
El Park Güell estrenarà bus 
llançadora a l’estiu i estudia 
set opcions antitaxi al barri  
L’Ajuntament creu que el 50% dels visitants de pagament utilitzaran el 
servei, que s’inclourà en un tíquet d’accés més car que ara, 10 euros

Albert Balanzà

La represa del debat sobre la mobilitat a l’entorn del 
Park Güell, que es va activar a l’estiu amb l’accep-
tació de l’Ajuntament per primera vegada a vetar 
l’accés dels taxis al carrer Olot (vegeu núm. 719), 
s’ha concretat aquesta setmana en una segona reu-

nió amb veïns, comerciants i comunitats escolars afecta-
des en la qual s’ha pactat ja la posada en marxa d’un bus 
llançadora el pròxim estiu i l’aprofundiment de l’estudi de 
fi ns a set opcions de veto a l’entrada dels taxis en aquesta 
zona del barri de la Salut.

La taula de mobilitat del Pla Estratègic del Park Güell, 
reunida dimecres a Casa Jaqués, va aprovar l’activació 
“abans de l’estiu”, segons va anunciar en roda de premsa 
el regidor de Gràcia, Eloi Badia, d’un bus llançadora que 
unirà la plaça Alfons X i l’entrada del recinte per la carrete-
ra del Carmel i que tindrà com a primera conseqüència la 

descongestió d’usos veïnals de bus i metro. Arribar al Park 
Güell en el bus 24, per exemple, deixarà de ser un xollo, ja 
que també s’eliminaran les parades més properes a l’en-
trada del Carmel. La pujada del bus llançadora pel carrer 
Praga també repercutirà en l’actual bus turístic vermell, 
que no canviarà parades però sí recorregut. “Calculem que 
més del 50% dels tres milions de visitants de pagament fa-
ran servir la llançadora”, va assegurar Badia. El preu del 
tíquet al Park Güell pujarà de 7,5/8,5 euros a 10 euros, i 
inclourà la llançadora. 

La part no publicitada de la reunió de mobilitat, el viu 
debat sobre la pacifi cació del barri sense taxis, va ajornar 
una proposta tancada defi nitiva almenys fi ns al desembre 
en un moment que hi ha fi ns a set opcions sobre la taula. 
Els veïns, que n’han aportat les quatre més restrictives, s’in-
clinen per dues opcions que passen per tancar l’accés amb 
pilones a partir del carrer Sant Cugat i retornar al recorre-
gut històric de Larrard de pujada i Molist de baixada, això 
sí, sense arribar ni a Olot ni a Mercedes. Pàgina 3 El bus turístic a Mare de Déu de Montserrat amb Praga. Foto: A. V.
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2 Política
Oposició i places pacten 
forçar a fi nals d’octubre 
un ple extraordinari
Sancions a l’incivisme, reducció d’hores de les terrasses i 
sumar els partits a les taules ciutadanes, primers acords

‘Consum 
responsable per 
la República’, a 
plaça de la Vila
El CDR i l’ANC de Gràcia 
han programat aquest 
dissabte una jornada de 
consum responsable en 
la qual hi haurà tallers 
informatius d’empreses 
com CatGas, Fiare, Som 
Energia o Som Mobilitat 
durant tot el matí. A les 11 
també es farà una xerrada 
amb l’activista Arcadi 
Oliveres i membres del 
Cercle Català de Negocis i 
d’Opcions.

Ardanuy llança 
BCN+, Fem-ho! per 
a les primàries de 
la llista Graupera

El president del districte 
i regidor no adscrit 
a Barcelona, Gerard 
Ardanuy (Demòcrates), 
ha presentat dijous la 
campanya BCN+, Fem-ho! 
amb la qual desplegarà la 
proposta per liderar una 
llista sobiranista en el 
procés que ha impulsat el 
periodista Jordi Graupera. 
Ardanuy, a la Violeta 
amb una cinquantena de 
persones, ha subratllat 
que “aquestes primàries, 
construint de baix a dalt, 
són la millor oportunitat 
per demostrar que l’inde-
pendentisme està preparat 
per governar Barcelona”. 

Breus

Albert Balanzà

Hi va haver un ple extra-
ordinari sobre recalen-
darització d’inversions 
el passat 20 de setem-
bre i a fi nals d’octubre, 

amb tota probabilitat, n’hi hau-
rà un altre, en aquest cas sobre la 
tensió no resolta a les places del 
nucli històric de Gràcia. Aquest és 
l’escenari en el qual hi han coin-
cidit aquest dimarts en una gran 
taula els grups municipals de 
PDeCAT, ERC, PP, PSC i C’s, en clar 
escalfament preelectoral, amb re-

presentants de les places del Sol, 
Virreina, Diamant i Nord, després 
que aquests últims ja arrenques-
sin aquest setembre amb la idea de 
coordinar les seves lluites diverses 
contra el soroll, l’incivisme o la pe-
tita delinqüència.

No ha estat una trobada de sim-
biosi perquè els representants de 
les places s’han esforçat a recordar 
als partits que “anys enrere mana-
ven alguns de vostès”, tal com va 
apuntar un dels tres representants 
de la plaça de la Virreina. Però el 
conseller del PDeCAT, Esteve Suñé, 
va apuntar la idea del ple extraor-
dinari com una oportunitat per 

“obrir una via de diàleg” entre to-
tes les parts. Uns i altres van ad-
metre l’absència de contacte en les 
taules ciutadanes on els partits no 
hi poden entrar.

La proposta de ple extraordina-
ri tirarà endavant en el ple de di-

mecres que ve, 10 d’octubre, quan 
prosperi la declaració institucional 
sobre l’estat de degradació de les pla-
ces de Gràcia, que demana una “in-
tervenció immediata de contenció” 
i a la qual s’hi incorporaran les ide-
es veïnals d’augmentar les sancions 
a les conductes incíviques -actual-
ment testimonials-, una proposta 
extensiva de reducció d’hores de les 
terrasses més enllà de la idea plan-
tejada a Sol i pendent d’aplicació i 
l’entrada dels partits a les taules.

Les tres representants de plaça 
del Sol van subscriure la idea de la 
declaració segons la qual “el bar-
ri s’està degradant” per un nego-
ci focalitzat en el consum d’alco-
hol, sobretot en la seva zona, i la 
tebior administrativa en la volun-
tat d’atraure a un públic diferent. 
“L’àrea de jocs ha donat resultats, 
almenys de dia, això sí”, han apun-
tat en relació a les últimes mesu-
res adoptades a través de la taula 
ciutadana específi ca.

Els dos representants de la pla-
ça del Nord, on en els últims me-
sos s’ha desplaçat la problemàti-
ca, han admès que han estrenat 
la taula ciutadana amb un medi-
ador però que encara no obtenen 
resultats “d’un govern que hauria 
d’exercir la proximitat”. 

Els tres repreentants de Vir rei-
na han apuntat la necessitat de la 
unitat d’acció i ha argumentat que 
les taules ciutadanes es convoquen 
per separat “perquè ens volen se-
parats” i els dos representants de 
Diamant han recordat que, tot i ser 
una plaça habitualment tranquil-
la, arrosseguen problemes de so-
roll i incivisme des del 2003.•

Oposició i veïns de les places confl ictives, dilluns en un moment de la reunió al Districte Foto: Albert Balanzà

Una declaració 
al ple demanarà 
una “intervenció 
immediata”

El quiosc okupat 
celebra quatre 
anys amb Títeres 
desde abajo 
La distribuïdora La Polilla, 
amb seu cada diumenge 
a Revolució, celebra 
diumenge el seu quart 
aniversari amb actuacions 
com, per exemple, la del 
grup Tïteres desde abajo, 
absolts pel polèmic cartell 
‘Gora Alka Eta’ d’una de 
les seves obres. També hi 
haurà música en llengua 
de signes amb Cris Blasco 
i Pat Sol i PD amb Clara 
Musical Sisters. 

la mitgera de la plaça de les Dones 
del 36. L’Ajuntament va anunciar 
aquesta passada Festa Major la tria 
del disseny de la miliciana Marina 
Ginestà, una de les propostes des-
cartades en la consulta veïnal que 
es va fer el maig de 2017, després 
que la idea guanyadora no tingués 
pressupost i es rebutgés una sego-
na refosa amb grafi ts. ERC insta a 
fer la consulta amb la precisió que 
“qualsevol opció preseleccionada 

sigui aplicable”. El PDeCAT, per la 
seva banda, en commemoració 
dels fets del passat 1 d’octubre, 
ha presentat un prec que insta el 
Districte a col·locar una placa a la 
plaça de la Vila, “centre polític del 
Districte”, en record d’aquella jor-
nada a Gràcia. 

Vallcarca també tornarà a cen-
trar una part del debat amb una 
proposició també del PDeCAT 
perquè es constitueixi una taula 

ERC demanarà al ple una nova consulta 
per la mitgera de Dones del 36
El grup Demòcrata presenta un prec perquè es col·loqui 
una placa commemorativa de l’1-O a la plaça de la Vila

A.B.

La participació popular centra-
rà dimecres que ve (18.30 h) 
bona part de la segona part del 

ple del districte, allà on els grups 
municipals presenten les seves ini-
ciatives, entre les quals destaquen 
per la seva capacitat polèmica la 
proposta d’ERC de demanar una 
nova consulta sobre el disseny de 

La mitgera de Dones del 36 Foto: A. V,

de debat per a la Rambla Verda, 
mentrte que Ciutadans vol que 
s’aprovi en el ple el dipòsit pluvi-
al que s’ha d’ubicar precisament 
a la Rambla Verda.•
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El Park Güell acotarà l’accés 
dels turistes amb transport 
públic amb un bus llançadora  
El debat sobre el veto als taxis, amb set opcions sobre la taula, s’inclina 
cap a dues de les propostes més restrictives que han proposat els veïns   

Albert Balanzà

La taula de mobilitat del Pla 
Estratègic del Park Güell, ac-
tivada el juliol passat nou me-
sos després d’haver-se pre-
sentat el pla i haver-se fet un 

primer procés participatiu amb 196 
propostes fi nals, ha entrat aquesta 
setmana en la fase esperada de pre-
sa de decisions. I la primera mesu-
ra, acceptada gairebé per unanimi-
tat a la reunió celebrada dimecres a 
Casa Jaqués per Ajuntament, veïns, 
comerciants i comunitat escolar, ha 
estat la creació d’un bus llançadora 
entre la plaça Alfons X i l’entrada al 
recinte per la carretera del Carmel. 
Només els comerços de Travessera 

de l’entrada a 10 euros. Ara els visi-
tants paguen 7,5 euros per l’entra-
da online i 8,5 pel tiquet a taquilla. 
El 2017 el preu va pujar mig euro.

Dimecres a Casa Jaqués, en tot 
cas, també va haver-hi temps per 
completar el debat obert sobre el 
veto als taxis al barri, que el juli-
ol passat va ser assumit per l’Ajun-
tament després d’anys i panys de 

Opció 4 de pacifi cació: pilona a Sant Cugat/Pare Alegre i minirotonda de retorn Imatge: Cedida Opció 7 de pacifi cació: pilona a Larrard/Sant Cugat i canvis de direcció Imatge: Cedida

van expressar algun dubte, segons 
fonts presents.

El nou bus només acceptarà visi-
tants del Park Güell que ja tinguin 
l’entrada i serà gratuït per als veïns 
amb targeta de pas al recinte i vi-
sitants adherits al registre Gaudir 
+. “Calculem que més del 50% dels 
tres milions de visitants de paga-
ment faran servir la llançadora”, 

va assegurar Badia. L’objectiu és 
clar per part de l’Ajuntament: redu-
ir l’accés al recinte de turistes que 
ho fan amb transport públic, i que 
col·lapsen habitualment sobretot el 
bus 24. Fins i tot s’eliminaran refe-
rències de direcció al Park Güell i 
les parades de bus més properes a 
l’entrada de Carmel es desmunta-
ran. Encara un element més: quan 
entri en funcionament el servei de 
llançadora, que pujarà pel carrer 
Praga i baixarà per Sardenya, el bus 
turístic vermell canviarà el recorre-
gut, això sí, sense tocar les parades.

L’impacte del nou servei, integrat 
en el tiquet d’accés al recinte i te-
nint en compte que l’Ajuntament 
deixarà de vendre a taquilla per 
fer-ho tot online, serà l’encariment 

canvis de lloc de parades i canvis 
de sentits de circulació.

A les propostes de Mobilitat, 
que al juliol plantejaven pacifi car 
el carrer Olot i limitar els taxis al 
carrer Mercedes (segona corona) o 
a Rambla Mercedes (tercera coro-
na) s’hi han afegit ara les propostes 
veïnals. Ja hi ha set dibuixos sobre 
la taula: un tercer de l’Ajuntament, 
tancant el perímetre a Molist amb 
Mare de Déu de la Salut, i quatre 
dels veïns, amb dues de preferides:  
la número quatre, amb una pilona 
a Pare Alegre/Sant Cugat i una mi-
nirotonda que expulsi el trànsit, i la 
número set, amb pilona a Larrard/
Sant Cugat i recuperant antics sen-
tits de direcció. Els veïns no volen 
cap parada de taxis. •

Jerarquia viària Opcio 4 

Opcio 2 AVV 

Jerarquia viària Opcio 7 

Opcio 3B AVV 

Badia creu que el 
50% de visitants 
utilitzaran el nou 
bus i buidaran el 24 

L’Ajuntament 
aprofi ta per pujar 
el preu de la zona 
monumental a 10 €

Carrers peatonals
Carrers amb trànsit veïnal
Carrers amb trànsit forà
Control d’accés
Canvis de sentit de circulació

carrer Larrard

av. Santuari

carrer Sant Cugat

carrer Olot

carrer Mare de Déu de la Salut

carrer Marianao
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Albert Balanzà

Gràcia estrenarà gaire-
bé a la ratlla del fi nal de 
mandat el nou Ateneu 
de Fabricació que tants 
terminis anunciats ha 

superat i que ara sí que de debò 
s’està arranjant internament en 
plena recta fi nal en una nau del 
carrer Perill número 8. Les obres, 
que van començar l’any passat, 
el 27 de novembre, estan a punt 
d’acabar-se el mes que ve, segons 
fonts municipals, i al desembre 
entrarà el mobiliari i la maquinà-
ria dels projectes que s’hi faran.

L’Ateneu de Fabricació de Gràcia, 
que s’integra en una xarxa de ciu-
tat on ja hi ha actius els ateneus 
de les Corts, Ciutat Meridiana i la 
Fàbrica del Sol a la Barceloneta, 
abordarà com a últim tràmit el 
concurs de gestió que estan aca-
bant de defi nir els tècnics munici-
pals i centrarà la seva activitat en 
projectes de recuperació d’eines, 
materials i processos artesanals, a 
més del foment de la sostenibilitat 
a través del reciclatge. En aquest 
àmbit hi entraran des dels arte-
sans de la Vila fi ns als festers de 
Festa Major.

L’Ateneu de Fabricació és un 
dels elements ja consolidats del 
pla d’equipaments 2019-2025 que 
dimecres que ve aprovarà el ple en 
una mesura de govern que en els 
últims anys ha reivindicat sobretot 
ERC i que ha calat en la sensibilitat 
tant  del Districte governat per CiU 
(2011-2015) com de l’actual de BCN 
En Comú. Però no és fi ns ara que 
s’ha concretat un pla que ja es va 
presentar en el ple de juliol passat 
(vegeu número 718), amb un re-

L’Ateneu de Fabricació 
enllesteix la nau de Perill i 
prepara el concurs de gestió   
El ple aprovarà el pla d’equipaments amb tres escoles bressol, una escola de música, l’estrena 
dels cicles formatius, una residència de gent gran i un centre esportiu com a prioritats 2019-25

coneixement als 270 equipaments 
existents als cinc barris del dis-
tricte, on hi ha 11 àmbits d’actua-
ció entre els quals destaquen l’edu-
cació (77 equipaments), l’atenció 
i inclusió social (50), els cicles de 
vida (41), la cultura (28), els es-
ports (24) i la salut (22). Tal com 
es va defi nir en les prioritats de go-
vern, el pla s’aprovarà remarcant 
la necessitat de tres escoles bres-
sol, una escola de música, un ins-
titut al nucli històric (a més del de 
Vallcarca, l’estrena dels cicles for-
matius en els nous i actuals insti-
tuts, un centre esportiu i sobretot 
més residències per a gent gran.•

Lluïsos convoca 
eleccions i tanca 
l’etapa Hosta a 
la presidència

L’aula d’extensió 
universitària 
arrenca amb la 
Revolució russa 

L luïsos de Gràcia, l’entitat 
històrica de la plaça del 
Nord, amb un miler de so-

cis i fundada l’any 1855, ha co-
mençat a preparar el procés 
electoral que desembocarà en 
l’elecció d’una nova junta en 
l’assemblea de socis del 27 de 
novembre i en el qual desta-
cat sobretot el relleu del que 
ha estat en els últims vuit anys 
el seu president, Oriol Hosta. 
L’encara president tanca així 
una etapa de vuit anys, el perío-
de màxim de mandat, als quals 
s’hi ha d’afegir dos anys més en 
què va ser vocal. Els reptes de 
futur oberts són la millora de 
la cohesió entre les seccions, la 
promoció dels valors i el senti-
ment de ser de Lluïsos o la pro-
jecció exterior de l’entitat.

La nova temporada 
de l’aula d’extensió 
universitària, amb seu 
a la Violeta (Maspons 
6), arrenca dimarts 
que ve, 9 d’octubre, 
amb la Revolució russa, 
en una conferència a 
càrrec de l’historiador 
Octaví Mallorquí. L’acte 
començarà a les 19 hores.

L’Ateneu de Fabricació, en plena reforma aquesta setmana, amb la façana a mig refer. Foto: A.V.

Breus

A.B.

El pla d’equipaments de Gràcia ha servit per 
aclarir la dimensió de la iniciativa pública i 
privada, que en qüestions d’associacionisme, 
per exemple, sempre ha desprès la sensació 
que la privada o concertada encapçalava 
tots els rànquings. Hi ha 165 equipaments de 
titularitat pública i 105 de titularitat privada.  
Dels públics 60 són de districte i 60 són d’àmbit 
municipal. Dels privats 35 són concertats i 18 
col·laboradors.

60 equipaments de districte, 
60 municipals i 105 privats.   

Silvia Manzanera

D iàleg i respecte. Aquests són 
els principis que inspiren al 
grup de diàleg interreligiós 

de l’Associació Unesco a Gràcia, 
que tot just acaba de fer un any. 
Aquesta primera etapa ha servit 
per fer un reconeixement previ de 
la diversitat espiritual i religiosa del 
districte, que s’ha plasmat en una 

guia -més aviat d’ús intern-, i per 
posar en marxa diferents activitats 
i estratègies comunes que servei-
xin per “normalitzar la presència” 
en el territori d’aquesta realitat i 
diversitat religiosa. “Són més els 
elements que ens uneixen que no 
els que ens separen”, explica Quim 
Cervera, coordinador del grup, qui  
fegeix, “el fons de totes les tradici-
ons és la recerca de la pau”. A més 
del coneixement mutu i l’aprenen-

tatge d’altres creences a partir de 
visites i trobades, el grup busca la 
connexió amb el barri. “La vessant 
religiosa està menyspreada, reduï-
da estrictament a l’àmbit personal, 
però creiem que els nostres valors 
són vàlids i poden aportar molt a 
la societat”, assegura la Margarida, 
dels Lluïsos de Gràcia. 

Aquesta voluntat de comunicar-
se, de mantenir un diàleg perma-
nent “en una societat cada vegada 

El grup de diàleg interreligiós de 
Gràcia revela la diversitat espiritual 
del districte amb una guia
Després d’un any de la seva constitució, el projecte de l’Associació 
Unesco pretén connectar amb els barris amb diferents activitats 

L’església Sant Joan de Gràcia, que ha acollit alguna de les trobades del grup. Foto: A. V.

més diversa”, i alhora projectar-se 
a l’esfera pública, es pretén mate-
rialitzar amb diferents iniciatives, 
com ara l’organització d’un acte 
públic per Nadal, una taula ro-

dona oberta pel febrer durant la 
Setmana Internacional de l’Har-
monia o activitats a les escoles (han 
iniciat els primers contactes amb 
alguns centres del districte).•
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Els Castellers de la Vila 
de Gràcia es desplacen 
aquest diumenge al 
concurs de castells de 
Tarragona amb l’empenta 
de tornar a situar-se en 
els llocs capdavanters 
de les 12 millors colles 
de Catalunya, com ja ho 
van fer el 2014, quan van 
assolir el cinquè lloc amb 
el 3 de 9 amb folre, el 4 
de 9 amb folre i el 3 de 
8 amb agulla. Els de la 
camisa blava han fet una 
crida especial. “És un dia 
molt important per la 
colla i que necessitem una 
ajuda extra a part dels 
nostres efectius habituals”, 
apunten en un comunicat.

Els Castellers, a 
totes entre les 
12 millors colles 
a Tarragona

Breus

Pompeu Fabra, l’intel·lectual 
que jugava a ‘tenis’

Ruta pels llocs fabrians de Gràcia -el Club Tennis la Salut, la plaça Lesseps o 
els Jardinets- per descobrir la relació del mestre amb el lloc on va néixer 

Silvia Manzanera 

El punt de trobada és la 
plaça Sanllehy, tot just 
on arrenca el carrer on 
va néixer Pompeu Fabra 
el 20 de febrer de 1868. I 

el dia és dimarts 3 d’octubre. La 
primera coincidència és més un 
exemple de la ironia de la his-
tòria: Domènec Joan Sanllehy i 
Alrich, alcalde de Barcelona el 
1906 es va oposar a la creació 
d’un institut de cultura i llengua. 
I la plaça amb el seu nom està 
condemnada a conviure amb un 
lloc associat a qui està conside-
rat la fi gura més rellevant de la 
cultura catalana. I segona coin-
cidència, el 3 d’octubre de 1967 
va tenir lloc la primera reunió 
de la comissió organitzadora del 
primer Any Fabra, on van coinci-
dir Jordi Pujol, Frederic Rahola 
o Marta Mata. La Mònica i el 
David, professors de la Rovira 

i Virgili i la UAB, saben que te-
nen un públic expert i entregat, 
i per això eviten les dades més 
populars del mestre, i s’expla-
ien amb les anècdotes més des-
conegudes de Pompeu Fabra, 
sobretot de l’infant Peyu. La re-
lació del mestre amb la Vila és 
curta, comprèn els seus primers 

anys de vida, però la reivindi-
cació com a gracienc il·lustre i 
l’oportunitat per a la Vila de su-
mar-se a l’Any Fabra ha obligat 
al Districte a no quedar-se fora 
de programa. “Hi ha un fet cla-
ríssim, Pompeu Fabra va néixer 
a Gràcia. I ja està”, explica Joan 
Josep Isern, comodí i recurs ha-

bitual dels guies en aquesta ruta 
organitzada pel CNL, que no dei-
xen escapar cap oportunitat per-
què l’escriptor aporti els seus co-
neixements sobre Fabra. Que no 
són pocs.  

El Club de Tennis la Salut tam-
bé és parada obligatòria. “Era un 
esportista, un intel·lectual que 
jugava a tenis”, explica en David. 
Durant la seva estada a Bilbao, 
Fabra es va afi cionar a la pilota 
basca, esport que després va can-
viar pel tennis quan va tornar a 
Catalunya. L’anècdota d’aquesta 
parada: Fabra va incloure la pa-
raula en el diccionari de l’any 32 
amb una sola n, perquè, etimolò-
gicament considerava que prove-
nia de “tenir”. 

I de la Salut a Lesseps, davant 
del monòlit que l’homenatja, ara 
ja en la ubicació defi nitiva. I allà 
recorden la cèlebre frase “cal no 
abandonar mai ni la tasca ni l’es-
perança”, dita per un Pompeu 
Fabra gran i des de l’exili. •

el repor

Fotografi ant el monòlit de Pompeu Fabra, a Lesseps, durant la ruta. Foto: S.M.
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Albert Balanzà

Vallcarca començarà a donar forma aquest gener 
a una de les principals demandes socials sorgides 
de les jornades participatives que es van fer al 

barri el 2017 en el marc de la reforma urbanística del 
pla Vallcarca: l’estrena d’un mercat de pagès quinze-
nal que generi dinàmica de veïnatge, en la línia de la 
prova pilot que Fem Mercat ja ha activat des de l’any 
passat i que aquest dissabte arriba a la quarta edició. 
La notícia, avançada pel magazín Sota El Pont, que 
s’emet a Ràdio Gràcia cada dimecres amb l’impuls 
dels moviments socials de Vallcarca, detalla que el 
mercat quinzenal ja té responsables que hi estan tre-
ballant i que entrarà en funcionament al gener amb 
ubicació a la plaça del metro. El nou mercat engega 
com un projecte paral·lel a Fem Mercat, encara que hi 
ha impulsors de la iniciativa primera que també es-
tan animant el mercat. En tot cas, el mercat suposa la 
consolidació de la iniciativa Fem Mercat i en principi 
es planteja com una oferta d’economia social i solidà-
ria, amb una vintena de parades de productes i oberta 
a l’ampliació de productes de proximitat.•

Vallcarca estrenarà 
mercat de pagès 
quinzenal al gener
La idea neix en paral·lel a Fem 
Mercat, que arriba a la 4a edició

Una de les parades a l’anterior edició del Fem Mercat. Foto: Cedida

Mobilitat debat a Gràcia 
més zones 30 i centres de 
distribució d’última milla  
El procés participatiu planteja restringir totalment el pas de 
vehicles en algunes zones i estudiar una àrea verda per a motos  

Albert Balanzà

Les primeres sessions partici-
patives per a la redacció del 
futur pla de mobilitat 2019-
2024 que està preparant 
l’Ajuntament s’han saldat 

aquest dimecres a l’Espai Jove La 
Fontana amb el llançament a debat 
de propostes que amb tota probabi-
litat s’aplicaran, d’una manera més 
o menys contundent,   en el proper 
mandat, i que passen a Gràcia per 
l’augment de la pacifi cació i per l’es-
trena de centres de distribució d’úl-
tima milla.

En aquesta sessió, en forma de 
tres taules amb exemples d’àmbits 
de mobilitat a Gràcia, Sants i l’Ei-
xample, la taula de Gràcia ha reco-
llit en un mapa del nucli històric 
la proposta dels centres de distri-
bució d’última milla que ja s’apli-
ca al Poblenou i que a la Vila ha 
agafat cos en la reforma del mer-
cat de l’Abaceria. L’Ajuntament 

pas de vehicles en algunes àrees”, 
incloent motos i bicicletes, i fi ns i 
tot l’estudi d’una àrea verda de pa-
gament per a motos.

Les motos han rebut altres pro-
postes de contenció com la incen-
tivació del motosharing per redu-
ir el nombre de vehicles, encara 
que institucions autoritzades com 
Anesdor també han defensat a les 
taules que “hi ha marge” per seguir 
ubicant nous aparcaments gratu-
ïts en calçada als encreuaments i 
als límits dels passos de vianants 
per guanyar visibilitat per als via-
nants.•

proposa, en aquest sentit, l’ús de 
vehicles elèctrics per reduir l’im-
pacte de la Distribució Urbana de 
Mercaderies (DUM). No obstant 
això, alguns representants d’em-
preses de distribució han advertit 
en el debat que hi ha sectors, com  
en el repartiment de begudes, que 
l’alternativa del vehicle elèctric per 
a aquesta última milla “no és via-
ble”. “Ocuparíem nosaltres sols el 
centre de distribució i el vehicle 
elèctric no té prou potència de càr-
rega i arrossegament”, van apuntar.

Malgrat aquest contrast d’opi-
nions, el punt de partida del debat 
centrat a Gràcia han estat les supe-
rilles, sobre les quals, les opinions 
majoritàries han fet un balanç po-
sitiu del funcionament en aquests 
dotze anys al nucli històric, amb 
noves propostes de plataforma úni-
ca o zones 30 a Torrent de l’Olla i 
Milà i Fontanals.

Els dinamitzadors de taula han 
recollit propostes més agosarades 
com ara “restringir totalment el 

La part baixa de Torrent de l’Olla, plena de cotxes, una de les propostes noves de zona 30. Foto:A. B.

Els distribuïdors 
de begudes avisen 
que el vehicle 
elèctric no és 
alternativa viable

Torna ‘Sentir i guarnir’, la pel·li 
del Bicentenari de Festa Major 
La Fundació Festa Major ha programat 
dimecres 10 al Cercle (Santa Magdalena 12)una 
nova sessió de la pel·lícula del Bicentenari Sentir 
i guarnir, que es va poder veure als cines Texas 
un dels dies de la passada edició, la número 201. 
L’acte està programat a les 19.30 hores.

Breus
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Documents
“Vam votar, vam votar!”
L’1 d’octubre de 2017, Gràcia va recollir 42.040 vots en els 15 col·legis electorals que van obrir les seves 
portes per celebrar el referèndum. Un any després, molts centres de votació van tornar a obrir el 
passat cap de setmana per rememorar aquella històrica jornada amb activitats com les que es van fer 
aquella mateixa nit de l’any passat, on van ser molts els graciencs i gracienques que van fer nit a les 
escoles i instituts per defensar els punts de votació. Fa un any, un 89% dels vots emesos a Gràcia van 
ser favorables al sí, un 7% es van decantar pel no, un 3% van ser en blanc i un 1% van ser nuls.
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L’Europa rep el 
Llagostera amb el 
playoff a l’horitzó
Els escapulats sumen tres victòries seguides, i ‘Elo’, l’autor 
del gol del triomf a Terrassa, jugarà contra el seu exequip

Albert Vilardaga

Després de pràcticament 
un mes sense trepitjar 
el Nou Sardenya, l’Euro-
pa torna a jugar davant 
de la seva afició en una 

bona dinàmica de joc i de resul-
tats. L’última derrota escapulada 
data del 7 de setembre, des de lla-
vors, l’equip ha sumat tres victòri-
es consecutives, amb una setmana 
de descans intercalada, i el conjunt 
de Vilajoana s’ha enfi lat des de la 
zona baixa fi ns a tenir les posici-
ons de playoff a tres punts, i amb 
un partit menys que la majoria 
dels seus rivals.

El rival d’aquest diumenge (12 
hores), serà la UE Llagostera, un 
conjunt que fa només tres tem-
porades estava jugant la Segona 
Divisió A. L’equip gironí ocupa ac-
tualment la tercera posició a la lli-
ga, i és el màxim golejador de la 
categoria amb 13 gols després de 8 
jornades, els mateixos que també 
suma La Pobla de Mafumet.

Serà un partit especial pel da-
vanter de l’Europa, Eloi Pena ‘Elo’, 
que està disputant la primera tem-
porada amb la samarreta esca-
pulada després de jugar un any 
al fi lial del Llagostera a Primera 
Catalana. ‘Elo’ ha estat un fi x a les 
alineacions de Vilajoana, ha dis-
putat minuts en els set partits dis-
putats pels escapulats, cinc com 
a titular i dos com a suplent, i va 
ser l’autor del gol de la victòria el 
passat cap de setmana al camp del 
Terrassa. 

Un Juvenil de rècord
El retorn del Juvenil A a la màxi-
ma categoria estatal està sent his-
tòric. Després de 5 jornades, els 
de Gonzalo Riutort no coneixen 
la derrota, tres victòries i dos em-
pats, en total 11 punts, que el si-
tuen en tercera posició a la lliga, 
empatat amb el Saragossa, i només 
superat pel Barça.

Un inici de temporada de rè-
cord, amb uns registres que no ha-
via aconseguit mai abans cap al-
tre equip escapulat que jugués a la 
Divisió d’Honor. Dissabte a la tarda 
visiten Manresa amb l’objectiu de 
seguir amb aquesta dinàmica. •

‘Elo’ celebrant el gol de la victòria el cap de setmana passat contra el Terrassa. Foto: À. Garreta.

El Nou Sardenya acull 
l’exposició ‘Pompeu Fabra, 
una llengua completa’. Fins 
el dia 7 d’octubre es podrà 
visitar a l’estadi l’exposició 
commemorativa del 150 aniversari 
del naixement del lingüista i 
gramàtic gracienc. Pompeu 
Fabra va ser un apassionat de 
l’esport, particularment de 
l’excursionisme i del tennis.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 8
Terrassa 0 - 1 CE Europa
1. AE Prat ........................... 20 punts
9. CE Europa .......................11 punts
Jornada 9
07/10 (12:00h) CE Europa - UE 
Llagostera

2a Divisió Nacional Femenina
Jornada 4
FC Mallorca 0 - 3 CE Europa
1. CE Seagull ......................12 punts.
12. CE Europa ..................... 3 punts.
Jornada 5
14/10 CE Europa - CF Pallejà

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 1
CB Roser 79 - 40 Vedruna Gràcia
CB Artés 65 - 73 Lluïsos de Gràcia
1. CB Roser ................................... 1-0
5. Lluïsos de Gràcia .................... 1-0
14. Vedruna Gràcia ..................... 0-1
Jornada 2
07/10 (17:45h) Lluïsos de Gràcia - 
CB Cerdanyola
07/10 (19:30h) Vedruna Gràcia - CB 
Lliçà d’amunt

Primera Catalana Masculina (G2)
Jornada 1
Safa Claror - Sant Nicolau (ajornat)
Primera Catalana Masculina (G3)
Jornada 1
UE Claret 64 - 53 Bàsquet Tona A
UBSA B 62 - 56 Lluïsos de Gràcia B
1. UE Montgat .............................. 1-0

3. UE Claret .................................. 1-0
9. Lluïsos de Gràcia B ................. 0-1
Jornada 2
07/10 (19:30h) Lluïsos de Gràcia B 
- CB Cerdanyola B
06/10 (19:15h) CB Cabrera - UE 
Claret

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 3
AESE 42 - 54 Lluïsos de Gràcia
1. Lluïsos de Gràcia .....................3-0
Jornada 4
07/10 (16:00h) Lluïsos de Gràcia - 
CB Nou Esplugues

Primera Catalana Femenina (G2)
Jornada 3
Bàsquet Sama Vilanova 60 - 51 Safa 
Claror
1. CB Valls .....................................3-0
6. Safa Claror ............................... 2-1

Jornada 4
07/10 (12:30h) Safa Claror - GEIEG 
UniGirona B

Segona Catalana Femenina (G3)
Jornada 3
Vedruna Gràcia 71 - 48 Bàsquet 
Teresianes
1. CB Cic ........................................3-0
10. Vedruna Gràcia ......................1-1
Jornada 4
10/10 (21:40h) Sant Andreu de 
Natzaret - Vedruna Gràcia

Segona Catalana Femenina (G4)
Jornada 2
CB Granollers 58 - 57 UE Claret
1. FC Martinenc ...........................3-0
15. UE Claret ................................0-3
Jornada 3
07/10 (12:30h) UE Claret - CB 
Ripollet

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 2
Olímpic Floresta 2 - 2 Gràcia FS
1. FS Ripollet ........................ 6 punts
12. Gràcia FS .......................... 1 punt
Jornada 3
06/10 (18:00h) Gràcia FS - Studi 
Barcelona

Breus

“50 anys d’una 
travessa al 
Pirineu”, a l’UEC 
de Gràcia

Convocatòria 
d’eleccions a la 
Junta Directiva 
del Bàsquet Claret

Divendres dia 5 s’inaugura 
l’exposició “50 anys d’una 
travessa al Pirineu”, de 
Vicenç Giménez, que 
es podrà visitar a l’UEC 
de Gràcia del 5 al 26 
d’octubre, de 7 a 9 del 
vespre, els dimarts, dijous 
i divendres. L’exposició 
consta de les explicacions 
de les vivències, gràfi cs, 
horaris i fotografi es.

La secció de bàsquet del 
Claret ha començat el 
període de presentació 
de candidatures per 
escollir la pròxima 
Junta Directiva. La data 
límit de presentació de 
candidatures és el 27 
d’octubre i les eleccions 
seran el 30.

Festa de l’esport 
infantil a la 
Travessera de 
Gràcia el dissabte
Dissabte 6 d’octubre se 
celebra la Festa Infantil 
de l’Esport a Gràcia. El 
lloc de celebració serà 
la Travessera de Gràcia 
entre el passeig de Sant 
Joan i el carrer Nàpols 
i l’horari serà d’11 a 
14 h i de 17 a 20 h. És 
una mostra d’activitats 
esportives, on hi haurà 
jocs infantils i animació 
per a tots els infants.
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L’esport de l’ACIDH, als 
Jocs Special Olympics
63 esportistes i 10 tècnics participen en les disciplines de futbol, 
bàsquet i handbol gràcies als equips de l’Europa, Lluïsos i Claret

Quatre equips dels Lluïsos de Gràcia - ACIDH participen als Jocs. Foto: Cedida

A. V

Des del passat dijous i fi ns 
diumenge, Andorra la 
Vella i La Seu d’Urgell són 
la seu dels Jocs Special 
Olympics 2018, l’esdeveni-

ment esportiu d’àmbit internacio-
nal més important dirigit als espor-
tistes amb discapacitat intel·lectual 
d’arreu del món. 

Els Jocs Special Olympics se ce-
lebren un cop cada quatre anys, en 
aquesta edició hi participen un to-
tal de 1.600 esportistes dividits en 
14 disciplines diferents, a més de 
400 tècnics i delegats, 80 persones 
de l’organització, i 600 voluntaris 
que vetllaran perquè aquest esde-
veniment sigui un èxit.

Sota el sostre esportiu de 
l’ACIDH, Gràcia estarà representa-
da amb 63 esportistes i 10 tècnics. 
Hi participaran tres equips de fut-
bol de l’Europa - ACIDH, quatre 
de bàsquet masculí i femení dels 
Lluïsos de Gràcia – ACIDH, i un 
equip d’handbol del Claret Gràcia 

– ACIDH. A Andorra La Vella es 
disputarà la modalitat de futbol i 
handbol, juntament amb la natació, 
gimnàstica, atletisme, tennis taula, 
bàdminton i judo. Mentre que a La 
Seu d’Urgell s’hi disputarà la moda-
litat de bàsquet, a més de l’hoquei 
interior, petanca, ciclisme, tennis, 
i el programa de joves atletes amb 
nens i nenes de 2 a 7 anys. A ban-

da dels esportistes graciencs, bar-
celonins i catalans, també n’hi ha 
de 8 comunitats autònomes: Aragó, 
Madrid, País Valencià, Castella-la 
Manxa, Castella i Lleó, La Rioja, 
Balears i País Basc; i de 13 països: 
Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Mònaco, 
Marroc, Dinamarca, Finlàndia, 
Hongria, Portugal, Suïssa, San 
Marino, Índia i Àustria. •

A. V.

Dissabte a un quart d’una debuta el primer equip del 
CN Catalunya a la Lliga Premaat de waterpolo a la 
piscina del CN Mataró. Els graciencs estaran diri-

gits una temporada més pel ‘Tato’ Garcia i presenten un 
equip amb nou incorporacions (Santiago Bofi ll, Miquel 
Gasulla, Damià Toha, Victor Alegre, Gerard Cuacos, Guus 
Wolswinkel, Sergi Trilles, Arnau Escarré i Esteban Corsi), i 
nou baixes respecte a la temporada passada (Max Vernet, 
Roger Nogué, Gerard Montero, Luis Alberto López, Sergi 
Clols, Tomás Alfonso, Bader Nasser, Victor Morell i Jordi 
Chico).

El ‘Cata’ ha donat bones sensacions aquesta pretempo-
rada, en el torneig disputat a Porto, els graciencs es van 
proclamar campions després de derrotar el CN Echeyde 
(22-6), el Fluvial (17-3), i el CW Navarra (15-7). El ‘Cata’ fa 
vuit anys que fl irtejant amb el descens, i aquesta tempora-
da confi en no tenir el patiment viscut en les anteriors. •

Il·lusions renovades 
al CN Catalunya
Han fet una bona pretemporada 
i aspiren a no patir aquest any

El CN Catalunya a punt per començar la lliga  Foto: Cedida.
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Editorial

Normalitat en l’anormalitat 
preelectoral

Només falten set mesos llargs fi ns a les noves eleccions municipals, 
els comicis que toquen de més a prop als veïns de Gràcia, sempre i 
quan els partits segueixen passant olímpicament de l’elecció direc-

ta de regidors i de consellers. Només queden set mesos i, vés per on, a la 
Gràcia que ha de suportar una activitat política que només li permet fer 
plens propis cada tres mesos, li ha arribat una escalfor preelectoral que 
el passat 20 de setembre va provocar el primer ple extraordinari del man-
dat per la recalendarització d’inversions de l’Ajuntament i que amb tota 
probabilitat a fi nals d’octubre li reportarà un altre ple extraordinari per 
abordar la confl ictivitat a les places. La majoria de l’oposició, en tots dos 
casos, s’ha unit per fer suar al govern. Aquest dimecres 10, a més, tam-
bé hi haurà el ple ordinari, l’avantpenúltim del mandat. És ben cert que 
en aquest mandat s’ha duplicat ja, de bones a primeres, la quantitat de 
dates de trobada a la sala d’actes del Districte per la consolidació de les 
audiències públiques, separa-
des del ple ordinari, i el múscul 
de l’interès polític ha guanyat 
calendari. No es pot dir el ma-
teix de l’interès ciutadà, que en 
cap cas ha deixat petita la sala, 
i en l’oblit ha quedat una refor-
ma dels òrgans de participació 
que el govern local va començar 
a debatre ara fa dos anys.

El Districte de Gràcia, en tot 
cas, és el nostre govern, i el regidor és el nostre alcalde i els consellers 
són els nostres representants, als qui hem d’aturar pel carrer en prime-
ra instància quan alguna cosa no funciona. Aquests plens ordinaris i ex-
traordinaris que queden fi ns a fi nal de mandat són una bona ocasió per 
anar-los a veure i comprovar la dedicació dels servidors de la cosa pú-
blica, cosa gens fàcil. Només escoltant-los, com aquesta setmana han fet 
els representants de les places, i cantant-los les quaranta si cal, sabrem 
si les seves actuacions són desinteressades o preelectorals.•

El diari La Nación, d’Argentina, va dedicar la setmana passa-
da un article a Gràcia presentant la Vila com “el nuevo Born” 
i parlant meravelles de la Festa Major i dels Foguerons i no 
perdent l’oportunitat de recomanar les botigues més selec-

tes. En un moment del report, la periodista ha pillat algun rètol orien-
tatiu de la situació política. “Fanàticos i de fuertes convicciones, no es 
extraño que lo demuestren en carteles callejeros y leyendas en las que 
se reza República Catalana”

El
depen-

dent

Cartes al director

Oposicions a professors 

Un cop passades les oposicions per a pro-
fessors del curs passat molts docents dis-
crepen en els criteris d’avaluació de les ma-
teixes. Un fet capdal ha estat l’anomenat 
supòsit pràctic que havia d’avaluar què sa-
bien els opositors de la seva especialitat. 
Paradoxalment aquesta prova exigia no 
què, si no com ensenyar a l’aula. Com en-
senyar pertocava a un segon exercici espe-
cífi c que l’opositor havia de superar poste-
riorment. És a dir, s’ha avaluat a l’opositor 
de tècniques pedagògiques on no tocava. 
Aquest fet, que contravé la llei estatal per 
al cos de funcionaris, ja fou comunicat amb 
molta antelació, i des del Col·legi de Doctors 
de Catalunya, al màxim responsable al 
respecte del Departament, senyor Garcia 
Plata. Com veiem això no s’ha resol amb 
lògica, sobretot si tenim en compte el su-
pòsit pràctic en especialitats com Biologia 
i Geologia. Aquí es feia identifi car organis-
mes, roques i minerals a través fotografi es 
on no es podia assolir prou detall. És a dir, 
s’exigia pura memorització de noms en llatí 
als opositors mentre el Departament de-
fensa l’educació per competències on no cal 
que els alumnes memoritzin. Cal dir que la 
identifi cació d’organismes, roques i mine-
rals és en la realitat cosa de grans especia-
listes, cosa que no cal que ostentin tots els 
docents i pedagogs que imparteixen clas-
ses. Potser aquesta prova ha estat una ma-
nera d’eliminar molts opositors davant la 
gran assistència dels mateixos. En tal cas 
millor posar làmines i dibuixos que tots els 
científi cs del món utilitzen per a la identi-
fi cació naturalista. O millor encara, i si el 
Departament defensa l’educació per com-
petències, i no per coneixements, que els 
opositors superin un exercici de classifi ca-
ció d’organismes o roques demostrant les 
seves capacitats competencials. Preguem 
que Ensenyament, i si vol continuar con-
vocant oposicions justes, tingui en bona 
consideració aquests arguments didàctics, 
lògics i legals. Educar, eduquem tots, però 
ensenyar sols uns pocs.

David Rabadà i Vives

Ull de 
dona

Conxa Garcia

El Senat argentí no va aprovar el pro-
jecte de llei de despenalització de 
l’avortament (per 7 vots) que, prèvi-

ament, havia aprovat el Congrés de di-
putats. Es tractava d’una llei similar a 
l’espanyola. La llei vigent ha provocat la 
mort de milers de dones i nenes, per no 
tenir accés legal i segur a la interrupció 
de l’embaràs. Cada tres hores, una nena 
d’entre 10 i 14 anys es pot convertir en 
mare i més de tres mil dones han mort 
els darrers 35 anys pel fet de no poder ac-

cedir a un avortament segur. La nova llei 
hagués tallat d’arrel el fet que moltes do-
nes no els quedi més recurs que arriscar 
la vida, la seva salut i la llibertat, perquè 
s’exposen a anar a la presó. Fa poc es va 
aconseguir a Irlanda que avortar no fos 
delicte, ara caldrà esperar a l’any vinent 
per veure si es pot aconseguir l’aprova-
ció de la nova llei a l’Argentina. Des de 
la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito era la se-
tena vegada que presentava un projecte 
de llei. “Cada mort per avortament clan-
destí és un femicidi per un Estat absent”, 
com s’ha llegit a les marxes. L’avortament 
no és un crim, no té cap fonament en el 
dret internacional i viola els drets de les 
dones. A Barcelona es va fer una concen-
tració davant del Consulat. Les dones ar-
gentines tenen el nostre suport.•

Argentina

“Cada mort per 
avortament clandestí 
és un femicidi per 
un estat absent”
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Gràcia encara ha 
de suportar només 
fer plens ordinaris 
cada tres mesos
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‘Mou-te pels quiets’

El Calendari solidari MOU-TE PELS QUIETS va néixer 
de la iniciativa de les mares i pares de Nexe Fundació. 
Cinc anys més tard, el compromís d’alguns d’aquests 

pares i mares el continua fent possible, implicant a perso-
nes de referencia en el seu àmbit, per tal de donar visibili-
tat a les malalties minoritàries que tenen els infants de la 
Fundació i a captar fonts per invertir en els projectes que 
duem a terme per la millora de la qualitat de vida dels in-
fants i joves que atenem.

Editem dues versions del calendari, una de sobretaula, 
que pots adquirir amb un donatiu de 5 euros, i una altre de 
paret, que pots adquirir amb un donatiu de 7 euros.  

Com pots col·laborar amb l’edició 2019? 
• Comprant el Calendari: a partir de novembre i fi ns 

al gener, estarà a la venda al Centre de Recursos de 
Nexe Fundació, Travessera de Dalt 100, i a les llibreries 
Abacus i Laie. A més, el podràs trobar en alguns comer-
ços del barri que anirem publicant a les xarxes i al web. 

• Fent difusió i distribució del calendari: Pots sol·licitar 
els calendaris en dipòsit (sense cost previ) i oferir-lo als 
teus familiars, amics i companys de feina. O si tens un 
negoci, pots ser un punt de venda. 

• Vinculant la marca de la teva empresa/negoci a una ac-
ció social: Col·labora recolzant econòmicament el ca-
lendari i la teva marca sortirà publicada al calendari. 
La teva donació farà possible la realització, producció 
i distribució del calendari. Mou-te pels quiets i contac-
ta’ns! Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem 
amb més detalls, truca al 93 284 64 23, o envia un cor-
reu electrònic a comunicacio@nexefundacio.org amb 
l’assumpte calendari solidari. Treballant junts aconse-
guirem un món més just. Moltes gràcies per la teva col-
laboració! 

Nexe Fundació és un referent d’atenció a la infància 
amb greus discapacitats, impulsant, des de fa més de tren-
ta anys, un model d’atenció individualitzada a l’infant, 
basada en l’estreta col·laboració entre les famílies i els 
professionals treballant en xarxa amb altres entitats i ins-
titucions de l’àmbit de l’educació, la salut, serveis socials...

Som una entitat sense ànim de lucre que va néixer amb 
la voluntat de millorar la qualitat de vida dels infants i jo-
ves amb greus discapacitat i les seves famílies, i defensar 
els seus drets. La nostra missió és:

• Oferir als nens i nenes amb greus discapacitats l’atenció 
i el suport perquè puguin gaudir de tots els drets de la in-
fància reconeguts en la “Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència”.

• Oferir un acompanyament professional a les famílies 
que els permeti compartir la criança d’un fi ll/a amb una 
greu discapacitat amb els projectes personals, laborals i 
familiars en aquesta etapa complexa del cicle vital en la 
infància i l’adolescència. 

• Alhora, dedicar la nostra expertesa i reputació a formar 
professionals, desenvolupar projectes de recerca i fer-
nos visibles a la societat.
Si ens vols conèixer més, entra al web www.nexefunda-

cio.org i segueix-nos a les xarxes socials @nexefundacio a 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i LinkedIn.•

Nexe Fundació 

Les noves tecnologies, un dels recursos de l’entitat 

Nexe Fundació és un referent 
d’atenció a la infància amb greus 
discapacitats, impulsant, des de 
fa més de trenta anys, un model 
d’atenció individualitzada a l’infant

La 
setmana

Adaptació, absències 
i trasbals

Clara Darder

La meva fi lla està iniciant l’adapta-
ció a l’escola bressol. Va començar 
per dues hores, i de mica en mica 

hem anat augmentant la franja horària 
de permanència al centre. Ella està ben 
contenta i en cap cas, per sort meva, ha 
plorat ni m’ha estranyat. Hi ha molts 
infants de la seva classe que l’enyoran-
ça no els ha permès quedar-s’hi mol-
ta estona i els seus adults han vingut 
a buscar-los tot seguit. Llavors penso: 
qui s’adapta a qui? Els infants a l’escola 
bressol o els progenitors a les absències 
dels nostres nadons?

Aquests canvis d’horaris i normes 
que benefi cien la socialització dels més 
menuts ens deixen amb el cor encongit 

als més grans. Quan ja creies que teni-
es una mica assolits els paràmetres de 
la seva educació, t’has de tornar a amo-
llar a les variacions envers l’adaptació? 
I la nostra? Qui ens recolza en aquesta 
etapa?

En el meu cas la que estic més tris-
ta sóc jo. Veure-la tan autònoma i que 
quan li dic “adéu”, quasi ni em mira 
perquè està jugant tan contenta, em 
deixa arronsada. Parlant amb amics 
que estan criant, també en soledat, 
m’expliquen que ens hi hem d’acostu-
mar. L’adaptació és per a nosaltres que 
hem estat amb els nostres nadons els 
365 dies de l’any, els 12 mesos, les 24 ho-
res, i cada minut pendent de les nostres 
criatures. Realment, és un trasbals.

Us confesso que he estat aquest ma-
teix any desitjant que pogués anar a 
l’escola bressol i així poder recuperar 
temps per a mi com a dona. Però tot 
just ara que ja ho tinc a tocar, em tro-
bo que sóc una mare enyorada en fase 
d’adaptació.•

Qui s’adapta a qui? 
Els infants a l’escola 
o els progenitors a les 
absències dels nadons?
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Exposicions
Fins al 21 d’octubre
Exposició Pompeu Fabra, una llengua 
completa, amb motiu de la celebració de 
l’Any Fabra, un reconeixement i reivin-
dicació de la fi gura del lingüista i gramà-
tic més rellevant de la cultura catalana. 
La mostra dóna a conèixer els aspectes 
més destacats de la trajectòria personal 
i professional d’aquest gracienc il·lustre. 
Una versió reduïda de la mateixa exposi-
ció es podrà veure els propers dies al CE 
Europa.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps, 
20-22)

Fins al 24 d’octubre
Exposicions Racons, llocs, indrets i roda-
lies del Coll - Vallcarca, amb els dibuixos 
realitzats per Josep Callejón, veí del bar-
ri i extreballador de la Bruguera. Amb 
aquesta exposició, Josep Callejón ofereix 
un recull de dibuixos dels “llocs bonics” 
d’el Coll - Vallcarca, el barri on va néixer i 
el que considera com el millor, tant per la 
seva ubicació, com per seva història i les 
seves gents. L’autor també vol transmetre 
que “llocs bonics” hi ha a tot arreu, enca-
ra que no estiguin a prop de casa.
CC La sedeta (Sicília, 321) 

Fins 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)

Fins al 31 d’octubre 
Exposició Vous les femmes, de Javier 
Celemin, que proposa una llumino-
sa immersió, on les dones que descriu 
Mario Vargas Llosa omplen els carrers de 
Barcelona, un plató fotogràfi c diàfan. El 
fotògraf mostra el que la càmera registra, 
els seus protagonistes accepten el pacte, 
una relació de tan sols uns intants, on el 
moment és íntim i de proximitat. 
Galeria H2O (Verdi, 152)

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 5 d’octubre 
Festival Sonamos Latinoamérica: 
Actuació del grup musical Kurepí.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 

Concert LEM 2018: Barba Corsini + 
Zbigniew Chojnacki.
Centre Cívic Convent de Sant Agustí 
(Comerç, 36), a les 21 h 

Concert: Marcos Gallo.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22 h 

Concert: Acustic Guiri Explosion (jazz 
manouche).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Dissabte 6 d’octubre
Concert: The Blues Prisoners. Sergio 
Giunta (guitarra i veu) i Lluís Souto (har-
mònica i veu).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h

Festa infantil de l’esport. Coincidint amb 
el Comerç al carrer.
Travessera de Gràcia (entre passeig Sant 
Joan i carrer Nàpols), d’11 a 14 h i de 17 a 
20 h

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

Teatre: Ningú és un zombi.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 
17.30 h

Festival Sonamos Latinoamérica. 
Actuació musical de TriOrganico i 
Guitarpa Dúo.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Concert LEM 2018: Dullmea, projecte de 
l’artista Sofi a Faria +  Sara Fontán.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h

Concert: Three Cool Cats.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 22 h

Diumenge 7 d’octubre
Festival Sonamos Latinoamérica. Vermut 
musical amb Kurupíes Dúo.
Porxo del centre cívic La Sedeta (Sicília, 
321), a les 12 h 

Espectacle: L’illa del tresor.
Teatreneu (Terol, 26), a les 18 h

Concert: Xabier Díaz i Las Adufeiras de 
Salitre presenten el disc Noró (Algunhas 
músicas do norte).
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 19 h

Dilluns 8 d’octubre
Lletra Petita - El racó dels pares. Primeres 
passes: Taller familiar El jardí dansa. A 
càrrec de Dansalut. Edat recomanda: 6 
mesos - 3 anys.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 17.30 h 

L‘aventura de conèixer - Cicle temà-
tic: Carmen Broto, morta i enterrada a 
Cal Comte. A càrrec de Rubén Padilla. 
Organitza el Taller d’Història de Gràcia i 
la Biblioteca Vila de Gràcia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Taula rodona amb la participació de 
membres del Grup d’Estudis del Coll – 
Vallcarca, de l’Observatori de Vallcarca, 
Ramón Sales, estudiós, gran coneixedor 
i divulgador de l’urbanisme històric i ar-
quitectònic de Catalunya i Xavi Franch, 
director del Centre Cívic El Coll – La 
Bruguera, amb motiu de l’exposició de 
Josep Callejón a l’equipament.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30 h

Dimarts 9 d’octubre
Festival IN-EDIT, cine documental musi-
cal. Projecció del fi lm Omega, documen-

tal que recull recull els problemes i les 
alegries que es van viure durant el pro-
cés creatiu i la presentació del revoluci-
onari disc gravat per Enrique Morente i 
Lagartija Nick i que va canviar el fl amenc.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Jam session jazz: Sweet Gipsy Swing 
Nights.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30 h

Dimecres 10 d’octubre
Lletra petita - Llibres a escena: espectacle 
L’elefant curiós, a càrrec de La Sal d’Olot.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18 h 

Consell plenari.
Sala d’actes de la seu del Districte (plaça 
de la Vila), a les 18.30 h

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

Loqueterroting Jam sessions. Open Mic.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30 h

Dijous 11 d’octubre
Emocions. Amb Lucía Picazo. Xerrada-
taller sobre gestió de les emocions. Edat 
recomanada: 12-20 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps, 
20-22), a les 19 h

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

Divendres 12 d’octubre 
Concert: Seicento is alive.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), 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

4t Fem Mercat Vallcarca
Productes ecològics, de proximitat i de temporada, activitats, xerrada, dinar, 
barri, bon ambient... Tot això a la quarta edició del Fem Mercat, que tindrà lloc 
aquest dissabte a la placeta Metro Vallcarca, i que compta amb la participació de 
nombroses entitats i col·lectius del barri. Hi haurà una xerrada sobre els Reptes 
de l’agroecologia i sobirania-alimentària a la ciutat, un espai d’autoreparació 
de bicis o un intercanvi de llavors. Al migdia, concert de Bonnie anb Clyde. 

Dissabte 6 d’octubre a la Placeta Metro Vallcarca, a partir de les 10 h

Divendres 5 d’octubre
Presentació del llibre La confl ictivi-
dad laboral en el área metropolitana de 
Barcelona (1961-1975), de Víctor López.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dissabte 6 d’octubre
Comerç al carrer. Exhibicios de Freestyle 
Football, DAPO i la música de Tres.
Plaça Trilla, a partir de les 17 h 

Concert: Saphie Wells & The Swing Cats.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Introducció a les plantes medicinals 
amb David Balsells. Sis xerrades dos dis-
sabtes al mes.
Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), a 
les 18.30 h

Dimecres 10 d’octubre
Club de lectura per a gent gran. Inici el 
10 d’octubre. Cal inscripció prèvia. 

CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18 h

Taller de reparació petits aparells elec-
trònics de la llar.
Aula Ambiental Bosc de Turull ( Pg. de 
Turull, 2), a les 18.30 h

Dijous 11 d’octubre
Xerrada: contra la repressió de l’estat, 
la solidaritat dels pobles. Amb Jorge 
(Distrito 14), Pablo Hasél, Bàrbara (Som 
27 i més) i la Plataforma Pro-Amnistia. 
Amb música de Pablo Hasél i Ars Moris 
per cloure l’acte.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
1909, a les 18.30 h

Recomanem
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Breus

Acord de 
col·laboració del 
festival de Sitges i 
el BCN Film Fest 
Silvia Manzanera

E l festival de Sitges i el BCN 
Film Fest han fi rmat un con-
veni de col·laboració pel qual, 

en les pròximes edicions, cada 
un del certàmens participarà 
amb una pel·lícula i un col·loqui 
a la programació de l’altre. La 
iniciativa s’engega aquest any 
amb la première de La sombra 
de la ley a Sitges, en una presen-
tació conjunta amb el festival 
impulsat pels cinemes Verdi. 
Dirigida per Dani de la Torre (El 
desconocido) i protagonitzada 
per Luis Tosar, Michelle Jenner, 
Vicente Romero, Manolo Solo 
i Paco Tous, La sombra de la ley 
és un thriller d’acció i gàngsters 
sobre la investigació de l’atra-
cament a un tren militar a la 
convulsa Barcelona dels anys 
20 del segle passat. L’elecció del 
fi lm obeeix a l’esperit que carac-
teritza el BCN Film Fest, on les 
pel·lícules amb rerefons històric 
constitueixen un dels eixos fo-
namentals de la seva programa-
ció juntament amb les adaptaci-
ons literàries. La sombra de la ley 
s’estrenarà a les sales el proper 
11 d’octubre.

Depedro 
presentarà el seu 
darrer àlbum 
a Disco 100
Depedro, el projecte 
musical del cantant i 
guitarrista Jairo Zavala, 
treu nou disc, Todo va 
a salir bien, el proper 
27 d’octubre i dimarts 
30 a les set de la tarda 
el presentarà a Disco 
100, emmarcat en la 
iniciativa Petit Concert de 
l’emblemàtica botiga. Jairo 
tocarà diferents temes de 
l’àlbum i signarà discos. 
L’entrada és lliure.

Silvia Manzanera

L’agenda musical de tardor 
comença amb intensitat al 
Centre Artesà Tradicionàrius 
amb el concert presenta-
ció del nou treball de Xabier 

Díaz, Noró (Algunhas músicas do 
norte), un treball conjunt amb les 
percussionistes i cantaores de mú-
sica tradicional Las Adufeiras de 
Salitre, que posa accent a les mú-
siques que habiten al nord-oest 
peninsular. Xabier Díaz descriu el 
disc con un retrat del seu timeline 
més recent, com una necessitat de 
millorar el mètode, una insistència 
del seu anterior treball The tambou-
rine man. En aquest cas també els 
acompanyen l’acordionista Javier 
Álvarez i Gutier Álvarez a la viola de 
roda i al violí. El concert és diumen-
ge 7 d’octubre a les set de la tarda.

Un altre plat calent de la Tardor 
Folk es viurà del 18 al 28 d’octubre, 
quan se celebri la setena edició del 
festival Connexions, el cicle de dià-
legs musicals organitzat pel Taller 
de Músics, amb deu propostes a di-
ferents espais de la ciutat; el CAT 
n’acollirà quatre: Carola Ortiz & 
Charu Hariharan (21/10), Orpheus 
XXI (25/10), Feliu Ventura & 
Xerramequ i els Aborígens (26/10) 
i Young Effervescence Big Band 
(28/10). El concert del cantautor 
valencià s’emmarca, a més, en el 
cicle d’humor Gràcia Riu. 

Xabier Díaz, Feliu 
Ventura i el festival 
Connexions, reclams 
de la Tardor Folk
El cantautor valencià presentarà el disc homenatge a Ovidi 
Montllor resultat de l’aventura amb Xerramequ i els Aborígens 

Fotografi a promocional de Feliu Ventura, acompanyat de Xerramequ & els Aborígens. Foto: Juan Miguel Morales

El 2015, Ventura va parir el seu 
particular homenatge musical a 
Ovidi Montllor -coincidint amb 
els aleshores 20 anys que l’artista 
alcoià va “marxar de vacances”- 
acompanyat del combo català de 
reggae Xerramequ i els Aborígens. 
El resultat va ser l’espectacle Faré 
Vacances: una visita a Ovidi Montllor. 
L’aventura ha tingut diversos epi-
sodis i un disc complet, Sessions fe-
rotges, amb “15 noves perles” entre 
adaptacions per jamaicanes de clàs-
sics de l’Ovidi i el propi Ventura, a 
més de cançons creades per a l’oca-
sió com l’homenatge a Guillem 
Agulló, El darrer somriure.• 

18è edició de la Taverna del CAT. 
Aquesta setmana s’han posat 
en marxa una nova edició dels 
concerts al Bar del Tradicionàrius, 
les trobades dels dimecres 
que permeten duets com ara 
Ugne Reikalaite & Ivan Ilic i la 
seva proposta de música dels 
Balcans (10/10), Jordi Cardona 
i Nit Tejedor (17/10) o Brídín 
Arkins i Conor Arkins (24/10).

Guilleries, Soda Acústic, un dels 
espais de la Vila que acull el festi-
val: Dullmea + Sara Fontán, a les 
22 h amb una entrada de 5 euros 
vàlida pels dos concerts. A això 
es referia Víctor Bonet, membre 
de Gràcia Territori Sonor, amb 
els “preus populars” del festival 

Sofi a Faria i Sara Fontán, 
sessió doble del LEM 
al Soda Acústic
 
Presentació dels últims projectes de la 
compositora portuguesa i la violinista, 
gallega dissabte al bar de Guilleries

S.M.

Nova cita amb la música ex-
perimental que ofereix l’edi-
ció d’enguany del LEM. Serà 

aquest dissabte 6 d’octubre, amb 
sessió doble al bar del carrer 

durant la presentació del LEM el 
passat dijous. Així, primer serà el 
torn de Sofi a Faria, compositora 
d’origen portuguès (en concret, 

L’espai anirà canviant de temàtica quinzenalment. Foto: Anna Pascual

de Porto), que atresora una llar-
ga carrera en àmbits com els de la 
música contemporània, clàssica i, 
fi ns i tot, el jazz. Al LEM 2018 pre-

sentarà el seu projecte Dullmea, 
en el qual experimenta amb la 
seva veu i amb diversos aparells 
de modifi cació del so, com ara pe-
dals d’efectes. L’objectiu: improvi-
sar a partir d’estructures i/o peces 
compostes previament. Faria pre-
sentarà al Soda el primer disc del 
projecte Dullmea, titulat Keter. 

Per la seva part, la violinista 
gallega Sara Fontán -l’altra pro-
tagonista de la nit- és coneguda 
per les seves col·laboracions amb 
Manos de Topo, PIÑA, Big OK o 
la Orquesta del Caballo Ganador. 
Després de 25 anys explorant les 
possibilitat del violí en tot tipus de 
formats (clàssica, rock experimen-
tal i dansa), Fontán presentarà ara 
la seva proposta en solitari, en la 
qual cerca nous climes i registres a 
partir de l’aplicació d’efectes elec-
trònics al so del violí.•
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Silvia Manzanera

L a passada setmana el Lliure 
de Gràcia va arrencar la 
nova temporada amb Là 
(peça en blanc i negre per a 
dos humans i un corb), de 

Camille Decourtye i Blaï Mateu 
Trias, en una estrena que repre-
senta, segons el teatre, el retro-
bament de Mateu amb la sala de 
Gràcia -hi va ser el 2011 amb Ï, un 
espectacle sobre l’exili- per presen-
tar la primera part del díptic Sur la 
falaise, “un pròleg de gestos canvi-
ants convertits en espai”.

Estrenada al juny passat al festi-
val Montpellier Danse, la peça -se-
gons exposa la companyia fran-
co-catalana- planteja la següent 
pregunta: “Què ens queda quan ja 
ens hem desfet de tot? Sens dub-
te, el blanc”. Aquest projecte de-
senvolupa tres línies de recerca 
principals: el blanc i el negre, pel 
treball de materials i la transfor-
mació d’espais, equilibri i desequi-
libri, per apropar-se al treball del 
cos i la veu. I el desplegament i la 
transformació del treball al costat 
dels animals. En aquesta ocasió, el 
corb Gus.

La primera creació, LÀ, “és el 
primer bull de recerca, el projecte 
és gosar alliberar-se gràcies a pro-
postes tan fortes com senzilles al 
voltant de la veu i el cos. El segon, 
La falaise, integrarà aquest materi-
al en un grup format per humans 
i animals en una escenografi a sin-
gular”, d’acord amb l’explicació de 
la companyia.

Autor i intèrpret de tots els 
espectacles de Baró d’Evel, Blaï 

Mateu es llança el 2006 en solitari 
amb Ï, en la qual qüestiona el circ 
en la seva forma i el posa en contac-
te amb un material històric i dra-
màtic; la peça es va poder veure a 

Gràcia el 2011. Després, juntament 
amb l’artista Camille Decourtye, 
crea els espectacles Le Sort du de-
dans, Mazùt, Les Escapades, Bèsties, 
i Là, sur la falaise.•

El Lliure arrenca 
temporada amb ‘Là’ i es 
retroba amb Blaï Mateu
L’estrena de la nova seu de Porta4 coincideix amb la celebració 
de Mostra de Teatre Breu, que reforça l’aposta pel teatre social

Escena de l’obra de la companyia Baro de Bel. Foto: François Passerini

Mostra de teatre breu a Porta 4.  
Amb el canvi de seu, Porta 4 comença 
aquest curs amb nous projectes, 
entre els quals destaca la Mostra de 
Teatre Breu celebrada el passat cap de 
setmana, que pretén donar un espai 
a companyies que tenen projectes 
embrionaris i volen tenir un primer 
contacte amb el públic i programar 
amb una línia de reivindicació social.

Joam Millaret Valls 

La a primera vegada que vaig tenir ocasió de conèixer 
el treball de Daniel Chust Peters (Sao Paulo, Brasil. 
1965) va ser amb motiu d’una exposició a la desa-

pareguda galeria de dibuix Piscolabis, de la Rambla 
de Catalunya, on el seu responsable era el  marc-
hand d’art contemporani Jean-Pierre-Guillemot, l’any 
1988. Posteriorment, l’he vist en diferents espais: a la 
Fundació Miró l’any 2001, on va presentar l’exposició 
Gira-sol, dins del cicle Homo Ludens, L’art en joc, co-
missariada per Grazia Quaroni, a l’Espai 13. Més tard, 
al Centre d’Art Santa Mònica, també vaig tenir l’ocasió 
de presenciar Airshow, on  mostrava una instal·lació on 
hi havia un gran nombre de bitllets de cinc euros que 
es corresponien amb la mateixa quantitat que la pròpia 
institució destinava a la producció, i que eren vigilats 
per un guarda de seguretat. En total hi havia 12.000 eu-
ros que es trobaven doblegats en bitllets de cinc euros 
i que estaven  encaixats uns amb els altres, i omplien el 
suposat taller de l’artista.

Daniel Chust té el seu taller a Gràcia (Massens, 41) 
des que va arribar a Barcelona, on hi treballa les seves 
reproduccions de maquetes a escala, que després apa-

reixen en les seves 
exposicions arreu 
del món. Però el 
més destacat és 
que reprodueix de 
manera continua el 
seu propi taller des 
de diferents punts 
de vista, manifes-
tant que  “el taller 

s’ha convertit en un hivernacle, una petita peça de  joie-
ria, un desplegable, una casa de nines, un parc infan-
til”.  No és gaire habitual que un artista mostri el seu 
taller com si fos la pròpia obra. Si volguéssim defi nir el 
seu treball, tenint en compte la seva formació en Belles 
Arts, és el d’un arquitecte dissenyador d’interiors que 
pretén mostrar al seu client -en aquest cas el propi es-
pectador- com ha de ser el seu entorn més íntim. L’obra 
és oberta, o sigui que el mateix públic la pot canviar.

M’és difícil entendre el fet de que una obra d’art es 
pugui manifestar d’aquesta manera, partint d’una  ma-
queta que representi el propi taller de l’artista i que 
després aparegui en un altre lloc, com ara una gale-
ria d’art o espai urbà, encara que sigui a diferent esca-
la, representant un jardí, un parc infantil o una casa 
de nines. El concepte d’efímer no em sembla adient en 
una obra d’aquestes característiques tenint en comp-
te el treball i l’elaboració –investigació, estudi i experi-
mentació- que hi ha al darrere. Considero que aques-
tes maquetes-objectes haurien de ser unes escultures 
que s’exposessin en un lloc concret o que servissin, al-
menys, perquè un col·leccionista les pugui fruir.•

Les interioritats de l’art

crítica 
d’art

No és habitual que 
un artista mostri 
el seu taller com si 
fos la pròpia obra

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Bookclub. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, 18.05.
• Christopher Robin. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, 15.50, 18.05, 20.20, 
22.30.

• Cold War. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10.

• El reino. Dv, dl, dc, 16.05, 19.05, 
22.05. Ds, dg, 19.05, 22.05. Dm, 
16.05.

• Ha nacido una estrella. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, 16, 19, 22.

• Johnny English. De nuevo en 
acción. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
15.50, 20.20.

• La monja. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 22.25.

• Los futbolísimos. Ds, dg, 15.55.
• Los Increíbles 2. Ds, dg, 16.05.
• Ola de crímenes. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, 16, 18.10, 20.15, 22.25.
• Searching. Dv, dl, dm, dc, 

15.55, 20.15. Ds, dg, 20.15.
• Todos lo saben. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, 17.45, 22.15.
• Venom. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

16.10, 19.10, 22.10.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Testigo de otro mundo. Dc, 20.
• Viaje al cuarto de una madre. 

Dv, 16, 18, 20, 22. Ds, 18, 20, 22. 
Dg, 18, 20. Dl, 16, 18, 20. Dm, 16, 
18. Dc, 16, 18, 22. 

• Eugenio. Dv, ds, dg i dl, 16. 
• El reverendo. Dv, ds, dg i dl, 18. 

Dv, ds, 22. Dg, dl, 20. Dm, 16. 
• Matar a Dios. Dm, 20. 
• Gaugin. Dv, ds, dg, 16, 20. Dl, 

dm, dc, 16. Dv, ds, dg, dl, dm, 
18. Dc, 18, 22. 

• Black is Beltza. Dv, ds, dc, 22. 
• Penélope. Dl, 20. 
• La Bohème. Dm, 19.30. 
• Mudar la piel. Dc, 20. 
• Tipitips. Ds, dg, 16.30. 

• Sotabosc. Dc, 20. 
• Tempestad. Dv, 20. 
• Tots els camins de Déu + Los 

desheredados. Dm, 20.
• Highway 318. Ds, 20.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Les estrelles de cinema 

no moren a Liverpool. 15.55, 18 
i 20.10. Una raó brillant. 22.05. 

• Sala 2: Lucky. 16, 18 i 20. La 
nostra vida a la Borgonya. 22.  

• Sala 3: The party. 16, 18 i 20. 
En/Femme. 22. 

• Sala 4: El bosc de haquivaqui. 
16. Miss Dalí. 18. Marguerite 
Duras. París 1944. 15.50, 22. 
Ds, dg, 22. 

Verdi. Verdi, 32. 
• Ha nacido una estrella. Dv, ds, 

dg, dl, dc, 16, 16.45, 17.50, 19.10, 
20, 21.35, 22.30. Dm, 16.45, 
17.50, 19.10, 21.35, 22.30. 

• Queriendo fotogramas. Dv, 

ds, dg, dl, dc, 18.30, 22.30. Dm, 
22.30. 

• El Papa Francisco - Un hombre 
de palabra. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 16. 

• Los Increíbles 2. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, 20.15. 

• Les distàncies. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, 16, 17.55, 20.45, 22.30. 

• El reino. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
16, 18.20, 19.50, 22.20. 

• Rembrandt. Dm, 18.15. 

Verdi Park. Torrijos, 49
• El escándalo Ted Kennedy. Dv, 

ds, dg, dl, dc, 20, 22. Dm, 22.15, 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16.

• Gaugin. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
16, 18, 20.20, 22.25. 

• Todos lo saben. Dv, dl, dc, 
11.30, 16, 17.55, 20, 22.15. Ds, dg, 
dm, 16, 17.55, 20, 22.15. 

• El capitán. Ds, dg, 18.25, 22.30. 
Dv, dl, dm, dc, 16, 18.25, 22.30. 

• El viaje de Nisha. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, 20.35. 

• Caras y lugares. Dv, dl, dm, dc, 
18.20. 

• El Papa Francisco - Un hombre 
de palabra. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 11.30. 

• Ha nacido una estrella.  Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, 11.30. 

• El reino. Dv, dl, dm, dc, 11.30. 
• Rembrandt. Dm, 11.30. 
• El editor de libros. Dm, 20.15.
• Los Increíbles 2. Ds, dg, 11.30, 

16.
• Quines bestioles!. Ds, dg, 

18.20.
• ¡Vaya bichos!. Ds, dg, 11.30.
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