
L’Heliogàbal 
evita amb una 
argúcia legal la 
restricció del pla 
d’usos de Gràcia 
Una disposició fi nal del text dels 
Espais de Cultura Viva permet 
eludir la normativa local P6

Municipals 2019

Els exregidors 
insten a prioritzar 
Vallcarca i Quirón 
en el nou mandat
Martínez (ERC), Espriu (PSC) 
i Fandos (CiU) expliquen què 
haurien volgut aplicar de l’altre P2

El pavelló Josep 
Comellas tindrà 
gestió directa 
municipal des de l’1 
de gener de 2020
La polèmica gestió adjudicada a 
la Fundació Marcet no continuarà 
i es farà un consell rector P9

L’Ajuntament projecta 400 
pisos públics per sobre de 
la rotonda d’Alfons Comín
La modifi cació del Pla General a Collserola ha eliminat aquest gener el 
projecte de túnel del Tibidabo i es vol actuar en els terrenys adjacents

Albert Balanzà

L’any 2009 els terrenys no ur-
banitzats que hi ha per sobre 
de la benzinera de la plaça 
Alfons Comín, en l’anomenat 
barri de VallPar, a l’extrem 

nord de Penitents, van ser objec-
te de desig municipal en la com-
plexa negociació del Pla Barça, que 
pretenia compensar públicament 
una part de la requalificació del 
Miniestadi. En aquell tràmit entre 
Joan Laporta i Jordi Hereu que va 
quedar en no res, Gràcia preveia 
utilitzar els prop de 9.000 metres 
quadrats aconseguits (8.205 inicials 
i 700 més posteriors) per fer equi-
paments esportius. 

Som al 2019. Deu anys després, 
aquells terrenys, on el Pla General 
preveia des de 1976 el vial d’accés 
al túnel del Tibidabo que havia de 
connectar Barcelona i Sant Cugat, 
segueixen més o menys igual: la 
benzinera, el rentacotxes, el punt 
verd provisional i riera amunt el 
costerut barri on hi ha l’escola 
Sadako i on aquest gener s’han co-
mençat a moure terres per aixecar 
una residència del grup Fiatc. Però 
ara l’Ajuntament s’ha fet una pre-
gunta: si aquest 2019 s’han eliminat 
les reserves de terreny d’aquell tú-
nel, per què no es fa el mateix amb 
els terrenys on haurien d’anar les 
boques d’accés a aquell túnel. I té 
una proposta: la construcció de 400 
pisos de promoció pública. Pàgina 3L’espai entre la benzinera d’Alfons Comín i el negoci de neteja cotxes on es vol fer la promoció de pisos. Foto: A.V.
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Albert Balanzà

Ricard Martínez

1 La implementació del pla de mobilitat i su-
perilles, amb la transformació de l’espai 

públic que, amb la perspectiva del temps, s’ha 
vist que era útil i necessària. També el debat 
de la Festa Major que va marcar el punt d’in-
fl exió cap a millor amb totes les mesures que 
s’han anat incorporant.

2 Treure les tanques de la Plaça de les Dones 
del 36, aprofi tant per dir que el debat sobre 

l’espai públic i els seus usos està més viu que 
mai i que cal intervenció pública.

3 Constato un clima de convivència notable, 
tenint en compte el moment polític que 

vivim i la pressió a l’espai públic que hi ha a 
la Vila i del turisme intens a la Salut. D’altra 
banda Vallcarca continua empantanegada i la 
política d’habitatge públic no passa d’algunes 
idees ocurrents i poc realistes.

4 Encarrilar i fer efectiva la transformació 
de Vallcarca i els Tres Turons, pacte per 

l’espai públic que tingui en compte l’activitat 
turística, el comerç, la pública concurrència, 
l’activitat festiva i popular i els veïns i veïnes. 
Fer el possible per construir els centres públics 
d’ensenyament que falten.

Guillem Espriu

1 Sens dubte l’aposta per l’educació va 
ser un punt cabdal, tant en la construc-

ció de les tres escoles bressol, la construcció 
del Patronat Domenech i la compra del solar 
d’Univers i l’inici de l’escola.

2 La posada en marxa del CAP Vila de Gràcia 
i Can Musons.

3 Crec que el districte ha empitjorat respec-
te la seva relació amb la societat organitza-

da (entitats i associacions) i respecte l’us con-
vivèncial de l’espai públic.

4 Crearia una taula de coordinació per a les 
entitats socials del districte per analitzar 

recursos i posar en comú reptes i projectes. 
Faria un impuls clar a l’avinguda Vallcarca i 
crearia habitatge social i dotacional en els 
quatre solars pendents d’edificació. Cosiria 
Penitents cobrint la Ronda i fent una micro 
plaça entre la Biblioteca i el casal de gent gran.

Maite Fandos

1 L’aposta pels infants i joves amb la cons-
trucció i posada em marxa de les escoles 

bressol Enxaneta i Caspolino i amb una esco-
la pionera com l’escola bressol Trencadís, per 
a infants amb pluridiscapacitats. També vam 
fer l’escola Univers, una reivindicació històri-
ca, tot i no ser competència municipal. A més 
el canvi de sentit de la Riera de Sant Miquel 
va signifi car una gran millora a les escoles de 
l’entorn. Destaco la construcció del centre pi-
oner d’atenció a adolescents i a les famílies a 
la Sedeta. I l’inici d’obres a Travessera de Dalt.

2 La Violeta o l’Ateneu de Fabricació que 
vam projectar, i l’aprovació del MPGM de 

Vallcarca que vam iniciar, amb taules ciutada-
nes i el procés de participació.

3 Ha empitjorat en civisme i convivència; 
la manca de suport a la Guàrdia Urbana 

ha fet que els problemes a l’espai públic, per 
exemple, a la Plaça de la Vila, s’hagin disparat. 
Ha millorat en la difusió dels òrgans de partici-
pació (plens per streaming o ordre del dia als 
cartells dels Consells de Barri). 

4 Cal apostar pels serveis a la gent gran fent ja 
els apartaments de la Quirón, amb un nou 

model d’atenció domiciliària, i pisos compartits 
per gent gran. Cal tornar a apostar per l’esport 
construint nous equipaments i mantenint exis-
tents com el Camp de l’Àliga. I fer habitatge de 
lloguer, que aquí fa moltíssima falta.•

Les preguntes.
1. Quina acció destacaria del seu 
mandat?
2. Quina idea executada abans o 
després li hagués agradat aplicar?
3. En què ha millorat i empitjorat 
Gràcia en aquest mandat?
4. Faci tres propostes de futur

Política
Breus

Agenda 
26-M

El PP enganxa el 
primer cartell 
amb un acte a 
Casa Capell

Maragall (ERC) 
sopa en una casa 
particular amb 
activistes culturals

L’alcaldable del PP a 
Barcelona, Josep Bou, ha 
arrencat aquest dijous 
al vespre la campanya 
amb l’acte d’enganxada 
del primer cartell a Casa 
Capell, l’espai de Rambla 
de Prat que els populars 
han utilitzat en altres 
ocasions.

L’alcaldable d’ERC, Ernest 
Maragall, ha sopat aquest 
dimecres a casa de 
l’activista Pep Fornés amb 
veïns de Gràcia del món 
cultural i del patrimoni, 
del folklore, l’esport i la 
literatura. “Una tertúlia 
lliure de més de 3 hores”, 
han dit fonts presents. 

10 de maig
BCN és Capital. Inici campanya. 
Acte a la plaça de la Virreina. 
Intervindran: Jordi Graupera i 
Maria Vila. Hora: 19 h

11 de maig
BComú. Acte gentrifi cació.
Acte a la plaça Gal·la Placídia. 
Intervindran: Eloi Badia, Janet 
Sanz i Lucía Martín. Hora: 18h 

12 de maig
JuntsxCat. Acte central Gràcia.
Acte a la plaça del Sol. Hora: 11h 
Intervindran: Berta Clemente, 
Elsa Artadi i Ferran Mascarell

Els exregidors insten 
a prioritzar Vallcarca i 
Quirón en el nou mandat
La setmana passada va parlar el regidor, Eloi Badia (BComú. Aquesta li hem demanat 
als seus tres antecessors: Ricard Martínez, ERC (2003-2007), Guillem Espriu, PSC (2007-
2011) i Maite Fandos, CiU (2011-2015), que facin el seu anàlisi en base a quatre preguntes

el repor

Debats amb remeis (i no 
miracles) per al benestar
“Que cotitzin els robots!”, diu un veí a la Sedeta

A. B.

Gràcia s’ha avançat a l’inici 
de campanya d’aquesta ma-
tinada de dijous a divendres 

amb dos debats d’alt ritme polític 
al qual els candidats han respost 
amb propostes concretes però 
sense prometre grans miracles. 
Dilluns a Lluïsos, convidats pel 
G6, i dimecres a la Sedeta, convi-
dats per l’Assemblea Pensionista, 
els set partits amb representació 

Els vuit candidats, dilluns en un moment del debat a Lluïsos. Foto: Cedida

una apujada del lloguer que tam-
bé hauria provocat el canvi d’esco-
la dels seus fi lls. La CUP va fer una 
crida a omplir els 859 pisos buits.

Però el debat viu es va transfor-
mar dimecres en alt voltatge amb 
els veïns a la Sedeta en el marc in-
cert de les pensions. ERC va ad-
vertir que ja no es pot tractar de 
la mateixa manera la gent gran de 
65 anys que la de 85 i va proposar 
premiar a les empreses que aug-
mentin la cotització als treballa-
dors. Aquí alguns assistents van 
remugar, però no tant com quan 
BCN pel Canvi-Ciutadans va plan-
tejar els plans de pensions privats. 
“Patètic! Desvergonyit!”, li van 
cridar. El PP també va patir, fi ns 
i tot sortint del local. Almenys hi 
va haver cert consens per fer un 
front comú entre partits i veïns 
-ja hi ha 6.000 signatures- per-
què a Camp d’en Grassot hi hagi 
un nou centre de dia en el proper 
mandat. •

a Gràcia, i la llista Graupera només 
en el primer debat, van parlar so-
bretot d’habitatge i pensions, el que 
més preocupa els veïns per seguir 
mantenint un cert estat del benes-
tar. “Que cotitzin els robots!”, va ar-
ribar a proposar en Ramon, un dels 
assistents al debat de la Sedeta.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
va aprofi tar per anunciar la remu-
nicipalització del pavelló Josep 
Comellas (vegeu p. 9) a partir del 
gener. El PDeCAT va prometre tor-
nar a la tarifi cació anterior d’esco-

les bressol, agafant-se a l’exemple 
del moderador del cas de l’Ernest 
i la Sílvia, que per pur miracle no 
han hagut de marxar del barri per 

Els exregidors insten 
a prioritzar Vallcarca i 
Quirón en el nou mandat
La setmana passada va parlar el regidor, Eloi Badia (BComú. Aquesta li hem demanat 
als seus tres antecessors: Ricard Martínez, ERC (2003-2007), Guillem Espriu, PSC (2007-
2011) i Maite Fandos, CiU (2011-2015), que facin el seu anàlisi en base a quatre preguntes
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El Districte 
projecta 
400 pisos 
públics a 
Penitents
Els terrenys per sobre d’Alfons 
Comín ja van ser objecte de 
debat el 2009 amb el Pla Barça

Albert Balanzà

L’extrem nord del distric-
te de Gràcia, el barri de 
Penitents, torna a remoure 
els grans projectes munici-
pals, deu anys després que el 

Pla Barça ja inclogués els terrenys 
sense urbanitzar que hi ha sobre la 
rotonda de la plaça Alfons Comín, 
en una operació que pretenia ales-
hores compensar una part de la re-
qualifi cació del Miniestadi. Aquells 
acords inicials, entre l’aleshores 
president del Barça, Joan Laporta, 
i l’alcalde Jordi Hereu, representa-
ven una compensació d’uns 9.000 
metres quadrats que haurien re-
vertit en aquesta zona de Gràcia 
en forma d’equipaments esportius.

Ja han passat deu anys d’aque-
lles negociacions que van quedar 

nova proposta d’habitatge públic. 
També al barri hi ha altres refe-
rents com l’escola Sadako o la fu-
tura residència que està construint 
el grup Fiatc a tocar de la riera que 
va paral·lela al carrer Adrià Gual. 

A nivell de categorització urba-

En vermell tota l apeça urbanística implicada, amb la Ronda de Dalt (dreta) i Alfons Comín (inferior) . Foto: Cedida

nística, els terrenys de la possible 
promoció d’habitatge tenen qualifi -
cació 9 (protecció de sistemes gene-
rals del PGM) i 5 (cxarxa viària bà-
sica). El canvi de categoria, segons 
l’Ajuntament, no seria problemàtic.

Soro també adverteix que la 
nova promoció no només reforça-
ria la mesura de reservar el 50% 
de les promocions de més de 400 
metres quadrats a habitatge as-
sequible a Vila de Gràcia i Camp 
d’en Grassot -proposada aquesta 
setmana- sinó que “pot ajudar a re-
activar Penitents amb els diversos 
tipus de promoció d’habitatge pú-
blic combinat amb nou comerç de 
proximitat”.•

sos públics de Vallcarca”, explica 
el portaveu de l’equip de govern a 
Gràcia, Robert Soro. 

L’operació parteix no només de 
donar per feta l’eliminació del tú-
nel del Tibidabo “sinó també dels 
terrenys on s’haurien d’haver situ-
at les boques d’accés” i que conci-
deixen amb aquesta gran llenca de 
4,5 hectàrees, “uns 25.000 metres 
quadrats de sòl que es poden tra-
duir en 40.000 metres quadrats de 
sostre”, afegeix Soro. El pla forma 
part de la proposta programàtica 
de BCN En Comú Nous Espais per 
Viure a Barcelona, que es presenta-
rà en els propers dies, i s’haurà de 
negociar amb l’ajuntament de Sant 
Cugat en el proper mandat.

La vida al barri no ha canviat ex-
cessivament quant a serveis en els 
últims deu anys: només hi ha urba-
nitzada la galta Llobregat del car-
rer Collserola, que és l’eix del bar-
ri de Vallpar, en aquesta zona de 
Penitents que s’estén a la part su-
perior de la Ronda de Dalt i que for-
ma part administrativa del districte 
de Gràcia. La benzinera és el princi-
pal referent d’entrada al barri i aquí 
i al seu darrere (vegeu imatge) hi ha 
les parcel·les implicades en aquesta 

en no res, però aquest gener de 
2019 s’ha obert una altra porta o 
fi nestra d’oportunitat, com es diu 
ara, que l’Ajuntament vol aprofi tar. 
La modifi cació del Pla General a 
Collserola ha eliminat “les reser-
ves per a vies locals del PGM que 
no s’han desenvolupat, atès que la 
seva necessitat no està sufi cient-
ment justifi cada i que la seva mate-
rialització atemptaria contra l’ob-
jectiu de preservació dels valors 
ecològics del parc”. 

La traducció d’aquest paràgraf 
en aquest àmbit de Penitents és 
l’eliminació del projecte de tú-
nel del Tibidabo o túnel central 
que havia d’unir Barcelona i Sant 
Cugat, i l’Ajuntament pensa en 
aquests terrenys per fer una nova 
projecció d’impacte en habitat-
ge públic de 400 pisos. “Molt més 
important que el centenar de pi-

La modifi cació 
del Pla General 
a Collserola ha 
eliminat ara un 
túnel previst

Salvem L’Alzina retrata el 
seu cas en un documental
‘Com una alzina’, dirigida per Oriol Díez, es basa en el so i imatge 
directes dels mesos de reivindicació per les casetes d’Encarnació 

recte, sense locució ni postpro-
ducció, entre el primer dia de 
mobilització, el 7 de novembre, i 
el desallotjament, el 14 de febrer”, 
explica Díez. El relat, en tot cas, 
se centra en cinc dies de rodatge 
principals i el muntatge s’ha fet 
en cinc dies més.

El documental, una iniciativa 
de Díez amb el suport de la plata-
forma Salvem L’Alzina, recull “vi-
vències i emocions”, segons Díez, 
si bé també hi ha hagut la voluntat 
de l’autor d’evitar la reconstrucció 
dels fets per fer “un esforç d’objec-
tivitat i deixa espai a la llibertat 
d’interpretació”. 

El primer passi es va fer a nivell 
intern al casal La Barraqueta de la 
plaça del Raspall. •

A. B.

El cas de la reivindicació i vic-
tòria veïnal per les casetes i 
l’alzina bicentenària d’En-

carnació ja no només passarà a 
la història en paper o en carrer, 
pels canvis legals que està com-
portant o per les mobilitzacions 
que ha generat, sinó que també té 
ja versió audiovisual: el pròxim 23 
de maig a l’Ateneu Llibertari i el 14 
de juny al Banc Expropiat es faran 
els primers passis del documental 
Com una alzina, una producció de 
48 minuts dirigida per Oriol Díez, 
que retrata els tres mesos d’acti-
vitats i reivindicació veïnals. “El 
plantejament és so i imatge di- Les casetes d’Encarnació. Foto: A.V.
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Breus

Un recurs reobre 
el polèmic club 
de cànnabis del 
carrer Grassot

L’ordre de cessament 
del club cannàbic Tierra 
Verde de carrer Grassot 
70, enviada el mes passat 
pel Districte, ha quedat 
aturada per un recurs 
que ha permès des 
d’aquest dimarts tornar 
a obrir l’establiment. Els 
veïns han lamentat que 
“incomprensiblement, 
seguim igual, després de 
tres anys”. La pugna amb 
els veïns havia arribat al 
punt que havien de deixar 
fer unes obres al club.

Campanya a bars 
i forns contra el 
malbaratament 
alimentari 
Alumnes de quart d’ESO 
de l’institut Vila de Gràcia 
i la Fundació Espigoladors 
inicien aquest divendres 
una campanya contra el 
malbaratament alimentari 
amb la col·laboració de 
bars i forns de pa on es 
repartirà material de 
sensibilització que han 
elaborat. Les accions 
se centren a divulgar el 
coneixement tradicional 
de l’aprofi tament del pa 
sec a través dels forns 
col·aboradors i els bars s’hi 
sumaran amb posavasos 
que incloguin els missatges 
de sensibilització.

La taula anti-agressions masclistes 
planteja la formació obligatòria 
de tots els carrers de Festa Major
Les entitats participants introduiran una dinàmica més participativa en els continguts 
després que l’any passat hi hagués menys assistència de les comissions festeres 

Albert Balanzà

La Festa Major de Gràcia tor-
na a estar en compte enrere 
i, a tres mesos justos d’una 
nova edició, ja es mouen els 
fils organitzatius més im-

portants: per exemple, dijous que 
ve es presentarà el cartell de l’edi-
ció 2019, el patronat de la Fundació 
Festa Major es reunirà el pròxim 
20 de maig per ofi cialitzar l’entra-
da ja anunciada de nous carrers 
(Lluís Vives, Plaça del Nord i la re-
novada Placeta Sant Miquel) i tam-
bé en aquesta reunió es validarà 
una primera programació dins del 
pla d’activitats 2019.

Però en paral·lel hi ha treballs de 
millora d’alguns àmbits que en els 
últims anys han agafat centralitat i 
que necessiten una revisió perquè 
no perdin embranzida, com és el 
cas del protocol Gràcia antimas-
clista. La taula del protocol con-
tra les agressions masclistes, ac-
tiva tot l’any però particularment 
amatent en els dies de Festa Major, 
està ultimant una renovació de la 
formació que es fa a les comissions 
de festes de cada carrer fester fi ns 
al punt de plantejar l’obligatorietat 
d’aquesta formació. 

En la taula hi participen 
el  Centre Jove d’Atenció a 
les Sexualitats i l’Assemblea 
Feministes de Gràcia i fonts conei-
xedores del debat obert han apun-
tat que la nova formació busca in-
troduir un model de “participació 
més activa”que inclogui “situaci-
ons més espontànies” a l’hora de 
retratar la reacció que s’ha de te-
nir davant de casos de violència o 
assetjament masclista. “No calen 
mesures coercitives, però l’assis-
tència ha de ser obligatòria, els 
carrers han de venir”, apunten. 

Un dels punts liles actius durant la Festa Major, per atendre possibles casos de comportaments masclistes. Foto: A.V.

També aquestes fonts adverteixen 
que cal treballar l’aspecte comuni-
catiu, més quan l’any passat es va 
denunciar un cas d’agressió amb 
un seguiment distorsionat perquè 
la víctima no va presentar denún-
cia ni va anar al Clínic.

La Fundació Festa Major hi està 
d’acord, si bé admet que el terme 
obligatori és difícil. “Als carrers no 
els en dependrà la subvenció però 
sí demanarem que vinguin”, expli-
ca la presidenta de l’entitat, Carla 
Carbonell. La renovació de la for-
mació i la idea de reimplicar els 
carrers de Festa Major parteix de 
la bona recepció que el protocol va 
tenir en el primer any d’actuació, el 
2017, amb 19 de 21 carrers partici-
pants, però també de la menor as-
sistència de l’any passat. •

L’aplec de la sardana també es 
renova. Una de les activitats fora 
d’agost més veteranes vinculades 
a Festa Major es farà en horari 
de tarda-nit. La 63a edició de 
l’aplec, a Joanic a les 18h, inclourà
exhibició de colles veteranes 
i colles joves de competició, 
exhibició de sardanes de punts
lliures, concurs de colles 
improvisades, rifes, regals i 
monitors per aprendre a ballar. 
Per sopar, cargols i botifarra. 

A. B.
 

Després d’algunes setmanes 
de remodelació de l’espai i de 
transformació sobretot de la 

zona de cuina de Casa Fuster, el cui-
ner Marc Ribas ja ho té tot a punt 
per presentar dilluns 13 l’arrencada 
ofi cial de Panot Restaurant, el seu 
projecte més ambiciós i l’aterrat-
ge defi nitiu a Barcelona de la seva 

proposta de cuina catalana nou-
centista. El restaurant obrirà di-
marts. “Volem reivindicar, com ho 
fa el mateix edifi ci de Casa Fuster, 
la cuina burgesa i les aportacions 
dels indians”, va explicar el cuiner 
de TV3 a aquest setmanari (núm. 
748). Fonts de Casa Fuster han va-
lorat el canvi gastronòmic al seu es-
pai com “una obertura a la ciutat”.

En aquesta línia de posar en va-
lor la memòria històrica de l’edifi -

ci de Jardinets, els primers passos 
promocionals de Panot Restaurant 
a les xarxes van en la direcció d’ex-
plicar episodis del passat amb imat-
ges d’època. “Al terreny on avui hi 
ha l’hotel Casa Fuster, va haver-
hi abans la fàbrica de xocolata 
Chocolates Juncosa, apuntava el 
primer missatge. Altres missatges 
expliquen la compra de la fi nca per 
part de Consol Fabra i Puig i l’en-
càrrec del seu marit Marià Fuster 

El ‘Panot’ de Marc Ribas 
es presenta aquest dilluns
Casa Fuster veu el canvi al seu espai com “una obertura a la ciutat”

La imatge del nou espai amb Casa Fuster de fons. Foto: Cedida

a Lluís Doménech i Montaner o la 
ubicació als baixos de la fàbrica i 
botiga de mobles Francesc Vidal.

El primer plat o provatura que 
Ribas ha ensenyat a Instagram es 

basa en els espàrrecs, si bé també 
va avançar al març que a la carta 
hi hauria llagosta a la catalana, su-
quet de gamba vermella o galanti-
na de pollastre pota blava.•
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Reportatge
L’Hospital El Pilar lidera un projecte 
sobre l’aplicació de la realitat 
augmentada en la cirurgia in vivo

cirurgia evitant danys, reite-
racions o recerques ara poc 
evitables o fi ns i tot impres-
cindibles”.

Aquesta és la problemà-
tica que el Dr. Torrent va 
plantejar als investigadors 
del CIMNE que van decidir 
acceptar el repte. Es tracta 
d’una iniciativa pionera, ja 
que, a dia d’avui, no existeix 
cap model basat en realitat 
augmentada capaç de simu-
lar en temps real les imatges 
procedents de proves efectu-
ades a pacients.

“Es tracta”, indica el Prof. 
Dr. Eng. Industrial Eduardo 
Soudah, investigador post-
doctoral a CIMNE, “d’un 
repte complex, en el qual és 
necessari simular, amb la pre-
cisió sufi cient, la deformació 
dels òrgans, dels teixits que el 
cirurgià manipula, en temps 
real, mentre aquest opera. 
La velocitat de comunicació 
és simple, el càlcul en temps 
real és el gran repte. Anem a 
combinar la programació de 
la Realitat Augmentada amb 
un codi numèric d’elements 
fi nits que hem desenvolupat 
a CIMNE anomenat KRATOS. 
Aquest codi serà l’encarregat 
de realitzar l’anàlisi exacte de 
la deformació generada en 
l’anatomia del pacient”.

El projecte REALQUI-
RUR del J. Torrent Ins-
titute, a l’Hospital del 

Pilar, i el Centre Internacio-
nal de Mètodes Numèrics en 
Enginyeria (CIMNE) per a la 
recerca en Realitat Augmen-
tada en cirurgies obertes ha 
rebut un fi nançament de més 
de 200.000 € del Centre per 
al Desenvolupament Tecno-
lògic i Industrial (CDTI) per 
als propers dos anys.

La realitat augmentada és 
una tecnologia de visualitza-
ció tècnicament madura des 
de 2012, en ple avanç comer-
cial i estratègic multisecto-
rial. Consisteix a incorporar, 
a través de diferents tipus de 
dispositius, des de la càmera 
d’un smartphone fi ns a unes 
ulleres de disseny específic 
per a la realitat augmentada, 
informació afegida a la rea-
litat que l’usuari veu, de gai-
rebé qualsevol índole, fi ns i 
tot intel·ligent, o amb la que 
pot interactuar.

El Dr. Juanjo Torrent, gine-
còleg especialista en cirurgia 
oncològica de l’Hospital El 
Pilar i director del J. Torrent 
Institute en el mateix centre, 
va pensar en la possibilitat 
d’utilitzar aquesta tecnolo-
gia com a suport en cirurgies 
obertes. “Quan intervenim al 
pacient, per arribar al tumor 
el cirurgià mou elements 
clau com el mateix tumor, 
vasos sanguinis etc. La me-
va idea era incorporar a les 
imatges que obtenim a través 
d’un TAC o una ressonància, 
imatges en realitat augmen-
tada. Això podria permetre al 
cirurgià, especialment en ci-
rurgies obertes, tenir al seu 
abast en el moment que ho 
desitgi, o permanentment, 
la visualització d’elements 
clau en l’operació com ara tu-
mors, vasos sanguinis especi-
alment sensibles o similars, a 
fi  d’augmentar l’efi càcia de la 

L’objectiu és que en pocs 
anys el projecte REAL-
QUIRUR sigui una eina de 
suport en els quiròfans. “Tal 
com estem treballant, és fac-
tible que en menys d’un any 
puguem començar a provar 
les ulleres de realitat aug-
mentada a quiròfan en cirur-
gies hepàtiques” afi rma el Dr. 
Eduardo Soudah.

El model es desenvolupa-
rà inicialment en cirurgies 
hepàtiques perquè el fetge 
és l’òrgan més homogeni del 
cos humà i planteja menys 
difi cultats a l’hora de desen-
volupar els càlculs. “Però la 
idea” assegura el Dr. Torrent 
és avançar i aplicar-la a dife-
rents òrgans de cos”.

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud és el grup hospi-
talari líder a Espanya i, jun-
tament amb la seva matriu 
Fresenius-Helios, també a 
Europa. Compta amb més de 
40.000 professionals en més 
de 125 centres sanitaris, entre 
els quals es troben 47 hospi-
tals que ofereixen prop 7.000 
llits hospitalaris. Disposa de 
la tecnologia més avançada i 
d’un gran equip de professio-
nals altament especialitzats i 
de prestigi internacional. En-
tre els seus centres, es troben 

el Centre Mèdic Teknon, Ru-
ber Internacional, Hospital 
Universitari Quirónsalud 
Madrid, Fundació Jiménez 
Díaz, Hospital Quirónsalud 
Barcelona, Hospital Univer-
sitari Dexeus, Policlínica de 
Guipúscoa, etc.

El Grup treballa en la pro-
moció de la docència (vuit 
dels seus hospitals són uni-
versitaris) i la investigació 
medicocientífica (compta 
amb l’Institut d’Investigació 
Sanitària de la FJD, únic cen-
tre investigador privat acre-
ditat per la Secretaria d’Estat 
d’Investigació, Desenvolupa-
ment i innovació).

Així mateix, el seu servei 
assistencial està organitzat 
en unitats i xarxes transver-
sals que permeten optimit-
zar l’experiència acumulada 
en els diferents centres i la 
translació clínica de les se-
ves investigacions. Actual-
ment, Quirónsalud està de-
senvolupant més de 1.600 
projectes d’investigació a 
tot Espanya i molts dels seus 
centres realitzen en aquest 
àmbit una feina puntera, 
sent pioners en diferents 
especialitats com oncologia, 
cardiologia, endocrinologia, 
ginecologia i neurologia, en-
tre d’altres.

• El projecte REALQUIRUR ha rebut 200.000€ del Centre Per al Desenvolupament Tecnològic
i Industrial (CDTI) del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
• Es tracta d’una col·laboració entre el J. Torrent Institute i el Centre Internacional de Mètodes 
Numèrics en Enginyeria (CIMNE)

Sobre CIMNE

El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Engi-
nyeria (CIMNE) impulsa avenços en el desenvolupament 
i l’aplicació dels mètodes numèrics i les tècniques de càl-
cul per ordinador per a resoldre problemes d’enginyeria 
en un context internacional.

Creat el 1987 per la Generalitat de Catalunya i la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, CIMNE ha consolidat 
una política d’impuls a les activitats de recerca, forma-
ció, transferència de tecnologia i creació de spin-offs 
dedicades a l’àmbit del desenvolupament i les aplica-
cions del desenvolupament i aplicacions dels mètodes 
numèrics per a la solució de problemes d’enginyeria. 
CIMNE, soci tecnològic en aquest projecte, pertany a la 
xarxa de Centres CERCA, i dedica una bona part de la 
seva activitat a l’assessoria tècnica en diferents àmbits 
de l’enginyeria.
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Albert Balanzà

D os anys després de culmi-
nar una compra que va 
signifi car l’inici d’un pro-
cés d’expulsió, un per un, 
de tots els veïns del bloc, 

la immobiliària Capital Agrupado 
ja ha posat en marxa la promoció 
de l’edifi ci del carrer Tagamanent 
5, a tocar de la plaça del Raspall, a 
uns preus que en alguns casos fre-
guen els 600.000 euros.

El cas de Tagamanent 5 (vegeu 
L’Independent 701) va sorpren-
dre el veïnat perquè, després de 
la transacció entre l’antic i el nou 
propietari, aquest últim va aconse-
guir fer fora tots els veïns, excep-
te una dona, la qual va assegurar 
que, malgrat les obres estructurals 
que des de l’any passat van comen-
çar a l’edifi ci, no tenia voluntat de 
marxar. Els antics inquilins, que 
van denunciar en el seu moment 
un cas de gentrificació “de ma-
nual”, van denunciar que Capital 
Agrupado havia deixat de reno-
var els contractes de lloguer o ha-
via ofert indemnitzacions perquè 
abandonessin casa seva. Un per 
un, també fi nalment l’última veï-
na, van acabar marxant.

Des de fa un mes i mig la promo-
ció es troba en plena fase de venda, 
amb ofertes de 600.000 euros per 
tres habitacions en 71 metres qua-
drats, encara que hi ha preus més 
baixos. Tagamanent 5 fa augmen-
tar, en qualsevol cas, l’oferta de luxe 
a l’entorn de la plaça del Raspall, al 
cor del barri gitano, i molt a prop 
d’altres promocions de luxe com la 
de Can Dimoni, en aquest cas amb 
pisos a dos milions d’euros.•

El bloc de Tagamanent 
on van fer fora els veïns 
engega la promoció amb 
pisos a 600.000 euros 
La immobiliària Capital Agrupado culmina l’operació iniciada ara 
fa dos anys i fa augmentar l’oferta de luxe al voltant de Raspall

Obres encara a tagamanent 5, amb la promoció en venda. Foto: A.V.

A. B.

Ens trobem a la Barcelona del 3019. Som a punt de 
colonitzar Mart. Ens trobem en una dictadura. 
Tot està controlar per l’estat. L’ésser humà viu sol, 

no es comunica amb els altres. Tot està mecanitzat. La 
reproducció permesa és la clonada en funció de les ne-
cessitats de l’estat. Els sentiments i les emocions han 
desaparegut”. Així arrenca en un vídeo la crida de sis 
persones amb la cara tapada davant d’un logo amb un 

puny alçat que, des de 
l’any 3019, llancen una 
crida als habitants del 
2019. Fins i tot tenen di-
ari propi, El Clandestí, 
que aquesta setmana 
obre amb l’aparició d’un 
nou virus a Barcelona.

L’original projec-
te, impulsat pel Centre 
de Formació d’Adults 
Rius i Taulet, amb seu a 
l’Escola Ofi cial d’Idio-
mes de l’avinguda Riera 

de Cassoles, ha arrencat els treballs de debat aques-
ta setmana constituint una sèrie de grups de treball 
que hauran de debatre “què està passant al 2019 per 
haver arribat a un futur tan catastròfi c”, segons expli-
ca la cap d’estudis Dolors Torner. La fase de resolució 
inclou la creació de partits amb programes electorals 
per fer propostes de canvi en els àmbits científi c, so-
cial i comunicatiu. Fins i tot aquests partits hauran 
de crear una cançó de campanya, cartells electorals i 
el logo del partit. El projecte acabarà amb una sessió 
de presentació de tots els programes electorals i entre 
tots es triarà el millor partit.• 

L’escola d’adults Rius 
i Taulet imagina un 
futur dictatorial 
que es pot canviar
El projecte 3019, amb diari propi, 
llança un SOS als habitants del 2019

La resolució 
inclou la creació 
simbòlica de 
partits polítics 
i programes 
amb solucions

Un moment del vídeo dels ‘resistents’. Foto: Cedida

Gràcia i Vallcarca preparen 
el Congrés d’Habitatge. La 
biblioteca Jaume Fuster acull 
aquest dissabte el debat previ 
al congrés català, que es farà 
a la tardor, amb una anàlisi 
de la situació habitacional al 
districte i la recerca de mesures 
estructurals a mig termini 
també contra els desnonaments 
o a favor del lloguer regulat. 
L’acte està impulsat per l’Ofi cina 
d’Habitatge de Gràcia i el Sindicat 
d’Habitatge de Vallcarca.
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Breus

Marín, Alarcón i 
Soriano triomfen 
al Campionat 
de Catalunya

El segon entrenador del 
cadet del Barça, Carlos 
Marín, format als Jesuïtes 
de Gràcia, es va proclamar 
campió de Catalunya 
després derrotar a la fi nal 
al Joventut de Badalona 
per 82 a 50. En categoria 
femenina, Txell Alarcón, 
formada al Safa Claror, 
va quedar sotscampiona 
amb el Femení Sant 
Adrià, mentre que Claudia 
Soriano, també sortida 
dels Jesuïtes de Gràcia, va 
quedar en tercera posició 
defensant els colors del 
Basket Almeda. Tots tres 
van aconseguir el premi 
de disputar les pròxima 
setmanes el Campionat 
d’Espanya.

L’Hoquei Claret 
celebra la seva 
diada aquest 
cap de setmana
Aquest cap de setmana, 
la secció d’hoquei del 
Claret celebra la seva 
diada. La celebració 
començarà divendres 
amb una xocolatada i una 
exhibició dels jugadors 
del Barça, seguirà 
dissabte, amb concurs 
d’habilitats i diferents 
partits, i conclourà 
diumenge, quan es farà la 
presentació ofi cial de tots 
els equips del club.

À. Terés: “El Campionat 
d’Espanya és una nit de 
Reis que dura sis dies”
El seleccionador català va començar a l’escola Sant Josep de 
Gràcia, va passar molts anys a La Salle i ara ajuda els Lluïsos

Albert Vilardaga

À
lex Terés (Barcelona, 1975) 
és el seleccionador català 
de minibàsquet que darre-
rament s’ha penjat la me-
dalla de plata al Campionat 

d’Espanya.

Quina és la teva vinculació amb els 
equips de Gràcia?
El primer equip que vaig entre-
nar va ser a l’escola Sant Josep 
de Gràcia quan encara era menor 
d’edat, llavors va ser absorbit per 
La Salle i allà hi vaig entrenar un 
munt d’anys en totes les categori-
es, i ara intento donar un cop de 
mà als Lluïsos de Gràcia.

A La Salle Gràcia hi vas estar ben 
bé una dècada.
Vaig entrar amb 18 anys o així 
i vaig marxar amb uns 30. Va 
ser una època molt maca, va ve-
nir també molta gent de l’esco-
la Thau i del Palcam que a les se-
ves escoles no tenien sortida en el 
bàsquet. Amb el sènior femení de 
La Salle vaig estar cinc tempora-
des, vam aconseguir jugar a Copa 
Catalunya, hi havia anys que en-
trenava a dos i tres equips alhora.

I després?
Vaig marxar al SESE amb el Joan 
Cortés en un any en el qual vam 
fer moltes coses malament, però 
també en vam aprendre molt. 
Després van ser cinc anys a Sant 
Feliu amb un equip molt maco 
on vam jugar fases fi nals de Lliga 
EBA i d’ascens a LEB Plata; Barça, 

Àlex Terés dirigint un partit durant el Campionat d’Espanya. Foto: FCBQ

Grup Barna, Sant Nicolau, Mollet, 
i aquest últim compaginat amb la 
selecció.

Quina valoració en fas del recent 
Campionat d’Espanya?
Molt bona, no podem valorar la 
feina d’un any simplement per 
haver perdut la fi nal contra un ri-
val molt més bo. Penso que tothom 
qui ens ha acompanyat han estat 
de 10. Sóc honest, a la pista segur 
que ho hauríem pogut fer millor, 
però un campionat així no és no-
més això. 

Com és per un nen d’11-12 anys 
viure un Campionat així?
Ens hem fet grans i no ho sabrem 
mai. Podem imaginar el que pen-
sen, però el que senten ha de ser 

espectacular. L’experiència és bru-
tal, és una nit de Reis que dura sis 
dies. Són el centre de la festa, la 
gent et mira diferent, fi ns i tot els 
hi demanen autògrafs. Durant sis 
dies són els protagonistes del món. 
De tant en tant hem hagut de do-
nar algun clatellot, però val la pena 
veure com ho viuen. 

Què és el millor i el pitjor d’entre-
nar minis després de tants anys 
entrenant sèniors?
El pitjor res, això ho tinc claríssim. 
El millor és la incondicionalitat en 
l’entrega, en l’escolta, en l’intent i 
en la perseverança.

Ara ajudes als Lluïsos de Gràcia.
Conec el Rafa Nache des de fa 
molts anys, des que entrenava a La 

Salle, i vam mirar com podia donar 
un cop de mà, a mi per horaris i 
amb la nena petita és difícil, però 
la seva fi losofi a m’agrada molt. En 
el centre d’entrenament que diri-
geixo a la Federació Catalana tinc 
com a ajudant el Roger Aznar, que 
és entrenador de Lluïsos, i d’algu-
na manera jo l’ajudo amb el mini 
que porta ell aquí.

Com va l’any amb el mini?
El bàsquet dels Lluïsos, des de 
l’altre costat, sempre m’ha sem-
blat espectacular. Com treballen, 
l’exigència que tenen i la fe en ells 
mateixos. Estan convençuts que es 
pot treballar molt malgrat les con-
dicions que tenen, i això és molt 
bo. Són exigents, autoexigents i 
detallistes. Intenten acompanyar 
molt els nens i nenes en la seva for-
mació, la clau és que s’ho creuen i 
els admiro molt.

La temporada vinent et veus més 
amb un mini o tornant al bàsquet 
sènior?
Amb la situació personal actual no 
em veig entrenant un equip i sè-
nior encara menys. De la selecció 
no n’hem parlat, però m’agradaria 
tornar a començar el procés.•

“A La Salle havia 
entrenat dos i 
tres equips en 
un mateix any”, 
explica el tècnic

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 40
UE Sant Andreu 0 - 0 CE Europa
1. UE Llagostera ............... 77 punts.
6. CE Europa ..................... 63 punts.
Jornada 41
12/5 (12h) CE Europa - U. At. Horta

Segona Catalana
Jornada 27
11/5 (19:15h) Europa B - Singuerlín

2a Divisió Nacional Femenina
Jornada 26
FC Barcelona B 3 - 0 CE Europa
1. Saragossa CF Fem ........66 punts.
9. CE Europa ..................... 31 punts.

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 25
Lluïsos de Gràcia 69 - 78 CB Lliçà 
d’Amunt
CB Mollet B 80 - 54 Vedruna Gràcia
1. CB Lliçà d’Amunt ................... 19-6
2. Lluïsos de Gràcia ................... 18-7
14. Vedruna Gràcia ................... 1-24
Jornada 26
12/5 (18h) CEB Girona - Lluïsos de 
Gràcia
11/5 (19:15h) Vedruna Gràcia - UE 
Mataró

Primera Catalana Masculina
Jornada 25
Sferic Terrassa 87 - 82 Safa Claror
Sant Gervasi 82 - 50 UE Claret
Lluïsos B 62 - 52 Pineda de Mar
Jornada 26
11/5 (18h) Safa Claror - Vilatorrada

12/5 (12:30h) UE Claret - AE 
Minguella
12/5 (18:30h) UE Montgat - Lluïsos 
de Gràcia B

Primera Catalana Femenina
Jornada 28
Joviat 48 - 34 Lluïsos de Gràcia 
Safa Claror 40 - 51 Salle Reus
Jornada 29
12/5 (18h) Lluïsos de Gràcia - CE 
Sant Nicolau
11/5 (18h) Safa Claror - CB 
Castellbisbal

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 22
Concepción Ciudad Lineal 8 - 18 
CN Catalunya
1. CN Atlètic Barceloneta .64 punts
10. CN Catalunya ................15 punts

Primera Divisió Femenina
Jornada 18
CD Waterpolo 98 02 10 - 13 CN 
Catalunya
1. CDN Boadilla ................. 52 punts
2. CN Catalunya .................46 punts

FUTBOL SALA
Tercera Divisió Nacional (G1)
Jornada 27
Estel Vallesca 2 - 4 Gràcia FS
1. Ripollet FS .......................71 punts
12. Gràcia FS ...................... 28 punts
Jornada 28
11/5 (17h) Gràcia FS - CE Jesus-
Maria

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup B)
Jornada 26
Club Handbol Vic 33 - 32 Handbol 
Claret 

1. SD Espanyol ...................40 punts
7. Handbol Claret .............. 19 punts

TENNIS TAULA
Primera Nacional (G2)
Jornada 22
Lluïsos de Gràcia 1 - 5 Irun Leka 
Enea
1. Atlético San Sebastián .. 32 punts
10. Lluïsos de Gràcia ........... 4 punts

ESCACS
Divisió d’honor (G2)
Ronda 11
Tres Peons 2 1/2 - 7 1/2 Sant Andreu
1. Foment ........................ 59,5 punts
5. CE Tres Peons............. 43,5 punts
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El pavelló Comellas serà 
municipal l’any 2020
S’ha creat un consell rector que marcarà les línies d’actuació, 
la programació i el funcionament de l’equipament

El pavelló Josep Comellas, situat al carrer Neptú. Foto: A. V.

A. V

La manca d’instal·lacions es-
portives és un dels reclams 
principals dels clubs i asso-
ciacions de Gràcia. Mentre 
s’estudia la possibilitat de 

construir un nou equipament so-
bre l’Escola de les Aigües, que fa 
deu anys que es va prometre, o un 
altre ubicat a Vallcarca, la Vila o 
Camp d’En Grassot, i es busca am-
pliar la possibilitat d’utilitzar els 
patis de les escoles fora de l’horari 
lectiu, el Districte ha apostat per-
què el pavelló Josep Comellas tin-
gui una gestió directa municipal 
a partir de l’1 de gener de 2020 i 
la constitució d’un Consell Rector 
per a aquest equipament.

L’actual gestor d’aquest equipa-
ment és la Fundació Marcet, i els 
principals usuaris el Club Bàsquet 
Pedagogium i els Lluïsos de Gràcia, 
a més de les escoles Vila de Gràcia 
i Josep Maria Jujol. La principal 
queixa dels usuaris és la desa-
tenció per part del gestor, i posen 
d’exemple quan es va trencar una 
de les cistelles i el gestor va trigar 
més d’un mes a arreglar-la.

Perquè casos com aquest no es 
tornin a repetir, el Districte he de-
cidit crear un consell rector per 
aquest equipament, que té com a 
objectius: l’elaboració i l’aprovació 
de les línies d’actuació del centre 
esportiu; el seguiment de la pro-
gramació i del funcionament del 

centre; la formulació de propos-
tes i noves iniciatives; l’avaluació 
dels projectes en curs; la promo-
ció de la participació ciutadana; 
o l’impuls de la vida associativa, 
social, cultural i lúdica del terri-
tori. Aquest consell té un caràc-

ter consultiu i de participació, és 
a dir, que les resolucions que en 
surtin tindran un rang de reco-
manació per als òrgans de govern 
municipal del Districte, que haurà 
de donar una resposta fonamenta-
da a totes les recomanacions pro-
posades. El formen un total de 
vuit persones, el regidor, el con-
seller d’Esports, un conseller de 
cada grup polític, tres represen-
tants dels usuaris de la instal·lació, 
un tècnic de Serveis de Persones i 
al Territori i un representant de 
l’empresa gestora. El consell es re-
unirà mínim un cop l’any, i cada 
quatre es renovaran les entitats 
usuàries de l’equipament.•

El Pedagogium, 
els Lluïsos i les 
escoles Vila de 
Gràcia i Jujol són 
els usuaris actuals

drea Matillas, la Maria Alcover, la 
Queralt Olivé, l’Alison Ramos, la 
Laia Montolio, la Paula Martínez, 
la Frida Rodríguez-Cabo i la Jana 
Fernandez, ha competit també a la 
Segona Divisió, un equip molt jove 

que ha acabat fi nalment en setena 
posició i haurà de disputar la Fase 
Final per poder assegurar la conti-
nuïtat de l’equip dins la categoria. 
En l’equip B, l’actuació individual 
més destacada va ser la de Maria 
Alcover, que va quedar fi nalment 
en tercera posició i va fer una gran 
competició en els quatre aparells.

Des del club es mostren molt 
satisfets amb els resultats acon-
seguits en la competició es va 
disputar al Pavelló El Cabanyal 
(València).•

Ascens de La Salle Gràcia 
a la Primera Divisió
L’equip B va acabar en setena posició i disputarà la Fase Final

A. V.

La tercera fase de la Lliga 
Iberdrola de gimnàstica va 
donar una alegria a La Salle 

Gràcia, que va participar amb 
dos equips. L’equip A, format per 
l’Ona Duart, la Clàudia Buxeda, 
la Mar Olivé, la Carlota Martí, la 
Clàudia Ayora, la Nora Garcia, la 
Lucía Gómez, la Marina Esteve i 
la Queralt Cerro ha estat compe-
tint a la Segona Divisió i va aconse-
guir proclamar-se campió absolut 
amb 45 punts i d’aquesta mane-
ra aconseguir l’ascens directe a la 
Primera Divisió de cara a la pròxi-
ma temporada. Les gimnastes més 
destacades del grup van ser l’Ona 
Duart (1a classifi cada), la Carlota 
Martí (2a), la Lucia Gomez (3a) i 
la Clàudia Ayora (4a).

L’altre equip de La Salle Gràcia, 
el conjunt B, que el formen l’An-

Les gimnastes de La Salle. Foto: Cedida

Ona Duart, Carlota 
Martí, Lucía 
Gómez i Maria 
Alcover, entre 
les destacades
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Editorial

Helio: el fi nal de la tortura 
amb un dubte raonable

Més de tres anys han passat des que l’Ajuntament va intentar cal-
mar els ànims del sector de la música en viu amb la promesa 
d’una nova categorització que evitaria desnaturalitzar tota una 

xarxa de locals que han ofert històricament a la ciutat espectacles de 
petit format. L’Heliogàbal, cosit a multes per la Guàrdia Urbana per in-
complir l’inversemblant aforament legal de cafeteria (33 persones), va 
esdevenir símbol d’una lluita complexa que, en mans de la infernal tra-
mitació administrativa de qualsevol canvi a nivell municipal, posava 
contra les cordes un referent de la música moderna a la ciutat.

Han passat més de tres anys i aquest divendres passat l’Ajuntament 
ha aprovat la proposta de modifi cació de l’ordenança de les activitats 
i dels establiments de públi-
ca concurrència per incorpo-
rar els Espais de Cultura Viva. 
L’Heliogàbal s’ha refet d’aquell 
trauma que va suposar tancar 
un temps, fer reformes, pen-
sar noves estratègies, dir adéu 
a companys d’aventura, tornar 
a programar primer de matins 
i ocasionalment de vespres 
vorejant tots els límits legals, 
seguir organitzant el Festigàbal a la Sedeta malgrat haver-lo de suspen-
dre’l en l’edició de 2017 pels atemptats de la Rambla, i sant Tornem-hi.

Però en aquest debat hi ha hagut una negociació paral·lela que s’ha 
resolt d’una manera estranya. Ha estat la part menys explicada dels 
Espais de Cultura Viva, i a Gràcia es diu adequar-se al Pla d’Usos, un pla 
restrictiu que impedeix la concessió de noves llicències i que l’Ajunta-
ment ha entomat amb caràcter decreixent. Una disposició fi nal de la 
proposta del canvi en l’ordenança diu que les activitats d’aquesta nova 
categoria no estan afectades pels plans d’usos vigents. Una decisió po-
lítica que genera molta inquietud tècnica. Mentrestant, al pla d’usos hi 
continuen havent 16 llicències d’activitats musicals. Patirem.•

L’anunci de compra per part de l’Ajuntament de l’Hospital 
Evangèlic com a seu defi nitiva de la nova escola de primària 
de Gràcia, provisionalment instal·lada des de fa dos cursos 
al carrer Encarnació, ha agitat la comunitat educativa del 

centre. “Ho tinc molt lluny”, diuen alguns. “No és Vila de Gràcia”, di-
uen uns altres (per un carrer). En aquest número, estimats lectors no 
trobaran reacció ofi cial: l’AFA ja ha tancat un text, demanat per aquest 
setmanari fa setmanes, però cal passar-lo per assemblea. 

El
depen-

dent

Cartes al director

Espanya, irregular 
judici als presos 
polítics catalans

Una vegada han desfi lat multitud de 
membres de policies i guàrdies civils 
com a testimonis de l’acusació, amb un 
mateix relat, fi ns i tot amb les mateixes 
expressions basades en les nostres mi-
rades d’odi, i sense que la defensa pugui 
contrastar de forma immediata dit relat 
amb els vídeos, crec que és summament 
important destacar que algun d’aquests 
testimonis han manifestat, obligatòria-
ment, que en el seu historial fi guren acu-
sacions de tortura, en algun cas amb re-
sultat de mort, si be van ser amnistiats 
o absolts (un d’ells per dos membres del 
mateix tribunal d’aquesta causa). Tota 
persona, i més un servidor públic que os-
tenta legalment l’ús de la força, si arriba 
a extrems tan radicals com el de torturar, 
presenta una peculiar escala de valors i, 
psicològicament, certes irregularitats. I 
encara sent amnistiats / absolts, aquest 
tipus d’antecedents hauria d’incapacitar-
los per seguir realitzant funcions en 
aquesta àrea de servei i, conseqüen-
tment, inhabilitar-los com a testimonis 
de càrrec, si es vol seguir dins dels parà-
metres morals i ètics.

 
Amadeo Palliser 

Ull de 
dona

Conxa Garcia

El 25 de maig, a l’escola Turó del 
Cargol de La Salut, es farà la primera 
Trobada escoles feministes, proposta 

educativa que busca la transformació so-
cial, l’emancipació de les persones i tor-
nar a posar la vida al centre, des de i per 
a l’escola pública, a partir d’una perspec-
tiva feminista. Així es dóna continuïtat a 
la III Jornada per a l’Educació Pública a 
Gràcia. Escoles feministes? organitzada 
per l’ Assemblea Groga de Gràcia el 2018. 
Objectius d’aquesta Trobada: començar 

a construir un espai de treball i orga-
nització integrat per mestres, famílies, 
col·lectius, grups de treball, comissions 
de gènere… inquietes per una educació 
feminista i amb perspectiva de gènere 
per tal de compartir idees, experiències, 
inquietuds, aprenentatges, pràctiques. 
Un espai comunitari, autoorganitzat i 
horitzontal, independent d’institucions i 
entitats privades; començar a construir 
un model educatiu feminista que funcio-
ni com a marc polític de referència, que 
generi la transformació social i l’eman-
cipació a través de l’educació. Construir 
un món que lluiti contra el patriarcat, 
el masclisme, l’LGTBIfòbia, el capitalis-
me, el racisme i que treballi a favor de la 
diversitat i el respecte. Informeu-vos a 
www.escolesfeministes.org/trobada/•

I Trobada d’escoles 
feministes

Es pretén construir un 
espai de treball amb 
mestres, famílies i 
comissions de gènere 
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Saltar-se el pla d’usos 
és una decisió política 
que genera molta 
inquietud tècnica

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 5

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

de Gràcia
Tot hi cap Teatrí de Butxaca Cultura, agenda i 

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

Infogràcia Esports Ones de dones 2 Teatrí de Butxaca La tarda és nostraTot hi cap

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

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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Opinió convidada

Quatre anys de compromís 
per l’educació pública 

Avançar en un sistema públic més equitatiu, de 
qualitat i de proximitat, que aposta per l’escola 
pública, ha estat la prioritat que ens ha guiat en 
aquests quatre anys de mandat pel que fa a la mi-
llora de l’educació a Gràcia.

En aquest sentit, hem dut a terme la posada en funcio-
nament de les escoles bressol Petit Univers i Trencadís, la 
remunicipalització de la gestió de les escoles bressol En-
xaneta i Caspolino, la creació de la nova escola Teixidores 
de Gràcia a la Vila de Gràcia en ubicació provisional, així 
com la resolució de la seva la ubicació defi nitiva, on actu-
alment hi ha l’Hospital Evangèlic, així com la gestió de la 
planifi cació de INS Vallcarca, des de la cerca d’una nova 
ubicació viable, l’aprovació del pla especial urbanístic, el 
seguiment del projecte executiu, ja en tràmit, i fi nalment 
celebrem la recent i bona notícia de l’aprovació de la dota-
ció econòmica per part del Govern de la Generalitat, una 
rei-vindicació i lluita de les famílies que ve de lluny i que 
hem recolzat en tot moment. 

L’educació de proximitat també comporta la millora 
dels entorns escolars, ampliar la xarxa de camins escolars 
i potenciar l’ús comunitari dels patis escolars. Podem dir 
amb orgull que totes les escoles públiques i forces escoles 
concertades del Districte disposen de camí escolar en fun-
cionament o amb el projecte ja iniciat. Hem obert tres pa-
tis nous per a ús de les famílies en horaris no escolars i tre-
ballarem per ampliar-los. 

Impulsar la participació de la comunitat educativa, 
molt especialment dels infants i joves ha estat també un 
dels reptes que ens hem proposat assolir. Hem celebrat 
tres audiències públiques amb alumnat adolescent i hem 
continuat amb el projecte participatiu per a alumnat de 
primària. Des del Districte hem donat suport a diverses ac-
tivitats per a l’alumnat en col·laboració amb el Centre de 
Recursos Pedagògics, hem impulsat un projecte de coedu-
cació en diverses escoles i hem potenciat la Xarxa 0-3, una 
taula de treball coordinat i transversal amb els diferents 
professio-nals, d’àmbit públic i privat, que atenen infants 
de 0-3 anys i les seves famílies. 

Des d’una perspectiva d’educació comunitària, hem 
posat en marxa el Pla Educatiu als Barris de Vallcarca, 
Penitents i el Coll com una nova forma d’entendre el fet 
educatiu més enllà dels centres d’ensenyament, creant una 
xarxa educativa territorial. S’ha dut a terme un diagnòstic 
educatiu de barri (educació formal i no formal), una jor-

nada educativa i s’està elaborant un informe de propostes 
per a futurs projectes.

Cal seguir treballant a fons per millorar l’educació a 
Gràcia, per continuar donant satisfacció a l’increment de 
demanda d’escola pública per part de les famílies, per tirar 
endavant el pla d’equipaments 2019-2025 que preveu la cons-
trucció de tres escoles bressol, principalment a la Vila de 
Gràcia, Gràcia Nova i Camp d’en Grassot, l’habilitació d’es-
pais familiars, una escola d’educació primària a Camp d’en 
Grassot, una altra a la Vila de Gràcia i un institut a a Vila.

Juntament amb la comunitat educativa seguirem pas 
a pas la construcció de l’INS Vallcarca i de la nova escola 
Teixi-dores de Gràcia. Continuarem treballant amb ferme-
sa per fer de Gràcia un Districte amb una oferta d’escola 
pública de qualitat i proximitat sufi cient, per millorar els 
entorns escolars i per afavorir la participació de tota la co-
munitat educativa.•

Marta Duñach, consellera d’Educació del Districte de Gràcia per BComú 

L’educació de proximitat també 
comporta la millora dels entorns 
escolars, ampliar la xarxa de 
camins escolars i potenciar l’ús 
comunitari dels patis escolars

Una part exterior de l’escola L’Univers, al carrer Quevedo Foto: A. V.

Opinió
la 

setmana

Sok ki sok?

Clara Darder

Des de fa vint anys que porto grups 
de joves amb diferents entitats a 
Barcelona i l’àrea metropolitana. 

Però des de fa tres que estem amb un 
grup estable de joves a l’Institut Gestalt 
de Verdi. L’anomenem Sok ki sok?, doncs 
és un grup d’autoconeixement personal 
on els joves coneixem les nostres emoci-
ons i les tractem per no ser uns descone-
guts del nostre interior. Un espai on els 
dimecres a la tarda s’omple de confessi-
ons i bon rotllo per entendre’ns una mica 
més i saber com podem anar per la vida 
amb més tranquil·litat emocional. També 
dintre de l’any acadèmic que fem, mar-
xem un cap de setmana fora per gaudir 
de la convivència entre iguals. Aquest 

any hem contactat amb un grup esta-
ble, també, de joves Ferreries (Menorca). 
S’anomenen Associació En Recerca i tam-
bé tenen el seu espai on investigar emo-
cionalment les seves vides. I hem marxat 
a conèixer-los a la seva Illa. Ha estat un 
gran èxit, què lluny que estem i alhora 
units per la manera d’autotreballar-nos. 

Hem fet activitats de coneixença entre 
ambdós grups; Constel·lacions familiars; 
Cos i moviment; Eneagrama i autoconei-
xement; Taller de sexualitat; excursions 
diverses a la platja i la muntanya, i en els 
àpats hem aprés a fer cuina vegana. Hem 
pernoctat en una cova amb condicions 
mínimes, aprenent que és la coopera-
ció i la solidaritat entre iguals. Des de @
sokkisok i @enrecerca hem unit llaços i 
sentiments i hem forjat l’inici d’una gran 
amistat. Esperem que sigui sufi cient fruc-
tífera per repetir cada any a Ferreries i a 
Gràcia. Ja sabeu. si sou joves i teniu ganes 
de saber qui sou i anar en recerca de les 
vostres emocions sereu benvinguts.•

Hem creat un espai 
de confessions i bon 
rotllo per entendre’ns 
una mica més
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L’Independent amplia la implantació 
social amb el full de ruta ‘Obrint camins’

L ’Associació Cultural L’Independent de 
Gràcia, entitat que dóna cobertura i im-
plantació social al setmanari, ha engegat 
aquest dimecres una fase de rellançament 
amb el nou full de ruta Obrint Camins 2019-

2020 amb el qual s’ha presentat la renovació par-
cial de la junta, que a partir d’ara estarà encap-
çalada en la presidència per Emeteri Frago i en 
la vicepresidència per Isabel Ribas. També s’hi 
incorporen Josefi na Altés i Maria Vivancos com 
a coordinadora del nou grup dinamitzador, en  el 
qual ja hi treballen mitja dotzena més d’activistes 
locals com el fi ns ara president, Jordi Fortuny, 

Frederic Callís, Joanna Chichelnitzky, Jordi 
Boldú, Gabriel Cassiello, a més del nou president 
i del director de L’Independent, Albert Balanzà.

En la seva intervenció, el nou president va 
detallar com a reptes de l’Associació Cultural i 
del setmanari la determinació de “visualitzar-
nos i posicionar-nos com a organització oberta 
i sensible als debats graciencs” i alhora “facili-
tar l’empoderament i la participació directa de la 
ciutadania i el teixit social”. Frago també va de-
fensar que el mitjà ha de fer un pas endavant per 
esdevenir, com ja ho és en el paper, “un referent 
digital dels setmanaris gratuïts a BCN” i a nivell 

professional va apostar per ampliar la difusió del 
seminari i incrementar ingressos, a més de refor-
çar la redacció com a pedrera de pràctiques per 
al periodisme de proximitat. Entre les primeres 
propostes concretes hi ha l’organització de troba-
des trimestrals temàtiques, un canal dels socis al 
web, una agenda social per participar com a ele-
ment de primer ordre en la vida social gracienca, 
la creació d’un segell d’entitat col·laboradora, l’in-
crement de números especials del setmanari i un 
pla de digitalització.

A l’assemblea la junta sortint també va pre-
sentar la memòria d’activitats, que aquest 2018 
ha inclòs col·laboracions amb el Teatreneu, el 
BCN Film Fest, els cines Texas, el Centre, el 
Centre Artesà, els Castellers de la Vila de Gràcia, 
la Fundació Festa Major, l’AFANOC, l’Any Fabra, 
el CE Europa, la fundació Barr Al Aman (Tunis), 
la Fundació Nexe, l’ACIDH, Fanalets de Reis, 
Virra de Gràcia i el Consorci de Normalització 
Lingüística.•

El nou president, Emeteri 
Frago, defensa que el mitjà 
ha de fer un pas endavant per 
esdevenir “un referent digital”

Foto de família amb part de la nova junta de l’associació i alguns dels assistents a l’assemblea de dimecres al CAT Foto: A. V.
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Exposicions
Fins al 12 de maig
El ballet i jo. Història d’una passió. Una 
exposició fotogràfi ca de Màxim Beketov 
que acull la Fontana amb motiu de la 
Setmana de la Dansa a Gràcia.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190) 

Fins al 14 de maig
Fotografi a matemàtica. Fotografi es re-
lacionades amb conceptes matemàtics 
realitzades per alumnes de l’Institut La 
Sedeta. Treballs presentants al Concurs 
de Fotografi a Matemàtica organitzat per 
l’ABEAM.
La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 15 de maig
Amb motiu de la Setmana de la Dansa a 
Gràcia, diferents espais i equipaments su-
men activitats. La Fontana ofereix l’expo-
sició fotogràfi ca d’Esther Martí Martínez 
sobre el procés de creació a la residència 
artística realitzada al centre gracienc.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190)

VII Concurs de Fotografi a Gràcia Solidària 
Mirades Solidàries. Gràcia Solidària és 
una entitat formada per 16 ONGs arrela-
des al barri que treballen per fer un món 
més just. Amb la seva tasca internacio-
nal fan arribar serveis bàsics d’educació 
i salut. També treballen per acollir als 
nouvinguts, dotar de recursos a persones 
en situació vulnerable, sensibilitzar a la 
població i implicar a les administracions 
en el suport a projectes solidaris. Aquesta 
exposició fotogràfi ca dona a conèixer els 
projectes de cooperació internacional de 
les organitzacions que formen part de 
Gràcia Solidària i de la seva tasca diària i 
necessària.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 19 de maig 
D’Aloma de Mercè Rodoreda, 50 anys de 
la segona edició de la novel·la. De gener 
a juny de 2019, diverses biblioteques acu-
llen una exposició que commemora els 
cinquanta anys de la segona edició d’Alo-
ma, l’única novel·la dels anys trenta que 
Mercè Rodoreda no va rebutjar. L’objectiu 
de la mostra i de les activitats relaciona-
des és explicar l’obra dins la producció 
de l’autora i situar-la en el context his-
tòric, cultural i literari al qual pertany. 
Però també promoure’n la (re)lectura. Hi 
col·laboren: Fundació Mercè Rodoreda i 
Institut d’Estudis Catalans.
Biblitoeca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Fins al 31 de maig 
Exposició Un món ofegat pel plàstic. Dins 
del cicle La Primavera verda. Exposició 
divulgativa i fotogràfi ca sobre les conse-
qüències de l’excessiu consum de plàs-
tic d’un sol ús. Vol donar veu a diferents 
iniciatives que lluiten per fer-hi front. 
Cedida per Vidas Sostenibles. 
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)

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 10 de maig 
Recital de poesia i dona lliure. Amb Grela 
Bravo i Elena Briones.
Espai Poe(tic) (Pau Alsina, 42), a les 19.30 h

Xerrada: Artistes japoneses.
Llibreria Haiku (Montseny, 7), a les 19 h 

VII cicle de cinema àrab: Queens of Syria.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30 h

Diorama Jazz Band en concert solidari: La 
fam no fa vacances. Entrada gratuïta, no-
més cal donar aliments bàsics.
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h

Concert: Despit + Pachawa sound + EKO.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 22 h

Concert: Mon Casino Casamor.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

Dissabte 11 de maig 
Granja de cucs. Compostatge comunitari. 
A càrrec de Joan Solé.
Plaça Sanllehy, a les 11 h 

Festa Verda. Mostra d’entitats del barri, 
racó verd, espectacle familiar, dinar popu-
lar, tallers, etc.
Parc de la Creuta del Coll a les 11.30 h 

Detectius de la natura a la Festa Verda. A 
càrrec de l’Associació Animal Latitude.
Parc de la Creuta del Coll, d’11.30 a 13.30 h 

Concert: The Flat Pack.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h 

Recital poètic amb Álvaro Piedelobo.
Espai Poe(tic) (Pau Alsina, 42), a les 19 h

Teatre: Com els grecs.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 19 h 

Aquelarre poètic: Adelaida Guasch, 
Alexander Martínez, Ingrid Garasa, Laura 
García Arch, Miquel, Marta B, Olza Olzeta 
i Elisa Lein.
Espai Poe(tic) (Pau Alsina, 42), a les 20 h

Semifi nal Festival Brot amb Redfall Haze, 
Skatologikos, Aldarull i Boun To.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21 h

Diumenge 12 de maig 
VI Festival de haikus.
Llibreria Haiku (Montseny 7), a les 11.30 h 

Jam de poesia gestàltica. Amb Elisa Lein, 
Xana Sousa i Sandy Jarque.
Espai Poe(tic) (Pau Alsina, 42), a les 18.30 h

Jove Orquestra simfònica de Barcelona.
Cc La Sedeta (Sicília, 321), a les 18.30 h

Dilluns 13 de maig
Setmana de l’arquitectura: portes obertes 
a la Casa Vilaró. Cal inscripció prèvia.
Casa Vilaró (Coll del Portell, 67), a les 15 h 

Història de Gràcia. Amb Josep M. Contel.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

De Bukowski a Chinaski o al revès amb 
Los Poetrastoshhh.
Espai Poe(tic) (Pau Alsina, 42), a les 20 h

Dimarts 14 de maig
Xerrada: Coneguem els benefi cis de les 
herbes remeieres. A càrrec de Fundació 
Mèmora.
El Coll La Bruguera (Aldea, 15), 17.30 h 

Setmana de la poesia: Al cau de les parau-
les. A càrrec de Gemma Humet (piano i 
veu) i Estel Solé (poesia).
CC La Sedeta (sicília, 321), a les 19.30 h 

Setmana de la poesia: Poe(tix) interpre-
tats per Jordi Ra.
Espai Poe(tic) (Pau Alsina, 42), a les 20.30 h

Dimecres 15 de maig
Taller: Reaprofi ta els residus de forma 
creativa. Fes-te una bossa de roba amb els 
teus texans vells. Cal inscripció prèvia.
CC El Coll La Bruguera, a les 18.30 h 

Setmana de la poesia. Racó poètic.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h 
Presentació del llibre Salvador Puig 
Antinchm, 45 anys després. Amb Ricard 
de Vargas Golarons (autor), Imma Puig 

Antich i Eduard Márquez (escriptor).
La Violeta (Maspons, 6), a les 19 h 

L.D.I. (Lectures dramàtiques improvisa-
des). Amb Jordi Ra, Montse Ribas i Dani 
Gómez Carbonell.
Espai Poe(tic) (Pau Alsina, 42), a les 20.30 h

Dijous 16 de maig
Portes obertes als horts urbans de Turull.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull, 2), 
de 10 a 13 h

Llibres a escena: Les golfes. Amb Roger 
Casadellà. A partir de 4 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a les 
17.30 h

Sopar tertúlia 150 aniversari El Centre: 
“Antoni Gaudí i Cornet, soci protector i 
Francesc Berenguer Mestres, vicepresi-
dent de l’entitat”. Amb l’assistència de 
Jordi Faulí, arquitecte director i coordi-
nador de les obres de la Sagrada Família, i 
Esteve Camps, expresident d’El Centre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 21 h

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Geganters de Gràcia, festes de Sant Isidre
L’Associació Geganters de Gràcia proposa una diada per “reivindicar-
se com a entitat” i donar a conèixer el seu projecte. Dissabte 11 de maig 
els Capgrossos de la Vila de Gràcia seran els encarregats de donar el tret 
de sortida a les festes tot voltant pels carrers de la vila. Diumenge també 
hi haurà diada gengantera amb una plantada a la plaça Virreina i una 
matinal infantil, on col·laborarà Teixint Connexions. També hi ha prevista 
la cercavila i la mostra de balls a les 13.30 h a la plaça de la Vila.El fi  de 
festa serà dimecres 15 a les 21 h a la parròquia dels Josepets a Lesseps. 

A partir de l’11 de maig a les 17 h a la plaça de la Vila

Recomanem

Les curiositats del Centre

Secció d’excursions

Agustí Serra

Sabies que els difícils anys de la postguerra van incidir negativament 
en la sol·licitud de places per a les diferents excursions planifi cades? 
Per incentivar les inscripcions es va permetre realitzar lliuraments 
a compte del viatge desitjat. Amb aquesta facilitat i l’exquisida 
organització tornaren a travessar fronteres visitant diferents països. 
Va ser el primer grup de l’estat espanyol en creuar la frontera 
austríaca després de la Segona Guerra Mundial. El conductor de 
l’autocar, com a mostra de la importància de l’esdeveniment, va ser 
convidat per les autoritats austríaques a parlar per la ràdio. 
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SwingCats estrena 
la web sèrie 
‘L’enigma d’Ícaro’, 
rodada a Gràcia 

L’enigma d’Ícaro, una 
sèrie web en català i 
castellà -rodada en part a 
Gràcia i també al Paral·lel- 
s’estrenarà el proper 23 
de maig a través de la 
plataforma Hitsbook.com. 
Aquest dissabte 11 de maig 
els seus creadors faran el 
llançament ofi cial a l’escola 
de ball SwingCats (Torrijos, 
70), amb la projecció dels 
tres primers episodis. La 
sèrie, creada per Juan José 
Álvarez, està ambientada 
en una Barcelona fosca 
que explica la història del 
jove Ícaro, un estudiant de 
cinema a qui tots, excepte 
la seva mare, consideren 
un jove rebel i sense futur.

Pau Vallvé 
presentarà al 
juny a la Violeta 
el seu darrer disc
Després de dues llargues 
gires presentant els 
anteriors treballs, Pau 
Vallvé visitarà la Violeta per 
presentar el seu cinquè disc 
signat sota el seu nom, Life 
vest under your seat, cantat 
íntegrament en català 
tot i el títol, i composat, 
tocat, mesclat i produït 
exclusivament pel propi 
músic sol al seu estudi. El 
concert serà el 15 de juny a 
les 22 h. 

Silvia Manzanera

J aume Arnella i Rafel Sala 
(ARSA pels amics) es van 
constituir el 1976 –en ple-
na Marxa de la llibertat– 
com a duet internacional 

sense fronteres. Van construir 
un repertori de cançons populars 
i de pròpies que van escampar ar-
reu. Després cofunden l’Orques-
trina Galana i graven cinc discs. 
I 43 anys després decideixen fer 
un exercici de repàs de la memò-
ria perquè s’emocionen damunt 
de l’escenari i fan emocionar la 
gent que els escolta. “Aquesta és 
la feina de la faràndula”, assegu-
ra Arnella. Ho faran aquest diven-
dres 10 de maig a les 22 h al CAT, 
casa seva.

Per què aquesta revisió ara?
Ens venia molt de gust i va sorgir 
d’un comentari que vam fer un dia 
entre el Rafel i jo sobre què bé que 
ens havia quedat un disc, què bé 
que sonava... I si el tornem a can-
tar?, vam dir.

És un repàs ben ampli, perquè 
són més de 40 anys de trajectòria.
Vam començar l’any 1976 coinci-
dint amb la Marxa per la Llibertat 
i ens vam establir a Cornudella del 
Montsant, recollíem cançons po-
pulars i també en fèiem de pròpi-
es, i d’allà anàvem arreu del país. 
Després hem fet cinc discos i hem 
anat a molts països, a Suïssa, a 

Jaume Arnella i Rafel Sala als inicis de la seva carrera plegats. Foto: Cedida

El so que balla. La Primavera 
Folk presenta el proper divendres 
17 de maig a les 22 h al CAT El 
so que balla, una proposta de 
música i dansa que inclou un 
repertori de melodies populars i 
tradicionals catalanes amb una 
mirada a l’estètica contemporània. 
Un espectacle signat pel músic 
Enric Montsant i pel ballarí 
i coreògraf Xavier Bagà.

Jaume Arnella: “Viure 
del món de la faràndula 
ara és tot un miracle”
Amb Rafel Sala faran un repàs de la discografi a 
conjunta des de l’any 1976 i fi ns al 2019 
divendres 10 a la Primavera Folk del CAT

a càrrec de Gemma Humet (pi-
ano i veu) i Estel Solé (poesia), 
dues veus destacades del panora-
ma cultural català. A Al cau de les 
paraules, les dues artistes oferei-
xen un viatge poètic-musical que 
sacseja les emocions. Solé a través 
de la seva poesia i Humet a través 
de les seves cançons, proposen 
un recorregut de versos i músi-
ca que parla de la infància, de les 
pors, de la contradicció humana, 
de l’amor, de l’oblit, de l’estiu, dels 
pobles i ciutats i de la mort. El vi-
atge acaba amb un emotiu record 

als refugiats i amb un cant a les 
dones. I dimecres 15, al racó poè-
tic de l’equipament gracienc, reci-
tal de poemes a càrrec de les po-
etes Carme Catà, Eulàlia Framis, 
Pepa Rubio, Maria Dolors Peitiví, 
Dolors Dilmé i Jaume Vaqué, els 
rapsodes Carme Pomà i Amancio 
de la Morena, amb l’acompanya-
ment musical de la cantauto-
ra Mariona Martin (veu i guitar-
ra) qui presentarà el nou disc Ara 
Mariona. Presentaran l’acte la 
poeta Carmen Catà i el rapsoda 
Amancio de la Morena. 

La Setmana de la Poesia a Gràcia es 
concentra a la Sedeta i a l’Espai Poètic
Gemma Humet i Estel Solé presentaran ‘Al cau de les paraules’

S. M.

La poesia torna a ser protagonis-
ta els propers dies en un festi-
val que compleix enguany 22 

edicions. I tot i que la major part 
del programa té lloc fora de les 
fronteres de Gràcia, el districte se 
suma a la iniciativa amb dos espais 
que programen activitats específi -
ques per la Setmana de la Poesia: 
La Sedeta i l’Espai Poètic. El cen-
tre cívic ofereix dimarts 14 de maig 
a les set de la tarda un espectacle 

Gemma Humet i Estel Solé actuaran a la Sedeta dimarts 14 de maig. Foto: Cedida

Per la seva part, l’Espai Poètic, 
al carrer Pau Alsina, també ha 
programat durant tota la setma-
na sessions especials amb motiu 

d’aquest festival. El cartell com-
plet es pot consultar a la pàgina 
web d’aquesta mateixa associació 
cultural.•

Montecarlo amb els germans 
Poltrona... Farem una pinzellada 
de tot això a l’espectacle del CAT. 
Tenim temes que són políticament 
incorrectes des de la primera pa-
raula fi ns l’última.

És un exercici de nostàlgia?
És un exercici de repàs de la me-
mòria. Va ser una època determi-
nant, on anàvem a les escoles d’es-
tiu a ensenyar les cançons. Ens 
reclamaven des de Rosa Sensat 
i nosaltres oferíem el nostre ma-
terial. Ara ens adonem que són 
cançons que s’aguanten perfecta-
ment avui dia. Les cançons de Beget 
són colpidores ara, i tenim temes 
que ens fan riure ara. 

Enguany ha estat un ‘Tradi’ d’ani-
versaris. Com ho has viscut?
Per a mi l’aniversari més emoci-
onant va ser el zero. Perquè nin-
gú ens feia cas però sabíem que el 
que teníem entre mans valia molt 
la pena. I amb el temps això està 
més que demostrat. Miro enrere 
i estic molt content del que hem 
fet. Perquè viure ara del món de 
la faràndula és un miracle.

Com defi niries la situació actual 
de la música d’arrel?
La part artística està millor que 
mai amb músics millors preparats 
que mai. Són els programadors i 
les institucions qui ha de fer els 
deures. Ells prefereixen invertir 
en l’AVE i nosaltres defensem els 
rodalies.•



L’Independent de Gràcia
10 de maig de 2019

15Cultura

Ramon Casalé Soler

És obvi que hi ha moltes maneres de representar el 
paisatge dins del terreny fotogràfi c, tant si es fa de 
manera real o bé modifi cant alguns aspectes de 

l’espai visual per poder obtenir uns millors resultats 
estètics. Doncs el que veiem a l’exposició Fotografías 
y micropelículas, del fotògraf i documentalista Jesús 
Alvira (Saragossa, 1957) a la galeria Espai B (Torrent 
de l’Olla, 158), és una clara mostra de natura des d’una 
òptica més íntima, però no exempta d’una mirada 
contundent de tot allò que percep. Aquesta és la pri-
mera exposició que fa a Barcelona.

Alvira es va formar al Centre d’Estudis de la Imatge 
(CEI). A banda de dedicar-se a la fotografi a, desenvolu-
pa també altres activitats com són les de director, gui-

onista i realitzador d’au-
diovisuals, documentals 
i programes de televisió, 
que li permeten conèi-
xer millor el món de la 
imatge des de perspec-
tives ben diferents, i per 
això el que ara contem-
plem a Espai B ens per-
met endinsar-nos en al-
gunes de les temàtiques 
que li són més properes, 
com són la terra, els cels 

i els éssers vius, encara que des de perspectives ben 
diverses, però que cerquen els detalls més superfl us i 
a la vegada els més signifi catius de qualsevol de les es-
cenes que representa.

L’autor denomina “micropel·lícules” a les fotogra-
fi es on apareixen a la vegada el moviment i la immo-
bilitat, encara que sembli una contradicció, on tot 
aparenta equilibrar-se, com també succeeix entre el 
soroll i el silenci, ja que per representar-lo mitjançant 
la imatge no és gens fàcil, doncs intervenen alguns 
factors que l’artista ha de saber esmenar i alhora mos-
trar-lo com són en realitat. Per exemple, cóm es repre-
senta el vent?, òbviament amb el moviment de les fu-
lles, de l’aigua o del núvols, però i el soroll de l’aigua?, 
doncs aquí és on les “micropel·lícules” intervenen.•

Jesús Alvira, els silencis 
de la fotografi a

crítica 
d’art

Denomina 
micropel·lícules 
a les fotografi es 
on apareixen 
el moviment i 
la immobilitat

Albert Balanzà

L a sala Heliogàbal del carrer 
Ramón y Cajal, l’emblemà-
tic local de música moderna 
que en els últims tres anys 
ha vist perillar una de les se-

ves principals raó de ser -els con-
certs en directe de petit format, 90 
persones-, ja respira tranquil·la un 
cop l’Ajuntament ha aprovat en el 
ple del passat divendres la propos-
ta de modifi cació de l’ordenança 
municipal de les activitats i dels 
establiments de pública concur-
rència afegint una nova tipologia 
d’activitat recreativa denominada 
Espais de Cultura Viva.

Aquesta legalització de facto 
d’espais que fi ns ara gaudien d’una 
llicència de cafeteria que incom-
plia l’aforament quan es feia mú-
sica en viu -i que va suposar en 
el cas de l’Heliogàbal ser cosits a 
multes per la Guàrdia Urbana- ja 
era una previsió de l’ICUB de cara 
a la recta fi nal de mandat (vegeu 
L’Independent núm. 737), però 
en la modifi cació de la normati-
va també s’ha resolt el que possi-
blement encara era un escull més 
insalvable: el restrictiu pla d’usos 
de Gràcia.

La manera, més política que tèc-
nica, segons apunten fonts muni-
cipals, ha estat a través d’una ar-
gúcia legal en forma de disposició 
fi nal del document, que diu així: 
“Les activitats incloses en la ca-
tegolia complementària denomi-
nada espais de cultura viva no es 
consideren afectades per les dis-

L’Heliogàbal evita 
amb una argúcia legal 
la restricció del pla 
d’usos de Gràcia 
Una disposició fi nal del document que crea la categoria 
d’Espais de Cultura Viva permet eludir la normativa local

Un ‘bolo’ de La Sentina, a l’Helio. Foto: Arxiu

posícions relatives a activitats re-
creatíves i establiments de con-
currència pública contingudes als 
plans especials d’usos vigents en la 
data d’entrada en vigor de la pre-
sent modifi cació de l’ordenança”. 
Les tres categories en les quals es 
subdividiran les llicències d’Espais 
de Cultura Viva, en conseqüència, 
no hauran d’obeir altres disposici-
ons amb les quals toparien en fun-

ció del seu caràcter restrictiu, com 
passa a Gràcia amb el pla d’usos, i 
que ja es va revelar com un mal-
decap en les llarguíssimes negoci-
acions que han mantingut els res-
ponsables de la sala de Gràcia amb 
el Districte.

Fonts municipals no polítiques 
han expressat a aquest setmanari 
el seu malestar pel que pot signifi -
car una “porta del darrere” de via 
d’entrada de nous bars, sense fer 
referència expressa que aquest si-
gui el cas de l’Heliogàbal. El pla 
d’usos de Gràcia, manté de fet una 
categoria que es diu Activitats 
Musicals, on hi ha 16 llicències a 
tot el districte. “Algú ha d’avalu-
ar objectivament qui presenta un 
projecte cultural i qui cerca una 
via per saltar-se el pla d’usos”, afe-
geixen. •

Fonts municipals 
veuen en la mesura 
una possible “porta 
del darrere” per 
legalitzar més bars

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Vengadores: Edgame. 16, 19.45. 

Dj, 21.10. Dv, ds, 17.50, 21.30. Dg, 
dl, dm, dc, 17.30, 21.10.

• Green Book. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 22.05. Dj, 16.10.

• De la India a París en un armario 
de Ikea. 16, 18.05, 20.10, 22.15.

• Lo dejo cuando quiera. Ds, dg, 
20.10, 22.15. Dv, dl, dm, dc, dj, 16, 
20.10, 22.15.

• Mia y el león blanco. Ds, dg, 16, 
18.05, Dv, dl, dm, dc, dj, 18.05.

• Timadoras compulsivas. 16, 
18.05, 20.15, 22.20.

• El bailarín. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
16.10, 19.10, 22. Dj, 16, 18.35.

• Pokémon: Detective Pikachu. 
15.50, 18.05, 20.20, 22.30.

• La espía roja. Ds, dg, 18, 20.05. 

Dv, dl, dm, dc, dj, 15.50, 18, 20.05.
• UllyDolls: Extraordinariamente 

feos. Ds, dg, 15.50.
• La llorona. 22.10.
• Dolor y Gloria. Dv, dl, dm, dc, 

16.05, 19.05. Ds, dg, 19.05. Dj, 
16.05.

• Dumbo. Ds, dg, 16.05.

Cinemes Girona. Girona, 177
• 1939 - 1975 La España de Franco 

en color. Dv, ds, dg, dl, dc, 20. 
Dm, dj, 18.

• La primera cita. Dv, ds, dl, dm, 
dc, dj, 16.

• Ruben Brandt, Collector. Dg, 12. 
Dm, dc, 16. Dc, dj, 22.

• Zog, dracs i heroïnes. Ds, dg, 16.
• Compulsión. Dv, ds, 16, 18, 22. Dg, 

16, 18, 20. Dl, 16. Dm, dj, 16, 18. 
Dc, 16, 22.15.

• Kuchh Bheege Alfaaz. Ds, 20.
• Ballet Mix. Dj, 20.15.
• Vivir deprisa, amar despacio. 

Dv, dc, 17, 19.15, 21.30. Ds, 17.30, 

19.45, 22. Dg, dl, dm, 17.30, 19.45. 
Dj, 17, 22..

• La importancia de llamarse 
Oscar Wilde. Dv, ds, dl, dc, 18.

• Tosca. Dm, 20.
• Lesbofobia. Dc, 20.
• Student of the year. Dv, ds, 22.30. 

Dg, 16.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Expedient 64. 18, 22. The 

Guilty. 16, 20.10. 
• Sala 2: The Rider. 16, 18, 20. Ida. 

22.
• Sala 3: La casa vora al mar. 16, 18, 

20. Un assumpte de família. 22.
• Sala 4: Cold War. Dv, dl, dm, dc, 

dj, 16, 20.10, 22. Ds, dg, 20.10, 
22.10. Yuli. 18.

TEXAS NANOS: 
• Al sostre del món. Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• De la India a París en un arma-

rio de Ikea. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
11.30, 16, 18.20, 20.10, 22.30. Dm, 
11.30, 16, 18.15, 20.10, 22.30.

• La espía roja. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 16, 20.25. Dj, 16.

• El bailarín. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
11.30, 16, 18, 20.15, 22.25. Dm, 
11.30, 16, 18, 22.25.

• En buenas manos. 18.20, 22.30.
• Dolor y gloria. Dv, ds, dg, dl, dc, 

dj, 11.30, 16, 18.10, 20.20, 22.30. 
Dm, 16, 20.20, 22.30.

• Dumbo.16.
• La mujer de la montaña. 18.05.
• The Death of Don Quixote. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, 13.20, 17.50, 22.
• Green Books. 20.05, 22.30.
• Dobles vidas. Dv, dl, dm, dc, dj, 

11.30.
• Leonardo. V Centenario. Dv, dl, 

dc, dj, 11.30.
• Florencia y la Galeria Uffi  zi. Dm, 

11.30, 18.15, 22.30.
• Orfeo Negro. Dj, 20.15.
• Mia y el león blanco. Ds, dg, 

11.30.
• Zog, dracs i heroïnes. Ds, dg, 

11.30.
• La rata pirata. Ds, dg, 12.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Gloria Bell. Ds, dg, 18.15, 22.30. 

Dv, dl, dm, dc, dj, 16, 18.15, 22.30.
• Mula. Ds, dg, 20.15. Dv, dl, dc, dj, 

16, 20.15. Dm, 16.
• La tragedia de Peterloo. Ds, dg, 

16, 17.45, 22.30. Dv, dl, dm, dc, dj, 
16, 17.55, 22.30.

• Dobles vidas. 18, 20.35, 22.30.
• La importancia de llamarse 

Oscar Wilde. Ds, dg, 16, 20.35. Dv, 
dl, dm, dc, dj, 16, 20.40.

• Identidad borrada. Ds, dg, 22.30. 
Dv, dl, dm, dc, dj, 22.35.

• Roma. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 20.
• La última locura de Claire 

Darling. Dm, 20.15.
• Mia y el león blanco. 18.45 Ds, dg, 

16.15.
• Bikes. Ds, dg, 16.
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L’Europa seguirà una temporada més a la 3a divisió, 
una competició erma de qualitat i interès per a un par-
ròquia cada cop més reduïda però tan exigent com 
sempre. Tot i que el proper 26 de maig homenatjarem 
l’equip que fa 25 anys va pujar a 2aB, avui vull recordar 

l’ascens que ara fa 100 anys va canviar l’esdevenir del club. 
No endebades, la temporada 1918-19, l’Europa va assolir la 
màxima categoria del futbol català i va començar a jugar 
partits fora del Principat.

Aquella campanya, el Club Deportiu Europa va estrenar-se 
a la Primera Categoria B, la segona en importància del país i 
ho va fer amb molta força i un vestuari nou que li va portar 
sort. Es van deixar enrere les franges blanc-i-blaves originals 
i es va vestir una samarreta blanca amb el coll blau i l’es-
cut actual al pit. Un disseny elegant que no es tocaria fi ns al 
1926, amb la incorporació de l’escapulari.

Tot i ser un conjunt novell, l’Europa només va perdre dos 
partits del campionat: als camps del Júpiter i l’Avenç (futur 
Sant Andreu). La competició va acabar amb un empat a 16 
punts entre l’Europa i el Júpiter, l’estendard del Poblenou. El 
títol es va decidir en un partit de desempat al camp del Barça 
(al carrer de la Indústria), que es va jugar en dos dies dife-
rents per culpa de la pluja. L’Europa va resultar-ne vencedor 
i va guanyar-se el dret a lluitar per una plaça d’ascens.

El rival dels europeistes va ser l’Atlètic de Sabadell, cuer 
del grup A. Els groc-i-negres, però, no van ser cap obsta-
cle per als blancs europeus, que van golejar els vallesans 
en els dos partits promocionals jugats al camp de l’Espa-
nya i l’Espanyol, consecutivament. Alcázar, Pellicer, Nogués, 
Alegre, Bordoy, Barnet, Esteve Pelaó, Xavier Bonet, Sotillos, 
Bonaventura Pelaó, Carol i Serra van ser els artífexs d’aquell 
èxit. Així, doncs, fa 100 anys l’Europa va guanyar-se el dret 
de formar part del grup més selecte del país i començar a 

parlar de tu a tu a clubs il·lustres com el FC Barcelona, el 
RCD Espanyol, el FC Espanya, l’Internacional (de Sants) i el 
Centre d’Esports Sabadell. Un privilegi que va conservar fi ns 
al 1931. Però la temporada 18-19 encara va presentar més no-
ves per al club, com el doble partit ofi cial contra el campió 
del Grup A, el Barça, on al fi nal de la temporada van debutar-
hi Zamora i Samitier. A pesar de la superioritat barcelonista 
(8-2 i 2-6), l’Europa va apuntar maneres i va anunciar que en 
anys posteriors es convertiria en el gran rival dels blaugra-
nes. El campionat de Catalunya del 1923 (no pas de lliga com 
diu el web del club gracienc) i 5 sotscampionats entre el 1920 
i el 1928 ho avalen. 

“Si no se detienen, si no hay deserciones, muy posibles en 
Barcelona, veremos el año que viene, pegando y dando guerra a 
estos entusiastes y voluntariosos muchachos”, va escriure un 
periodista madrileny després de veure com l’Europa li va cla-
var 5 gols al Madrid. Acabat el campionat català, l’Europa va 
fer la primavera del 1919 el primer desplaçament a la capital 
espanyola i van causar un grata sensació als espectadors del 
camp d’O’Donnell. Després de perdre per la mínima en el pri-
mer partit (1-0), els europeistes van golejar els sotscampions 
de la regió Centre, el Madrid d’un jove Santiago Bernabéu, 
que va marcar l’únic gol local. Sotillos (3), Bonavetura Pelaó i 
Alegre van fer les dianes visitants. 

Dies més tard l’Europa va tornar a viatjar per a enfrontar-
se al campió andalús, el Sevilla: 5-0 i 0-0. L’equip va comen-
çar-se a fer-se un nom dins l’aparador futbolístic peninsular 
i gràcies a les iniciatives del president Matas, les expedicions 
es van repetir els anys posteriors. A les acaballes de la tem-
porada 1918-19, un europeista pioner, Bonaventura Pelaó, va 
penjar les botes i es va esdevenir el primer entrenador de la 
història del club. Ell i el seu Europa havien acabat de pujar a 
l’Olimp. Un segle després, només poden recordar-ho.•

L’ascens que va canviar el club
Plantilla de jugadors de l’Europa que van pujar de categoria la temporada 1918-19. Foto: Arxiu Ramón Vergés

La torratxa

Mares
Silvia Manzanera

 

Decidim comprar el llibre de l’Esther 
Vivas Mama desobedient a una dona 
molt propera a nosaltres que està a 

punt de ser mare. Ho decidim després de 
discutir si no estarem caient en l’adoctri-
nament, pràctica estesa al país, al nostre, 
esclar. Ens agrada el punt de vista femi-
nista de la periodista i l’enfocament que 
planteja sobre la maternitat. I sobretot, 
que no pretén ser un manual per ser ma-
res perfectes (això ja seria un altre tipus 
d’adoctrinament més propi de les revis-
tes femenines), sinó un punt de partida 
per entendre què representa ser mare en 
una societat competitiva, desigual i injus-
ta. I amb les dones més. 

El cert és que si tens a la vista un nou 
membre de la família, els debats de so-
bretaula acostumen a centrar-se en te-
mes sobre com serà la teva vida quan ar-
ribi aquesta persona en construcció. Hem 

passat de tenir només els consells d’àvies 
i mares (acostumen a ser els millors), a 
rebre una allau impossible d’informaci-
ons. I així arribem al tema de la violència 
obstetrícia, que també en parla l’Esther 
Vivas, i de la resposta de les dones que 
treballen en l’obstetrícia i que no fan ce-
sàries perquè s’avorreixin a les guàrdi-
es, sinó per aconseguir el fi nal feliç d’un 
part que no ho haurà estat tant, de feliç. 
En dono fe. No estaria a punt de celebrar 
l’aniversari del meu fi ll si no hagués estat 
per una doctora responsable que va pren-
dre la millor decisió en el meu pitjor mo-
ment. Potser caldria menys veritats i més 
resolució i lluita col·lectiva per revertir la 
pressió constant cap a les dones que han 
decidit ser mares (entre d’altres coses). I 
així no ens sentiríem culpables perquè és 
el cumple del teu fi ll i encara estàs a la re-
dacció escrivint una columna.• 

Estaria bé no sentir-
se culpable perquè és 
el ‘cumple’ del teu fi ll i 
encara estàs a la feina 


