previst des que 
van iniciar-se les negociacions, amb 
certa lentitud per part del govern 
de BCN En Comú i amb les pro-
testes de l’oposició més disposada 
a negociar -PDeCAT i ERC-, el que 
va començar amb un suport insu-
fi cient en l’aprovació inicial de la 
modifi cació del PGM (només amb 
Comuns, CUP i Ardanuy, 14 de 41 
edils) es va ampliar la setmana pas-
sada a una quasi majoria amb els 
vots d’ERC i Puigcorbé (20 de 41). 

L’ampliació de la majoria i la sua-
vització de les formes de la resta de 
grups encara contraris es va produ-
ir arran dels canvis en l’esborrany 
que han obert la porta a enderrocar 
l’anomenat Triangle de Cambrils 
(la peça de cinc fi nques que hi ha 
entre l’avinguda Vallcarca i els car-

rers Farigola i Cambrils). Amb el 
ple d’aquest divendres com a límit 
per fer avançar o empantanegar de 
nou el pla Vallcarca, els 9 regidors 

del PDeCAT van començar a comu-
nicar internament el canvi cap al sí 
i el resultat ja sufi cient de 29 de 41.

El que canvia menys és l’oposicio 
dels moviments socials a l’enderro-
cament del Triangle, en el qual di-
vendres passat s’hi va registrar una 
nova okupació. A l’Ajuntament no-
més li consten sis persones afecta-
des en una de les finques encara 
parcialment de propietat privada, 
però els moviments socials parlen 
de mig centenar d’inquilins oku-
pants i aquest dijous s’han manifes-
tat per dir “no més enderrocs”.  •

principals afectacions que im-
pedeixen una estrena sense po-
lèmica són, d’una banda, les fi l-
tracions que s’han reiterat en el 
pàrquing privat que utilitzen les 
comunitats de veïns del carrer 
Mossèn Batlle. 

“No ens cansem de reclamar 
a l’Ajuntament el seu arranja-
ment definitiu, sembla ser que 
no ho troben”, apunta Esperança 
Gómez, portaveu dels veïns de les 
comunitats afectades, vinculant 

directament aquestes fi ltracions 
amb les obres dels jardins. 

A vista d’ocell, d’altra banda, 
des dels balcons on encara one-
gen algunes pancartes demanant 
la dimissió del regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, els veïns també adver-
teixen de les causes de l’ajorna-
ment de la inauguració almenys 
ofi ciosa dels jardins: l’espai enca-
ra està tancat al públic i ara s’ha 
hagut de tornar a aixecar una de 
les zones de jocs infantils. •

Veïns de Menéndez 
y Pelayo denuncien 
fi ltracions i els jardins 
s’han de tornar a aixecar
L’última peça de la reforma de Travessera de 
Dalt ja arrossega un retard de tres mesos

A. B.

T res mesos després de 
l’última data que l’Ajun-
tament de Barcelona va 
apuntar en l’habitual dos-
sier d’obres de l’estiu, els 

jardins Menéndez y Pelayo, l’úl-
tima peça de la reforma de la 
Travessera de Dalt, continua pen-
dent de fi nalització i amb els ve-
ïns de nou emprenyats. Les dues 

Una de les zones infantils, aixecada els últims dies Foto: Cedida

El pla Vallcarca s’aprova 
de manera folgada amb 
el sí fi nal del PDeCAT 
al ple de Barcelona
Els moviments socials es manifesten per salvar el Triangle

El TRiangle de Cambrils, a Vallcarca, peça de la discòrdia Foto: Albert Vilardaga

E l banc d’hores de manteniment, la iniciati-
va feta pública abans de l’estiu per Izaka Hotel 
Management, empresa que porta la gestió del fu-

tur Hotel 1882 (exHenkel), ja ha començat a caminar 
amb la primera actuació de suport aquest setembre i 
amb la primera xarxa de punts d’alarma per detec-
tar aquells veïns del barri que no es puguin perme-
tre certes despeses en petites obres de manteniment. 
Amb aquest objectiu central, l’Hotel 1882 va negociar 
aquest juliol (vegeu núm. 719) una primera xarxa de 
contactes per intervenir en casos que fossin necessa-
ris sempre limitats als carrers de l’entorn del futur 
establiment, en tant que mesura de certa compen-
sació i integració al barri. Ara, arribada l’hora de 
posar en marxa el servei, fonts d’Izaka han expli-
cat que han arrencat amb el suport del que anome-
nen “punts d’alarma”, com serien assistents socials 
dels centres d’Atenció Primària Gracia i Pare Claret, 
a més de l’Associació de Cuidadors, amb qui ja van 
obrir converses a l’estiu. En tot cas, els contactes es 
mantenen oberts amb altres entitats per fer un ser-
vei que vol ser complementari a la xarxa Radars des 
de la iniciativa privada. L’Hotel 1882 manté la data 
d’obertura al novembre.•

El banc d’hores de 
l’Hotel 1882 arrenca 
amb punts de suport
Assistents socials dels CAP i 
cuidadores recolzen la iniciativa

L’Hotel 1882, ja gairebé a punt d’obrir Foto: Albert Vilardaga

A l’Ajuntament 
només li consten 
sis afectats en el 
Triangle, sense 
comptar okupants

Les comunitats de veïns de Mossèn Batlle i 
l’Associació de Comerciants de Travessera 
de Dalt han topat de nou per l’organització 
d’actes a la placeta d’accés als blocs. Els veïns 
acusen els botiguers en una carta d’utilitzar 
l’espai “de manera incívica” amb “una tarima 
desmesurada” en la passada Festa Major.

Polèmica entre els veïns i els 
comerciants per la Festa Major
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Teatre dins del teatre
El Centre ha començat amb molta força una nova temporada de teatre amb la representació d’una 
peça musical intensa: Jekyll & Hyde, que s’ha pogut veure durant els dos darrers caps de setmana; 
alguns dels seus moments han quedat recollit en un reportatge fotogràfi c fet per Josep Maria Contel. 
Però l’activitat del grup no s’atura, i el diumenge 28 d’octubre tornaran a representar l’obra Barcelona 
(sobre els bombardejos del 1938 a la ciutat comptal), dirigida per Mercè de Haro, al Teatre Auditori 
Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guixols, en el 14è concurs de teatre amateur d’aquesta ciutat.
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Breus

Cinquena edició 
de l’OpenWater 
Combo del CN 
Catalunya

Dissabte, a les 10 del 
matí, comença una nova 
edició de l’OpenWater 
Combo, una competició de 
natació en aigües obertes 
dins d’un recorregut de 
1.800 metres que separen 
l’Hotel Vela (sortida) del 
CNCatalunya de platja de 
la Barceloneta (arribada). 
Una de les peculiaritats 
d’aquesta competició és 
que permet la possibilitat 
als nedadors de participar-
hi de forma individual, 
però també per equips de 
quatre persones.

Oberta fi ns el dia 
8 la convocatòria 
dels premis Nit 
de l’Esport 2018
El Districte de Gràcia 
convoca un any més els 
premis Nit de l’Esport 
a Gràcia 2018 per 
reconèixer els èxits dels 
homes i dones esportistes 
vinculats als clubs i 
entitats gracienques, 
que poden presentar 
les seves candidatures 
fi ns el dimecres 8 
d’octubre. Aquests premis 
volen distingir l’esforç 
esportiu, tant individual 
com d’equip, així com 
iniciatives pedagògiques, 
socials, comunicatives i 
justes lligades a l’esport. 

El Juvenil i el Femení 
són la cara i la creu de 
l’Europa a l’inici de lliga
L’equip de Riutort no coneix la derrota, mentre que les 
jugadores de Camacho no han aconseguit sumar cap punt

Albert Vilardaga

Les monedes tenen dues ban-
des, la cara i la creu. La cara 
escapulada en aquest inici 
de temporada la representa 
el Juvenil A, l’estrena dels de 

Gonzalo Riutort a la Divisió d’Ho-
nor ha estat d’allò més il·lusionant. 
Després de quatre jornades, els 
escapulats ocupen la quarta po-
sició, empatats amb el Saragossa 
i només superats pel Barça, l’Es-
panyol i el Mallorca, i encara no 
coneixen la derrota, sumen dos 
victòries i dos empats. L’últim tri-
omf va ser la setmana passada en 
un dels camps més complicats de 
la categoria, la Ciutat Esportiva 
Dani Jarque, en un partit memo-
rable on al minut 11 els de Riutort 
ja guanyaven per 0 a 2, gràcies als 
gols de Xavi Galán i Ariel, i els pe-
riquitos només van poder escur-
çar distàncies al minut 59 de par-
tit amb un gol de Marc Carmona. 
La temporada és molt llarga i diu-
menge visita el Nou Sardenya el 
Mallorca, que suma tres victòri-
es i un empat, però els escapulats 
intentaran aprofi tar la bona dinà-
mica per seguir fent història a la 
Divisió d’Honor.

L’altra cara de la moneda és el 
Femení A que després de tres jor-
nades encara no ha aconseguit su-
mar cap punt. Un inici inesperat 
per un equip que té com a objec-
tiu lluitar per ocupar les posicions 
capdavanteres de la classifi cació. 
Les derrotes contra el Seagull i el 
Collarense podien entrar dins dels 

El Juvenil A va superar l’Espanyol per 1 a 2 en un partit brillant. Foto: Fran Capell

Un club “massa polític”. Les últimes setmanes l’Europa 
ha estat treballant per tancar un nou patrocinador 
pel club, i una de les negociacions obertes ha estat 
amb un bar proper a la zona de la Sagrada Família. 
Finalment aquest establiment no lligarà la seva 
imatge al club escapulat: les negociacions s’han acabat 
trencant i el propietari de l’establiment ha justifi cat 
que no disposa dels diners sufi cients, però també 
és cert que al llarg de tot el període de negociacions 
el propietari no el convencia el fet que l’Europa és 
un club “massa polític”. El club va donar suport al 
referèndum i va condemnar els atacs policials de l’1-O.

pronòstics, ja que són dos equips 
cridats a ocupar la part alta de la 
lliga, però la última a casa contra 
el Sant Gabriel, i per un contun-
dent 0 a 3, va ser la més sorprenent 
de totes. Les jugadores que entre-
na Toni Camacho no perden la pa-
ciència, fan memòria i recorden 
que fa unes temporades l’equip va 
perdre les cinc primeres jornades, 
després va estar tota una volta sen-
se perdre i va acabar la temporada 
en sisenca posició. Les escapulades 
confi en que les victòries arribaran 
ben aviat i són conscients que te-
nen una ocasió immillorable per 
començar a sumar aquest diumen-
ge, a 2/4 d’1 del migdia, al camp del 
FC Mallorca Toppfotball, un equip 
recent ascendit a la categoria, que 
tampoc ha sumat cap punt, però a 
més a més no ha marcat cap gol i 
n’ha rebut onze. •

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 7
Descansa: CE Europa
1. AE Prat ............................17 punts
10. CE Europa ...................... 8 punts
Jornada 8
30/09 (17:00h) Terrassa - CE 
Europa

2a Divisió Nacional Femenina
Jornada 3
CE Europa 0 - 3 CD Sant Gabriel
1. CE Seagull ....................... 9 punts.
13. CE Europa ..................... 0 punts.
Jornada 4
30/09 FC Mallorca - CE Europa

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 1
29/09 (19:15h) CB Roser - Vedruna 
Gràcia
30/09 (18:15h) CB Artés - Lluïsos 
de Gràcia

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 1
Safa Claror - Sant Nicolau (ajornat)
Primera Catalana Masculina (G3)
Jornada 1
30/09 UE Claret - Bàsquet Tona A
29/09 UBSA B - Lluïsos de Gràcia B

Tercera Catalana Masculina (G7)
Jornada 1
30/09 SESE B - CB Pedagogium
Tercera Catalana Masculina (G10)
Jornada 1
04/10 Manyanet Les Corts - CB Coll

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 2
Lluïsos de Gràcia 66 - 45 AE 
Minguella
1. Lluïsos de Gràcia ..................... 2-0
Jornada 3
30/09 (12:30h) AESE - Lluïsos de 
Gràcia

Primera Catalana Femenina (G2)
Jornada 2
Safa Claror 63 - 60 CB Cornellà
1. CB Valls ..................................... 1-0
2. Safa Claror ............................... 1-0
Jornada 3
29/09 (18:00h) Bàsquet Sama 
Vilanova - Safa Claror

Segona Catalana Femenina (G3)
Jornada 2
CC Badalona 49 - 46 Vedruna 
Gràcia
1. La Pobla CBT............................ 2-0
14. Vedruna Gràcia ..................... 0-1
Jornada 3
29/09 (18:00h) Vedruna Gràcia - 
Bàsquet Teresianes

Segona Catalana Femenina (G4)
Jornada 2
UE Claret 27 - 65 FC Martinenc
1. FC Martinenc ........................... 2-0
16. UE Claret ................................ 0-2
Jornada 3
29/09 (16:00h) CB Granollers - UE 
Claret

Tercera Catalana Femenina (G4)
Jornada 1
29/09 Pedagogium - QBasket SC

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

Copa Cataluya Femenina
Quarts de fi nal
CN Catalunya 1 - 23 CN Sabadell 
CN Sabadell 16 - 6 CN Catalunya

FUTBOL SALA
Tercera Divisió Nacional (G1)
Jornada 1
Gràcia FS 3 - 4 CFS Arenys de Munt
1. FS Ripollet ........................ 3 punts
10. Gràcia FS ........................ 0 punts
Jornada 2
29/09 (18:00h) Olímpic Floresta - 
Gràcia FS
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Lluïsos i Safa comencen 
invictes a 1a Catalana
Aquest cap de setmana comença la competició masculina, a Copa 
Catalunya, Vedruna i Lluïsos tenen dos desplaçaments complicats

El Safa Claror va derrotar el CB Cornellà per un ajustat 63 a 60. Foto: Cedida

A. V

Inici de lliga impecable pels sè-
niors femenins dels Lluïsos de 
Gràcia i el Safa Claror a Primera 
Catalana. Tots dos equips han 
sumat dues victòries en les dues 

primeres jornades i lideren la clas-
sifi cació del seu grup. Les blaves, 
entrenades pel Gerard Sánchez 
han derrotat els seus rivals per 20 
punts de diferència o més, el CB 
Granollers (52-72) i el Minguella 
(66-45), mentre que les taronges, 
entrenades pel Dani Perdiguero, 
han superat a la JET de Terrassa 
(47-67) i el CB Cornellà (63-60). 
Només el CB Valls en el seu grup 
ha derrotat els seus rivals per més 
punts de diferència.

A Segona Catalana Femenina les 
notícies són oposades. El Vedruna 
Gràcia va caure contra el Círcol 
Catòlic de Badalona per 49 a 46 en 
la seva estrena de la temporada, ja 
que van ajornar el partit de la pri-
mera jornada, mentre que el Claret, 
recentment ascendit a la categoria, 
s’ha vist superat de forma clara pels 

seus rivals, el Premià de Dalt (68-
46) i el FC Martinenc (27-65).

Aquesta setmana es posen en 
marxa les competicions mascu-
lines. A la màxima categoria del 
bàsquet català inaugurarà la tem-
porada el Vedruna Gràcia, que vi-
sita la pista del CB Roser dissabte 
a la tarda, mentre que els Lluïsos 
de Gràcia viatjaran fi ns a Artés el 

diumenge. A Primera Catalana, 
el Claret rep el Tona diumenge el 
matí, els Lluïsos B visiten la pis-
ta del UBSA B dissabte a la tarda, 
i el Safa Claror ha ajornat el seu 
debut fi ns a la setmana vinent. A 
Tercera, el Pedagogium visita la 
pista del SESE B diumenge a la tar-
da, mentre que el Coll ha ajornat 
el debut.•
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Editorial

Un any

Aquest dilluns farà un any que 42.040 persones van coincidir a una 
quinzena de punts de votació de Gràcia per fer una mateixa ac-
ció: dipositar una papereta amb un sí o amb un no en una urna 

de plàstic, desafi ant una amenaça policial per terra, mar i aire que va 
aconseguir terroritzar tot un país, amb moviments de centenars de 
furgonetes plenes d’antiavalots al llarg i ample de Catalunya. No va 
haver-hi ni un sol moment en aquell dia que algun d’aquells 42.040 
votants no tinguessin por de rebre els cops d’una violència impune 
que al llarg dels mesos es va transformar en la impunitat de l’extre-
ma dreta, com feia dècades que no passava, i encara van passar molts 
mesos més perquè poguéssim tornar a mirar sense ira i amb fermesa 
aquelles escenes. No ho hem oblidat, ni tan sols nosaltres que només 
obeïm a una sola voluntat d’independència: la de Gràcia respecte de 
Barcelona. Ningú té dret a terroritzar ningú altre, i aquells dies han 
quedat marcats per sempre en la relació suavitzada i de certa convi-
vència que s’havia aconseguit a còpia d’anys amb els membres de cos-
sos i forces de seguretat establerts a Catalunya.

Cal remarcar que aquests agents mai no havien rebut el tractament 
de gueto que havien patit, per exemple, amb raó o no en funció de les 
seves actuacions, al País Basc. L’1-O van traspassar una barrera que no 
té marxa enrere. Aquest setmanari, imprès en plantes escorcollades 
per la Guàrdia Civil i immers aquells dies en l’angoixa de publicar els 
anuncis del referèndum amb les conseqüències legals igualment d’im-
punitat que es podien derivar, no es podia imaginar que un any des-
prés ens poguéssim tornar a trobar als centres de votació de Gràcia, 
com ho farà tanta i tanta gent aquest diumenge, i menys es podia ima-
ginar que un veí de Gràcia, en Jordi Cuixart, seria encara a la presó, 
junt amb la resta de dirigents polítics i socials, en la política penitenci-
ària més vergonyosa de l’Europa democràtica. Durant uns mesos vam 
posar el llaç groc a la capçalera, ara el tornem a posar a la manxeta, i 
ja  no el traurem, per anys que passin.•

Que un any després la pulsió de l’1 d’octubre no és la matei-
xa és un fet evident també a l’hora de convocar o desconvo-
car els òrgans de participació del Districte. Ja el passat 20 de 
setembre, quan milers de persones es tornaven a concentrar 

davant de la conselleria d’Economia, una desena de persones assistien 
amb els nostres fabulosos 18 (regidor i consellers) a l’audiència pública 
i al ple extraordinari per reprovar el govern per la recalendarització de 
les inversions. Aquesta setmana encara es farà més evident el tema de 
la pulsió en alguns sectors: a les 18.30 hores, just a l’hora que està pre-
vista la manifestació de l’1 d’octubre a plaça Catalunya, el Districte ha 
convocat les comissions consultives prèvies al ple. Cracs.

El
depen-

dent

Cartes al director

Políticament incorrecte
El monòleg d’Andreu Buenafuente ano-
menat ‘Maricón’, sobre les declaracions 
de la ministra de justícia espanyola, a més 
de ser molt divertit, posa en relleu (i ridi-
culitza, a més),  “l’alta política” d’aquest 
país. Que no existeix, vaja. Una ja no sap 
si el que escolta a les notícies és broma o 
està passant de veritat. L’insult de Dolores 
Delgado a Marlaska d’ara fa deu anys està 
donant molt de sí, però sembla que tot ple-
gat només serveix per despistar dels te-
mes realment importants. Seguim tenint 
molts problemes en aquest país, i també a 
Espanya, però seguim amb polèmiques ab-
surdes, debats superfi cials i més deman-
des de dimissió que no aniran enlloc. A 
veure si comencen d’una vegada a debatre 
què farem amb els reptes educatius, amb 
el futur de les pensions, amb la llibertat 
d’expressió, amb les condicions laborals, 
amb els drets de les dones... tota la resta és 
material per fer monòlegs. 

Marta R.

Gràcia sense cotxes
Després de la celebració de la Setmana de 
la mobilitat i del Dia sense cotxes, ara vin-
drà el gran debat de la mobilitat a Gràcia, 
un tema sempre polèmic però no per això 
menys necessari. Sempre ha estat compli-
cat perquè els interessos d’uns i altres so-
vint són incompatibles. Però espero que 
l’administració sigui prou valenta per pen-
dre les mesures necessàries per aconse-
guir un model de ciutat diferent que el que 
tenim ara. Les persones han de ser el veri-
table centre i no els cotxes. Valentia, sen-
yors, molta valentia.

Eduard García

Ull de 
dona

Conxa Garcia

El programa Ones de Dones de Ràdio 
Gràcia (107.7 FM) ja ha iniciat la seva 
setzena temporada. Ja porta tres 

anys sota la direcció de Josefi na Altés, 
i en el seu programa d’inici de curs el 
proper 2 d’octubre a les sis de la tarda 
podrem escoltar dues escriptores que 
presentaran els seus darrers llibres, i a 
més gaudirem de música en directe. El 
programa s’emet mensualment el primer 
dimarts de cada mes, de sis a set de la tar-
da. També s’emetrà el mateix dia 2 el pro-

grama Gracienques. Es farà sempre en 
dimarts a les 16.30 i es realitzaran un pa-
rell de programes al mes, però no en un 
dia fi xe, per facilitar l’accés de les dones 
a entrevistar. ‘Gracienques’ és una inici-
ativa que va posar en marxa l’any passat 
la Josefi na i que ens permet conèixer i 
acostar-nos a la vida de dones importants 
de Gràcia. Al programa, que vaig tenir 
l’honor d’iniciar com a entrevistada, ja 
han passat la Mireia Carbó, la Montserrat 
Milla, la Carme Ripoll, L’Anna Soler, la 
Sonsoles Santís, la Marta Duñach, entre 
d’altres. Aquest  any s’inicia amb l’Im-
ma Colomer. Gracienques té pàgina de 
facebook on es penja tota la informació. 
Ambdós programes es repeteixen en an-
tena la setmana següent i els podeu recu-
perar en el moment que vulgueu a través 
de la web del Districte.•

Ones de dones

‘Gracienques’ ens 
permet conèixer i 
acostar-nos a la vida 
de dones importants 
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Alimentació Bach, 
cent anys amb Gràcia

Francisco Bach Esteve va néixer a Oliana el 1894. El 
1902 Antonio Vila Esteve va inaugurar una botiga de 
queviures al carrer Montmany cantonada Sant Lluís, 

al cor de la Vila de Gràcia. Fins allí porta el joveníssim 
aprenent Francisco Bach, que sabia que era un nen molt 
espavilat i de qui v fer la promesa en els seus pares que 
el faria anar a l’escola, cosa que no va fer). Francisco so-
vint recorda aquell dia d’obertura del negoci on per cada 
5 pessetes de despesa s’obsequiava els clients amb un tor-
tell valorat en 10 cèntims.

Per aquells anys Gràcia encara no hi havia fonts pú-
bliques, però motes cases tenien pous, i els negocis te-
nien aixetes on oferien aigua de forma gratuïta als seus 
clients. Aquest era el cas de la botiga de queviures, l’ai-
xeta era just a la cantonada i Francisco en desesperava 
amb tot el mullader que es formava per culpa de l’aigua, 
però va seguir oferint el “servei” fi ns la instal·lació de 
les fonts públiques, més concretament la que fa canto-
nada amb el carrer Sant Lluís i Torrent d’en Vidalet, i la 
de la Capelleta, en el mateix carrer Montmany tocant la 
Travessera de Gràcia. 

L’any 1909 durant la Setmana Tràgica, Francisco no fa 
més que preguntar-se: “On m’he fi cat!”.

El 1918, quan tenia 25 anys, compra el negoci, i gràci-
es al seu caràcter i saviesa el fa créixer. Més endavant, les 
normes que regeixen els negocis de queviures l’obliguen 
a separar la part del negoci que es dedicava a vendre carn 
i obre la carnisseria, ara ja sí, separada del colmado, que 
portaria la seva dona, MariaTorrent Jué.

El 1966, després d’una llarga malaltia, Francisco Bach 
Esteve ens deixà. I el Colmado va passar a mans del seu fi ll 
Ramon Bach Torrent, el qual segueix fent créixer el nego-
ci, i fa una gran reforma el 1974, passant a ser l’autoservei 
Bach. Això va representar una gran novetat en aquella èpo-
ca, amb els seus cistells per anar posant la compra, amb el 
seu taulell perfectament estudiat per deixar el cistell. Tot 
el negoci estava equipat amb les neveres i la maquinària 
més moderna del moment. I tota la gent del barri passava 
per veure aquella reformada i moderna botiga. 

Ramon Bach Torrent hi dedica tota la vida, i d’aquesta 

manera tot el barri va coneixent el Colmado, Cal Cisco, Cal 
Bach, Cal Ramon, l’Autoservei, l’Alimentació...

L’any2002 agafa el relleu el net de Francisco i fi ll del 
Ramon, Gabriel Bach Guillamon, una persona que segueix 
mantenint Alimentació Bach al cor de Gràcia, on esperem, 
si l’economia i els nous temps ens ho permeten, poder veu-
re-ho durant molts anys més.•

Família Bach

L’establiment, a Montmany amb Sant Lluís Foto: Albert Vilardaga

Ramon Bach va fer una gran 
reforma el 1974, covertint la 
botiga en l’Autoservei Bach, 
una gran novetat en aquella 
època, amb els seus cistells 
i un taulell perfectament 
estudiat per deixar la compra

La 
setmana

Tarragona m’esborrona, 
Gràcia em fa gaudir

Josep A. Torralba

M’agradaria començar la tempo-
rada intentant animar a la gent 
a donar suport a una entitat per 

un esdeveniment que és molt impor-
tant, i si aquest suport pogués ser d’una 
manera continuada, millor.

No porto molt temps sent Casteller 
de la Vila de Gràcia, tres anys, però 
us asseguro que no em penediré mai 
del dia que vaig conèixer a una Gran 
Persona, en Roger Gispert, després 
d’haver fet una crítica bastant dura als 
Castellers. Ho vam parlar asseguts en 
una taula, vam dialogar amablement 
i, poc temps després, estava apostant 
amb ell: si passava un any a la colla, em 
convidava a un àpat. Queda clar que 
vaig guanyar i, tot i que encara no l’he 

cobrat, sé que es durà a terme aviat.
Perquè explico això? Fàcil. Cada dos 

anys, els Castellers de la Vila de Gràcia 
participen al Concurs de Castells que es 
fa a Tarragona. Per a la Colla és una de 
les activitats més importants i, sobre-
tot, des que pels seus mèrits van entrar 
a participar els diumenges amb les al-
tres onze millors colles de Catalunya. 

No sé quanta gent llegeix aquests es-
crits ni quin servei fan, però em senti-
ria malament si no demanés a tothom 
que s’animi a ajudar la nostra Colla 
Castellera per poder fer els màxims que 
es proposa en aquesta diada tan espe-
cial. El món casteller no està en el seu 
millor moment, però us dic molt cla-
rament, que a la Vila tenim una gran 
Colla i que amb una mica d’ajut podria 
ser la reòstia, vamos, de gama extra!

Vinga, tots a Tarragona!•

Em sentiria malament 
si no demanés a 
tothom que s’animi a 
ajudar la nostra colla
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Opinió convidadaOpinió convidada
David Rabadà i Vives, Sindicat de Professors de Secundària 

Màster en educació, o 
docents en explotació

E l Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) 
veu amb suma preocupació el màster en educació 
que els docents han de passar per a exercir de pro-
fessors a secundària. L’actual polèmica dels màsters 
universitaris hauria de fer repensar molt tot el que 

envolta també a aquest. En concret hi ha el tema dels tu-
tors dels aspirants a docents que no cobren res en absolut. 
Aquesta tasca la realitzen professors d’instituts dedicant 
molts mesos de seguiment, indicacions i avaluacions de 
l’aspirant a nivell personal amb exclusivitat. Molts centres 
estant indignats amb tal explotació dels seus docents. La 
prova està sent la negativa de molts instituts de Lleida que 
ja no accepten alumnes de pràctiques del màster.

Aquest fet no és una novetat d’ara ja que ja s’havia avisat 
al Departament d’Ensenyament fa temps d’aquesta irregu-
laritat. Cal tenir en compte que la matrícula és molt cara i 
sols benefi cia a la universitat que acredita el màster, no pas 
als professors tutors de les pràctiques. Cal preguntar-se en 
tal cas si aquest màster en educació esdevé més un negoci 
que una formació. Hi ha tres raons més que semblen ratifi -
car la idea de negoci. Primer, aquest màster l’imparteixen 
més personal de la universitat i allunyat dels centres que 
no pas professors bregats en aules de secundària. És a dir, 
la majoria dels qui cobren per aquest màster són instruc-
tors universitaris que poc coneixen els instituts i els adoles-
cents. Segon, el que s’imparteix en aquest màster són més 
teories generals i allunyades dels continguts curriculars 
que no pas tècniques específi ques de com impartir l’espe-
cialitat objecte del màster. I tercer i últim, als matriculats 
en el màster se’ls demana més memòries i treballs pedagò-
gics que no pas el domini en la seva especialitat. Tot plegat 
sembla indicar que el màster en educació esdevé més un 
negoci per als teòrics de l’educació que no pas una forma-
ció per als futurs professors de secundària. Preguem que el 
Departament, i si vol continuar potenciant aquest màster, 
almenys remuneri als tutors de les pràctiques en els insti-
tuts. Aquests sí coneixen l’aula, els adolescents i els contin-
guts a impartir.

Un altre de les preocupacions del Sindicat és que el 
Departament d’Ensenyament estigui aplicant de cop, i en 
aquest trimestre, l’anomenat model d’educació per com-
petències. Aquest sistema extermina les notes numèri-
ques i les substitueix per un galimaties de frases on, per 
cert, resulta complicat indicar quan un estudiant suspèn. 
A més no s’avaluaran tant els coneixements de l’estudiant 
sinó les seves habilitats en les ara anomenades competèn-
cies. Molts professors se’ns queixen que no entenen clara-

ment que demana el Departament amb tot això i que van 
bojos fent mil papers al respecte. A més els sembla que el 
Departament els estigui animant a rebaixar l’exigència i a 
aprovar a més alumnes. Però el problema, i davant el nou 
galimaties entre frases, caselles, graelles i desenes d’aplica-
tius, és que burocràticament no queda clar com avaluar els 
estudiants, i encara menys indicar si han suspès. 

El Sindicat Professors de Secundària pensa que el vi-
gent model per competències ha sorgit en gran mesura 
d’uns experts allunyats de la pissarra, on pocs impartei-
xen classes i que regenten entitats externes a l’aula. Ells 
han implantat l’educació per competències sense un anàli-
si contrastat ni un debat objectiu entre professors bregats 
de Secundària. És més, ara estant complicant la feina do-
cent d’aquests dies amb idees abstractes i foranes a l’aula. 
Preguem que el Departament, i si vol continuar potenciant 
el model competencial d’educació, tingui en bona conside-
ració a Professors de Secundària. Educar, eduquem tots, 
ensenyar sols uns pocs.•

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

L’institut Secretari Coloma Foto: Albert Vilardaga

Han implantat l’educació 
per competències sense una 
anàlisi contrastada ni un debat 
objectiu entre professors 
bregats de secundària

el 
bloc

Crònica d’un dia 
inoblidable

Albert Vilardaga

Són les cinc del matí, la gent ha pas-
sat el temps xerrant, jugant a cartes 
o participant en el partit de futbol. 

De mica en mica tothom es va agrupant 
a la porta de l’escola, quina gentada que 
hi ha pel carrer sent l’hora que és. Un del 
grup connecta la ràdio per saber com van 
les coses, un altre se’n va a visitar l’esco-
la més propera per saber si també hi ha 
la mateixa gentada, i un parell se’n van a 
buscar cafès per a tothom per aguantar 
un dia que es preveu llarg.

Nervis, molts nervis, fi ns que veiem 
que passada una bona estona entren per 
la porta de darrere quatre persones amb 
una caixa ben grossa a les mans. “Són les 
urnes i les butlletes”, ens diuen. No tinc 
ni idea com s’ho han fet, però començo a 
pensar que fi nalment votarem, si arribo 
a saber les hores que vaig trigar a poder 
votar no m’hauria il·lusionat tan d’hora. 
Els següents en aparèixer van ser una 
parella de Mossos d’Esquadra, es van en-
dur una xiulada, però la veritat és que 
van estar dos minuts i van marxar.

Es va fer l’hora, el col·legi va obrir, la 
cua era eterna i no avançava. “Ha caigut 
el sistema informàtic”, deien des de dins. 
Càrregues policials a diferents escoles. 
Tristesa. Tampoc imaginava que es fa-
ria l’hora de dinar i no hauria avançat 
ni dues passes. Decepció. Poc després 
va arribar la notícia que es podia votar 
a qualsevol col·legi, va tornar-me la il-
lusió, perquè havia de marxar, a la tarda 
havia de dirigir un partit a Sant Feliu de 
Llobregat, i estava molt trist de no poder 
participar en aquella jornada històrica. 
Ràpid cap a Sant Feliu, i a mig camí la fe-
deració informa que els partits queden 
suspesos. Doncs res, com que ja érem de 
camí, vam parar a Sant Just i amb cinc 
minuts havíem votat.

Tornem al barri, a fer temps fi ns al re-
compte, música, nervis i ovació a la gent 
gran que arribava a última hora a votar. 
Hora del recompte i fi nalment van sor-
tir el Pol i la resta de companys que van 
estar fent de mesa tot el dia per anunci-
ar els resultats. Crits, il·lusió, abraçades, 
vam ser testimonis d’un dia històric.•

Opinió
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Exposicions
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 mane-
ra parafraseja aquests impulsos de la so-
cietat. L’aparença és enganyosa i efíme-
ra, però és la que delimita un mateix. Ens 
aferrem a ella per salvar-nos de la boge-
ria. Per aquest motiu és imprescindible 
per a Vanja construir espais realístics. 
La forma en el quadre es desplaça assí-
duament 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 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 setembre
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 2 d’octubre
Exposició dels guanyadors del XVIII 
Concurs de Pintura al Passeig de sant 
Joan. L’exposició inclou obres dels artis-
tes afi cionats Ariadna Cost Gabaldón (1r 
premi), Gloria Inés Orozco Orozco (2 pre-
mi), Joan Manel Matas Espinar (3r premi) 
i Anna Garcia de Oteiza Fernández Cid 
(Accésit). 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)

De l’1 d’0ctubre fi ns al 26 d’octubre
Exposició Còmics & Muntanya, on es po-
dran veure els treballs de Xavi Mountain, 
Edu Català, Sergi Díez i Xavi Socías, uns 
escaladors que dibuixen amb bon humor 
i estils ben diferents situacions surrealis-
tes o imatges entranyables des d’un  gran 
coneixement dels esports de muntanya, 
l’escalada i l’alpinisme.
La Violeta (Maspons, 6)

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

Actes
Divendres 28 de setembre
Programa Activa’t als parcs. Exercicis de 
motricitat i memòria.
Parc de la Creuta del Coll (Pg Mare de Déu 
del Coll, 77), a les 12 h

Concert de la Banda Municipal de 
Barcelona. Dia Internacional de la gent 
gran.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Espectacle: On en caben 2 n’hi caben 3.
Teatreneu (Terol, 26), a les 21 h

Concerts coordinadora de grups de rock: 
Fake & Phony at the Movies (bandes so-
nores).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

Concert: Rembetiki Compañia de 
Barcelona.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h 

Dissabte 29 de setembre
Taller de fusta per a infants. Amb la fuste-
ra alemanya Julia Fritz. Entrada gratuïta 
amb inscripció prèvia.
Llibreria Casa Anita (Vic, 14), a les 12 h 

El Blues de la Comèdia: Txus Blues (veu, 
harmònica i ukelele) i Jose Bluefi ngers 
(guitarra i cors).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h 

Espectacle familiar: El Patufet. 
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 
16.30 h 

Teatre familiar: Ningú és un zombi, a càr-
rec de Teatre Calánime.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
17.30 h

Teatre: París.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 20 h

Tast de nit al mercat. 
Mercat de la Llibertat (Pl. Llibertat, 27), 
de 20 a 24 h

Concert: Alán Chehab Quartet.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Diumenge 30 de setembre
Festa presentació disc Rise. Organitzat 
per The Sey Sisters.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a partir de les 
12 h

Soda Brazil Jam Session amb Crá Rosa.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30 h

Dimarts 2 d’octubre
Programa Activa’t als parcs. Tai txi i txi 
Kung. I caminades i exercicis de memòria 
(els dijous).
Plaça de les Dones del 36, a les 12 h 

Taller de creació per a joves: Art. Cal ins-
cripció prèvia.
Experimentem amb l’Art (Torrijos, 68), a 
les 17.30 h 

L’aventura de conèixer. Cicle temàtic: 
Bestiari musical. Feres ferotges i altres 
bestioles. A càrrec de Nando Cruz, perio-
dista musical.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg Vall d’Hebron, 65-67), a les 19 h

Dimecres 3 d’octubre
Sac de rondalles: Narració de contes amb 
Susagna Navó. Edat recomanada: de 2 a 
4 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a 
les 18 h

Sessió sobre espai públic i mobilitat per 
recollir propostes sobre el disseny de la 
ciutat: superilles i plataformes úniques, 
mesures de reducció del trànsit, distribu-
ció de l’espai públic, estacionament, etc
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18 h 

Lletra petita - Sac de rondalles: Contes a 
la mà, amb Anna Casals. Edat: 2-4 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18 h

La Taverna del CAT: Ramon Manent, Pol 
Aumedes i Mercè Pàmies.
Dimecres 3 d’octubre al Bar del CAT (Pl. 
Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Dijous 4 d’octubre
Llibres a escena: Mestre Fabra, caçador 
de paraules. A càrrec de Clara Soler, de 
la companyia Peus Grossos. A partir de 4 
anys.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg Vall d’Hebron, 65-67), a les 18 h

Conferència: Pau Claris, el primer presi-
dent que va proclamar la República.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19 h

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

‘Pompeu Fabra. Una llengua completa’, 
a la biblioteca Jaume Fuster 
Inauguració de l’exposició ‘Pompeu Fabra. Una llengua completa’, amb motiu de la 
celebració de l’Any Pompeu Fabra i la programació a Gràcia per reconèixer i revin-
dicar la fi gura del lingüista i gramàtic nascut a la Salut el 1868. Després de l’exposi-
ció tindrà lloc l’espectacle-monòleg Pompeu Fabra: jugada mestra, d’Òscar Intente. 
La mostra es podrà visitar a la biblioteca Jaume Fuster fi ns al 21 d’octubre. I dis-
sabte 4 s’ha programat la  ruta Pompeu Fabra a Gràcia, de 16 a 18 h, des de la plaça 
Sanllehy als Jardinets de Gràcia. Les nscripcions es poden fer a gracia@cpnl.cat.
Dijous 2 d’octubre a la biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps, 20-22), a les 19 h

Divendres 28 de setembre
Termini per participar al Cling, festival 
de microteatre d’humor a Gràcia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192) 

Dissabte 29 de setembre
Segones jornades de refl exió sobre 
l’educació al barri del Coll. Organitza: 
Taula Comunitària del Coll.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a par-
tir de les 10 h

Dilluns 1 d’octubre
Classes de salsa.
Ateneu LA Torna (Sant Pere Martir, 37), 
a les 20 h (nivell bàsic( i a les 21 h (nivell 
intermedi) 

Inici de les classes d’anglès a l’Ateneu. 
Cada dilluns, Curs mitjà.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 20.30 h

Dimarts 2 d’octubre
Concert: Octubre. Cançons per la lliber-
tat.
Lluïsos Teatre (Pl. Nord, 7-10), a les 20.30 h

Dimecres 3 d’octubre
Taller de reparació “el nostre ordinador 
portàtil”.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18.30 h

Dijous 4 d’octubre
Cursos regulars de dansa a tragantDan-
sa. Inscripcions obertes.
tragantBarcelona (Reig i Bonet, 23, bai-
xos)

Recomanem
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Silvia Manzanera

El festival de narració oral 
de Barcelona, que tindrà 
lloc del 15 al 20 d’octubre a 
diferents espais de la ciutat, 
pren especial rellevància a 

Gràcia, que enguany suma la Casa 
dels Contes, i consolida Ruqueria 
Querubí i el seu projecte Dit i Dit, 
l’Ateneu amb la nova proposta del 
cicle Veus al Roig (vegeu l’Inde-
pendent 723) i la biblioteca Vila de 
Gràcia, centre d’interès de la nar-
ració oral sorgit precisament del 
Munt de Mots ara fa sis anys. “És 
un eix fonamental el que formen 
aquests quatre punts dins del dis-
tricte”, assenyala Rubén Martínez, 
director del festival, “i la idea és cre-
ar una xarxa de col·laboració per-
què la narració oral tingui presèn-
cia tot l’any”.  L’ateneu Rosa de Foc 
també és un dels punts forts, i una 
de les seus locals del festival.

“Expliquem mentides que diuen 
veritats”. Aquest és el lema de la no-
vena edició i tota una declaració 
d’intencions: “en una època marca-
da pel desvergonyiment de les fake 
news  i els deep fak, els narradors 
orals fan el camí contrari”, assegu-
ra Martínez. El cartell manté una 
programació consolidada d’una 
cinquantena de propostes per a pú-
blic infantil i adult que es reparti-

El Munt de Mots 
consolida la narració 
oral a la Vila amb una 
xarxa de seus estable
El festival aposta per l’eix Casa dels Contes, Ateneu 
Roig, Ruqueria Querubí i la biblioteca Vila de 
Gràcia per a una col·laboració durant tot l’any

Imatge de la inauguració de la vuitena edició del festival. Foto: Óscar Ibáñez

ran en més de 30 espais. La inaugu-
ració tindrà lloc a la sala Luz de Gas 
el dilluns 15 d’octubre a les vuit del 
vespre, amb entrada lliure, i comp-
tarà amb les actuacions de Boniface 
Ofogo (Camerun), Carolina Rueda 
(Colòmbia), Eugenia Manzanera 
(Castella i Lleó), Paula Carballeira 
(Galícia),  Rebecca Lemaire 
(Bèlgica), Sherezade Bardagí 
(Catalunya), Victoria Siedlecki 
(Argentina). L’Associació Munt de 
Paraules, organitzadora del fes-
tival, invita el públic a donar me-
dicaments que seran enviats a 
Veneçuela, a través d’una ONG. La 
taquilla inversa d’aquest especta-
cle servirà per poder assumir el 
cost de l’enviament. L’aspecte soli-
dari es repeteix any rere any amb la 
marató dels contes, que enguany se 
celebra a la biblioteca del Clot, i que 
serveix per recollir aliments que les 
famílies aporten a mode d’entrada.

Des de la primera edició del 
Munt de Mots es programa la ses-
sió Cuentae Linguae, on els narra-
dors convidats expliquen els seus 
contes en la llengua del país del 
qual provenen; enguany se senti-
ran contes en anglès, francès, ro-
manès o alemany. La col·laboració 
amb festivals de narració oral d’al-
tres països continua sent aposta de 
l’associació, tot i que els “llaços més 
estrets” es mantenen amb el festi-
val d’Estrasburg .•

Tallers i conferències al Centre 
d’Interès. A la biblioteca Vila 
de Gràcia s’oferiran quatre 
conferències, que van des de la 
memòria com a font creadora 
fi ns a l’animació d’objectes en la 
narració oral. Dissabte 20 d’octubre 
es farà el taller Activitats lúdiques 
per a la construcció de ciutadania, 
a càrrec de la reconeguda 
especialista Linsabel Noguera.

Breus

Masterclass de 
manipulació amb 
Nikolai Striebel 
al Màgicus

El Festival Màgicus 
organitzat per Lluïsos 
acollirà entre el 5 i 
7 d’octubre a mags 
professionals i amateurs 
d’arreu del món. El dia 1 
d’octubre l’Eix Comercial 
de Gràcia es despertarà 
lluint els conills decorats, 
símbol del festival. El 
divendres dia 5, els 
joves mags hauran de 
demostrar les seves 
habilitats al Concurs de 
Joves Mags, assessorats 
per Enric Magoo, i 
competiran a la gran gala 
de dissabte. I diumenge es 
farà la jornada formativa 
al Taller de Mags amb 
una Masterclass amb 
Nikolai Striebel, vingut 
d’Alemanya.

Un musical sobre 
el ‘bullying’ obre 
la temporada 
del Jove Regina
El proper 1 d’octubre 
el Jove Teatre Regina 
compleix 30 anys dedicat 
a la producció i exhibició 
d’espectacles per a infants i 
joves, i aprofi ta l’ocasió per 
inaugurar la temporada 
familiar amb l’estrena d’un 
musical social que parla del 
bullying i l’amistat, Ningú és 
un zombi, un al·legat contra 
la intolerància.

S.M.

Porta4 inaugura nou espai. El 
proper dia 27 de setembre i des-
prés de 12 anys del naixement 

del projecte i 9 de l’arribada a la 
Vila al local del carrer Esglèsia, la 
sala i escola de teatre es trasllada al 
número 18 de carrer Martí. El nou 
local està format per 3 sales, came-
rinos, zona de descans i les ofi cines. 
Segons els responsables de la sala, 
el canvi representa un “salt quanti-
tatiu i qualitatiu que s’adapta a les 
necessitats i inquieuds” del projec-
te. D’aquesta manera s’aprofundirà 
en una nova línia de treball que ja 
es va obrir la temporada del 2017 
amb la producció En alquiler, un 
acostament a les temàtiques soci-
als  des d’un punt de vista antropo-
lògic i crític.• ‘Aquest sol, hi és per a tots?’, a la mostra de teatre breu de Porta4. Foto: Cedida

La sala Porta 4 
es trasllada al 
carrer Martí 
Després de nous anys al local del 
carrer Església, la sala de teatre enceta 
nova temporada i nova etapa amb 
més projectes i creacions, i passa 
d’una a tres sales en el nou espai
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Joan Millaret 

P el·lícula inaugural del Festival de Cannes, Todos lo 
saben és el primer fi lm rodat en castellà pel cine-
asta iranià d’abast internacional Asghar Farhadi, 

oscaritzat doblement per Nader y Simin, una sepa-
ración (2011) i El viajante (2016). Aquest fi lm, en el 
qual estava involucrat en primer moment Almodóvar 
com a productor, està interpretat per Penélope Cruz 
i Javier Bardem, parella artística i parella en la vida 
real, forjats en diferents projectes des d’un prime-
renc i revulsiu fi lm del malaguanyat Bigas Luna, 
Jamón, jamón (1992), fi ns a la recent i desengelada 
aventura internacional del madrileny Fernando León 
de Aranoa, Loving Pablo (2017). 

Novament Farhadi es reivindica sota un format 
de thriller melodramàtic quan Laura (Penélope 
Cruz), es trasllada sense el marit, Alejandro (Ricardo 
Darín), i amb la seva fi lla des d’Argentina al seu po-
ble natal d’Espanya per participar en el casament 

de la seva germa-
na (Inma Cuesta), 
però la festa i la 
gresca es tenyi-
rà de dolor i pati-
ment pel segrest 
de la seva fi lla ado-
lescent. Enmig 
d’aquest escena-
ri crispat, fets del 

passat com la venda d’uns terrenys a baix preu i la 
qüestió de la seva propietat faran emergir a la super-
fície diferències, enemistats i recels mai enterrats.

        El director iranià ja havia rodat a França un fi lm 
semblant amb un títol ben indicatiu sobre la remor 
de fons que acaba sotragant-ho tot, El pasado (2013). 
I aquí el melodrama psicològic sorgit del brogit pre-
tèrit i del caos actual es farà matèric gràcies a la pre-
sència de la terra i del paisatge humà, indissimulat 
homenatge ibèric de Farhadi. Però també es subrat-
lla exemplarment aquesta fi sicitat en l’espai domès-
tic gràcies a una posada en escena treballada que re-
marca espais atapeïts, atmosferes denses, i contorns 
irregulars i laberíntics. 

Però quan el melodrama es desborda i s’estripa 
mentre es burxa en les ferides profundes no tanca-
des, aleshores la temperatura dramàtica s’estanca. 
D’una banda, una Penélope Cruz permanentment 
trencada, al llindar de l’exasperació i, de l’altre, un 
Javier Bardem, en el paper del seu ex-nóvio, insufi -
cient en els moments claus per encomanar tota la 
torbació interior quan s’ha de moure dins d’una ges-
tualitat de la contenció. I enmig d’aquest extens i ru-
tilant repartiment sobresurt de forma natural una 
nova interpretació d’alçada d’Eduard Fernández.•

Les sotragades del passat

crítica de 
cine

Enmig de l’extens 
repartiment 
sobresurt l’Eduard 
Fernández

Arrenca el LEM 2018, 
reivindicat com a festival 
de música “normal”
“La nostra proposta no permet una aproximació superfi cial”, 
ha explicat Víctor Nubla durant la inauguració aquest dijous

S. M.

El pacte assolit i refor-
çat any rere any amb les 
administracions públi-
ques ha estat la peça clau 
que ha permès consoli-

dar, després de 23 anys, l’Encon-
tre Internacional de Músiques 
Experimentals de Gràcia – 
Barcelona. Així ho han volgut dei-
xar clar aquest dijous els respo-
sables de Gràcia Territori Sonor, 
entitat impulsora del LEM, du-
rant l’acte d’inauguració de l’edi-
ció d’enguany. “Davant de la gran 
uniformitat cultural actual, apos-
tar o intentar animar una escena 
que sempre parteix d’un micro-
cosmos de creació d’una ciutat re-
quereix d’un pacte amb la insti-
tució pública”, ha explicat Víctor 

vestigació i cerca de propostes i 
artistes que es donaran a conèixer 
durant un mes, fi ns al 27 d’octu-
bre. “El LEM no permet una apro-
ximació superfi cial. Sí, s’ha de te-
nir curiositat i venir a escoltar el 
concert”, ha afegit Nubla. 

El cartell d’enguany ofereix 
una vintena d’actuacions (cinc 
menys que l’any passat, per raons 
econòmiques) i “preus populars”, 
recorda Víctor Granados.•

Nubla a la presentació del LEM 
aquest dijous als cinemes Texes. 
Majoritàriament gracienc (cinc 
dels nou espais del festival es-
tan ubicats al districte), el LEM 
es posiciona com una proposta 
que programa música “normal”, 
fet que “ens dóna un respir en-
ter tants i tants festivals al nos-
tre territori que programen co-
ses estranyes”, segons han deixat 
escrit l’equip de GTS. Aquest dis-
tanciament amb altres propostes 
musicals de la ciutat, més em-
marcades en “lògiques de mer-
cat internacional” i que no tenen 
“una dimensió local”, tal i com ha 
afi rmat Daniel Granados, direc-
tor del programa Cultura Viva de 
l’Ajuntament de Barcelona, situ-
en al LEM com un festival arrelat 
al territori, que obre portes, que 
treballa durant tot l’any en la in-

Sergi Sirvent, amb els seus Trumpet Aff airs, banda inaugural del LEM 2018. Foto: Cedida

El cartell d’enguany 
ofereix una vintena 
d’actuacions, 
cinc menys que 
l’any passat

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Johnny English: De nuevo en 

acción. 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15.
• El escándalo Ted Kennedy. 

16.10. 22.00. 20.00.
• Yucatán. 19.10 i 22.05.
• Los increíbles 2. 16.00 i 19.00.
• Enamorado de mi mujer. 16.00, 

18.00 i 22.20.
• Searching. 15.50, 18.00, 20.10 i 

22.25.
• Todos lo saben. 16.10, 19.05 i 

22.00.
• La monja. 16.00, 18.05, 20.15 i 

22.25.
• Book club. Dv, dl, dm, dc i dj, 

15.55, 18.05 i 20.15. Ds i dg, 18.05 
i 20.15.

• Los futbolísimos. Ds i dg, 15.50.
• Predator. 22.25.
• El reino. 16.10, 19.05 i 22.00.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Testigo de otro mundo. Dc i dj, 

20.00.
• Oreina. Dv i dg, 20.00. Dl, 16.00 

i 20.00. Ds, dm i dc, 16.00. Dv, 
17.00 i 20.00. Ds i dc, 17.45 i 
22.00. Dg, 18.00. Dl, dm i dj, 
17.45.

• El reverendo. Dv, 16.00. Ds i dg, 
20.00.  Dl i dm, 16.00 i 20.00. Dc 
i dj, 16.00. Dv, ds, dc i dj, 18.00 i 
22.00. Dg, dl i dm, 18.00.

• Matar a Dios. Dv i dc, 17.00. Ds, 
17.00 i 22.00. Dg, 16.00 i 20.00. 
Dl i dm, 16.00 i 20.30. Dj, 16.00.

• La aparición. Dl i dm, 17.45.
• Charlas Talks (espectacle en di-

recte). Dv, 21.30.
• Los Hugonotes (òpera en direc-

te)- Dj, 18.00.
• Els cinc i la vall dels dinosaures. 

Ds, 16.00.
• Diana. Dj, 22.00.
• Mary y la fl or de la bruja. Dg, 

16.00.

• Tipitips. Ds i dg, 16.00.
• Cuenta atrás en el río Xingú V. 

Dg, 17.00.
• Los años azules (Latcinema). 

Dv, 20.00.
• Jonas Kaufmann bajo las estre-

llas. Dm, 19.30.
• La viuda alegre (ballet). Dc, 

20.00.
• Eugeni (el documental del 

mes). Dj, 19.30. 
• Bomba (Casa Asia). Ds, 20.00.

Cinemes Texas. Bailèn, 205. 
933487748 [www.cinemestexas.
cat]
• Homenatge a Harry Dean 

Stanton: Lucky. 16.00, 18.00 i 
20.00.

• Una raó brillant. 22.00.
• Miss Dalí. 18.00 i 21.30.
• Especial Cédric Klapisch: La 

nostra vida a la Borgonya. 15.50 
(excepte ds i dg).

• Texas nanos: El bosc de 
Haquivaqui. Ds i dg, 16.00.

• The Party. 16.00, 18.00 i 20.00.
• Especial Cédrik Klapisch: Nova 

vida a Nova York. 22.00.
• Marguerite Duras. Paris 1944. 

15.50 i 18.00. 
• En/femme. 20.15.
• Especial Cédric Klapisch: Paris. 

22.10.
 
Verdi. Verdi, 32. 
• La novia del desierto. 16.00.
• El reino. 16.00, 17.30, 19.55 i 

22.20.
• Les distàncies. 16.00, 18.25, 

20.20 i 22.30.
• Todos lo saben. 16.00, 17.55, 

20.10 i 22.15.
• El viaje de Nisha. 22.20.
• Revenge. 22.20.
• Caras y lugares. 18.25.
• El escándalo Ted Kennedy. 

16.00. 18.00, 20.05, 22.05. 18.00 
i 22.15.

• Gritos y susurros. Dj, 20,15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• La revolución silenciosa. 20.00.
• El Papa Francisco - Un hombre 

de palabra. 16.00, 18.00, 20.00 
i 22.00.

• El capitán. 16.00, 18.10, 20.20 i 
22.30.

• La aparición. 16.00.
• Un océano entre nosotros. 

20.15.
• Mamma mia! Una y otra vez. 

22.25.
• El reino. 11.30.
• Todos lo saben. 11.30.
• El escándalo Ted Kenney. 11.30.
• Los increíbles 2. 22.05. Ds i dg, 

17.40.
• Quines bestioles. 16.00.
• Vaya bichos. Dv, dl, dm, dc i dj, 

18.30. Ds i dg, 11.30 i 18.30.
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Ricard ValentíPlaça Raspall

Gent valenta, gent 
imprescindible 

Hi hem tornat. Un any més i ja van cinc. Viatjar a 
Polònia a fi nals de juliol, concretament a Cracòvia 
i visitar el camp de concentració d’Auschwitz, on 
va tenir lloc per part de l’Alemanya nazi l’extermi-
ni de totes les persones gitanes que hi havien allà 

preses el 2 d’agost de 1944, es fa necessari. Tenim l’obliga-
ció de no oblidar el nostre passat, la nostra història, els hi 
devem a les generacions futures. Els col•lectius gitanos de 
Gràcia ens hem tornat a sumar a la iniciativa de la Xarxa 
Internacional de Joves Gitanos ternYpe i ens hem trobat de 
nou a la ciutat polonesa aquest estiu, juntament amb altres 
associacions i entitats gitanes d’Europa, sobretot de països 
de l’Europa de l’Est, on hem compartit uns dies de coneixe-
ment i intercanvi amb antropòlegs, historiadors, profes-
sors d’universitat interessats per la història i cultura gita-
nes. Allotjats en un hotel de Cracòvia, tots els participants 
assistim a diferents seminaris segons els nostres interes-
sos: periodisme, antigitanisme, educació... També hi ha 
workshops amb supervivents, on ens expliquen de viva veu 
les seves experiències.

L’1 d’agost anem fi ns al museu d’Auschwitz, on ens fan la 
visita guiada pel camp d’extermini, i es fan una sèrie d’ac-
tes. El dia 2, però, és el el més signifi catiu per a nosaltres, 
perquè recordem la nit en què van assassinar tots els gita-
nos que hi havien al camp de concentració ara fa 74 anys.  
En aquest acte hi som tots: els participants a l’event, els 

polítics, diplomàtics, persones d’arreu que no volen obli-
dar els horrors de la Història; al barracó número 13 de 
Birkenau fem una ofrena fl oral.

Amb l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia hem partici-
pat d’aquesta experiència des de fa cinc anys, tot i que l’es-
deveniment es va crear uns anys abans. Sens dubte, per a 
mi hi ha tres moments claus: Auschwitz, Birkenau i super-
vivents. I un dels més destacats, clarament, la trobada amb 
els supervivents, amb la gent valenta que t’explica com van 
viure tot l’horror de la guerra, la persecució, la tortura, 
la mort. De supervivents n’hi ha molt poquets. En aque-
lla època eren nens, o sigui que ja estan grans. La trobada, 
l’homenatge amb ells, les converses, recollir el seu testimo-
ni, tot això resulta molt emotiu per a ells i per a nosaltres. 
La resta, els seminaris, la visita a la ciutat, la convivència 
amb altres persones i les trobades amb els col•lectius for-
men part del viatge i de l’experiència però res és compara-
ble amb la possibilitat de conèixer i parlar amb els supervi-
vents. Ells són els protagonistes. Enguany m’he trobat amb 
la Rita Prigmore, gitana supervivent; quan era només una 
nena la germana bessona va morir però ella es va salvar. O 
la Cristina, gitana polonesa, única supervivent de la seva 
família, juntament amb la seva àvia; la gestapo va entrar a 
casa seva i els va matar a tots. O Raimon, francès de 93 anys 
que va passar per quatre camps de concentració. Va sobre-
viure per la seva valentia.•

Parades a la plaça de la Vila pel Dia del poble gitano, una ocasió per recordar la seva història i cultura. Foto: Arxiu.

La torratxa

A la plaça 
del Raspall 
Pere Martí  

Ja ha arribat a Barcelona el ciutadà 
francoespanyol que vol ser alcalde 
de la ciutat. Arriba de París, la ciu-

tat de la llum, d’on ha fugit perquè allà 
no el volen. S’ha quedat a les fosques. Es 
diu Manuel Valls, fi ll d’un pintor d’Horta, 
però s’ha instal·lat en un pis a l’Eixample, 
al carrer París, potser per que l’enyoran-
ça se li faci més suportable.

El seu aterratge ha estat suau, per no 
aixecar sospites, però al segle XXI con-
sultant Google ho saps tot. Quan era 
ministre de l’Interior, va expulsar una 
nena de quinze anys de França per ser 
gitana i va convidar tota la comunitat gi-

tana francesa ‘a tornar als seus països’. 
Els que li porten la campanya electoral 
estan intentant esborrar aquest passat, 
però a internet hi és tot. El passat ja no 
es pot esborrar, per ningú.

Tard o d’hora voldrà fer campanya 
a la Vila de Gràcia, quan descobreixi 
on és. Però no crec que tingui la barra 
d’anar a la Plaça del Raspall, una de les 
més boniques de la vila, o la del Poble 
Romaní, just al costat. És un cínic i pot-
ser es pensa que no tenim memòria. 
Però a Gràcia no oblidem, i els gitanos 
crec que tampoc. 

En aquesta Vila sempre s’ha lluitat 
contra el feixisme, contra l’autoritaris-
me i contra la intolerància. Gràcia és 
una illa de llibertat, de tolerància, de 
convivència, que no volem que ningú 
ens la faci malbé. Per tant, es pot estal-
viar l’esforç i millor que vagi al Círculo 
Eqüestre, on el rebran amb els braços 
oberts, les butxaques plenes i els estó-
macs agraïts.•

Manuel Valls és un cínic 
i potser es pensa que no 
tenim memòria; però 
a Gràcia no oblidem

de Gràciade Gràcia


