
Gràcia treballa un acord 
per equilibrar l’activitat 
organitzada a les places
Entitats de cultura popular, moviments socials i Districte discuteixen 
sobre espais, calendari i horaris per redistribuir l’afectació als veïns 

Carlos Pablos, 
president del Centre 
Moral, farà el pregó 
de Sant Medir
La Federació surt amb 23 colles 
enguany el 4 de març i patirà la 
baixa de l’Agrupació Bonanova, 
la segona més antiga P5

José Rivas: “L’any 
que ve s’hauran 
solucionat almenys 
el 50% de molèsties 
a la plaça del Sol”
El nou cap de la Urbana defensa 
la policia de barri: “és bo que la 
gent ens vegi preocupats” P4

El llac del Parc 
de la Creueta del 
Coll es refarà del 
tot aquest estiu
El projecte contempla refer 
tot el vas i impermeabilitzar-
lo perquè l’espai sigui 
com una piscina P4

Albert Balanzà

L ’última vegada que el Districte va donar dades ofi ci-
als de la quantitat d’actes de carrer que es feien als 
cinc barris de Gràcia va ser el setembre de 2014 i els 
resultats van ser els següents: el nucli històric con-
centrava el 73% de les activitats organitzades amb 

472 convocatòries sobre 645 totals, i la resta corresponia 
a 64 actes al Camp d’en Grassot, 62 a la Salut, 26 al Coll i 21 
a Vallcarca-Penitents. Bona part d’aquestes accions tenien 
com a escenari les principals places de la Vila, i no ha estat 
fi ns ara, quan han passat prop de cinc anys, que Districte, 
entitats i moviments socials han obert un espai de debat 
per estudiar un cert reequilibri d’una dinàmica que afecta 
directament els residents.

La nova taula de debat ciutadà, que discorrerà en paral·lel 
a la taula de pacifi cació de places i a la taula de negociació de 
redistribució de les terrasses, és la concrecio d’una petició 

sorgida de les taules de places, les quals ja reben una agenda 
mensual de convocatòries, i ara per ara ja ha arrencat amb 
una primera diagnosi de l’estat de la qüestió i amb uns pri-
mers contactes amb entitats com les Colles de Cultura de 
Gràcia, els Castellers de la Vila de Gràcia, la Fundació Festa 
Major i moviments socials que també utilitzen els espais 
des d’una perspectiva alternativa. La proposta inicial del 
Districte és regular un màxim de dues activitats per mes i 
una desena per any a cada plaça. La setmana que ve hi ha 
la primera reunió conjunta. Pàgina 3 Intervenció a Virreina per part d’alumnes de l’IED. Foto: Arxiu

La nova calendarització és una 
petició sorgida de les taules 
de pacifi cació de les places

Setmanari gratuït
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2 Política
El ple del Districte del 
nou mandat jubila el 
40% dels consellers
BCN En Comú i PDeCAT canviaran dos i tres dirigents, la CUP 
el grup sencer; PSC, PP i C’s els repetiran, i ERC no es mulla

Breus

Nova protesta 
de Ca La Trava i 
de nou pintura 
contra el Districte 

La mobilització d’aquest 
dijous per l’enderroc de 
Ca La Trava, l’antiga casa 
okupada per famílies en 
perill de desnonament 
de Travessera de Gràcia 
154, ha registrat incidents 
com l’esclat de globus de 
pintura vermella contra 
la façana del Districte. El 
Districte havia iniciat els 
treballs de repintada de la 
façana la setmana passada 
ara que feia dos mesos de 
la mort d’un dels residents 
a Ca La Trava, la Sindy, 
i que la manifestació de 
protesta posterior es va 
acabar amb el llançament 
de globus amb pintura al 
Districte, i que l’autoritat 
local preveia estrenar 
la nova façana per Sant 
Medir. De fet, la grua que 
està fent els treballs encara 
estava a mitja feina.

10.000 € de la CUP 
a la Barraqueta, 
Guarnim i Teixint 
Connexions

La CUP, en la campanya 
Diners al carrer, ha atorgat 
3.262 euros al projecte 
de memòria històrica 
que s’impulsa des de 
la Barraqueta, 4.455 a 
Reperkutim de Teixint 
Connexions i 3.260 a 
Guarnim a les escoles.

Albert Balanzà

L a vida política del conse-
ller de districte acostuma 
a ser curta: o bé perquè els 
dirigents que fan el pas de 
l’anonimat a la política pú-

blica tenen altra feina difícilment 
compatible per un llarg temps o 
bé perquè les possibilitats d’en-
grandir la carrera a l’Ajuntament 
o al Govern són certament com-
plexes. Cadascú amb les seves ra-
ons, i quan falten només tres me-
sos i mig per a les eleccions del 26 
de maig hi ha un 40% dels conse-
llers actuals que ja han comuni-
cat als seus partits que no repeti-
ran en el nou mandat. Passi el que 
passi en funció de la representa-
ció a Barcelona i del percentatge 
obtingut per cada marca electoral 
a Gràcia, almenys 7 dels 17 conse-
llers del Districte ja han apuntat 
que no seguiran. 

Tot i que en els últims mesos 
s’han anat desgranant alguns 
noms, la foto fixa s’ha rematat 
aquesta setmana amb noves bai-
xa a BCN En Comú i al PDeCAT i les 
confi rmacions de la voluntat de se-
guir que tenen els consellers únics 
del Partit Popular i Ciutadans. A 
l’equip de govern, que compta amb 
cinc consellers -a banda del regi-
dor del districte- ja fa setmanes 
que es va donar a conèixer la baixa 
de la consellera d’educació Marta 
Duñach, pero ara s’hi afegeix la 
de Clara Furriols, que ha expli-
cat a aquest setmanari que deixa 
la representativitat per centrar-se 

en la seva feina a la universitat. Al 
PDeCAT, immersos ja aquesta set-
mana en el procés de primàries 
locals per confi gurar les llistes a 
l’Ajuntament, hi haurà tres baixes 
segures que podrien ser quatre si 
Silvia Mayor s’afegeix fi nalment a 
les decisions ja preses per estatuts 
-no més de vuit anys- pels conse-
llers Berta Clemente i Esteve Suñé, 
i a l’última baixa comunicada per 
Joan Amell, per factors familiars i 
laborals. El grup municipal comp-
ta amb un total de cinc consellers, 
i només Silvia Manzano ha expres-
sat la voluntat plena de seguir.

On hi ha més i menys misteri 
és a ERC i a la CUP. Els dos diri-
gents cupaires, Quim Serra i Maria 
Antònia Arnau ja van anunciar la 
seva disposició de seguir militant 
però plegar de consellers; en canvi, 
les dues conselleres republicanes, 
Alba Metge i Núria Pi no descarten 
res i s’emplacen a “després de les 
eleccions”, ha apuntat Pi.

Als tres grups més petits, PSC, 
PP i C’s, amb un seient cadascú, 
els tres consellers han coincidit 
en la idea de seguir. El socialista 
Alberto Lacasta ja es va manifes-
tar la setmana passada en aques-
ta línia. El popular Miguel Raposo, 
amb sis anys a Gràcia i amb crei-
xent responsabilitat a la federació 
de Barcelona dels conservadors, 
no li espanta fer quatre anys més. 
El més novell dels 17 del Districte, 
Jordi Bea, de Ciutadans, que va 
substituir Luis Calonge a meitat 
de mandat, també ha donat el sí., 
amb el matís que C’s depèn del que 
es pacti amb Manuel Valls.•

La consellera Clara Forriols (BCN en Comú) amb Gràcia Solidària dilluns. Foto: Cedida

sors la recta fi nal de la tramitació 
“sense al·legacions” i a l’espera de la 
signatura del primer tinent d’alcal-
dia, de l’alcaldessa, de la informació 
a la ciutadania i del rebateig efectiu.

Però, en certa manera, sí que hi 
ha hagut al·legacions al canvi, sig-
nifi catives pel fet que han estat im-
pulsades per la plataforma Príncep 
d’Astúries Veïns i Comerciants, i que 
s’han concretat en una instància en-
trada al Districte el passat 30 de ju-
liol i almenys amb 50 cartes que 
proposen noms alternatius com 
avinguda de Gràcia-Sant Gervasi, 

avinguda Prat de la Riba o avingu-
da Victòria dels Àngels. 

A l’al·legació la plataforma argu-
menta que en el canvi de nom hi 
ha hagut un pes nul dels veïns en 
les signatures recollides. “No re-
presenta la voluntat majoritària 
del veïnat”, diuen. “Volem votar, 
amb opcions”, apunten Carme Bou 
i Montserrat Aiguaviva. El proble-
ma és que l’al·legació es va presentar 
abans del termini ofi cial: els 20 dies 
posteriors a la publicació de l’anun-
ci del canvi a la Gaseta Municipal, el 
26 de novembre de 2018. •

Al·legació (fora termini) a Príncep d’Astúries
La plataforma de veïns i comerciants demana votar amb opcions i afegeix 50 cartes amb propostes de noms

A. B.

La ponència de nomenclàtor de 
l’Ajuntament de Barcelona està 
en procés d’elaboració de l’expe-

dient fi nal per escriure el decret de 
canvi de nom de l’avinguda Príncep 
d’Astúries per Riera de Cassoles, 
emparada per les 5.310 signatures 
vàlides que va recollir la Plataforma 
Riera de Cassoles i els acords als dis-
trictes de Gràcia i Sarrià. Ara fa 15 
dies un portaveu de la ponència va 
comunicar ofi cialment als impul- Obres a l’avinguda Príncep d’Astúries, encara amb aquest nom. Foto: A. V.

Alba Metge (ERC) aspira a ser 
regidora. Esquerra manté que 
l’elecció de consellers es farà 
després de les eleccions però 
aquest divendres s’ha tancat 
el termini d’aspirants locals a 
la llista i la portaveu del grup 
municipal a Gràcia, Alba Metge, 
s’hi ha presentat. Fet i fet, ningú 
no amaga al partit que Gràcia 
és un dels districtes a recuperar 
en el terreny executiu.
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3Societat
Gràcia vol 
equilibrar 
l’activitat 
organitzada 
a les places
Entitats i Districte debaten 
llocs, calendari i horaris per 
minimitzar l’afectació als veïns

Albert Balanzà

La concentració d’activitats 
organitzades a les princi-
pals places de Gràcia ja és 
matèria de debat oficial 
amb l’objectiu d’una certa 

reestructuració en un nou espai 
de participació que ha fet asseure 
em contactes bilaterals abans de 
Nadal el Districte amb les entitats 
de cultura popular i els moviments 
socials, entre altres. Aquesta set-
mana que ve, de fet, el debat es 
concretarà en una primera reu-
nió ja conjunta. L’activació de la 
nova taula és la conseqüència di-
recta d’una petició sorgida de la 
taula de pacifi cació de places, on 
hi van associacions de veïns, pro-
pietaris de negocis, veïns i excepci-
onalment alguna entitat cultural.

Fins ara les úniques dades ofi ci-
als que havia ofert el Districte per 
contrastar aquesta sensació d’acu-
mulació que tenen els residents de 
les places es van presentar el se-
tembre de 2014 en el marc de la 
Taula de Convivència de Vallcarca 
(vegeu número 542): a dades tan-

El Districte considera aquests 
col·lectius com els “top ten en or-
ganització d’activitats” a les places 
de la Vila, i així els ha prioritzat per 
fer una primera reunió conjunta 
aquesta setmana que ve. “La situ-

Els Foguerons de Sa Pobla a Gràcia se celebren en places i carrers de la Vila. Foto: Josep Maria Contel

anys. L’operació policial i judicial 
es va engegar des de primera hora 
del matí i els moviments socials no 
van poder fer front al fort desple-
gament ni a la nova tendència de 
desnonaments amb data oberta. 
Un dia després, un altre cas previst 
al número 26 de Mare de Déu de la 
Salut tornava a mobilitzar els col-
lectius que, aquesta vegada i segons 
anunciava el Sindicat d’Habitatge 
de Vallcarca per les xarxes socials, 
si aconseguien aturar l’operació en 
un bloc sencer amb 9 famílies (23 
persones amb menors).•

Aturen el desnonament de nou famílies 
en un bloc de Mare de Déu de la Salut 
Els col·lectius d’habitatge no van poder fer res contra l’operació 
policial a Argentera del dia anterior, dimecres, en un solar del BBVA

Redacció

Dos desnonaments en dos 
dies seguits han disparat 
aquesta setmana la tensió 
a Vallcarca al voltant de la 
problemàtica de l’habitat-

ge. Dimecres mig centenar d’efec-
tius dels Mossos d’Esquadra, vuit 
vehicles policials i una ambulància 
van aconseguir desnonar, al núme-
ro 9 del carrer Argentera, en un so-
lar propietat del BBVA, una famí-
lia que hi vivia des de feia quatre 

ació no és tan escandalosa com al-
guns fan veure o com nosaltres ma-
teixos podríem pensar, però és bo 
coordinar activitats i mirar d’orde-
nar la distribució de les places per 
equilibrar usos”, diu el Districte. •

ja va expressar en públic en l’últi-
ma audiència pública el passat no-
vembre. “El pla de places ha d’anar 
acompanyat d’un pla d’ús de les pla-
ces, i ha de ser un debat obert amb 
les entitats de cultura popular per 
limitar les activitats”, va dir Badia. 

La idea del regidor passava per 
un acord perquè els espais siguin 
“entre ells solidaris, i quan un espai 
hagi arribat al topall mensual ja no 
s’hi facin més actes”. La proposta 
que hi ha ara sobre la taula és un 
màxim de dos actes per mes i deu 
per any a cada plaça. A tall d’exem-
ple, la plaça de la Virreina ha acollit 
un acte al gener (Foguerons) i en 
té dos de previstos al febrer (una 
construcció efímera dijous 7 -que 
no s’ha fet- i un taller de coopera-
ció el dissabte 16). Fonts municipals 
afegeixen que en la nova taula tam-
bé es parlarà d’horaris: “potser no 
cal sonoritzar un concert des de les 
5 de la tarda si la festa dura fi ns a la 
una de la matinada”.

La nova taula de debat ciutadà, 
que discorre en paral·lel no només 
a la taula de pacifi cació de places 
sinó també a la taula de negoci-
ació de redistribució de les ter-
rasses, s’ha activat en primera 
instància amb contactes bilate-
rals amb les Colles de Cultura de 
Gràcia, els Castellers de la Vila de 
Gràcia, la Fundació Festa Major i 
moviments socials que també uti-
litzen els espais des d’una pers-
pectiva alternativa. 

L’operació dimecres. Foto: S.H.Vallcarca

cades a 2013 el nucli històric con-
centrava el 73% de les activitats 
organitzades amb 472 convocatò-
ries sobre 645 totals, i la resta cor-
responia a 64 actes al Camp d’en 
Grassot, 62 a la Salut, 26 al Coll i 
21 a Vallcarca-Penitents. Bona part 
d’aquestes accions tenien com a es-
cenari les principals places del nu-
cli històric. A tall de comparació, en 
dades provisionals fi ns a aquell se-
tembre de 2014, la Vila n’havia orga-
nitzat 250 de 345 (el 72%), el Camp 
d’en Grassot 31, el Coll 26, la Salut 
23 i Vallcarca-Penitents 15.

Ara el Districte assegura que 
compta amb una diagnosi que asse-
gura que s’ajusta curiosament a la 
proposta que preveu fer i que el ma-
teix regidor de Gràcia, Eloi Badia, 

“No cal sonoritzar 
un concert des de 
les 5 de la tarda si 
la festa va fi ns a la 
1”, diu el Districte
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4 Societat
Breus

L’ampliació de 
l’aula Turull 
tindrà una bassa 
naturalitzada
L’adjudicació de 
l’ampliació de l’aula 
ambiental Bosc Turull, 
l’equipament municipal 
del passeig Turull, al barri 
del Coll, ha revelat nous 
detalls aquesta setmana: la 
reforma de l’equipament 
incorporarà una bassa 
naturalitzada en la línia 
ja apuntada de protegir la 
biodiversitat i potenciar 
la fauna de Vallcarca 
(vegeu núm. 737). La 
bassa s’ubicarà a la part 
superior de la fi nca i a sota 
hi tindrà un dipòsit per a 
20.000 litres. Les obres, 
quan comencin, duraran 
sis mesos.

José Rivas: “L’any que ve 
s’hauran solucionat almenys el 
50% de molèsties a plaça del Sol”
El nou intendent de la Guàrdia Urbana a Gràcia reivindica el projecte de policia 
de barri: “és bo que la gent vegi que estem preocupats, de dia i de nit”

Albert Balanzà

José Rivas (Granada, 1955) 
serà el nou intendent de 
Gràcia de la Guàrdia Urbana 
a partir de la setmana que 
ve, quan el 13 de febrer es 

faci efectiva la jubilació del seu an-
tecessor, Joaquim Arandes. Rivas, 
llicenciat en fi losofi a i amb 24 anys 
de carrera a Gràcia, ha estat en els 
vuit anys d’Arandes un dels seus es-
trets col·laboradors, i ara li agafa el 
relleu fi ns que es convoqui la plaça 
i ell ja quasi es prejubili. 

El seu antecessor li ha deixat el 
llistó alt però vostè és un veterà 
a Gràcia. Què pot aportar de nou?
M’hi trobo bé a Gràcia. Jo vaig en-
trar a la Urbana el 1979 després de 
fer de comptable i de tot en un res-
taurant al Pertús. A mi la policia 
local m’agradava, i m’he guanyat 
bé la vida. No faré ara coses estra-
nyes. Seguirem la trajectòria que 
hem treballat aquests anys amb 
l’intendent Arandes. 

Arandes li va deixar un consell: 
“El més important és estar amb 
la tropa, ajudar-los; si tu els aju-
des, ells estaran amb tu a mort”. 
És veritat. El cap ha d’estar on està 
la seva gent. És el millor exemple 
que podem donar. Si hi ha una ma-
nifestació important, jo he de ser 
allà. Si s’ha de prendre una deci-
sió important, també. I tenim una 
plantilla molt maca, encara que 
sempre faltin recursos.

El seu és un nomenament provisi-
onal però ja té un projecte en mar-
xa, com és la policia de barri. Hi 
ha associacions que segueixen in-
sistint que el problema és de nit.
La policia de barri també s’ha im-

L’intendent José Rivas, en una imatge recent. Foto: J.M. Contel

pàrquings, però les motos no estan 
per la feina, com es veu amb el pàr-
quing del carrer Gran. L’objectiu 
de futur és seguir alliberant les 
voreres per al vianant.

Al Park Güell encara hi ha el pro-
blema dels manters. El seu ante-
cessor va explicitar que el cos ha-
via interioritzat passivitat vistes 
les prioritats polítiques.
Seguim treballant igual. El proble-
ma dels manters és més al centre 
de la ciutat, on són més agressius. 
Aquí no. Ho tenim controlat.

No és competència de la Urbana, 
però hi ha veïns i comerciants que 
denuncien que han crescut els ro-
batoris amb força. Què els diuen?
És una percepció molt subjecti-
va de qui ha patit un robatori. El 
veí ha d’entendre que hi ha delin-
qüents a tot arreu, i pel que sé a 
Gràcia no repunta. A mi també 
m’han entrat a robar! Però no és 
cert que hagin augmentat.

El cos no passa pel millor moment 
mediàtic: un intendent ha estat 
detingut per un cas de pedofília...
No opino. Tenim altibaixos, falta 
gent, però tenim més material. I 
aquest cas encara està demostrat. 
Sempre pot haver-hi un cigró negre.

Per què va voler ser policia? 
A mi m’agradava la policia secreta, 
anar de paisà, i he portat uniforme 
tota la vida! I m’omple relacionar-
me amb la gent i que t’agraeixin 
que els ajudis! Però t’ha d’agradar.

Com va viure el 17-A?
Malament. Formo part de la ciu-
tat, i va ser una barbaritat. I hem 
de mirar d’eradicar-ho com sigui. A 
tot el col·lectiu ens va afectar molt. 
Podria haver mort molta gent.•

A. B.
 

La piscina del parc de la Creueta 
del Coll, tancada des del passat es-
tiu per les greus fi ltracions detec-
tades al vas, ja té projecte i pressu-
post perquè s’abordi aquest juliol 
-passada la Festa Major del Coll i 
la Primavera Verda- una reforma 
integral que obligarà a fer obres 
almenys durant sis mesos i que, 

per tant, confi rmen que l’estiu de 
2019 l’atracció tampoc estarà ope-
rativa. Mirant el got mig ple, fonts 
municipals apunten que, tot i així, 
“hem guanyat un estiu” respecte 
altres opcions de reforma que es 
treballaven.

El procés tècnic ha estat llarg i 
complex, només per fer un diag-
nòstic de la problemàtica, fi ns al 
punt que els tècnics municipals 
han contactat amb l’empresa i ex-

treballadors de la reforma de 2004. 
La conclusió és clara: si abans el 
llac de la Creueta es convertia en 
piscina durant uns mesos, ara la 
reforma es traduïrà en una pisci-
na que serà llac durant uns mesos.

El projecte contempla picar tot 
el vas i impermeabilitzar tota la 
base i dotar el dipòsit d’una nova 
pell que compleixi els estàndards 
de piscina. L’altra opció descarta-
da contemplava aquest repic del 

La piscina de la Creueta es 
refarà del tot aquest estiu
El Districte ja té projecte i pressupost per a la reforma integral

La piscina de la Creueta a l’espera de les reformes. Foto: Arxiu

vas per localitzar el punt concret 
de fuites, però aquesta investiga-
ció prèvia hagués allargat encara 
més l’encàrrec de projecte i la do-

Tercera edició 
de les trobades 
animalistes a 
La Sonora
Dimecres passat, amb 
l’experiència de Joanna 
Riera i el seu viure entre 
ximpanzès, va arrencar 
la tercera edició dels 
Encontres Animals al 
bar La Sonora de la Riera 
Sant Miquel, un espai de 
diàleg per apropar el món 
animal a tots els públics 
amb persones que es 
dediquen laboralment 
o voluntàriament a 
projectes d’investigació, 
conservació i protecció 
d’animals, de fauna, 
d’ecosistemes o d’hàbitats. 
El 13 de febrer es parlarà 
de rèptils. A les 19h.

tació de pressupost. L’únic serrell 
que queda per determinar és el 
tancament parcial o total del parc 
mentre durin les obres.•

plantat per la nit, però encara amb 
pocs recursos. I de dia ja anem a 
veure els veïns, fem reunions... És 
bo que la gent vegi que estem pre-
ocupats: per les places, estem allà, 
fem el que podem per solucionar 
totes les peticions.

La pacifi cació de les places, tema. 
Hi ha solució a la plaça del Sol?
Sí, amb el temps tindrà solució. 
Tenim taules de coordinació que 
abans no teníem, i posem coses 
en comú. A la llarga se solucio-
narà, no per tenir 50 agents cada 
nit, que no puc, sinó perquè hi 
ha voluntat de tots. Crec que si 
l’any que ve no s’ha solucionat, 

almenys s’hauran resolt un 50% 
de molèsties.

Hi ha un problema també amb la 
càrrega i descàrrega, a Virreina. 
Ens han felicitat! Ja era hora. 
Apartem els camions a partir d’una 
determinada hora del matí, i aquest 
és el millor exemple d’efectivitat de 
la policia de barri.

Ara fa gairebé un any que vau des-
plegar set fases de batuda contra 
les motos mal aparcades. Quines 
ordres de seguiment teniu?
Hem fet sis fases, i va bastant bé. 
S’ha rebaixat la problemàtica, i 
s’estan baixant a la calçada. I hi ha 
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Carlos Pablos, president del Centre 
Moral, farà el pregó de Sant Medir
La Federació sortirà amb 23 colles enguany el 4 de març, celebrarà els 50 anys de 
la colla Els Amics i patirà la baixa de l’Agrupació Bonanova, la segona més antiga

A. B.

Aquest any la tria del pre-
goner de Sant Medir, que 
es farà el 17 de febrer, 
ha estat fàcil: el Centre 
Moral fa 150 anys, la co-

lla de Sant Medir del Centre, Els 
Amics, en fa 50; per tant, el pre-
sident del Centre Moral, Carlos 
Pablos, serà el pregoner de la festa. 
Com sempre, el pregó des de la bal-
conada de la plaça de la Vila s’anti-
ciparà quinze dies a la gran diada 
de les colles, però enguany la tra-
dició que remarca que els romeus, 
els brecs i els cavalls no surten mai 
en diumenge ha modifi cat 24 hores 
la festa del 3 de març perquè se ce-
lebri el 4 de març.

La Federació de Colles, en qual-
sevol cas, arriba a aquesta edició 
de Sant Medir amb molts fronts 
oberts, que deixen els 43 mili-
ons de caramels que es llançaran 
el dia D gairebé en un segon pla. 
En primer lloc, el número de co-
lles que sortiran al carrer el 4 de 

El president del Centre, Carlos Pablos, en una imatge recent. Foto: Cedida

març patirà dues baixes, i de les 
25 colles habituals es passarà a 23: 
La Humorística de Sant Gervasi 
s’ha agafat simplement un any sa-
bàtic, i potser el cas més greu és 
la baixa en principi defi nitiva de 
l’Agrupació Bonanova, fundada 
el 1887 i la segona més antiga de 
totes les actuals. “Hem d’inten-

tar reanimar-la”, apunta el presi-
dent de la Federació de Colles de 
Sant Medir, Josep Antoni Torralba, 
sense perdre l’esperança. Només 
L’Antiga, fundada el 1861, supera 
La Bonanova. La primera activa i 
fundada en territori de Gràcia con-
tinua sent Unió Gracienc (1901). 

En segon lloc, i com a mesura 

de contenció a aquestes baixes i de 
creixement per a les futures ge ne-
racions, Sant Medir dona suport 
al projecte Guarnim (vegeu L’In-
dependent 740) per fer arribar la 
tradició a les escoles en les pròxi-
mes setmanes, a Sants, a Gràcia i 
sobretot a Sarrià-Sant Gervasi.

El nou cos de voluntaris. En ter-
cer lloc, fi nalment, la Federació ha 
activat aqust febrer les reunions 
del nou cos de voluntaris, els quals 
ajudaran a fer tasques de suport 
durant tot el calendari que es des-
plega amb Sant Medir. “Hi ha ne-
cessitat de mans no només el dia 
del pregó o el dia de la cercavila, 
però volem anar més enllà i extra-
polar aquesta fi gura a les necessi-
tats que es generin al llarg de tot el 
protocol festiu de Gràcia”, remar-
ca Torralba. En aquest sentit, Sant 
Medir tindrà el seu cos de volun-
taris però es coordinarà amb els 
voluntaris que ja s’han activat en 
altres entitats o plataformes de 
participació com l’ACIDH o Teixint 
Connexions.•

Breus

‘Porta al futur’, 
una foto del sud 
de l’Índia, premi 
Gràcia Solidària

Els nois i noies de l’escola 
Parameswar, al sud 
de l’Índia, fent classe 
i mirant el futur amb 
il·lusió. Aquesta imatge és 
el primer premi del setè 
concurs Gràcia Solidària, 
que aquest dilluns ha fet 
públic el veredicte a favor 
d’aquest reconeixement a 
la feina de l’entitat Ajutsi, 
que du a terme un projecte 
educatiu a Gengapuram 
amb l’escola Parameswar, 
d’educació secundària, 
com a eina per a canviar 
la realitat existent. La 
foto guanyadora i una 
selecció de la resta de 
presentades es pot veure 
a la planta baixa de la seu 
del Districte.



L’Independent de Gràcia
8 de febrer de 2019

6 Societat
Blue Joy: “El DMJ és la millor 
experiència que hem viscut”
Els guanyadors de l’última edició del concurs tindran l’oportunitat de tocar durant 
la pròxima Festa Major, han produit el seu primer disc que porta per títol Puro 
Arte, i en un futur es marquen com a objectiu ser també a l’Acampada Jove

Albert Vilardaga

F a tres anys que el Joan 
Isern i el seu amic Gabriel 
van decidir crear Blue Joy, 
començar a compondre, 
van anar creixent de mica 

en mica, ara són set components, 
i en els últims mesos han gua-
nyat l’última edició del concurs 
Districte Musical Jove i han tret 
el disc Puro Arte.

Com ha evolucionat Blue Joy en 
aquests tres primers anys?
Vam començar tocant sobretot ver-
sions d’altres grups, ens ho passà-
vem bé i ens va servir per conèixer 
gent del món de la música que s’ha 
incorporat al grup. Després vam 
començar a produir temes propis 
i a crear-nos el nostre propi estil. 

Quin és aquest estil propi? 
És complicat encasellar-nos en un 
estil de música fi xe, tenim infl u-
ències de l’ska, el rock, el metal, el 

Joan Isern és el guitarrista principal i cantant del grup. Foto: Cedida

reggae o el punk. No volem quedar-
nos només amb un. 

Quins records teniu del concurs 
Districte Musical Jove?

És la millor experiència que hem 
tingut. Som molt joves, anàvem al 
concurs sense massa expectativa, i 
quan vam arribar a les semifi nals 
no creiem que guanyaríem, perquè 

veiem la resta de grups i el nivell 
era molt alt.

I de la fi nal?
Va ser molt emocionant, fi ns ara és 
el concent que hem fet on ha vin-
gut més gent. Veure l’Espai Jove 
La Fontana ple, amb un centenar 
de persones i sabent que moltes 
d’elles havien vingut expressament 
a veure’ns a nosaltres va ser molt 
especial.

Què us ha aportat l’experiència del 
DMJ?
Sobretot el que ens ha d’aportar 
encara, perquè haver guanyat el 
concurs ens donarà la possibilitat 

de poder tocar a la següent Festa 
Major, la qual cosa era un objectiu 
per a nosaltres.

Teniu el primer disc: Puro Arte.
Teníem clar que volíem gravar un 
disc, però per gent com nosaltres 
és impossible que una discogràfi ca 
et faci cas i assumir-ne els costos. 
Així que jo sabia una mica de pro-
ducció i ha estat de collita pròpia.

Com ho heu fet?
Primer vam penjar algunes can-
çons pròpies al Youtube, vam in-
tentar promocionar-les com vam 
poder i la veritat és que van tenir 
bona acollida. Llavors vam fer des-
suadores del grup, per vendre-les i 
això ens va servir per comprar mi-
cròfons bons, i fi nalment vam po-
der fer el disc.

Quins seran els següents passos de 
Blue Joy?
Sempre intentem anar com pas a 
pas, sense córrer, primer ens haví-
em proposat tocar a la Festa Major, 
i ho haurem aconseguit gràcies al 
DMJ, l’objectiu de treure un disc...
Ara en principi ens toca seguir 
component, i ens apuntarem a al-
gun concurs més a veure si hi ha 
sort.

A part de la Festa Major, hi ha al-
gun lloc on us agradaria tocar?
Sí, ara tenim la mirada fi xada en 
l’Acampada Jove, a l’estiu partici-
parem en un concurs que té com 
a premi obrir l’escenari principal 
de l’Acampada. Seria un somni per 
nosaltres, és un d’aquells llocs que 
tenim entre cella i cella, i malgrat 
que és molt difícil, tampoc pensà-
vem que guanyaríem el DMJ.•

“Veure l’Espai 
Jove ple va ser 
molt emocionant”, 
explica el cantant
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Breus

La gimnàstica 
gracienca brilla 
en la 1a fase de la 
Copa Catalana

Gimnastes del Gràcia GC, 
La Salle i de l’AE Gràcia 
van participar en la 1a fase 
de la Copa Catalana que 
es va celebrar a Olot. El 
Gràcia GC va aconseguir la 
1a posició en les categories 
de Base 1 i Base 2, i la Carla 
Garcia es va proclamar 
campiona individual de 
Base 1. A més, les escolars 
van acabar en 4a posició, 
empatades amb les 
terceres per puntuació. La 
Salle Gràcia va aconseguir 
classifi car un equip 
d’escolar en 2a posició, i va 
guanyar la categoria Base 3 
on l’Ariadna Flo va quedar 
segona en competició 
individual.

La 50a renovació 
de la Flama de la 
Llengua Catalana, 
a la seu de la UEC
Aquest any se celebra la 
50a edició de la Renovació 
de la Flama de la Llengua 
Catalana, per aquest 
motiu, l’arxiu de la UEC 
Gràcia ha preparat 
una exposició a la sala 
polivalent de l’entitat 
on s’exposaran tots els 
cartells i tot el material 
recollit durant tots aquests 
anys. L’exposició es podrà 
veure fi ns el 22 de febrer.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 26
FC Santboià 0 - 2 CE Europa 
1. CE L’Hospitalet .............. 52 punts
7. CE Europa ...................... 39 punts
Jornada 27
10/02 (12:00h) CE Europa - Reus 
Deportiu

2a Divisió Nacional Femenina
Jornada 17
CE Europa 5 - 0 FC Mallorca
1. CE Seagull ..................... 44 punts.
9. CE Europa ......................21 punts.
Jornada 18
17/02 CF Pallejà - CE Europa

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 14
Lluïsos de Gràcia 58 - 59 CB Artés
Vedruna Gràcia 44 - 74 CB Roser
1. CB Lliçà d’Amunt ....................12-2
2. Lluïsos de Gràcia ................... 10-4
14. Vedruna Gràcia ................... 0-14
Jornada 15
09/02 (19:30h) CB Cerdanyola - 
Lluïsos de Gràcia
09/02 (18:00h) CB Lliçà d’Amunt - 
Vedruna Gràcia

Primera Catalana Masculina
Jornada 14
CE Sant Nicolau 78 - 69 Safa Claror
CB Tona 78 - 60 UE Claret
Lluïsos B 66 - 60 UBSA B
Jornada 15
09/02 (19:30h) Safa Claror - CN 
Tàrrega

10/02 (12:30h) UE Claret - Cabrera
09/02 (17:30h) Cerdanyola - Lluïsos B

Primera Catalana Femenina
Jornada 16
Lluïsos de Gràcia 58 - 47 Granollers
Safa Claror 64 - 55 Jet Terrassa
Jornada 17
10/02 (19:30h) AE Minguella - 
Lluïsos de Gràcia
10/02 (19:30h) CB Cornellà - Safa 
Claror

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 14
CN Catalunya 12 - 5 Echeyde
1. CN Atlètic Barceloneta . 42 punts
10. CN Catalunya ................. 9 punts
Jornada 15
09/02 (16h) Waterpolo Navarra - 
CN Catalunya

Primera Divisió Femenina
Jornada 11
Cuatro Caminos 5 - 11 CN 
Catalunya 
1. CDN Boadilla ................. 30 punts
2. CN Catalunya ................. 30 punts
Jornada 12
16/2 (12:45h) CN Catalunya - AESE

FUTBOL SALA
Tercera Divisió Nacional (G1)
Jornada 17
Gràcia FS 8 - 5 O. Floresta
1. Ripollet FS ...................... 47 punts
13. Gràcia FS .......................17 punts
Jornada 18
09/2 (20:30h) Studi BCN - Gràcia FS

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup B)
Jornada 14
Handbol Claret 9 - 22 SD Espanyol 

1. SD Espanyol ................... 24 punts
8. Handbol Claret.............. 10 punts
Jornada 15
10/2 Vilabreix - Handbol Claret

TENNIS TAULA
Primera Nacional (G2)
Jornada 15
Els Amics Terrassa 6 - 0 Lluïsos
1. Atlético San Sebastián .. 22 punts
11. Lluïsos de Gràcia ........... 2 punts
Jornada 16
09/02 (17h) Lluïsos - Calella

ESCACS
Divisió d’honor (G2)
Ronda 3
Barberà 8 1/2 - 1 1/2 CE Tres Peons
1. Escola d’Escacs BCN ..... 25 punts
5. CE Tres Peons..............12,5 punts
Ronda 4
09/02 CE Tres Peons - Sant Josep

G. Riutort: “Hem anat 
buscant petits reptes 
que ens il·lusionin”
El Juvenil A de l’Europa és el quart classifi cat de la Divisió 
d’Honor i el tècnic explica com estan vivint la temporada

Albert Vilardaga

En el retorn a la Divisió 
d’Honor, el Juvenil A de 
l’Europa està fent una gran 
temporada, després de 22 
jornades suma 38 punts 

i només el superen l’Espanyol, el 
Barça i el Saragossa. El seu entre-
nador és el Gonzalo Riutort, que va 
tornar a l’Europa fa dos estius ja va 
ser l’encarregat de dirigir l’ascens 
del Juvenil la temporada passada.

Us podíeu imaginar anar quarts 
amb la permanència més que as-
segurada? 
La veritat és que no ens ho imagi-
nàvem, però és cert que mai hem 
renunciat a res i que sempre hem 
estat molt ambiciosos. L’any pas-
sat l’objectiu tampoc era pujar, i 
aquesta temporada simplement 
ens havíem proposat començar 
de la millor manera possible. 

Quin és el secret per estar tan 
amunt a la classifi cació? 
El grup és molt nou, només repe-
teixen sis jugadors respecte a la 
temporada passada, però jo diria 
que sobretot hem aconseguit fer 
un equip de gent humil, treballa-
dora amb predisposició per apren-
dre i a fer les coses d’una manera 
molt determinada.

El Nou Sardenya és un fortí fins 
ara, encara no heu perdut.
Així és, estem complint el tòpic de 
fer-nos forts a casa. Era un repte 
que teníem i ens està servint per 

aconseguir un coixí de punts molt 
necessari per estar on estem ara.

El millor Juvenil de la història 
de l’Europa va ser la temporada 
99/00 que va acabar 5è amb 55 
punts. És un repte assolible? 
És un repte pràcticament impossi-
ble, però mai se sap. Hem funcio-
nat tota la temporada buscant pe-
tits objectius que ens il·lusionin i 
ens motivin, primer va ser aconse-
guir els deu primer punts com més 
aviat millor, després estar entre 
els menys golejats. No hem pen-
sat mai en el llarg termini, quan 
s’apropi el fi nal veurem si aquest 
pot ser un repte.

El Barça visita el Nou Sardenya 
aquesta setmana, queden vuit 
partits, que pot esperar la gent 
que us vingui a veure d’aquí al fi -
nal de la lliga? 
Anem partit a partit, ara pensem 
en el Barça que és un equipàs, però 
sincerament no ens posem sostre, 
signàvem menys del que estem vi-
vint, així que el que queda de tem-
porada intentarem seguir treba-
llant per acabar a la part alta de la 
classifi cació. •

El partit contra el Barça, una 
incògnita fi ns a última hora. El 
partit de la jornada 23 programat 
per dissabte a les 17:15h ha estat 
en entredit tota la setmana, 
ja que el Barça havia demanat 
l’ajornament justifi cant que 
té jugadors convocats amb la 
selecció espanyola sub 17 i sub18. 
L’Europa no té dates disponibles 
i la Federació no ha enviat al club 
escapulat cap notifi cació de canvi.

Gonzalo Riutort dirigint un partit del Juvenil A al Nou Sardenya. Foto: Andrés Satan

“Signàvem menys 
del que estem 
vivint; ara no ens 
posem sostre”, 
explica el tècnic 
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Una dècada dedicada 
al tennis taula

La secció dels Lluïsos de Gràcia ha superat moments difícils i avui dia un 
centenar de nens, nenes i adults de totes les edats gaudeixen d’aquest esport 

Albert Vilardaga 

Els inicis on en prou fei-
nes hi havia quatre nens 
queden una mica lluny 
en la memòria del Xavier 
Folch, president de la sec-

ció, però acompanyat pel Marc 
Guallar (tresorer), parlen amb 
orgull d’aquest projecte que avui 
dia té més de deu anys de vida 
i compta amb un centenar de 
nens, nenes i també adults de to-
tes les edats. “Estem molt agraïts 
amb l’entitat, ara fa uns mesos 
hem estrenat un nou espai al so-
terrani on hi col·loquem vuit tau-
les, més les quatre del gimnàs, i 
això ens ha permès seguir crei-
xent”, explica el Marc.

L’escola de tennis taula dels 
Lluïsos de Gràcia és un dels re-
ferents de Catalunya en aquest 
esport, compta amb sis entre-
nadors (dos professionals i qua-

tre ajudants) que ensenyen als 
nens i nenes la tècnica i la tàcti-
ca d’aquest esport que pràctica-
ment tothom hi ha jugat alguna 
vegada, sigui a l’escola o a les 
places. Fruit d’aquesta pràctica 
ocasional, molts d’ells s’apropen 
encuriosits als Lluïsos, que ofe-
reixen entrenaments cada dia de 

la setmana des de 2/4 de sis fi ns 
a les 10 de la nit, i amb la possibi-
litat d’entrenar els dies de la set-
mana que es vulgui, i entrenar 
sempre amb altres jugadors del 
mateix nivell.

D’entre els entrenadors desta-
ca la fi gura del David Soler, selec-
cionador espanyol de tennis tau-

la que s’ha incorporat als Lluïsos 
de Gràcia per portar a terme el 
seu projecte personal i fer créi-
xer la secció. Una de les novetats 
que s’ha incorporat enguany és 
el Baby Ping, dirigit a nens i ne-
nes d’entre 3 i 7 anys per inicar-
los en aquest esport d’una forma 
didàctica i divertida. “L’acollida 
d’aquesta activitat esta sent molt 
bona, hem omplert dos grups i 
les famílies estan molt satisfe-
tes”, explica el Xavier.

“Intentem seguir la fi losofi a 
de l’entitat, que tots els membres 
de la família se sentin protago-
nistes”, diu el Marc, i amb aquest 
objectiu, aquest any també han 
estrenat el Fitpingtonic, una ac-
tivitat que barreja el fi tness, el 
tennis taula i la tonifi cació, diri-
gida bàsicament als pares i ma-
res, que surten exultants de les 
classes que fan mentre esperen 
que els seus fi lls acabin l’entre-
nament de tennis taula.•

el repor

Els Lluïsos van estrenar un nou espai on hi caben 8 taules. Foto: Cedida

Breus

El CN Catalunya 
fa un pas de 
gegant cap a 
la salvació
L’equip que entrena el 
Tato Garcia va derrotar 
l’ Echeyde per 12 a 5 en 
un partit clau de cara 
assegurar la permanència 
un any més a la màxima 
categoria del waterpolo 
estatal. Els graciencs van 
fer un gran partit, i van 
sumar 3 punts que els 
allunyen a 5 de la zona de 
promoció de descens.

Xerrada de Roger 
Roca, campió 
del món de 
duatló, al ‘Cata’
Dijous a 2/4 de 8 del 
vespre, el campió 
d’Espanya i del món 
de duatló, Roger Roca, 
ofereix una xerrada a les 
instal·lacions del ‘Cata’. 
L’acte serà presentat per 
Angélica Esparza i el preu 
de l’entrada serà lliure 
amb una taquilla inversa 
solidària.
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Editorial

Picant ferro a les places

Vint anys farà enguany de la reivindicació que tot sovint recordem 
quan posem el retrovisor de la memòria o el background neces-
sari del periodisme quan parlem de la problemàtica de les pla-

ces de Gràcia. Vint anys ja d’aquella plataforma visionària que es deia 
Recuperem les places per jugar. I aquí estem, mandat rere mandat i any 
rere any, picant ferro fi ns que s’escalfi , i fi ns que donin resultats els esfor-
ços de tants i tants actors que hi confl ueixen, fi ns que l’últim dels mor-
tals que les visita se n’adoni que les places de Gràcia, com ens va ensenyar 
l’intel·lectual local Josep Buch, és segurament l’únic que ens dóna una idi-
osincràsia diferent respecte de Barcelona i l’únic que trava unes relacions 
que ajuden a construir una certa identitat gracienca.

Només falten tres mesos i mig perquè s’acabi el mandat, i s’activa l’últi-
ma de les potes de debat que encara descansava en el terreny de la teoria, 
a pesar de ser motiu d’opinió sovintejada en els últims anys en tota mena 
de trobades: arriba la taula per equilibrar l’activitat organitzada a les pla-
ces. Sabien vostès que el nucli històric suporta anualment prop de 500 
actes al seu espai públic, i que òbviament la majoria dels quals són a les 
seves places? La proposta del Districte ha començat a caminar amb con-
tactes bilaterals i una imminent primera reunió amb l’anomenat top ten 
de les entitats i moviments socials que més convocatòries generen com, 
per exemple, les Colles de Cultura de Gràcia, la Fundació Festa Major o 
els Castellers. Amb una diagnosi feta, la idea és limitar les convocatòries a 
cada espai a dos actes mensuals i a deu anuals.

Aquesta era la peça que faltava, a banda de la taula de places (i taules 
per cada plaça) que aplega les associacions de veïns, els propietaris de ne-
gocis i alguna entitat i persones a títol individual i a banda de la taula que 
s’ha generat en la reforma encara en marxa de les terrasses. Tambén és 
important la taula tècnica que coordina els serveis municipals implicats 
en el bon desenvolupament del dia a dia: neteja, policia, llicències, proble-
mes puntuals... Home de paraules mesurades, també aquesta setmana el 
nou cap de la Guàrdia Urbana aposta perquè en un any el 50% de les mo-
lèsties a plaça del Sol s’hauran solucionat. Eines, mesures, optimisme i 
feina per recuperar les places per jugar o pel que sigui, però per a tothom.

Encara amb el ressò de l’impressionant discurs de Jesús 
Vidal als Goya -on, per cert, hi van assistir en clau privada 
graciencs com el gestor cultural Xavier Fina, treballadors 
del Districte i fi ns i tot algun periodista de l’Independent-, 

les càmeres d’España Directo van enregistrar aquest dimarts l’activitat 
del setmanari i el seu model de col·laboració en la part de distribució 
amb entitats de suport a les persones amb intel·ligència límit. Com que 
els periodistes no som notícia, el més interessant del reportatge, que 
s’emetrà d’aquí a dues o tres setmanes, és el desparpajo de tres dels 
nostres distribuïdors: la Narcisa, la Cristina i l’Arturo. Cracs!

El
depen-

dent

Cartes al director

Ciutadà del món

Sovint algunes persones, ens proclamem 
ciutadans del món. Els ciutadans del món, 
ens sentim, o crec que hem de sentir-nos 
en la llibertat de considerar-nos individual-
ment, éssers humans de ple dret natural, 
Però, passa que els que ens considerem ciu-
tadans del món, ho fem amb la conscièn-
cia de saber, que aquest és un sentiment 
d’obertura humana, i que va molt més enllà 
de la pràctica real de poder exercir aques-
ta ciutadania, diguem que de forma lliure 
geo-políticament. D’una banda, ens topem 
amb unes fronteres polítiques i de l’altra, 
les fronteres més primitives que existeixen, 
com són les cognitives, les culturals i so-
cials. Els humans, som éssers gregaris, en 
general. Familiars i convivents. Socials en 
convivència, ens distribuim en habitatges, 
comunitats, pobles, ciutats, comarques, 
demarcacions, països, nacions i continents. 
Amb diferents, “cultures”, “creences”, 
“idiomes”, “idiosincràsies”, “races”, “usos” 
i “costums”. Que ens diferencien en això 
que deixo entre cometes, però no en el més 
essencial de pertànyer a una única raça co-
muna i segura, la humna
El ciutadà del món, vol, desitja i aconse-
gueix creuar les fronteres, de les cultures, 
dels idiomes i de qual siguin els sentiments 
de les persones, i ho fa, almenys de forma 
ideològica. Perquè estima aquestes lliber-
tats i les respecta. I espera al mateix temps, 
que els altres també les estimin i les res-
pectin. Llavors, per què no aprenem més al 
respecte. Per què ens deixem convèncer per 
l’odi, i no per l’obertura de la ment cap a la 
consideració de l’estima i el respecte al que 
som, i a l’obertura a aquest mateix respecte 
i enteniment del món en el seu conjunt. La 
intel·ligència dóna i pot abastar per a més. 
L’estupidesa, ja sabem que la tenim des de 
sempre. Els crits, les venjances, les armes, 
les guerres, el maltractament, les menti-
des en perjudici de les persones i les faltes 
de comprensió són la millor demostració de 
l’estupidesa humana. L’ús del raonament, 
el diàleg, la visió oberta, el debat, la nego-
ciació, la progressió de les idees, la veritat i 
la recerca de les millors solucions possibles. 
Són la demostració de les virtuts humanes.
Ferran Barnils

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Us vull parlar d’aquesta veïna de 
Gràcia, que va fer moltíssima fei-
na sense fer gaire soroll, resistent 

i lluitadora contra la injustícia, perquè 
ja cal començar a reconèixer els valors, 
la feina de veïnatge, el compromís social 
de dones com la Consol Casals i que en 
quedi constància per al veïnat i les gene-
racions futures. Consol Casals Genover 
(1949 – 2012), professora de química, 
feminista, pacifi sta, internacionalista, 
sindicalista, ecologista, practicant de la 

solidaritat entre els pobles, defensora 
dels drets humans i dels drets nacionals 
de Catalunya. Per exemple fou activis-
ta contra les retallades i, abans, lluita-
dora en favor de l’ensenyament noc-
turn en barris desafavorits com en el 
que ella impartia classes. Fou fundado-
ra, junt a Manuel Sacristan, del sindicat 
d’Ensenyament de CCOO de Catalunya. 
Antimilitarista, va ser una de les funda-
dores del grup DonesxDones, formà part 
de la Vocalia de la Dona de l’AVV Vila de 
Gràcia, integrant de l’Ateneu popular 
Soroll, del Casal independentista Poca 
Broma i més recentment de La Torna. 
Treballà en el si del Col·lectiu Ecologista 
Agudells. El Consell de Dones propo-
sa el seu nom per a l’espai arranjat a la 
part de dalt de la Baixada de la Glòria. 
Recolze-m’ho!•

Consol Casals

El Consell de Dones 
proposa el seu nom per 
a l’espai arranjat de la 
Baixada de la Glòria
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Anar lluny de casa 
per tornar-hi

Valentina Baratti

Tres mesos sense claus de casa. Tres 
mesos sense responsabilitats, obli-
gacions, pensaments nocturns. 

Sense notícies del món, lluny de la po-
lítica local, de les queixes diàries, del 
trànsit i de la frustració laboral. Quan 
viatges el rellotge no serveix, només les 
condicions atmosfèriques marquen el 
ritme de les teves passes. 

De viatge durant dotze setmanes, així 
he estat vivint. Alguns dies sentint-me 
com una turista, recorrent la ciutat an-
tiga i mirant la gent local caminar amb 
pas ràpid i segur. Altres dies, despertant 
amb la sensació de ser una ciutadana 
més, utilitzant els mitjans de trans-
port com qualsevol treballador, anant al 

mercat, o al cinema. Amb la diferència 
de no tenir les claus de casa. Un detall 
important. 

De manera que la teva bossa, les sa-
bates i el teu cos es tornen casa teva. 
Cap necessitat més que la salut, perquè 
sense ella el viatge s’interromp. De ma-
nera que el més important ets tu, i nin-
gú més. Pot sonar egoista, i de fet ho 
és, però quan només pots comptar amb 
les teves forces, l’única manera de se-
guir el camí és ser genuïnament egoista. 
Encara que de vegades passa que un àn-
gel de la guarda es manifesta per tenir 
cura de tu, i mantenir viva la il·lusió del 
viatge. 

Quan inexorable la volta s’acosta, es 
materialitzen en la ment totes les coses 
que et pertanyen, així com els amics que 
estan esperant sentir les aventures vis-
cudes. El retorn té un gust dolç i amarg, 
la motxilla és més pesada, les idees cor-
ren ràpides. Algú va dir que cal anar 
lluny de casa per tornar-hi, i és cert.•

Opinió convidada

M’he enamorat d’un 
interior d’illa

M ’he enamorat d’un interior d’illa més gran i més 
bonic de com l’havia imaginat.

Si un dia baixeu pel Carrer Gran i voleu tom-
bar per Montseny, no ho feu. Atureu-vos trenta metres 
abans, agafeu el Pas de l’Àngel, seguiu endavant, tombeu 
a la dreta, camineu una mica més i ja sereu a Montseny. 
Acabareu de realitzar el que varen fer els veïns i veïnes 
de Gràcia durant gairebé tot el Segle XIX. El carrer Gran 
i el carrer Montseny no estaven connectats. Per anar 
d‘un a l’altre calia fer-ho pel Pas de l’Àngel. Fa quaranta 
anys que visc en aquest racó de Gràcia i no ho sabia. Ho 
he après fa dues setmanes. M’ho ha ensenyat un veí, el 
Marcel·lí Descals. 

En Marcel·lí va néixer al carrer de l’Àngel. Ara no hi viu, 
però hi treballa. Aquest carrer és la seva vida, mai se n’ha 
separat. Si teniu la sort de parlar amb ell, escolteu-lo, és 
un pou d’història d’aquest tros de barri. Jo fa temps que 
ho faig però aquest dos darrers mesos ho he repetit molt 
sovint. Sóc un dels veïns afectats pel projecte de l’Ajun-
tament de construir un bloc d’habitatges socials de plan-
ta baixa més tres pisos a l’interior d’illa que hi ha entre 
Astúries, Travessia de Sant Antoni i Àngel. 

És possible que n’hàgiu sentit a parlar. Els afectats som 
molts. Al voltant de cent vint famílies directament im-
plicades i molts més veïns del barri que s’hi han solida-
ritzat. Hem recollit més de dues mil signatures, repartit 
gairebé tres mil díptics, sortit a diaris, ràdios i teles. Hem 
denunciat que cal preservar un arbre centenari i un cen-
tre educatiu. Hem visibilitat aquest espai interior. L’hem 
explicat i compartit. L’hem fet nostre i l’hem après a es-
timar. 

Fa uns dies, en Marcel·lí em va explicar que quan era 
petit el carrer de l’Àngel i el Pas de L’Angel eren camins 
sense asfaltar. “Jo vaig néixer al número 4, just davant del 
Pas. Casa nostra tenia planta baixa i un pis. Era un edifi -
ci petit enmig d’un gran interior d’illa delimitat pels car-
rers Gran, Astúries, Travessia de Sant Antoni i Montseny. 
Des de casa fi ns als darreres d’Astúries i Travessia de Sant 
Antoni tot eren camps i coberts, terrenys d’una casa de 
pagès. Va ser així fi ns el 1952. Primer s’hi varen fer ma-
gatzems. El 1959 es va asfaltar de Montseny fi ns al Pas 
i ho va pagar un veí. La resta, fi ns dalt de tot, ho va fer 
l’ajuntament el 1975. El 1972 es va construir el primer 
bloc d’habitatges de planta baixa més tres nivells. El 1975 
se’n va fer un altre amb planta baixa més quatre nivells. 
El 1978 casa meva va anar a terra i s’hi va construir un 
bloc de planta baixa més tres. Nosaltres vam marxar”. 

Als 70’s aquests grans blocs estaven encara permesos. 

Les edifi cacions posteriors ja s’han fet d’acord amb la 
normativa actual. Només planta baixa i un pis. Ara, però, 
l’ajuntament hi vol construir un nou bloc de planta bai-
xa més tres pisos. Admet que es salta la normativa però 
argumenta que la urgència de pisos socials ho justifi ca i 
fi ns i tot ho permet. La normativa és l’eina que tenim per 
garantir la qualitat de vida dels veïns i preservar el teixit 
urbanístic, la nostra la identitat com a barri. No se l’hau-
ria de saltar ningú. I menys l’Ajuntament. Investigant, 
parlant amb moltíssims veïns, hem descobert que el nos-
tre interior d’illa és un trosset d’un interior d’illa més 
gran i més bonic. No l’espatllem més. Un dia els blocs 
de moltes plantes del carrer de l’Àngel seran substitu-
ïts per habitatges com la casa on va néixer el Marcel•lí. 
Planta baixa més un pis. Tant se val els anys que calgui. 
Nosaltres som la baula entre el Marcel·lí nen i els nostres 
nets. Aquesta és, també, la nostra responsabilitat. Si un 
dia baixeu pel Carrer Gran i voleu tombar per Montseny, 
no ho feu. Atureu-vos trenta metres abans, agafeu el Pas 
de l’Àngel, seguiu endavant i just quan sigueu a tocar del 
carrer de l’Àngel penseu que sou una nena o un nen del 
segle XIX. Tanqueu els ulls, feu un pas de formiga, un pas 
de gegant i un pas d’àngel. Quan els torneu a obrir, fi ns 
aleshores invisible, veureu un interior d’illa molt bonic, 
molt gran, amb casetes baixes com la del Marcel•lí i un 
plataner centenari al fons. Llavors, sense ni adonar-vos-
en, us en haureu enamorat. 

@Protegimlilla per a les generacions futures. 
Normativa per a tothom.•

Josep Maria Artigal

Pas i carrer de l’Àngel, afectats per un projecte urbanístic de l’Ajuntament
El retorn té un gust 
dolç i amarg, la 
motxilla és més pesada, 
les idees corren ràpides
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Assemblea Pensionista de Gràcia, Associació de Cuidadores Familiars, 
Assemblea de Feministes de Gràcia i Moviment Popular de Gràcia

Fem-nos grans: cuidem 
les cuidadores

Les cuidadores familiars són persones, gairebé sem-
pre dones, que han de deixar-ho tot per tenir cura 
d’un/a familiar dependent les 24 hores dels 365 dies 
de l’any. Han de renunciar a la seva feina remunera-
da i per tant perden l’autonomia econòmica i veuen 

perjudicada la seva jubilació. La duresa física i emocional 
d’aquesta feina de cures perjudica greument la seva salut: 
moure la persona dependent, falta de descans, mala ali-
mentació a causa de la manca de temps i del cansament, 
manca de temps de lleure i pèrdua de vida social, etcétera. 
El patriarcat feminitza i invisibilitza les feines reproducti-
ves que sustenten el sistema econòmic capitalista, que no-
més funciona perquè aquesta invisibilització li permet no 
remunerar aquestes feines i tractar aquesta realitat úni-
cament com a font de lucre assegurat per als serveis soci-
osanitaris privats i la indústria farmacèutica.

A Gràcia, 26.000 dels 121.000 habitants tenen 65 anys o 
més, el 10% de la població de la ciutat en aquesta fran-
ja; 7000 d’aquestes persones viuen soles: hi ha casos de 
persones que passen dies sense menjar perquè no tenen 
família i d’altres que passen anys sense baixar al carrer 
perquè l’edifi ci no està adaptat. Per contra, hi ha només 5 
centres de dia, el 5% del total de Barcelona, i cap és 100% 
públic (titularitat, gestió i provisió públiques). A més, és 
el districte amb menys places (51), el 2% del total de la 
ciutat, i hi ha 34 persones en llista d’espera. L’espera per 
places subvencionades és de 2 anys i les privades costen 
uns 800€/mes. De residències n’hi ha 25, només una 100% 
pública, per un total de 1248 places i 902 persones en llista 
d’espera. L’espera per places públiques o subvencionades 
és de 5 anys i les privades costen un mínim de 1800€/mes 
en habitació compartida.

L’Associació de Cuidadores Familiars practica el suport 
mutu per millorar la qualitat de vida de cuidadores i per-
sones dependents i organitza tallers gratuïts i oberts a tot-
hom al Centre Cívic La Sedeta. Juntament amb l’Assemblea 
de Feministes de Gràcia, l’Assemblea Pensionista de Gràcia 
i el Moviment Popular de Gràcia porten més de dos anys 
de lluita: vam entregar a l’Ajuntament 6000 signatures i el 
2016 vam fer que el govern municipal aprovés construir un 
centre de dia 100% públic al districte. Encara esperem.

Per tot això, us convoquem el 20 de febrer a les 19:00 a 
la Sala d’Actes del Centre Cívic La Sedeta a una xerrada de 
presentació de la nostra campanya per aconseguir: (1) la 
creació d’almenys 2 centres de dia, per exemple als nous 
equipaments municipals dels Jardins Caterina Albert, a 
les cases d’Encarnació 13-17 o al solar del Carrer Milà i 
Fontanals, (2) la creació d’almenys 2 residències, per exem-
ple al solar de l’antiga clínica Quiron o a la caserna de la 
Guàrdia Civil, que també podria acollir alhora un centre 
de dia i altres serveis, (3) que siguin serveis 100% públics, 
gratuïts, universals i integrats al sistema sociosanitari pú-
blic per garantir la millor atenció a tota la població sense 
excepció i les millors condicions laborals i (4) el reconeixe-
ment laboral i social de les cuidadores familiars. •

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

el 
bloc

Local, local!

Albert Balanzà

Com molts de vostès saben, estimadís-
sims lectors, a Gràcia alguns perio-
distes hem trobat el perfecte reducte 

per exercir, de manera gairebé professio-
nal, en un temps en què l’odi, les notícies 
falses i la tertúlia barata ho embruten tot. 
En l’àmbit local ens hem esbravat, i alho-
ra equilibrat, donant veu a gent de qual-
sevol pensament, i abraçant un model de 
comunicació local -que no localista- que 
ens dóna autoritat a nivell de ciutat. Però 
hi ha altres móns locals igualment útils 
que ens ajuden a escapar del soroll.

Els amics del Cops i Flames, de La Nova 
Ràdio, de Reus (abans a Punt 6 Ràdio) 
han fet 30 anys de programa i continu-
en sent magnífi cs prescriptors de músi-
ca, malgrat que es trobin per sota del ra-

dar dels Enderrock, TimeOut, EfeEme o 
MondoSonoro. Al programa d’aniversari 
vaig descobrir (tard) la col·labo de Santi 
Balmes amb els Papa: Noes el 2002 can-
tant Egoisme.

 A Vic, una altra de les meves pàtries, 
he descobert La Resistència, una publica-
ció digital amb alguns posicionaments 
polítics on sobresurten els escrits soci-
als d’aquest gran homenot que és Toni 
Coromina (us recomano La parròquia vi-
gatana de l’Snack o Dieta verdagueriana). 
La publicació està editada per un vell co-
negut de l’afi ció de l’Independent, el seu 
primer director, Xavier Borràs.

En tercer lloc, a Banyoles, pàtria d’in-
fància i joventut, amb visques a Sant 
Martirià i a Ca l’Esquinçagorres, he abra-
çat la fe de l’Atlètic, el club de futbol de 
Tercera Catalana, viu representant del 
lema Odi Etern al Futbol Modern, el més 
semblant al mític Sankt Pauli alemany. 
Aviat arribarà la samarreta.•

Portem més de dos anys de 
lluita, amb sis mil signatures i 
una moció aprovada a favor d’un 
centre de dia; encara esperem

Hi ha altres móns 
locals igualment 
útils que ens ajuden 
a escapar del soroll

Gent gran als bancs de la plaça de la Vila. Foto: Arxiu

Programació
Ràdio Gràcia 2019

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 h

La tarda és nostra Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll

Espai Solidari 1 El bon menjar de
Gràcia

Tot hi cap Cutura, agenda i 
temes diversos

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic El Coll

Infogràcia Esports Ones de dones2 Teatrí de Butxaca La tarda és nostraTot hi cap
(Quan hi ha Audiència
Pública o Plenari acaba a
les 18.30 h)

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Terços
Amunt

Gracienques2Tertúlia Política,
Plenari,
Audiència Pública3

Sota el pont4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Terços
Amunt

Gracienques2Tertúlia Política,
Plenari,
Audiència Pública3

Sota el pont4

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsPlenari /
Audiència Pública5

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 

concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.
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Exposicions
Fins al 16 de febrer 
Exposició Mirades Solidàries. Després 
del seu pas per la Sedeta abans de fi nals 
d’any, arriba a la seu del Districte la mos-
tra amb les fotografi es presentades per 
les ONG del Districte de Gràcia, que tre-
ballen la Cooperació Internacional, a la 
V edició del Concurs Fotogràfi c Gràcia 
Solidària.
Seu del Districte de Gràcia (plaça de la 
Vila, 2)

Fins al 18 de febrer
L’exposició Mirades del Verd explica l’evo-
lució de la infraestructura verda urbana 
de Barcelona des de dues perspectives: 
L’origen i l’evolució dels parcs i jardins de 
la ciutat des del segle XIX fi ns l’actualitat; 
i el paper de les persones que han fet créi-
xer el verd a la ciutat. Les mans que l’han 
treballat, la ciutadania que l’ha reivindi-
cat i que s’implica en la seva gestió, així 
com dels principals responsables de la 
gestió d’aquests espais juntament amb la 
confi guració de la trama urbana. La mos-
tra arrenca amb una festa ciutadana el 2 
de febrer a la plaça Lesseps amb visita co-
mentada i diversos tallers infantils.
Avinguda Vallcarca amb Ballester

Fins al 20 de febrer
La Transició: el despertar a la lliber-
tat, exposició del fotògraf Julián Martín 
Cuesta. Retrospectiva periodística de la 
Barcelona dels anys 70 i 80 a través de les 
fotografi es de temàtica social fetes per 
Julián Martín durant aquestes dues dè-
cades.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 24 de febrer
Un món de mil dimonis. La Federació de 
Foguerons de Sant Antoni a Gràcia acull 
Un món de mil dimonis, produïda per la 
Fundació Fundació Mallorca Literària, a 
través de la Casa Pare Ginard. Museu de 
la Paraula. La mostra, que estarà reparti-
da en tres seus de Gràcia, és una ullada a 
les expressions culturals d’arreu del món, 
a la recerca de fi gures dimonieres que pu-
guin constituir equivalents o contrapunts 
als dimonis mallorquins, corresponents 
per semblança o per diferència.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), La Violeta 
(Maspons, 6) i l’Orfeó (Astúries, 83)

Allotjaments de Proximitat Provisionals 
(APROP). Mostra sobre el nou model 
d’allotjaments de construcció ràpida, sos-
tenible i de qualitat per fer front a l’expul-
sió de veïnat dels barris. A l’exposició es 
podran visitar dos habitatges i es podrà 
veure el que s’està fent per donar respos-
ta a les necessitats d’habitatge a Gràcia. 
Inclou dos allotjaments d’aquest tipus, un 
d’un dormitori i un de dos, i permet co-
nèixer tots els detalls, les característiques 
i motivacions del projecte. 
Jardinets de Salvador Espriu

Fins al 3 de març
Exposició El Transport públic ens dona 
més. La inauguració es farà el 6 de febrer 
a les 19h, a càrrec de Susana Pascual, re-
presentant de la Plataforma pel Transport 
públic, dins del cicle Mobilitat sostenible, 
una alternativa necessària.
CC El Coll la Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 21 de març
Exposició Secrets de butxaca.Amb motiu 
de la celebració de la BCNegra, setmana 
de novel·la negra a Barcelona, s’inaugura 
una mostra sobre les sèries policíaques 
en els ‘bolsilibros’ de l’Editorial Bruguera 
(1950-1986).
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Actes
Divendres 8 de febrer
Presentació del projecte Formula Student 
Eebe E-Tech Racing. Dins del cicle 
Mobilitat sostenible: una alternativa ne-
cessària.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19 h

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

Nit de duets: Hugo Arán & Gastón Pose/
Luis Murá & Gustav Lundgr.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h

Tradicionàrius 2019: Menut i Clàudia 
Cabero Trio.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h

Dissabte 9 de febrer
Qüestions Latents. El tractament platònic 
del plaer i del dolor. A càrrec de: Bernat 
Torres Morales.
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps), a 
les 12 h 

Folk als Mercats: Els Tranquils. 
Mercat de l’Abaceria i Lesseps, a les 12 h

1a Jornada Educativa del PEB Vallcarcar - 
Els Penitents i el Coll. 
Escola Rius i Taulet (Lesseps, 19), de les 
9.30 h a les 14.30 h 

Cinefòrum: Samba, d’Olivier Nakache 
i Eric Toledano. Organitza Joventut 
Multicultural Musulmana.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 16.30 h

Teatre: La Ratonera, d’Agathe Christie, 
dirigida per Mari Carem Cámara. Cia 
Dinàmics Teatre.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Conert: A Ciegas.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30 h

Soda Orient Express via Basarab (world, 
Gipsy).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Diumenge 10 de febrer
Teatre: La Ratonera, d’Agathe Christie, 
dirigida per Mari Carem Cámara. Cia 
Dinàmics Teatre.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

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

Dilluns 11 de febrer 
Cicle de corals: Trobada d’Hivern.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17 h

Biennal Ciutat i Ciència. Taules rodo-
nes: Explicar la ciència. A càrrec de Martí 
Casadesús, Pura Muñoz, José Priego, 

Rocío Vidal, José Luis Crespo, Milagros 
Pérez Oliva, Elena Freixa.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 17 h

Perseguint la història. El cinc d’oros, una 
cruïlla amb història. A càrrec de Josep M. 
Contel. Taller d’Història de Gràcia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Dimarts 12 de febrer
Trobem-nos! Sexgame: un espai per a jo-
ves de 12 a 17 anys per compartir inquie-
tuds sobre sexe.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17 h 

Xerrada: Els drets dels nostres fi lls i els 
nostres deures com a pares... o ho plante-
gem al revés? A càrrec de la psicòloga clí-
nica i escolar Elisenda Camps
Centre per a Famílies amb adolescents 

(Sant Antoni Maria Claret, 64-78), 18 h

Dimecres 13 de febrer 
Espectacle infantil: Les golfes, amb Roger 
Casadellà. Edat: + 4 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18 h

Dijous 14 de febrer
Lletra petita - Llibres a escena: Espectacle 
La Mar a terra, a càrrec de Ramon Roma.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 18 h

Divendres 15 de febrer
Concert indie-rock: Full Time Losers, 
Oselznick i Big Red Hand.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21 h 

Maktub (Flamencos y otras aves migra-
torias).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 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

La Locomotora Negra pels 150 anys del Centre
El proper dissabte 16 de febrer, els 17 músics que formen l’emblemàtica orques-
tra Locomotora Negra oferiran un concert de jazz dins els actes del 150 aniversa-
ri del Centre. Formada el 1971 i reconeguda arreu d’Europa com una de les grans 
big bands del continent, aquesta orquestra és la més antiga del país. L’actuació serà 
una oportunitat per escoltar el característic so de les grans orquestres de jazz que 
van destacar dels anys trenta fi ns als seixanta a Chicago i a New York. 
Dissabte 16 de febrer a les 19 h al Centre (Ros de Olano, 9)

Divendres 8 de febrer
Master class de ball. Iniciació al Rock 
and Roll.
Casal Gent Gran CC El Coll la Bruguera 
(Aldea, 15), a les 17.30 h 

Teatre: Bratz Kells, adaptació de Casa 
de nines (Henrik Ibsen), a càrrec de 
Sotacabina Teatre.
Lluïsos (Pl. Nord), a les 21 h, ds a les 21 i 
dg a les 19 h

Teatre: La dama del alba, dirigida per 
Mercè Tost. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h, ds 
a les 22 h i dg a les 18 h

Diumenge 10 de febrer 
Espectacle de titelles: Les aventures de la 
Laia i l’Agustinet.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h

Vermut musical ACGB amb Xosé 
Constenla.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a 
les 12.30 h

Taula rodona: Diables, el foc a la Festa.
La Violeta (Maspons, 6), a les 18.30 h

Dimecres 13 de febrer
Calendari Natural de Vallcarca. Activitat 
gratuïta amb inscripció prèvia obli-
gatòria: aula@boscturull.cat o bé al 
932133945
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg Turull, 
2), a les 18 h

Recomanem
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Silvia Manzanera

L’òpera és elitista, caduca, 
llarga i feixuga, senticien a 
Lluïsos de Gràcia. Per canvi-
ar aquesta realitat, quatre jo-
ves músics vinculats a l’enti-

tat gracienca proposen un cicle que 
desmunti alguns dels mites nega-
tius d’aquesta disciplina musical. 
“Existeix una desconnexió real en-
tre l’òpera i el públic en general, no 
només amb els joves”, explica Rai 
Paz, impulsor de la iniciativa, que 
arrenca el proper 17 de febrer amb 
Salomé, de Richard Strauss. 

Així, amb l’objectiu de demos-
trar que “l’òpera és a l’abast de 
tothom i que també és divertida, 
emocionant, intensa i d’actuali-
tat”, l’Alícia Daufí (pianista i musi-
còloga), el Jordi Clos (baríton) i el 
Xavier Borja (pianista, crític musi-
cal i fi lòleg), juntament amb el Rai 
Paz (guitarrista de jazz), mostraran 
el camí per conèixer l’òpera a través 
de tres representacions musicals 
que es podran veure projectades a 
Lluïsos Teatre una vegada al mes. 
Cada sessió inclourà una petita in-
troducció de 10-15 minuts a càrrec 
dels músics per presentar l’òpera, 
l’autor, el context històric, l’estil, els 
personatges i el tipus de veu. A con-
tinuació es projectarà l’òpera amb 

Lluïsos Teatre 
incorpora l’òpera al 
seu cartell amb un 
cicle per a joves  
La iniciativa -impulsada per quatre joves músics per trencar 
estereotips- arrenca el 17-F amb ‘Salomé’, de Richard Strauss

Imatge promocional del nou cicle d’òpera. Foto: Lluïsos de Gràcia

les parts i les pauses corresponents. 
En acabar la projecció hi haurà un 
torn obert de preguntes pel públic 
assistent per tal de resoldre dubtes 
i conversar amb els experts.

Les obres programades són 
Salomé, de Richard Strauss (17 de 
febrer), Don Carlo, de Giuseppe 
Verdi (31 de març) i Tristan und 
Isolde, de Richard Wagner (14 
d’abril). El cost d’assistir a la ses-
sió i a la xerrada- debat posterior 
és de 3€. “Volíem fugir dels tòpics 
com ara la traviata, i arriscar una 
mica més, però amb obres atracti-
ves per a tothom”, assegura Rai Paz. 

L’entitat espera que la propos-
ta tingui una bona acollida entre 
el públic jove “a la descoberta de 
noves disciplines musicals”. Segons 
els seus organitzadors, la idea és 
que aquest cicle tingui continuïtat 
la propera temporada -des de l’oc-
tubre fi ns al juny- amb una projec-
ció mensual.• 

El Spring Festival a Gràcia. 
El Barcelona Obertura Spring 
Festival, un cartell de música 
clàssica que es viu durant quinze 
dies al Liceu, al Palau de la Música 
i a l’Auditori, ofereix a més 33 
concerts gratuïts a diferents 
espais de la ciutat, entre ells Casa 
Vicens -Ferran Talarn (10/03)- i 
la Sedeta -Cor Mitjans i Cor Petits 
de l’Orfeó Català (08/03) i -Mireia 
Tarragó i Marina Pelfort (15/03).

Breus

Laboratoria obre 
el Barcelona 
Districte Cultural 
de Gràcia

Torna una nova edició 
del Barcelona Districte 
Cultural, que a Gràcia 
es programarà a La 
Sedeta i El Coll – La 
Bruguera. En total hi 
haurà sis espectacles 
de música, teatre i circ 
i tres projeccions de 
documentals musicals 
amb la col·laboració del 
Festival In-Edit. El cicle 
s’estrenarà el divendres 15 
de febrer amb doble ració: 
el grup Laboratoria (a la 
fotografi a) presentarà 
Una mujer fue la causa al 
Coll i Mazoni presentarà 
Cançons Robades a La 
Sedeta. Els concerts 
seguiran amb Estación del 
Este i les seves Músiques 
en Trànsit.

La botiga Disco 
100, reconeguda 
pels premis 
Enderrock 2019
Els Premis Enderrock 
2019 han guardonat 
Disco 100 -així com altres 
entitats o festivals que 
compleixen aniversari- 
per la seva contribució a 
la indústria de la música. 
L’emblemàtica botiga del 
carrer Escorial (abans al 
número 100 i ara al 33) 
ha fet 40 anys. 

Cada sessió 
inclourà una 
introducció per 
presentar i posar 
en context l’obra

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Jefa por accidente. 15.55, 18.05, 

22.15, 22.25.
• María, Reina de Escocia. 16, 19, 

22.
• Lego Película 2. Dv, dl, dm, dc, 

dj, 17.50, 20.05. Ds, dg, 15.50, 17, 
18.05, 20.20.

• Green Book. 16.10, 19.05, 22.
• Dragon Ball Super Broly. 15.50, 

18, 20.
• The Old Man and the Gun. Dv, 

dl, dm, dc, dj, 16.05, 18.05, 20.05. 
Ds, dg, 18.05, 20.05.

• Creed II: La leyenda de Rocky. 
Dv, dl, dm, dc, dj, 16.10, 22.15. Ds, 
dg, 22.15.

• La favorita. Dv, dl, dm, dc, dj, 
16.05, 19.05, 22.10. Ds, dg, 20, 
22.25.

• Glass (Cristal). 19.10, 22.05.
• Gente que viene y bah. Dv, dl, 

dm, dc, dj, 15.50.
• La gran aventura de los Lunnis 

y el libro mágico. Ds, dg, 16.05.
• Astérix: El secreto de la poción 

mágica. 16, 18.
• El regreso de Mary Poppins. Ds, 

dg, 16.10.
• Bohemian Rhapsody. Dv, dl, 

dm, dc, dj, 16, 19, 22. Ds, dg, 
22.05.

• Ha nacido una estrella. 22.05.
• El Reino. Dv, dl, dm, dc, dj, 22.15. 

Ds, dg, 22.30.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Charlas Talks, les microconfe-

rències que no canviaran la teva 
vida. Dv, 21.30.

• Tres idénticos desconocidos 
(VOSE). Dv, ds, dm, dj, 16. Dg, 
20. Dl, dc, 16, 20.

• Tres idénticos desconocidos. Dv, 
ds, dc, dj, 18, 22. Dg, dl, dm, 18.

• Trinta Lumes. 20.
• Entre dos aguas. Dv, dl, dm, 

16.30, 19. Ds, 17.30, 20. Dg, 19. 
Dc, 16.30, 19, 21.30. Dj, 16, 19.

• MUG. Dv, 16, 18, 22.20. Ds, 18, 
22.30. Dll, 16, 18. Dm, dc, 17.

• Ernest & Celestine, contes d’hi-
vern. Ds, 16.

• El vent entre les canyes. Ds, 
16.30.

• Mujeres. Ds, 22.
• The Glass Agency. Ds, 20.
• First lady of the revolution. Dv, 

20.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Viaje al cuarto de una 

madre. 16.00, 18.00 i 20.00. El 
Angel. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 22. 
Comandante Arian. Dj, 22.

• Sala 2: Gaughin. Dv, dl, dm, dc, 
dj, 16, 20.15. Ds, dg, 20.15. ¿Quén 
te cantará?. 18, 22.05.

• Sala 3: Carmen y Lola. 16, 18 i 20. 
Enamorat de la meva dona. 22. 

• Sala 4: La enfermedad del do-
mingo. 15.50, 20. Petra. 18, 22.05.

TEXAS NANOS: 
• The jungle bunch (La colla de la 

selva). Ds, 16. Dg, 12, 16.

• La petita bruixa. Dg, 12.
• La increïble història de la pera 
gegant. Dg, 12.

Verdi. Verdi, 32. 
• Sobre ruedas. 15.45.
• La favorita. Dv, ds, dg, 15.45, 

17.50, 20.15, 22.30. Dl, dm, dc, dj, 
11.30, 15.45, 17.50, 20.15, 22.30.

• Green Book. 11.30, 15.45, 17.50, 
20.05, 22.30.

• Roma. 11.30, 17.05, 19.45.
• Glass (Cristal). Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, 22.15.
• High Life. 15.45, 18.10, 20.20, 

22.30.
• Cold War. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

18.
• Bohemian Rhapsody. Dv, ds, dg, 

dl, dc, 19.45, 22.15. Dm, dj, 22.15. 
• María, Reina de Escocia. 11.30.
• Michelangelo. Ds, dg, dj, 11.30.
• La joven de la perla y otros teso-

ros. Dm, 11.30, 18.15, 20.30.
• Van Gogh. Dj, 20.15.
• El vent entre les canyes. Dv, dl, 

dm, dc, dj, 15.45. Ds, dg, 11.30, 

15.45.
• Ernest & Celestine, contes d’hi-

vern. Ds, dg, 12.45.

Verdi Park. Torrijos, 49
• El gran baño. 15.45.
• El blues de Beale Street. Ds, dg, 

20.25. Dv, dl, dc, dj, 20.15.
• El vicio del poder. 19.40, 22.30.
• La casa de Jack. 16.50.
• Roma. 22.10.
• Un asunto de familia. 15.45.
• María, Reina de Escocia. 15.45, 

18, 20.20, 22.30. 
• Ha nacido una estrella. 18.05, 

22.30.
• Border. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

20.35.
• Sobre ruedas. Dj, 20.35.
• Verano del 84. Dv, dl, dm, dc, dj, 

18.05.
• Destroyer. Una mujer herida. 

Dm, 20.15.
• El regreso de Mary Poppins. Ds, 

dg, 18.
• Ernest & Celestine, contes d’hi-

vern. 15.45.
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EEl Pèsol Feréstec acomiaden la gira del seu tercer tre-
ball discogràfi c Treure’n robins (The Indian Runners) 
a la Dotzena Ronda el proper 12 de febrer. Fins al 17, 

l’Heliogàbal acollirà tots els concerts d’una proposta que 
va néixer en el seu dia per estendre les actuacions de l’He-
lio a d’altres espais de Gràcia. Els següents són Puput, 
“vells amics i admirats de la casa”, que tornen al local 
de Ramon i Cajal per presentar el seu darrer disc Purga 
(Hidden Track). “El de Puput és un so ple de bellesa, emo-
cions i espiritualitat”, escriuen els organitzadors del cicle. 
Germa Aire (Luca Masseroni i Andreu Ribas) actuarà di-
jous 14 amb disc nou, Sempre (Famèlic, 2018), i divendres, 
concert doble amb Opatov i Banani. I dissabte tancaran 
el Ronda Lluis Cabot (guitarrista de Beach Beach) en el 
concert de les 12.30 h, i Blood Quartet (projecte de Mark 
Cunninghem i el trio barceloní Murnau B) al vespre.•

El Pèsol Feréstec 
obre el 12è Ronda 
a l’Heliogàbal
El cartell inclou sis concerts, de 
nou al local, del 12 al 17 de febrer

El Pèsol Feréstec en una imatge promocional. Foto: Cedida

El viatge intergalàctic 
de Pantanito

L’artista gracienc creador del ‘Neocalorrismo’ presenta 
‘La Otra Cara de la luna’, el primer vídeo del seu proper 

disc, ‘Maria Lionza’, a la Sedeta aquest divendres

S.M. 

La Otra Cara de la luna mos-
tra un Pantanito amb més 
defi nició, asseguren qui 
més el coneixen. Aquest 
divendres 8 de febrer a les 

nou del vespre al centre cívic La 
Sedeta hi haurà l’oportunitat de 
descobrir el nou treball d’aquest 
artista gracienc, un vídeo dirigit 
per Alex Más de la productora 
audiovisual The Iguana Films.

Jose Antonio Bejarano Pérez, 
més conegut com a Pantanito, 
és un músic cordovès establert 
a Gràcia. Amb una trajectòria 
musical de més de 15 anys, ha 
tingut aventures amb artistes 
com ara Manuel Malou, Tony el 
Gitano o Cathy Claret, entre d’al-
tres. És creador del seu propi gè-
nere musical, el Neocalorrismo 
i Rumba’n’Roll, amb què s’ha 
passejat per diferents escena-

ris. L’han acollit les fetes de la 
Mercè o el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. També ha es-
tat reclamat per bars i sales lo-
cals d’aquí i d’arreu. El director 
Nando Caballero va recollir la 
seva història en el documental 
Neocalorrismo y Rumba’n’Roll, on 
s’explica la trajectòria d’aquest 
músic com artista i pare de fa-
mília. El videoclip és el primer 

del seu proper disc, titulat Maria 
Lionza, on es mostren les di-
verses infl uències de l’artista, i 
on es barregen la tradició de la 
rumba amb l’herència afrolla-
tina i grans dosi de rock’n’roll. 
Més defi nit, això sí, però sense 
“perdre les narratives d’amor 
domèstic” que caracteritzen 
aquest músic singular.•

el repor

El músic cordovès arrelat a Gràcia presenta nou treball. Foto: Cedida
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Òscar MejíasGraciencs a la contra

L a societat nepalesa creu que la discapacitat és un 
càstig diví pels pecats comesos en vides anteriors. 
Tant és així, que molts nepalesos pensen que els 
nens amb discapacitat intel·lectual no tenen ment i, 
per tant, no poden aprendre res. I l’Aina Barca és la 

persona que, fa sis anys, va decidir provar al Nepal la false-
dat d’aquesta afi rmació.

Nascuda a Gràcia, l’Aina va créixer al barri, passant 
hores i hores pels seus carrers juntament amb els seus 
amics. Fins que, a les vacances d’estiu de 2012, la seva vida 
dóna la volta com un mitjó. Durant aquell viatge va po-
der conèixer de prop les pèssimes condicions de vida que 
pateixen els nens i nenes amb discapacitat intel·lectual al 
Nepal. “I tot i que els primers dies a Barcelona, després de 
tornar del meu viatge, vaig intentar fer vida normal, vaig 
ser incapaç”, confessa l’Aina. És aleshores quan l’Aina es 
decideix posar fi l a l’agulla i funda l’ONG Família d’Hetau-
da aquell mateix octubre.

Els inicis no van ser gens senzills. L’Aina es va topar amb 
una societat masclista on costava que l’escoltessin només 
pel fet de ser dona. Però l’Aina ho tenia molt clar: el seu ob-
jectiu era “construir una escola d’educació especial per als 
nens amb discapacitat intel·lectual i paràlisis cerebral” a 
Hetauda, una població de 150.000 habitants al centre del 
Nepal. És així com, en un temps rècord, al gener de 2014 
va aconseguir obrir Asha School, que en nepalès signifi ca 
“L’escola de l’esperança”.

Actualment, l’Asha School, l’única escola d’educació es-
pecial de tota la regió de Makwanpur, compta amb 22 tre-
balladores locals que eduquen i cuiden els infants, i l’ONG 

compta amb un centre de fi sioteràpia, un taller ocupaci-
onal, una residència i un autobús escolar. Tot dedicat a 
benefi ciar l’educació de 41 nens nepalesos amb discapaci-
tat intel·lectual i paràlisis cerebral. “Família d’Hetauda va 
començar com el meu somni, actualment és la dedicació 
i l’entrega de tot un equip de dones nepaleses les que fan 
possible que el projecte tiri endavant”, explica l’Aina.

Mirant endavant, l’Aina treballa per crear, en el futur 
pròxim, un servei complet que doni cobertura a les necessi-
tats de les persones amb discapacitat durant totes les seves 
etapes vitals. És per aquest motiu que segueix a la recerca 
de la solidaritat de persones i entitats per seguir transfor-
mant l’educació a aquesta zona del Nepal.

I és que aquesta transformació no ha sigut menor. Quan 
l’Aina va trepitjar el Nepal per primera vegada, hi havia 
nens amb discapacitat intel·lectual que estudiaven a escoles 
de sords o en aules de parvulari. I, en el pitjor dels casos, 
aquests infants restaven confi nats a casa. Ara, l’Asha School 
dóna servei a tota la regió de Makwanpur, i això, no només 
ha fet que els seus alumnes hagin après molt, sinó que tam-
bé les seves famílies, i la societat nepalesa, de mica en mica 
hagin anat canviant la mirada cap a aquests infants.•

Aina Barca, fundadora de l’ONG Família d’Hetauda, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual al Nepal. Foto: Cedida

Un canvi de mirada

L’Asha School és l’única escola 
d’educació especial de tota la 
regió de Makwanpur, al Nepal

La torratxa

Elegia d’un barri
Ernest Cauhé

 

A lquiler de Piso en calle de Santa 
Rosa. Vila de Gràcia. 935 €/mes. 35 
m2. TEMPORADA ENTRE 32 DÍAS 

Y 11 MESES. DISPONIBLE A PARTIR DEL 
31/03/2019. Acogedor estudio en el cora-
zon de Gracia. Cuenta con una gran ter-
raza de 30m2, habitación doble, baño y 
cocina. Muy bien comunicado con bus, 
tren y metro Fontana (L2)”.

“Que m’acaba de trucar la propietà-
ria del pis dient que ens apuja 300€ el 
lloguer. Fa un any ja ens va apujar 100€ 
més. Que diu que el mercat està així. Que 
són 1.300€. Que sí no ens va bé, que mar-
xem ràpid que hi ha gent interessada. I 
que estigui arreglat el parquet que tenia 
una taca de l’anterior inquilí.” 

“Alquiler de Piso en travesía de Gràcia, 
Barcelona, 183. Vila de Gràcia. 1.400 €/
mes. Preciosa vivienda de 95 m2 cons-
truidos, con 3 habitaciones, una tipo sui-
te con baño y dos individuales, 2 baños 
completos con bañera, salón-comedor de 
25 m2 con salida a balcón, amplia cocina-
offi  ce, situación privilegiada al lado del 
Mercado y cerca del metro Fontana y co-
mercios de calidad, 2 meses de fi anza + 
honorarios + el mes en curso.” 

“A quant dius que pagues aquesta feina 
d’ajudant? 1.500? Són 1.500 bruts o nets? 
Ah, no són 1.200 bruts, d’acord. Per jorna-
da de 8 hores que poden ser puntualment 
de 12 hores els dies forts. D’acord sí, mol-
tes gràcies per comptar amb mi”.

“Airbnb. Apartment in Gracia’s he-
art. 1 dormitori, 4 hostes. 370€ per nit. 
L’apartament està molt ben moblat. 
L’habitació té un llit doble i un sofà, bany, 
una gran cuina totalment equipada, una 
gran sala d’estar amb menjador i una 
zona per descansar després d’un llarg dia 
descobrint Barcelona.”•

“Airbnb. Apartment 
in Gracia’s heart. 1 
dormitori, 4 hostes. 
370€ per nit”


