
El futur pla de motos de Gràcia 
inclou àrea verda i aparcament 
soterrat per alliberar voreres 
El Districte calcula que encara hi ha dues mil unitats mal aparcades i vol 
buscar acords amb els pàrquings públics i privats per guanyar espai públic

El pla de retirada 
de l’amiant de 
l’Abaceria inclou 4 
punts de mesura i 
controls de 12 hores
L’operatiu, que s’engegarà a la 
tardor, comptarà amb el suport 
de laboratoris francesos P7

Albert Balanzà

L ’informe de balanç que la Guàrdia Urbana va presen-
tar l’abril de 2017 en el marc de la comissió de mo-
bilitat de Gràcia era molt clar en relació als efectes 
que havia tingut el primer pla de motos més o menys 
seriós que es va desplegar en el mandat anterior de 

Maite Fandos (CiU). Aquell pla, l’any 2014, va permetre do-
nar espai senyalitzat al 53% de les 4.000 motos censades. 
La comissaria de la policia local deia tres anys després al 
nou equip de govern d’Eloi Badia (BCN En Comú): “Fóra 
bo reiniciar un altre cop aquest pla de motos, cercant no-
ves possibilitats”.

La primera mesura des d’aquell pla de motos es va pro-
duir un any després amb el desplegament entre febrer i 
juliol de 2018  d’una campanya informativa primer i san-
cionadora després contra les motos mal aparcades -amb 
alternativa de proximitat-, que es va centrar en espais d’al-
ta concentració com la Via Augusta, Travessera de Dalt, 

Mare de Déu de la Salut, Gran amb Príncep d’Astúries i 
plaça del Nord.

La segona mesura, si BCN En Comú segueix governant, 
serà més estructural i travessa línies vermelles que l’Ajun-
tament no havia gosat de posar en pràctica: la creació 
d’una àrea verda específi ca per a motos i l’acord amb pàr-
quings municipals i privats per fer un salt qualitatiu en 
l’aparcament soterrat d’aquests vehicles. “No hi ha afany 
recaptatori; tenim unes 2.000 motos estacionades irregu-
larment a les voreres”, apunta el regidor de Gràcia, Eloi 
Badia. Pàgina 3 Motos mal aparcades, amb el pàrquing exclusiu al fons. Foto: A. V.

Municipals 2019

BCN En Comú, ERC 
i PSC es mobilitzen 
a Gràcia per arribar 
en primer lloc a BCN
Prop de 90.000 veïns decideixen 
diumenge el regidor i els 17 
consellers de Gràcia P2

El Rebost de 
Gràcia estrenarà 
la distribució 
solidària d’aliments 
a la tardor
El local, municipal i ubicat 
al carrer Reig i Bonet, estarà 
gestionat per Gràcia Participa P4

“No ho fem per un afany 
recaptatori”, diu el regidor, 
Eloi Badia, que farà el pla 
si BCN En Comú governa 
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2 Política
BCN En Comú, ERC i PSC 
es mobilitzen a Gràcia per 
arribar en primer lloc a BCN 
Prop de noranta mil veïns decideixen el possible salt endavant republicà, la 
continuïtat dels ‘comuns’, la recuperació socialista i la resistència de Junts x Cat

Albert Balanzà

Un total de 88.318 ve-
ïns dels cinc barris de 
Gràcia decidiran aquest 
diumenge no només qui 
serà l’alcalde o alcaldes-

sa de Barcelona, juntament amb 
la resta de districtes de la ciutat, 
sinó que també triaran els 17 con-
sellers que encara de manera in-
directa s’elegiran per formar part 
els pròxims quatre anys del consell 
plenari gracienc. L’atribució d’es-
cons a cada districte es realitza se-
gons la fórmula D’Hondt, aplicada 
als vots obtinguts per cada candi-
datura que ha assolit un mínim del 
5% dels vots a nivell local.

Si fa quatre anys es va produir 
un tomb inesperat a favor de la 
nova confl uència d’esquerres de 
BCN En Comú, que a Gràcia es va 
matisar en tot cas amb una victò-
ria in extremis de l’aleshores CiU 
(vegeu quadre) i un empat a cinc 
consellers, ara les enquestes vati-
cinen un probable salt endavant 
d’ERC, la incògnita de saber si 
BCN En Comú retindrà l’alcaldia, 
la mesura de la probable recupe-
ració del PSC, el qual havia gover-
nat tradicionalment Barcelona 
fi ns al 2011 i Gràcia fi ns al 2003, i 
també la capacitat de resistència 
de Junts x Cat.

Amb aquests actors principals, 
l’última setmana de campanya s’ha 
caracteritzat per una forta mobi-
lització en els actes a Gràcia sobre-
tot dels candidats més clars a ocu-

El míting de BCN En Comú, dimecres a la plaça del Diamant, amb Ada Colau. Foto: A. Vilardaga

par el podi en aquest 26-M. Entre 
dilluns i dimecres espais com la 
plaça de la Revolució amb Ernest 
Maragall, la plaça del Diamant amb 
Ada Colau o l’Orfeò Gracienc amb 
Jaume Collboni es van omplir ma-
joritàriament de convençuts i d’al-
guns passavolants. En xifres, Colau 
va concentrar unes 350 persones, 
Maragall unes 200 i Collboni un 
centenar llarg, i tots se’n van anar 
amb la sensació de plaça plena.

En uns mítings farcits de mis-
satges generalistes ja sentits en els 
gairebé 90 debats que s’han cele-
brat aquests dies a tota la ciutat, 
només van grinyolar per a l’anec-
dotari el rebateig d’Ernest per 
Pasqual que va fer el president 
del Parlament i el qualifi catiu de 
“sugar daddy” de l’exregidora de 
Gràcia per un dia Laura Pérez de-
dicadt al candidat republicà. 

Només a Gràcia, en aquesta cam-
panya elèctrica, s’han fet almenys 
quatre debats: el de Lluïsos, el de 
Ràdio Gràcia, el de la Sedeta i l’úl-
tim, el de la Torna, aquest dime-
cres. Aquest cop la tònica dominant 
de la campanya dels partits no han 
estat les parades o els porta a porta 
pels barris sinó també convocatòri-
es més participatives com la roda 
d’entrevistes que el G6 ha celebrat 
amb Ada Colau, Ferran Mascarell, 

Junqueras va 
guanyar a Gràcia a 
les europees 2014; 
ara Puigdemont 
li pot treure vots

El míting d’ERC a plaça Revolució, amb Ernest Maragall dilluns passat. Foto: A.V. El míting del PSC a l’Orfeó, amb jaume Collboni, dimecres passat. Foto: A. V.

els 
resultats

vots % vots %

  JxCAT-JUNTS 15.310 26,64% 16.132 32,51%

  ECP-GUANYEM 13.730 23,89% 6.478 13,06%

  ERC-SOBIRANISTES 8.146 14,17% 3.816 7,69%

  CUP 6.709 11,67% 1.865 3,76%

  C’s 4.348 7,57% 685 1,38%

  PSC 3.721 6,47% 8.316 16,76%

  PP 3.496 6,08% 5.857 11,80%

Participació 57.711 64,17% 50.572 55,85%

vots % vots %

  ERC 13.409 27,4% 4.566 11,9%

  CiU 12.162 24,8% 10.294 26,8%

  ICV-EUiA 7.109 14,5% 4.147 10,8%

  PP 3.904 7,9% 5.626 14,7%

  PSC 3.902 7,9% 9.787 25,5%

  C’s 2.337 4,7% 123 0,3%

Participació 49.194 55,3% 38.571 42,4%

Municipals 2015 vs 2011

Europees 2014 vs 2009

Laia Bonet i Jordi Graupera o tam-
bé les trobades que l’activista Pep 
Fornés ha dinamitzat a casa seva o 
al CAT amb Ernest Maragall o amb 
els dirigents de la CUP Marc Cerdà 
i Pere Casas.

A partir de dilluns, en tot cas, i a 
la vista dels resultats que cada for-
mació obtingui, començarà el ball 
de pactes per determinar la presi-
dència i la regidoria del districte, 
amb l’adéu ja anunciat de Gerard 
Ardanuy, que ha donat suport ac-
tiu fi nalment a Graupera però que 
es retira de la política, i de la vo-

luntat de repetir d’Eloi Badia, però 
amb la clara possibilitat que el nou 
regidor sigui d’ERC, i aquí el més 
ben posicionat és el candidat de 
Jovent Republicà Max Zañartu.

Menció a banda mereixen les 
eleccions europees també a nivell 
de Gràcia, que aquest cop s’enfron-
ten a la possibilitat del vot dual in-
dependentista a favor de Carles 
Puigdemont i en detriment d’Oriol 
Junqueras, segons admeten també 
els republicans. L’any 2014 ERC va 
guanyar a Gràcia mentre el 2009 
ho va fer CiU. •
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Societat
El nou pla 
de motos 
preveu àrea 
verda per 
alliberar 
les voreres  
El Districte calcula que hi ha 
2.000 unitats mal aparcades

Albert Balanzà

El pla de motos d’aquest 
mandat canvia de nom en 
un sentit ja prou indicatiu: 
pla d’aparcaments, i òbvi-
ament està condicionat al 

fet que no hi hagi un canvi radical 
en les polítiques de mobilitat de 
l’Ajuntament, després del resultat 
d’aquest diumenge. La diagnosi 
que ha fet en tot cas el Districte 
de Gràcia en aquests últims me-
sos, cinc anys després del primer 

quing exclusiu de motos del car-
rer Gran, infrautilitzat i amb les 
voreres de la plaça Trilla plenes 
de motos- sinó que també s’ha 
analitzat precisament els nivells 
de capacitat dels pàrquings mu-
nicipals i també els privats per 

Via Augusta, a tocar de la Diagonal, plena de motos a banda i banda. Foto: Albert Vilardaga

arribar a acords que afavoreixin 
l’aparcament soterrat a preus 
atractius. “Primer es treballa-
rà amb els pàrquings munici-
pals, però també s’ha d’arribar a 
acords amb la resta de pàrquings 
on tenim dades que molts estan 
infrautilitzats”.

La Guàrdia Urbana, per la seva 
banda, que va actuar sobretot en-
tre febrer i juliol per alliberar vo-
reres oferint espais alternatius a 
Via Augusta o Mare de Déu de la 
Salut, també admet que hi conti-
nua havent “més motos que es-
tacionaments”, però en tot cas fa 
una valoració positiva del resultat 
d’aquells treballs.•

verda per a motos, com el que va 
suposar l’àrea verda per a turis-
mes (que ara és de color blanc), i 
l’aparcament soterrat. “Les motos 
estacionades irregularment a les 
voreres generen problemes d’ac-
cessibilitat; això no té res a veu-
re amb una finalitat recaptatò-
ria”, afegeix Badia. “L’àrea verda 
és molt important per protegir els 
veïns i els comerciants; es tracta 
de poder ordenar l’espai públic”, 
conclou el regidor.

Alliberar voreres és la clau del 
nou pla de motos o pla d’aparca-
ments, tenint en compte els pro-
blemes per trobar espai senya-
litzat gratuït amb què va topar 
l’anterior equip de govern de Maite 
Fandos (CiU) i el seu equip tècnic 
al Districte. En aquell temps fi ns i 
tot es va recórrer a carrers secun-
daris on les places noves d’aparca-
ment per motos treien espai als vi-
anants a les voreres.

La diagnosi del pla, però, no 
només ha comptat motos mal 
aparcades -particularment insul-
tant és la situació davant del pàr-

pla de motos que va permetre se-
nyalitzar aparcament per al 53% 
del parc existent als barris graci-
encs, és que encara hi ha dues mil 
motos mal aparcades, i que cal fer 
un salt endavant travessant línies 
vermelles que no s’havien execu-
tat mai.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
explica que “almenys calen 1.300 
places tant en calçada com fora de 
calçada” i que el treball de camp 
que els equips tècnics han realit-
zat es concreta en dues solucions 
estructurals: l’estrena d’una àrea 

També busca 
un acord amb 
pàrquings públics 
i amb privats 
poc utilitzats 

Sancions a Travessera 
de Dalt a la càrrega i 
descàrrega ja no regulada
Els comerciants protesten per la difi cultat logística

A. B.

El carril bus de Travessera de 
Dalt, on fi ns ara els transportis-
tes i distribuïdors encara feien 

la viu-viu des de l’ampliació de vo-
reres que va suprimir aparcaments 
i zones de càrrega i descàrrega, s’ha 
regulat des de la setmana passada 
com a zona de trànsit durant el dia 
i com a zona d’aparcament nocturn 
entre les 10 del vespre i les set del 
matí de dilluns a dissabte. Així ho 
indiquen els plafons electrònics in-
formatius. Els diumenges i festius 
es pot aparcar les 24 hores.

La primera conseqüència de la 
implementació d’aquesta mesura 
ha estat l’operatiu de sancions als 

Senyals a Travessera de Dalt. Foto: A. V..

infractors que la Guàrdia Urbana 
ja ha començat a desplegar aques-
ta setmana i que ha comportat la 

queixa que alguns comerciants 
han difós per les xarxes socials. 
“Ens han dit que ja no es pot des-
carregar perquè això és un car-
ril bus; els botiguers estem molt 
preocupats per raons òbvies de lo-
gística, ja que hi ha poquíssimes 
places alternatives”, ha apuntat el 
propietari d’una fl oristeria.

La reforma de la Travessera de 
Dalt, acabada el juny de 2017, va 
comportar l’ampliació de voreres 
en detriment de places d’aparca-
ment i de zona de càrrega i des-
càrrega. Ara, prop de dos anys 
després, la Guàrdia Urbana sosté 
que ha arribat el moment d’agilit-
zar el trànsit i evitar que les ma-
niobres d’aparcament difi cultin la 
fl uïdesa. •
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Cues a Casa Vicens 
i a les Paüles de 
Carolines per 
Santa Rita

Una llarga cua de 
feligresos i veïns habituals 
a la celebració ha engegat 
aquest dimecres la 
tradicional festivitat de 
Santa Rita, que a Gràcia 
se celebra a Casa Vicens 
i a l’església limítrof 
de les Paüles, al carrer 
Carolines. Una missa a 
mig matí, la benedicció 
de roses al temple i les 
portes obertes a la casa 
museu han centrat la 
diada, a la qual s’hi han 
pogut veure enguany fi ns 
i tot dirigents polítics 
com Xavier Trias i Neus 
Munté.

Un gran scrabble a 
plaça de la Vila, pel 
dia internacional 
del joc 
La Federació 
Internacional de Scrabble 
en Català, amb motiu 
del dia internacional del 
joc, ha convocat dimarts 
que ve 28 de juny una 
gran partida d’Scrabble 
a la plaça de la Vila, on 
es desplegarà un tauler 
gegant. La federació, 
que aplega el moviment 
escrablístic en català, ha 
explicat que la marató de 
partides es farà entre les 
16 i les 19 hores. 

El Rebost de Gràcia estrenarà 
la distribució solidària 
d’aliments a la tardor
El local, de propietat municipal i ubicat al carrer Reig i Bonet, estarà 
gestionat per Gràcia Participa amb el suport d’entitats i voluntaris

Albert Balanzà

El Rebost de Gràcia, reivin-
dicat durant els últims tres 
anys com a Rebost Solidari 
per la plataforma d’entitats 
Gràcia Participa, serà una 

realitat fi nalment la pròxima tar-
dor i de fet ja es troba en la recta 
fi nal del seu condicionament en un 
local de propietat municipal al car-
rer Reig i Bonet 12A, entre Escorial 
i Torrent de les Flors. 

A l’espai, fi ns ara utilitzat com 
a magatzem de l’escola provisio-
nal Teixidores de Gràcia, s’hi es-
tan fent tasques de pintura i ja han 
arribat les estanteries de l’entitat, 
que es desplegaran en la majoria 
de 80 metres quadrats. El local, 
segons ha pogut constatar aquest 
dijous aquest setmanari, també 
té un espai de manipulació d’ali-
ments frescos i un lavabo i hi falta 

El local que acollirà el Rebost de Gràcia al carrer Reig i Bonet enllesteix els treballs per obrir la propera tardor. Foto: A.V.

mentaris de mercats, centres esco-
lars, grans superfícies i comerços. 
En aquell moment es reivindicava 
l’espai buit de l’antic CAP Quevedo.

El juny de 2016 Gràcia Participa 
va tirar endavant amb una propo-
sició recolzada per CUP, CDC i ERC 
la proposta d’ubicació del rebost a 
l’exCAP Quevedo. El novembre de 
2016 el ple va aprovar la creació de 
l’equipament a través de gestió pú-
blica dins del pla de xoc contra la 
pobresa amb els mateixos grups 
donant-hi suport. BCN En Comú 
va abstenir-se argumentant que 
no ho considerava una prioritat. 
El febrer de 2017, però, una reunió 
entre Gràcia Participa i el regidor 
de Gràcia, Eloi Badia, va desblo-
quejar el procés descartant l’op-
ció de l’exCAP Quevedo perquè es 
va extingir el règim de cessió que 
en els últims anys el ministeri de 
Sanitat havia pactat amb l’Insti-
tut Català de la Salut. Justament 
el barri de la Salut va ser el nou 
objectiu. “Volem que estigui a prop 
del centre de serveis socials Coll-
Vallcarca”, va apuntar la consellera 
del govern Judith Calàbria.   

El llarg camí va continuar amb 
noves iniciatives com el recapte 
que van fer l’Europa i la Fundació 
Festa Major per al rebost el juli-
ol de 2017 i l’últim entrebanc gros 
pel que fa al local es va registrar 
el Nadal de 2017 a 2018, quan s’ha-
via aparaulat un local al carrer 
Ventalló, al Camp d’en Grassot, i 
la propietat es va fer enrere.•

S. Manzanera / A. Balanzà
 

Les dades provisionals de pre-
inscripció a escola pública, 
que la setmana passada van 

evidenciar un dèfi cit d’unes 25 pla-
ces totals a Gràcia i una concen-
tració de demanda a Teixidores i 
a L’Univers que va comportar les 
primeres mobilitzacions de l’ano-
menada plataforma Proeducació 

Pública i de Proximitat, es corre-
giran de moment amb un previsi-
ble augment general de la ràtio de 
25 a 26 alumnes a tots els centres 
del districte. Aquesta és la princi-
pal conclusió de la reunió que ha 
mantingut el nucli de la plataforma 
a Gràcia amb el Consorci d’Educa-
ció en una trobada que ha tingut 
lloc aquest dijous al Districte. “No 
ens convenç gens perquè creiem 
que això tensiona totes les esco-

les, mentre que un bolet només en 
tensiona una”, ha apuntat Guillem 
Viñolas, un dels portaveus de la pla-
taforma a nivell local, que  és par-
tidària de crear-ne un a Teixidores. 
L’Escola de les Aigües, exJovellanos, 
ha passat d’ofertar 25 places a 75 i 
ha rebut 37 sol·licituds. El Consorci 
descarta amb aquest escenari la 
creació de cap bolet.

Dilluns passat a l’Espai Jove la 
plataforma Proeducació Pública 

Educació augmentarà la 
ràtio de P3 a Gràcia a 26 
El consorci descarta crear cap bolet amb l’augment a les Aigües

L’escola l’Univers, un dels centres amb més demanda del Districte. Foto: A.V.

aixecar una paret per cedir enca-
ra un tros de magatzem a l’escola 
municipal veïna. Gràcia Participa, 
per la seva banda, està ultimant la 
formalització legal com a entitat, 
condicionada a la concessió d’una 
subvenció.

El funcionament del rebost serà 
similar “al d’un súper”, segons ex-
pliquen fonts municipals. L’usuari, 
habitualment assessorat des de 
Serveis Socials, gaudirà d’un sis-
tema de punts i podrà bescanviar 
aquests punts pels productes del 
rebost que desitgi. El gran canvi 
serà aquesta llibertat en l’obtenció 
de productes i també la prioritza-
ció d’aquesta oferta en detriment 
de les que fan les entitats religio-
ses, que ara assumien majoritàri-
ament l’oferta a la ciutat. “Fins ara 
les entitats religioses feien paquets 
tancats, i l’usuari triava l’oferta 
millor; també introduim una cer-
ta laïcització del servei”, apunten.

Tres anys de camí. El projecte de 
rebost arriba a la concreció en els 
últims dies de mandat però el seu 
recorregut reivindicatiu es remun-
ta al juny de 2016, quan a iniciativa 
de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), un primer grup d’entitats 
com l’Associació Veïnal de Gràcia, 
els Castellers, La Torna, Lluïsos i 
l’Orfeó va posar sobre la taula la 
proposta en el marc del pla de xoc 
contra la pobresa a Gràcia, que 
obertament defensava la CUP. 

Davant la manca de concreció 
d’aquest pla al Districte, la socie-
tat civil gracienca va tirar pel dret 
i va organitzar un primer recapte 
al Jardi del Silenci, situat al carrer 
Encarnació, en una iniciativa que es 
repetiria cada dimecres. Els promo-
tors del projecte ja van deixar clar 
aleshores que el Rebost Solidari 
s’havia de coordinar des d’un espai 
de titularitat pública per poder im-
pulsar la recollida de sobrants ali-

Serveis Socials 
deixarà de derivar 
les peticions a les 
entitats religioses

i de Proximitat ja va fer una pri-
mera reunió a nivell d’afectats de 
Gràcia en la qual ja es va apuntar 
com a primera mesura necessària 
la creació d’un bolet de 25 places 

a Teixidores o a L’Univers, com 
dues de escoles que han tornat a 
superar amb escreix l’oferta (77 i 
75 demandes sobre 50 i 49 places 
possibles).•
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L a fi ra d’artesans Art Güell, 
que des de fa 12 anys desple-
gava la seva activitat entre 
abril i octubre a l’entrada 
del recinte per la carretera 

del Carmel i que enguany havia po-
sat el crit al cel per una negocia-
ció inacabada amb el Districte, ha 
aconseguit desencallar el desacord 
i ja té data d’arrencada: dissabte 
1 de juny. Els nous tràmits dels fi -
raires i la negociació interna han 
estat clau a l’hora d’activar la fi ra 
només amb dos mesos de retard 
respecte de les dates habituals.

Un mes després que es desta-
pés l’absència dels fi raires al Park 
Güell a través de la inquietud veï-
nal en les xarxes socials i aquest 
setmanari expliqués l’afectació 
afegida d’un pla de reurbanització 
(vegeu L’Independent núm. 753), 

fonts municipals han explicat que 
ja hi ha acord perquè l’activitat es 
posi en marxa el cap de setmana 
que ve en els horaris habituals, des 
de les 10 del matí fi ns a les sis de 
la tarda, amb descans els dimarts. 

Els dubtes més grans, tant per 
la banda del Districte com per la 
banda dels fi raires, se centraven 
en la ubicació de l’activitat, te-
nint en compte que la reforma en 
els últims mesos de la plaça de la 
Natura havia convertit el punt on 
s’ubiquen els paradistes en un es-
pai on deixar eines i maquinària.  
La qüestió es complicava encara 

més per l’existència del projecte de 
reurbanització de l’espai que aca-
barà tard o d’hora amb un canvi 
de lloc de la fi ra. Així ho sostenien 
fonts del districte ara fa un mes, i 
alhora admetien que encara no hi 
havia ni projecte de reurbanització 
ni proposta tancada de reubicació 
per aquest any.

Finalment, però, el Districte ha 
preferit postposar l’efecte de la de-
cisió per a més endavant i ubica-
rà al mateix lloc de sempre la fi ra 
d’artesans: abans d’entrar per la 
porta de la carretera del Carmel a 
mà esquerra, sota els arbres i a to-
car del quiosc, aprofi tant els prin-
cipals fl uxos de visitants.

La fi ra, en tot cas, obrirà les pa-
rades el dissabte que ve 1 de juny 
amb una previsió d’activitat d’uns 
130 dies fi ns al mes d’octubre, quan 
es calcula que comença a remetre 
la temporada alta de visitants que 
s’acosten al Park Güell. • 

La fi ra d’artesans del 
Park Güell desencalla el 
desacord amb el Districte 
i arrencarà l’1 de juny
Els paradistes mantindran la ubicació per l’entrada del Carmel

Zona propera a l’entrada del Parc Güell de la carretera del Carmel on s’ubicarà la fi ra d’artesans. Foto: A.V.

La idea de reubicar 
l’activitat pel pla 
de reurbanització 
es postposa

La pastisseria Carrió del carrer Bailèn 216, amb 36 
anys de tradició al Camp d’en Grassot, ha estat la 
guanyadora aquest dimecres del premi a la millor 

coca de Sant Joan 2019 en la categoria de crema i pi-
nyons, un dels tres guardons del concurs que impulsa 
a més a més una iniciativa nascuda al barri, Sr y Sra 
Cake. “El concurs és nou d’aquest any i amb la meva 
germana Anna ens vam animar a apuntar-nos-hi”, 

explica exultant Oriol 
Carrió, manager de la 
pastisseria i expresident 
també de l’associació de 
comerciants de Bailèn.

El jurat ha triat la coca 
de crema i pinyons de la 
pastisseria Carrió, justa-
ment en la categoria més 
participada (les altres 
dues eren la tradicional 
de fruites confi tades i pi-
nyons i la creativa) amb 

unes bases que posaven en valor el sabor, la pasta (co-
lor, sabor, esponjositat, mastegabilitat), l‘aspecte exte-
rior (distribució de  la crema, els pinyons i el sucre; co-
lor), la qualitat de la crema (sabor i textura), la cocció 
interior la i cocció exterior. “Vam apostar per la qualitat 
en la matèria prima i en lloc de la canyella i la llimo-
na hi vam posar vainilla, i per sobre vam combinar pi-
nyons, ametlles, avellanes i un sucre de bolado”, explica 
l’Oriol. “Buscàvem una sensació de cruixent”, conclou 
el pastisser, que alhora defensa que la proposta redueix 
“un 50% dels sucres habituals, sent més suau però gus-
tosa”. L’anunci del premi, que s’ha fet aquest dimecres a 
l’Antiga Fàbrica Damm, s’ha acompanyat ja aquesta set-
mana d’anuncis a l’aparador i de les felicitacions dels 
veïns. L’any que ve Carrió formarà part del jurat. •

La pastisseria Carrió 
de Bailèn, millor 
coca de crema 2019 
El jurat premia la proposta local 
amb vainilla i sucre de bolado

Oriol Carrió, amb la coca premiada. Foto: Albert Vilardaga

“Buscàvem 
una sensació 
de cruixent, 
suau i 
gustosa”, diu 
Oriol Carrió
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El pla de retirada de l’amiant de 
l’Abaceria inclou 4 punts veïnals 
de mesura i controls de 12 hores
L’operatiu, que s’engegarà a la tardor i que passa pel confi nament de l’espai amb una 
bombolla, comptarà amb el suport de laboratoris francesos per a l’anàlisi de mostres  

A. B.

E l pla de retirada de l’amiant 
de l’antic mercat de l’Aba-
ceria, aturat des del març 
després que la pressió ve-
ïnal detectés l’absència de 

garanties de protecció per al veïnat, 
els comerciants i els vianants, ja 
treballa en els detalls dels prepara-
tius del nou plec de licitació, que es 
basarà en el disseny de l’expert en 
amiant i higienista industrial, Lluís 
Mallart, contractat com a assessor 
per l’Institut de Mercats.

Una de les primeres peticions 
que ha fet Mallart ha estat la col-
laboració directa de la plataforma 
Afectats Abaceria en les tasques de 
mesurament i control en el procés 
de retirada de l’amiant -uns 9.266 
metres quadrats- que en tot cas ar-
rencarà a la tardor amb el confi na-
ment total de l’espai amb una bom-
bolla. Mallart, segons confirmen 

El mercat de l’Abaceria en plena reforma, aquest dijous. Foto: A.V.

fonts municipals, ha fet arribar 
als veïns organitzats una demanda 
concreta que passa per fi xar quatre 
punts de mesura en balcons que es-
tiguin al voltant de l’equipament i 
a nivell de les plaques, preferible-
ment a prop de les cantonades. Els 
mesuraments pretenen detectar 
amb aparells de precisió les partí-

cules en suspensió que es puguin 
desprendre de l’actuació dels tre-
balladors. 

Les quatre cantonades de 
l’Abaceria coincideixen amb la 
confluència dels carrers Tor ri-
jos-Travessera de Gràcia, Puig-
mar tí-Torrijos, Travessera de 
Grà cia-Mare de Déu dels Desem-

parats i Puigmartí-Mare de Déu 
dels Desemparats.

El procediment tècnic, segons la 
proposta que Mallart ha fet arribar 
als veïns, planteja que cada dia de 
la setmana, de dilluns a divendres, 
un tècnic es presenti a les vuit del 
matí a un dels pisos amb balcó se-
leccionats i activi l’aparell de me-
surament fi ns a les vuit del vespre, 
moment en el qual l’anirà a retirar. 
Cada dia de la setmana aquest pro-
cediment es faria un dels punts i el 
divendres es faria el mesurament 
des de l’interior del mercat.

La proposta també té una dimen-
sió afegida internacional perquè el 
mesurament i control de l’amiant 
de l’Abaceria preveu que setma-
nalment totes les proves s’enviïn 
a França on laboratoris experts 
en detecció electrònica acabarien 
d’executar amb precisió el càlcul 
del nivell de partícules d’amiant 
alliberades i si aquestes són perju-
dicials per a la salut. •

Breus

Còmics als 
aparadors del 
comerç del Coll 
per Festa Major
Amb una cercavila de 
gegants arrencarà el 
proper dissabte 1 de 
juny la Festa Major del 
Coll, enguany amb la 
complicitat dels comerços, 
que guarniran amb 
portades de còmics els 
aparadors en homenatge a 
la Bruguera. Als típics balls 
amb orquestra, correfocs, 
sopars populars i activitats 
infantils, el cartell destaca 
la música reggae amb 
el festival Fem-ho fàcil 
diumenge 9 al parc de la 
Creueta o el Coll Reggae 
Kids dissabte 15 al Mirador 
de Joan Sales, previ a 
la XVI Festa Reggae del 
Coll a partir de les 21 h. 
El concert de Barraques 
inlcou SoFregit i Indee 
Styla (divendres 7), i Root 
Diamoons i Lágrimas de 
Sangre (dissabte 8). El 
grup d’havaneres Montjuïc 
i la Malèfi ca clouran la 
festa la nit de diumenge 16.
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Breus

Cara o creu pel 
Gràcia FS per 
aconseguir la 
permanència

La derrota en l’última 
jornada contra el 
Montsant ha deixat el 
Gràcia FS en una situació 
molt delicada en l’última 
jornada de lliga. Els 
taronges començaran 
la jornada en posicions 
de descens, empatat a 
punts amb l’AEFS Arrels, 
dos punts per sota que el 
Montsant, un punt més 
que el Sant Cugat i dos més 
que el Montcada. L’últim 
rival és el Sant Joan de 
Vilassar, setè classifi cat, 
i l’Arrels juga contra el 
Premià de Mar, desè.

L’AEE La Sedeta 
tanca un bon 
primer any de 
volei federat
Aquesta temporada el 
sènior de l’Associació 
Esportiva Escolar de 
La Sedeta ha debutat a 
la Federació Catalana 
de Voleibol com a 
primer equip federat 
de l’associació. L’equip 
ha competit a la quarta 
divisió, la primera fase la 
va superar amb nota i va 
acabar en segona posició 
la qual cosa va permetre 
a les verdes competir per 
l’ascens a la segona fase 
on fi nalment han acabat 
cinquenes del seu grup.

L’Europa homenatja 
la plantilla que va fer 
l’ascens a Segona B
El 12 de juny es compliran 25 anys i diumenge se celebra 
un partit de veterans contra un combinat de l’Espanyol

Albert Vilardaga

Vint-i-cinc anys enrere els 
afi cionats de l’Europa vi-
vien l’únic ascens fins 
ara a la Segona Divisió B. 
Concretament va ser un 

12 de juny de l’any 1994 després 
d’arrencar un empat a zero a El 
Pinós, contra l’equip local, i aca-
bar la promoció d’ascens, que ales-
hores es jugava en format lligue-
ta, amb nou punts, dos més que els 
valencians i amb quatre van que-
dar el Montuiri i el Roldán. 

Per rememorar aquell ascens 
històric, el club ha preparat una 
sèrie d’homenatges començant 
per aquest diumenge, quan es dis-
putarà un partit de veterans entre 
escapulats i un conjunt de l’Espa-
nyol. El partit, una iniciativa del 
Grup d’Història Ramon Vergés, es 
disputarà al Nou Sardenya a les 11 
del matí i serà de franc per a tots 
els assistents.

Els homenatges seguiran a l’on-
zena edició de la Diada del Soci, 
que se celebra el proper 5 de juny 
al vespre a l’Hotel 1882. El club 
celebra el dia del seu aniversari 
aquest acte tradicional que ser-
vei per entregar les insígnies a la 
fi delitat dels 25, 50 i 75 anys inin-
terromputs de carnet de soci. En 
aquesta diada es farà un reconei-
xement a la plantilla de l’ascens en 
forma d’audiovisual. Els tiquets de 
la diada ja es poden comprar a les 
ofi cines del club a un preu de 25 
euros per als socis i 30 per a no 
socis.

Soto, primera baixa de
l’Europa 19/20

L’extrem, Àlex Soto, ha anunciat 
a través de les xarxes socials que la 
temporada vinent no formarà part 
de la primera plantilla escapulada. 
La notícia ha agafat per sorpresa a 
molts afi cionats pel fet que Soto és 
un jugador de la casa, que ha debu-
tat aquesta temporada amb el pri-
mer equip, ha irromput amb força i 
s’ha convertit en un dels únics tres 
jugadors de la història en marcar 
en sis partits consecutius.

Els motius de la marxa són que 
el jove extrem, estudiant d’enginye-
ria industrial, ha decidit marxar a 
estudiar a l’estranger, a Viena.•

L’Europa eSports s’instal·la 
a mitja taula a la 4a Divisió. 
Quan la temporada ha arribat a 
l’equador, l’equip virtual escapulat 
està superant l’any del debut 
a la nova categoria amb nota. 
L’equip liderat per Beltry ocupa 
la setena plaça, amb 19 punts, 
lluny de la zona de descens 
i ha aconseguit victòries de 
prestigi com el 2 a 0 contre el 
Granada de fa només uns dies.

L’onze titular de l’Europa al camp del Pinós. Foto: Arxiu CE Europa

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 42
Castelldefels 3 - 0 CE Europa
1. UE Llagostera ............... 83 punts.
6. CE Europa ..................... 63 punts.

Segona Catalana
1. CE Mataró ..................... 75 punts.
7. CE Europa B .................49 punts.
Jornada 26
25/5 (18:30h) Europa B - Valldoreix

Copa Catalunya Femenina
Primera Ronda
CF Pallejà 2 - 4 CE Europa
Segona Ronda
CE Europa (exempt)

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Fase Final - Primer partit
Lluïsos de Gràcia 51 - 57  Ripollet
1. CB Lliçà d’Amunt ...................20-6
3. Lluïsos de Gràcia .................. 18-8
14. Vedruna Gràcia ....................1-25
Fase Final
CB Ripollet ................................... 1-0
Lluïsos de Gràcia ........................ 0-1
Fase Final - Segon partit
26/5 (19h) CB Ripollet - Lluïsos de 
Gràcia

Primera Catalana Masculina
Jornada 26
Safa Claror 79 - 72 CB Vilatorrada
UE Claret 69 - 56 AE Minguella
Montgat 72 - 64 Lluïsos de Gràcia B
Playoff  de permanència
25/5 (17:45h) La Salle Manresa - 
Lluïsos de Gràcia B

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 30
CB Balaguer 58 - 47 Lluïsos de 
Gràcia
1. Joviat ...................................... 23-7
8. Lluïsos de Gràcia ................ 16-14

Primera Catalana Femenina (G2)
Jornada 30
Mas Avicola 62 - 70 Safa Claror
1. CB Valls ................................... 28-2
3. Safa Claror ........................... 20-10

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
Promoció d’ascens - Anada
CN Catalunya 7 - 8 Madrid 
Moscardó
1. CDN Boadilla ................. 52 punts
2. CN Catalunya .................46 punts
Promoció d’ascens - Tornada
25/5 (17h) Madrid Moscardó - CN 
Catalunya

FUTBOL SALA
Tercera Divisió Nacional (G1)
Jornada 29
FS Montsant 3 - 2 Gràcia FS
1. Ripollet FS ...................... 77 punts
14. Gràcia FS ...................... 28 punts
Jornada 30
25/5 (17h) Gràcia FS - FS Sant Joan 
de Vilassar 

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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Els Lluïsos de Gràcia cauen en el 
primer assalt contra el Ripollet
El Bàsquet Claret i el Safa Claror celebren aquest cap de setmana la festa de fi nal de 
temporada amb activitats on hi participaran tots els jugadors i jugadores del club

Carles Rofes dóna instruccions als seus jugadors durant un temps mort. Foto: FCBQ

A. V

Els Lluïsos de Gràcia hau-
ran de completar la fei-
na que no van poder fer a 
l’anada a la difícil pista del 
Ripollet. L’equip de Carles 

Rofes va perdre per 51 a 57 en el 
primer partit de l’eliminatòria, i 
ara hauran d’aixecar sis punts si 
volen aconseguir una plaça per 
disputar la fi nal a quatre de la ca-
tegoria. El primer assalt va co-
mençar molt bé pels interessos 
dels blaus, quan van aconseguir 
sis punts d’avantatge, la màxima 
renda local, però abans d’acabar 
el primer període el Ripollet es va 
posar per davant per primera ve-
gada i ja no va deixar anar la ini-
ciativa en tot el partit. 

La distància al marcador va 
anar fent estira-i-arronsa tot el 
partit, els visitants van arribar a 
tenir una màxima avantatge de 13 
punts al tercer quart, però els gra-
ciencs van reaccionar i van arribar 
a situar-se a només un punt a poc 
més d’un minut pel fi nal. Els mà-
xims anotadors del partit van ser 
Oriol Pla (12 punts) i Medir Tena 
(10) per part de Lluïsos, i Roger 
Vilanova (13) i Roger Álvarez (13) 
per part dels visitants.

L’assalt defi nitiu es disputarà 
aquest diumenge a partir de les 
7 de la tarda al pavelló Francesc 
Barneda de Ripollet. En cas 
d’aconseguir superar l’eliminatò-

ria, el rival dels blaus serà el ven-
cedor del creuament que enfron-
ta el Lliçà d’Amunt i el Maristes 
Ademar, i en el primer partit els 

badalonins van aconseguir una 
renda de dos punts.

D’altra banda, el sènior B de 
l’entitat comença aquest dissab-
te la promoció de permanència 
a Primera Catalana. El rival és 
La Salle Manresa, i els graciencs 
tenen el factor camp en contra. 
L’eliminatòria es disputa al millor 
de tres partits.

Cap de setmana de diades. El Bàs-
quet Claret i el Safa Claror cele-
bren la festa de fi nal de tempora-
da aquest cap de setmana.

L’anada va acabar 
51 a 57, i diumenge 
a la tarda es 
disputa el partit 
de tornada

L’últim quart va ser el de l’esperan-
ça, un parcial de 3 a 1 va deixar el 7 
a 8 fi nal i l’eliminatòria oberta pel 
partit de tornada.

Les golejadores del partit 
per part del CN Catalunya van 
ser Cecilia Nelly (2), Laia Rion, 
Mackenzie Rae, Hana Vilanova, 
Lorena Sánchez i Judit Figueroa. 
L’ascens a la Lliga Premaat supo-
saria el retorn a la màxima cate-
goria estatal 16 anys després, quan 
el club va decidir dissoldre la sec-

ció i més tard va ser refundada a 
la Segona Divisió.

Des que Gabor Egedi va agafar 
les regnes de l’equip, les gracien-
ques van aconseguir l’ascens a la 
Primera Divisió fa dues tempo-
rades, i l’any passat, en el primer 
any competint a la segona màxi-
ma categoria del waterpolo esta-
tal, el ‘Cata’ va quedar classifi cat 
en tercera posició i es va quedar a 
les portes de disputar la promoció 
d’ascens.•

L’ascens del CN Catalunya a la Lliga 
Premaat passa per guanyar a Madrid
Les gracienques van caure per 7 a 8 en el partit d’anada

A. V.

É
s difícil, però no impossible. 
El partit d’aquest dissabte a 
les cinc de la tarda decidirà 

si el primer equip femení del CN 
Catalunya aconsegueix l’ascens a 
la màxima categoria del waterpo-
lo estatal, o bé segueix un any més 
a la Primera Divisió. 

En el partit d’anada, les gra-
cienques van caure per un gol de 
diferència en un partit on les ma-
drilenyes van començar agafant la 
iniciativa amb un parcial de 0 a 2. 
L’equip de Gabor Egedi no va deixar 
que les visitants s’escapessin, i mal-
grat que no van aconseguir mai la 
iniciativa al marcador, el partit va 
arribar al descans amb un igualat 
3 a 4. A la represa, el ‘Cata’ va arri-
bar a igualar el marcador a quatre, 
però just després va arribar el mi-
llor moment de l’equip que entre-
na Bea Espinosa, i van aconseguir 
la màxima renda per les visitants 
amb un marcador parcial de 4 a 7. 

Imatge del primer partit. Foto: J. M. Bigas

Els llops començaran la celebra-
ció de la 40a edició el divendres, i 
s’allargarà dissabte i diumenge. Els 
dies estaran farcits d’activitats per 
a totes les edats, concursos i par-
tits. Un dels punts àlgids de la cele-
bració arribarà amb la paellada de 
germanor que es farà el diumenge 
al migdia al pati de l’escola.

La festa del Safa Claror arriba 
a la 21a edició, la diada comença-
rà el dissabte al matí i al llarg de 
tot el dia s’organitzarà un torneig 
de 3x3, un torneig de pares, un par-
tit d’entrenadors i concursos de tir. 
Tot plegat s’acabarà amb el sopar i 
el ball a partir de 2/4 d’11 de la nit 
al pati exterior•

Breus

Tres graciencs 
amb opcions de 
podi al Campionat 
d’Espanya
L’entrenador, Carlos 
Marín, i les jugadores 
Txell Alarcón i Claudia 
Soriano estan disputant 
aquesta setmana el 
Campionat d’Espanya en 
categoria cadet amb els 
seus clubs, FC Barcelona 
(masculí), Femení Sant 
Adrià i Basket Almeda 
(femení). Tots tres han 
aconseguit classifi car 
els seus equips per 
a les semifi nals, on 
s’enfrontaran demà a 
l’Iberostar Canàries, 
València Basket i 
Femení Maresme per tal 
d’aconseguir un lloc a la 
fi nal de dissabte.
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Editorial

Coses que ja no poden 
anar enrere

Diumenge es pot registrar un nou canvi de govern a l’Ajuntament 
de Barcelona  (o no) en una dinàmica que ja no és estranya des 
que el PSC, l’habitual força de govern en les tres primeres dèca-

des des de la recuperació dels ajuntaments democràtics, va iniciar 
una travessia del desert de la qual s’està recuperant a marxes for-
çades. A Gràcia el canvi de color és habitual des del 2003, justament 
quan Esquerra va trencar una tradició que només CiU havia assolit 
als anys 80. Els últims quatre regidors de Gràcia han tingut quatre 
colors polítics diferents, i ja ens hem acostumat que no repeteixin en 
el càrrec.

Diumenge es pot registrar un nou canvi de govern a l’Ajuntament 
de Barcelona  (o no) però hi ha polítiques que hem assumit majorità-
riament en els darrers anys que ja no poden anar enrere. En aquest 
mandat s’ha redibuixat Vallcarca o l’Abaceria, s’han estrenat esco-
les com Teixidores, s’han canviat noms de carrers (la llista és llarga) 
i s’han salvat espais -en principi- com Encarnació. Hem estat atents 
a les promeses i als programes, i els partits estan segurs que la ciutat 
no pot estar quatre anys més sense acords estables.

Però a Gràcia estem segurs que ja no poden anar enrere en el mo-
del de mobilitat que els tècnics municipals fa anys que defensen, i 
que passa per la recuperació de l’espai públic a favor del vianant. 
Travessera de Dalt i Príncep d’Astúries/Riera de Cassoles són els 
exemples més fàcils, però l’espai públic és molt més: és la redefi nició 
d’un barri com Vallcarca, és la redistribució de les terrasses, és el dis-
seny d’habitatge públic amb espais comunitaris i amb punts d’anco-
ratge de bicicletes interiors, és la pacifi cació de zones al voltant de les 
escoles i dels mercats, és l’aparcament soterrat de la gran majoria de 
vehicles (ahir van ser els turismes i, tal com expliquen en aquest nú-
mero, en el següent mandat ho han de començar a ser les motos. 

Com deia recentment Albert Pla, la ciutat canvia, el que no ha de can-
viar és el camp. I l’espai públic només es pot moure en una direcció: fer 
la ciutat més habitable. Ningú s’atrevirà a canviar la tendència.•

La reunió del patronat de la Fundació Festa Major, com la 
majoria d’aquest tipus de convocatòries, sempre té un punt 
avorrit, fi ns i tot quan s’ha d’ofi cialitzar el creixement fi ns a 
24 dels carrers guarnits que els visitants veuran entre el 15 i el 

21 d’agost. Però almenys en un dels nous espais festers, el de la plaça del 
Nord, que des de fa tres anys viu un estira-i-arronsa entre els veïns i les 
festes alternatives, es van aixecar veus que preguntaven: si allà ja s’hi fa 
festa, per què se n’hi ha de fer una altra? Hi va haver una abstenció.  

El
depen-

dent

Cartes al director

Espanya reprimeix 
Catalunya
Espanya és percebuda com un país europeu 
amb estat de dret i separació de poders. 
Però és un país que va tenir una dictadura 
molt sagnant, nacionalista i de dretes, de 
1936 a 1975 i de la qual no ha pogut sortir-
ne amb una veritable transició a la demo-
cràcia. Segueix tenint la mateixa estructu-
ra de poder i els mateixos valors tot i que 
s’ha dotat d’una capa de pintura moderna. 
I només afl ora la seva veritable personali-
tat en casos puntuals, com quan un partit 
d’esquerres, Podem, semblava que podia 
guanyar. Van activar contra aquest partit 
la guerra bruta des de l’estat, però ràpida-
ment el partit va baixar en les enquestes. 
En canvi, aquesta guerra bruta segueix con-
tra el moviment per la independència de la 
nació catalana que es mobilitza per aconse-
guir una veritable democràcia a Catalunya 
i deixar enrere aquesta post-dictadura es-
panyola. Va ser coneguda, a nivell inter-
nacional, la repressió policial espanyola 
contra el referèndum d’autodeterminació 
celebrat a fi nals del 2017. La resposta 
d’Espanya va ser: no negociar res, crimi-
nalitzar el moviment i perseguir-lo usant 
la llei com a arma política. Tot i així, els 
catalans segueixen votant massivament 
als partits independentistes. En les elec-
cions espanyoles ha guanyat el PSOE de 
Pedro Sánchez, però a Catalunya ERC, un 
partit independentista d’esquerres. I ara 
se celebraran les eleccions europees i tor-
narà a haver un triomf independentis-
ta a Catalunya. La Junta Electoral Central 
(JEC) va intentar impedir que el president 
Carles Puigdemont es pogués presentar. 
Puigdemont viu exiliat a Bèlgica per no ser 
empresonat i injustament jutjat com ho 
estan sent altres membres del govern cata-
là. La JEC el va intentar vetar, però davant 
l’escàndol judicial, el Tribunal Suprem es-
panyol va acceptar que es podia presentar. 
Tot sembla indicar que, a Catalunya, l’ex-
president Puigdemont tindrà un vot mas-
siu. Europa i el món no haurien de tolerar 
que Espanya reprimeixi aquest moviment 
polític legítim. Necessitem respecte als 
drets humans i polítics.

Jordi Oriola Folch 

Ull de 
dona

Conxa Garcia

La família ha anat a les jornades de 
portes obertes de totes les escoles de 
Penitents, El Coll, Vallcarca i La Salut 

per decidir quina triar perquè el meu net 
faci la primària. Visitant-los hem desco-
bert que el Josep Maria de Sagarra, una 
escola amb un gran projecte pedagògic, 
s’ha venut com a sostenible, quan no ho 
és, ja que la “façana solar fotovoltaica 
de la pista poliesportiva de l’escola” com 
l’he trobat anunciada, no ha funcionat 
mai! On és allò que “l’autoconsum, l’au-

toproducció i la generació energètica 
renovable i local formin part de la quo-
tidianitat de Barcelona” com diu l’Ajunta-
ment? També és una escola amb molt de 
ciment i els anirien bé unes lones o ten-
dals a les terrasses d’infantil on dóna el 
sol a raig. A més, pensem que, ara que es 
vol condicionar els entorns de les esco-
les, s’hauria d’afegir més sorra i arbrat. 
El centre dóna al Cinturó de Ronda i la 
Vall d’Hebron és un lloc d’alta contami-
nació. Si hi ha un lloc on es podria conti-
nuar cobrint la Ronda de Dalt, és aquest: 
aniria bé per a unir el Sagarra, la Bressol 
Galatea, el Casal de Gent Gran i l’Associ-
ació de Dones Mas Falcó-Penitents, amb 
la Biblioteca Mª Antonieta Cot i enfortir 
la seva interacció. Sembla que el Guillem 
Espriu ha pensat el mateix, segons llegei-
xo en aquest setmanari.•

CEIP Josep M. de Sagarra

Si hi ha un lloc on 
s’hauria de seguir 
cobrint la Ronda 
de Dalt és aquest
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Cada 4 Anys

Josep A. Torralba

Sempre succeeix que cada quatre 
anys, tot allò què és impossible pas-
sa a ser possible i, durant els qua-

tre anys, la majoria de coses que eren 
possibles s’han tornat a convertir en 
impossibles fi ns que arriba el quart any, 
que torna a començar la roda. 

Aquesta seria en resum, la mane-
ra de fer política en l’actualitat. El més 
curiós, és que a la gran majoria els in-
teressa saber la teva opinió i busquen 
la manera de quedar i escoltar-te. Em 
sembla genial, però també passa a ser 
estrany que quan tu els hi demanes que 
vinguin per exposar els seus progra-
mes, costi Déu i ajuda que tinguin un 
forat a la seva agenda. Entenem que les 

entitats no sempre hem d’esperar que 
siguem tractades amb prioritat res-
pecte altres actors, però sí que espe-
rem un retorn a tan interès i demanda 
de pensaments i opinions. No és el cas 
de tothom, sinó que, per sort, sempre 
hi ha l’excepció que ens sorprèn gra-
tament, en aquest cas quatre de vuit, i 
això que no exigim que hagi de venir el 
cap de llista No llançarem la tovallola, 
sabem que d’aquí quatre anys tornarem 
a tenir la oportunitat de poder interac-
tuar amb tots els candidats o els seus 
partits, i espero que tornem a oferir els 
nostres espais perquè ens puguin expli-
car i desenvolupar els seus projectes. 
També tinc clar, que recordaré sense 
cap mena de recança, qui ha respòs i 
qui no ho ha fet i això servirà per deci-
dir a qui i de quina manera respondre 
en un futur. Sona dur i potser a sobra-
dot, però realment et fan pensar que és 
molt senzill fer així política.•

Opinió convidada

Tres paraules: política, 
gestió i digna

Benvolgudes lectores gracienques i graciencs,
Queden tan sols unes hores pel diumenge d’elecci-

ons municipals (i europees!). I no pretenem relatar-
vos aquí el programa de la candidatura d’ERC, que seria 
una tasca ingent i complexa. Per sort avui en dia ho tenim 
tot a un clic, el nostre programa també. El podeu trobar 
aquí: www.maragall2019.barcelona

De totes maneres, com que diumenge decidireu qui serà 
el proper alcalde o alcaldessa de la ciutat de Barcelona i, 
per tant, quin serà el partit que esculli el proper regidor/a 
(o alcalde/ssa) del districte de Gràcia, trobem important 
deixar clars alguns dels nostres fonaments. Tot plegat re-
sumit en tres paraules.

Primera: POLÍTICA. El fet de “fer política” s’ha despres-
tigiat els darrers anys. Però no podem deixar-nos perdre 
l’essència d’aquesta acció: més enllà del govern de la so-
cietat o les pràctiques per a la gestió dels afers públics, el 
terme també defi neix una “manera d’actuar, de conduir un 
afer”, fi ns i tot l’”habilitat en el tracte amb les persones”. I 
és que FER POLÍTICA és també saber tractar amb les per-
sones, parlar-hi, escoltar-les a totes elles, raonar i enrao-
nar amb elles. Aquesta és la nostra política.

Segona: GESTIÓ. La gestió d’una ciutat no és senzi-
lla. Ni tan sols la d’un Districte com Gràcia, amb poques 
competències, i amb una situació que sovint es mou al ni-
vell mig de la ciutat. Però és una sola paraula que afecta 
el rumb d’una ciutat sencera si no s’entoma amb valen-
tia i seguretat. La valentia i la seguretat que et donen el 
coneixement de la ciutat i els seus barris, viles i distric-
tes, i la seguretat de saber que no ets infal·lible, que les 
coses no es canvien d’un dia per l’altre, però que amb el 
consens de bandera pots començar el canvi de veritat. 
Aquesta és la nostra actitud.

I tercera, però no per això menys important: DIGNA. La 
“digna” és una persona que ho mereix, però digna també 
és quelcom decent, correcte, acceptable, o fi ns i tot honest, 
noble, respectable o honorable. Digna és la política que as-
pirem a practicar sempre des d’ERC. Igual que procurem 
fer-nos dignes de la vostra confi ança a cada contesa elec-
toral, en la que heu de valorar tant la feina feta com la que 
diem que farem.

Bé, aquí no us podem resumir un programa electoral, 
amb unes maneres de fer, i amb persones al costat, al dar-
rera, al voltant del número 1, Ernest Maragall, carregades 
de coneixement i experiència. Però puc assegurar que pro-
curarem, cada dia, dur a terme una Gestió Política Digna.

Atentament,
Alba Metge, portaveu d’Esquerra Republicana a Gràcia
P.D.: recordeu que fi ns a dia d’avui s’ha complert sem-

pre la premissa que l’alcaldia l’ocupa el primer de la llista 
més votada. •

Alba Metge, candidata número 15 d’ERC a Barcelona i portaveu del grup municipal d’ERC-Gràcia

La gestió d’una ciutat no és senzilla. 
Ni la d’un districte com Gràcia, amb 
poques competències, i amb una 
situació que sovint es mou al nivell 
mig de la ciutat. Però és una paraula 
que afecta el rum d’una ciutat 
sencera si no s’entoma amb valentia

Foto dels candidats graciencs d’ERC a l’alcaldia de BCN. Foto: Cedida Les entitats no hem 
de ser tractades amb 
prioritat però sí que 
esperem un retorn
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No suporto les 
campanyes

Albert Balanzà

Sóc un entusiasta del vot. Fa 30 anys 
que voto (ho vaig fer per primer cop 
amb 17 per un error del cens). Dia 

d’eleccions: anar al col·legi, viure l’ambi-
ent, recollir totes les paperetes (que col-
lecciono), xerrar amb els veïns, saludar 
els interventors o apoderats que pugui 
conèixer. Vuit del vespre: sondejos, ordi-
nador, tauleta, dos mòbils, twitter, inici 
recompte, fi nal de campanyes intenses. 

M’interessa la política. M’he afartat 
de fer o dirigir campanyes electorals a 
Barcelona, Catalunya, Euskadi o Espanya. 
Disfruto a nivell local quan arriba el mo-
ment d’esbrinar qui serà l’alcalde de 
Gràcia (i amb qui em barallaré almenys 
durant quatre anys). Però en campanya 
hi ha un moment que no puc més. Les 
campanyes són antigues: aquells cartells 
(amb photoshop o sense), aquells actes 
només per a convençuts, aquells debats 
només aptes per a militants palmeros o 
per preguntar “qué hay de lo mío”, i ara 
aquesta infoxicació a les xarxes. 

No us suporto, candidats. Us respecto 
i us segueixo cada dia del món. Us planyo 
quan molts dissabtes al matí us toca con-
sell nacional o molts caps de setmana te-
niu desenes d’actes. Però en campanya us 
transformeu. No us importa barallar-vos 
o mentir. No us fa res dir amb tota la bar-
ra que l’altre no ha fet o no farà res i que 
vosaltres ho heu fet o ho fareu tot. Moi ou 
le chaos. Com si el caos no estigués instal-
lat en les nostres vides sense les receptes 
impossibles (i sobre les quals sovint no 
teniu competències) que ens oferiu. 

Tampoc us suporto, periodistes que 
ja no sou periodistes quan us posicioneu 
políticament en públic o signeu manifes-
tos a favor d’un o altre candidat. Molts 
de vosaltres sou amics o heu estat grans 
companys de viatge. I faria qualsevol cosa 
per vosaltres. Però no us aguanto, ex-
companys periodistes, quan ja no feu de 
periodistes sinó de militants. Jo també 
sóc militant, votant, palmero, si s’escau, 
de portes endins, i em fa una por terrible 
que algú dedueixi de qui ho sóc.

No suporto les campanyes. Sort que 
aquesta ja s’ha acabat. I ara, a votar!•

Opinió convidadaOpinió convidada
José Manuel Díaz Basarte, periodista 

Europa-Sant Andreu. Fins 
on arribarà la rivalitat?

F a tres diumenges es va viure un episodi de vergonya, 
quan en el derbi Sant Andreu-Europa uns quants 
membres dels afeccionats radicals dels quatribar-
rats, els Desperdicis, van creuar tot l’estadi Narcís 
Sala amb la intenció clara d’agredir els afeccionats 

escapulats, principalment de la penya Eskapulats. No ha es-
tat la primera vegada que es registren enfrontaments entre 
aquests dos grups però aquest ha de ser un fet que marqui 
un abans i un després; no es pot permetre que en el nom del 
futbol popular, que en el nom de dos clubs històrics, es pro-
dueixin aquestes imatges. A la dècada dels 90 Barcelona va 
tenir la seva història negra amb els derbis Barça-Espanyol. 
Hem de treballar tots perquè això no passi. El futbol popu-
lar ha de ser un punt de trobada, un punt on els pobles, les 
afi cions i tothom pugui estar a gust, no com en el futbol de 
masses.

La mostra del fet que estem embogint es va veure aquell 
diumenge, i la pregunta és clara. Fins a on hem d’arribar? 
Fins que hi hagi una desgràcia? Determinats grups -i no 
parlo de noms, cadascú sap que té a casa seva, grups ultres, 
ja tenen més poder social que el mateix club, i quan això 
passa, quan la gent s’identifi ca més amb un grup que amb el 
club, quin poder exerceix el control. Sempre queda dir que 
la federació ha d’actuar, però aquesta federació aplica mul-
tes merament econòmiques, i potser aquestes són curtes, 
molt curtes. Si jo sé que em comporto malament, que sóc 
un autèntic impresentable en el camp de futbol, a la grada, 
a fora de l’estadi i veig que no em passa res, què m’aturarà? 
RES, absolutament res. Si ni l’organisme que ha de regular 
la força em pot aturar, el següent pas ja és posar a prova les 
forces de seguretat. Fins que tots prenguem mal.

Hi ha una màxima: que als nens se’ls ha de protegir, i en 
un camp de futbol. Però al Narcís Sala, els nens eren un 
més. En un episodi d’aquests que mai es vol veure, els crios 
són crios, no els negarem la seva naturalesa, xutar a por-
ta quan acaba el partit és el més normal, però el que ja no 
és normal és que uns nens insultin a una grada utilitzant 
l’opció sexual de les persones. Quan un nen dins un camp 
creu que dir maricón a la grada rival és quelcom acceptable, 
exactament és quan hem de veure que ens hem perdut. El 
futbol va néixer en el seu moment per unir la gent, per com-
partir, no per dividir i crispar.

Per això cal una profunda refl exió, de com s’entén el fut-
bol popular. S’ha d’exigir, sí, però amb responsabilitats. 
Cada equip té les seves limitacions i s’arriba fi ns on s’arriba. 
Però sobretot hem de donar una volta al concepte de gra-
da. Hem de ser conscients de qui representem. El futbol po-
pular es mereix que tinguem una altra mentalitat. Hem de 
refl exionar, i sí, la grada que anima sempre serà la positiva, 
però quan passem a la via violenta, res ens separa de l’ani-
mal, irracional, boig, en defi nitiva, no humà.

Cal representar com es mereix l’Europa, el Martinenc, el 
Sant Andreu, l’Horta, tots. Hem de fer valer el futbol popular, 
donar valor als antics pobles de Barcelona, al cap i a la fi , es-
tar a l’altura de la història que tots tenen darrere. Honorem 
el passat, gaudim el present i construïm el futur. •

Èric disputa una pilota en l’últim derbi al Narcís Sala. Foto: Xavier Massó

Determinats grups ja tenen més 
poder social que el club i quan la 
gent s’identifi ca més amb el grup que 
amb el club ens hem de preguntar 
quin poder exerceix el control

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.



L’Independent de Gràcia
24 de maig de 2019

13

Exposicions
Fins al 31 de maig 
Exposició Escolta al llop. Fotografi es en 
blanc i negra amb frases dels  indis nord-
americans, i fotografi es en color amb fra-
ses reivindicatives. Mireu als ulls del llop, 
llegiu la frase i refl exioneu, penseu en el 
que us diu el llop. La presentació tindrà 
lloc divendres 17 de maig a les set de la 
tarda a càrec de Lluís Morera, Avi Llop. 
La Violeta (Maspons, 6)

Exposició de treballs realitzats pels alum-
nes de 1er d’ESO de l’Institut La Sedeta, 
dins del Projecte de l’Autoretrat.
CC La Sedeta (Sicília, 321) 

Salvem el mar. Mostra dins de la 
Primavera Verda que pretén conscienci-
ar dels problemes existents en els mars i 
oceans, convertits en les grans deixalleri-
es del planeta i que afecten directament la 
vida marina i la humana. Cedida per l’as-
sociació ADDA.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 30)

Poison és una exposició col·lectiva d’estu-
diants de producció audiovisual i espec-
tacles del C.P. Villar. Un total d’11 artistes 
realitzen aquesta exposició per consci-
enciar de manera artística les addiccions 
desconegudes, les que no són tractades 
amb tanta importància com l’addicció a 
les denominades ‘drogues’. Poison dóna la 
volta a les manies i als vicis més quotidi-
ans i normalitzats de la societat actual. Es 
mostren 16 ítems en format de fotografi a 
revelada que ensenyen imatges oníriques 
que faran refl exionar sobre el que hi ha 
darrere d’aquests vicis. La inauguració 
serà divendres 24 a les 19 h.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

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)

Fins al 31 de juliol
Exposició La vall de l’Omo (Etiòpia). Un 
mosaic tribal en transformació. La vall 
del riu Omo, al sud d’Etiòpia, és una de 
les zones més genuïnes d’Àfrica per la di-
versitat de pobles que hi viuen i pels seus 
trets culturals. La mostra ofereix una 
aproximació a aquesta regió.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22)

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 24 de maig
VII cicle de cine àrab: La batalla d’Alger, 
una pel·lícula dins la història.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h 

BCNSwing presenta una nit per celebrar 
el Lindy Hop Day Catalunya en honor a 
Frankie Manning. Es projectarà un docu-
mental i vídeos sobre la seva vida i hi hau-
rà música en directe amb Swing-A-ling 
Family Band i música punxada amb els 
DJs Ron&Cola.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a partir de les 20 h 

Concert: Nit de Cant Coral, a càrrec del 
Cor Desacord.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
21 h

Contes: El viento del desierto. Per Sophie 
Tranchard.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 21 h

Concert: No Fucks + Guay!
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

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

Concert: Atomic Leoparts.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

Concet: Mesmerin (Kebap House). Disco 
Folk Dj Set.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 23.59 h

Dissabte 25 de maig
Celebració del Dia de l’Àfrica. Contes i 
danses: Lila i el secret de la pluja. Edat: 
5-9 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla. 104), a les 11 h 

Iago Aguado Quartet presenta Festina 
Lente.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h 

Dia de l’orgull Friki: Torneig de Fifa 2019 
a la PS4 + Escape Room de Series + Súper 
Marató de pel·lícules de la saga REC, diri-
gides per Jaume Balagueró i Paco Plaza.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a partir de les 16.30 h 

Teatre: Okupas de segunda.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Teatre: Ambaixada. Prosceni Teatre.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21 h

Concert poètic: Canciones de amor a 
la naturaleza y a sus ciclos. Amb Isis 
Alegría.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 20 h

Concert: Farniente 5.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Diumenge 26 de maig
Les quatre estacions del petitó. 
Espectacle sensorial i musical per a na-
dors de 0 a 3. 
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 12 h

Teatre: Sous le franÇois la plage.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 18 h

Titelles per a petits i gegants. Per Toni 
Zafra.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 18 h

Dilluns 27 de maig 
Taller Youth Toastmasters. Club d’oratò-
ria de Barcelona.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19.45 h

Dimarts 28 de maig 
Tallers de descoberta: Molinet de vent. 
Amb Kalathos. Edat: + 8 anys. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18 h 

Textos i música des d’Algèria. A càrrec de 

Mònica Van Campen i Aziz Khodari.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19.30 h

Djious 30 de maig
Parlem amb Petros Màrkaris. L’autor con-
versa amb Erneto Mallo sobre Universitat 
per a assassins.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

Xerrada: El treball comunitari, una eina 
per al desenvolupament sostenible. A 
càrrec de representants de diverses enti-
tats i experiències d’àmbit local.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19 h

Aula de salut. Pastilles les justes. Amb 
Aina Perelló.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Entitats

Amb el suport de

Alessio Arena a Le Nuvole
El cantautor Alessio Arena oferirà una actuació aquest divendres a la llibreria 
italiana Le Nuvole. Sota el títol Arena canta Lorca e Mignonette, el músic 
estarà acompanyat per Mireia Lorente, qui recitarà alguns textos. El recital 
està inspirat en la novel·la La notte non vuole venire, publicada a Itàlia per 
Fandango Libri. A més, la llibreria tanca el mes de maig amb Le Capsule del 
Tempo, un espai de debat impulsat per Davide Perollo i Cecília Ricciarelli 
l’últim dijous de mes, que aquesta vegada estarà dedicat a les fake news.

Divendres 24 de maig a les 19 h a le Nuvole (Sant 
Lluís, 11) i dijous 30 de maig a les 19 h

Dissabte 25 de maig
Mercat de pagès de Vallcarca. Amb el 
concert de Marion & TahirouDrabo.
Metro Vallcarca, a partir de les 10 h 

Xerrada taller: Plantes per al sistema 
hormonal.
Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), 
a les 11

Taller de teatre: Jobs! 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h

Diumenge 26 de maig
Matinal infantil: Exploradors de la lluna. 
Espectacle a càrrec d’Explora360. 
La Violeta (Maspons, 6), a les 11 h i a les 
12 h

Dimarts 28 de maig
Concert de compositors de l’escola de 
música de l’Orfeó.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 18.30 h

Dimecres 29 de maig
Xerrada: Tradicions de Corpus. A càrrec 
d’en Jan Grau i Martí, tècnic del Centre 
de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana de la Generalitat.
La Violeta (MAspons, 6), a les 20 h

Dijous 30 de maig
Primavera d’Història a la fi nca 
Sansalvador: Cicle de conferències El ci-
nema llibertari de la CNT 1936 - 1939.
Finca Sansalvador (Pg Mare de Déu del 
Coll, 79), a les 19.30 h

Concert: Moana Quartet.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 19 h

Recomanem
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Petros Màrkaris 
conversa amb 
Ernesto Mallo a 
la Jaume Fuster

Petros Màrkaris, 
famós per la sèrie de 
novel·les policíaques 
protagonitzades pel 
detectiu grec Kostas 
Jaritos, visitarà el proper 
dijous 30 de maig la 
biblioteca Jaume Fuster 
per parlar amb Ernesto 
Mallo de la seva darrera 
novela, Universitat per 
a assassins. En aquesta 
ocasió, el comissari ha de 
resoldre un crim relacionat 
amb la universitat i la 
política. L’autor presenta 
una nova història de 
Jaritos i, alhora, ofereix 
la seva particular mirada 
irònica i escèptica sobre 
l’Atenes contemporània. 

El Lliure estrena 
‘Dolors’, una 
història teatral 
en capítols
A partir d’una idea original 
de Meritxell Yanes, Sergi 
Belbel, Eulàlia Carrillo i 
Cristina Clemente han 
preparat una història 
teatral en sis capítols 
consecutius, Dolors, que 
s’ha estrenat aquesta 
setmana al Lliure de 
Gràcia. Diumenge 9 de juny 
hi haurà, igual que amb les 
sèries de TV, marató.

10 anys d’Aldarull:  
referent de llibreria i 
editorial llibertària
Nascuda de les “ganes de difondre i facilitar l’accés a la 
literatura llibertària”, el projecte celebra una dècada aquest 
diumenge amb una jornada festiva i concerts a Vallcarca

Silvia Manzanera

Aldarull celebra aquest 
diumenge una dècada, 
deu anys d’un projecte 
que té la literatura lliber-
tària com a eix central. 

Format per un col·lectiu d’una 
quinzena de persones, l’espai vi-
sible del projecte és la llibreria de 
Torrent de l’Olla amb Siracusa, 
un espai que comparteixen amb 
la cooperativa de consum agroe-
cològic Més fresques que un en-
ciam. La llibreria, que promou la 
difusió de material de transforma-
ció social, ha anat ampliant la seva 
oferta amb amb fanzines, contes, 
còmics, CDs o vinils.

No és la primera festa d’ani-
versari que organitzen: els con-
certs als Blokes Fantasma, al 59 de 
l’avinguda Coll del Portell, amb un 
cartell proposat per un altre col-
lectiu proper a Aldarull, Ojalá Estë 
Mi Bici, han servit els últims anys 
per celebrar la feina i trajectòria 
de la llibreria i de l’editorial. Però 
enguany, a més de la festa més pú-
blica i oberta, el col·lectiu ha vol-
gut celebrar l’efemèride amb un 
dinar a l’Ateneu Llibertari acom-
panyats de les persones més pro-
peres. La sobretaula, en tot cas, 
sí obrirà les portes de l’espai del 
carrer Alzina a partir de les qua-
tre per presentar el llibre Històries 
de Gràcia, amb Miquel Vallés, El 
Lokal i Col·lectius del barri. Aquest 

Aparador de la llibreria, a Siracusa amb Torrent de l’Olla, a l’entrada que comparteix amb Més fresques que un enciam Foto: S.M.

projecte s’agermana amb el llibre 
Vivers de revolucionaris, apunts his-
tòrics al districte cinquè, un recull 
d’experiències personals i políti-
ques escrit per Emili Salut i publi-
cat el 1938, editat per l’Associació 
Cultural el Raval - El Lokal i edi-
tat dins la col·lecció “Històries del 
Raval”.  Precisament Miquel Vallès 
és l’impulsor d’aquesta reedició. 

Pel que fa a la feina com a edi-
torial, el catàleg d’enguany -dispo-
nible a la pàgina web d’Aldarull- 
recull tots els títols publicats des 
de l’any 2009 i també les pròximes 
edicions.•

Música als Blokes Fantasma de 
la mà de Ojalá Estë Mi Bici. 
Col·laboradors amb anteriors 
celebracions de la llibreria Aldarull, el 
col·lectiu Ojalá Estë Mi Bici organitza els 
concerts de la festa dels deus anys de la 
llibreria i editorial llibertària gracienca. 
La proposta musical: Gaua, Caja de 
ordenación número 4 i Recta. De 19 a 22 h

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Aladdin. 16, 17.50, 19, 22.
• Mia y el león blanco. Ds, dg, 16, 

18.05.
• Timadoras compulsivas. 22.25. 

Dv, dl, dm, dc, dj, 16, 18.05, 20.10. 
Ds, dg, 20.15

• Dolor y Gloria. 20.05.
• Pokémon. 15.50, 18.05, 20.20.
• De la Índia a París en un armario 

de Ikea. 22.30.
• Como pez fuera del agua. 15.55, 

18.05, 20.15, 22.25.
• La viuda. 16, 18.05, 20.10, 22.15.
• Vengadores: Endgame. 17, 21.
• El bailarín. 15.50.
• Un hombre fi el. 16.10, 18.20, 20.25.
• Hellboy. 20, 22.25.
• La espía roja. Dv, dl, dm, dc, dj, 

15.50, 18, 22.05. Ds, dg, 18.10, 22.10.
• Dumbo. Ds, dg, 15.50.
• Green Book. 22.

Cinemes Girona. Girona, 177
• La petita trapella. Ds, dg, 16.
• Ruben Brandt, collector. Ds, 20.
• Zog, dracs i heroïnes. Ds, dg, 16.
• La última lección. Dv, dl, dm, 16. 

Dv, ds, dc, 18, 22. Ds, dg, 20. Dg, dl, 
18. Dc, 16, 20. Dj, 22.

• La carga. Dv, dg, dm, 20. Ds, dj, 22. 
Dl, dc, 16.

• Noblemen. Ds, 20.
• Ens cal el teu vot. Dv, ds, dg, dm, 

16.
• Blaze. 17.30.
• Mi pasión por David. Dv, ds, dg, 20
• Regresa el cepa. Dv, ds, dg, dm, 18. 

Dl, dc, 20. Dj, 17.
• Vivir deprisa, amar despacio. 

Dv, 22.
• El placer femenino. Dv, 22. Dl, dc, 

18.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: The old man and the gun. 

16, 18, 20. Cold war. 22. 
• Sala 2: La fi lla d’algú. 18, 22. Las 

distancias. 20. Brava. Dv, ds, dg, 
16. Family tour. Dl, dm, dc, dj, 16. 

• Sala 3: Gente que viene y bah. 18, 
20. Mi querida cofradía. Dv, ds, dg, 
16. Tots volem el millor per ella. 
Dv, ds, dg, 22. Salvación. Dl, dm, 
dc, dj, 16, 22. María y los demás. 
Dl, dm, dc, dj, 22.

• Sala 4: The rider. Dv, dl, dm, dc, dj, 
16, 20. Ds, dg, 20. 

TEXAS NANOS: • El vent entre les 
canyes. Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• La última locura de Claire Darling. 

16, 20.20. Dimarts només a les 16.
• Elisa y Marcela. 11.30, 16, 17.50, 

20.10, 22.30.
• Un hombre fi el. 16.15.

• Dolor y gloria. Dv, ds, dg, 16, 18.10, 
20.20. Dl, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30. Dm, 16, 22.30.

• Mula. Dv, ds, dg, 22.30.
• La espía roja. 18.20.
• Green Book. Dv, ds, dg, dl, dc, 

20.05, 22.10. Dm, dj, 22.10.
• Como pez fuera del agua. Ds, dg, 

dm, 16.15, 18.10, 20.05, 22. Dv, dl, 
dc, dj, 11.30, 16.15, 18.10, 20.05, 22.

• De la Índia a París en un armario 
de Ikea. 18.10, 22.30.

• Aladdin. 11.30.
• La viuda. Dv, dl, dc, dj, 11.30.
• Botticelli Inderno. Dv, dc, 11.30.
• The Death of Don Quixote. Ds, dg, 

13, 17.45. Dv, dl, dc, dj, 13.15, 17.45. 
Dm, 13.15.

• Samba. Dm, 20.15.
• El jardín del artista. Dm, 11.30, 

18.15, 20.30.
• Kolya. Dj, 20.15.
• Dumbo. Dg, 11.30.
• 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
• El bailarín. 20.05.
• Dobles vidas. 22.30.
• Un hombre fi el. Ds, dg, 20.40. Dv, 

dl, dm, dc, dj, 18.15, 20.40.
• Roma. 22.10.
• Lejos de Praga. 18.30.
• La viuda. 16.15, 18.10, 20.30, 22.30.
• Aladdin. 16, 18.10, 20.05. Dv, ds, 

dg, 22.30.
• La importancia de llamarse Oscar 

Wilde. Dv, dl, dm, dc, dj, 16.15.
• La mujer de la montaña. Dv, dl, 

dm, dc, dj, 16.15.
• Mula. Dl, dm, dc, dj, 22.30.
• The Death of Don Quixote. Dv, dl, 

dm, dc, dj, 19.40.
• Mia y el león blanco. Ds, dg, 16.15, 

18.10.
• Dumbo. Ds, dg, 16.
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S. M.

El trio Mousse de Parrús torna a Gràcia amb Jo vull ser 
miss, un espectacle que es va veure a la Nit Eròtica 
del CAT el passat 15 de febrer dins del Tradicionàrius 

d’enguany. Els músics, després de diverses actuacions ar-
reu del territori, visitaran la Sonora de Gràcia el proper 
divendres 31 de maig amb la seva particular proposta: 
una revisió de la música popular dels anys 20, fent reviu-
re el Paral·lel de les vedettes i els espectacles de varietats 
per transportar-los a la Barcelona d’avui dia en una hora 
i mitja de teatre musical on el sentit de l’humor, l’erotis-
me i la sàtira social marquen el ritme de la vetllada. Sota 
la direcció artística de Júlia Vincent, el grup el formen 
Bernat Duran (violí i joguines), David Delgado (guitarra 
i joguines) i Carmesina Pons Tena (veu).•

El cabaret eròtic de 
Mousse de Parrús, 
a la Sonora
Després de l’estrena al ‘Tradi’, 
tornen a Gràcia divendres 31

La banda reviu la música popular dels anys 20. Foto: cedida

Nits Babel, la festa dels 
nous sons del món

El CAT acull dissabte la cinquena edició de les trobades Babel Nights 
amb Dinatatak, Faela i Oi Dipnoi. I jam fi nal amb tots els músics 

S. M. 

És una festa mensual per ce-
lebrar i gaudir de les músi-
ques del món. Tres bandes 

d’arreu i una jam fi nal amb tots 
els músics. Això és Babel Nights 
Barcelona i el CAT acull dissab-
te a partir de les 20 h la cinque-
na edició. Els protagonistes: 
Dinatatak, Faela i Oi Dipnoi. 

La idea #BabelNights va néi-
xer del Babel Sound Fesztivál 
a Hongria, un dels festivals de 
referència on se celebren els 
nous sons del món durant una 
setmana en l’ídilic entorn del 
llac Balaton. L’objectiu dels seus 
impulsors és oferir un punt de 
trobada per conèixer noves mú-
siques, enfatitzant les arrels mu-
sicals, la música ancestral i la 
dansa. I és clar, el Tradicionàrius 
no s’ha volgut quedar al marge. 
Així que ha acullit cada una de les 
edicions; dissabte serà la cinque-

na i el primer en pujar l’escenari 
serà Dinatatak, amb el seu espec-
tacle impregnat de dansa a través 
del claqué i el swing i el seu ca-
ràcter internacional, barreja dels 
diferents orígens dels seus inte-
grants. El segon: Falea, “barreja 
despietada de jazz, rock i tots els 
gèneres llatins”. La banda es va 
formar el 2007 a Malmö. Des de 

llavors han llançat 4 discos i 1 EP. 
Han tocat prop de 1000 concerts 
en festivals i clubs a tot Europa ia 
Amèrica del Sud.

I per últim, Oi Dipnoi, “fusió 
encantadora i lleugera amb ele-
ments del jazz i folk arcaic pro-
gressiu”, com defi neixen els or-
ganitzadors de l’esdeveniment al 
trio format el 2013.•

el repor

Celebració d’una de les Babel Nights a l’escenari del CAT. Foto: Cedida
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La situació actual dels gitanos a Europa és preocu-
pant. L’onada d’antigitanisme que es viu a Itàlia o 
França ens fa veure que la lluita per la dignitat del 
poble gitano és constant i es fa des de molts àmbits. 
I la cultura és un d’ells. Així ho vam viure el passat 

divendres 17 de maig amb la jornada Gypsy Soul, organit-
zada per Estudio Nómada amb la col·laboració de l’Associ-
ació Joves Gitanos de Gràcia, que va obrir les portes de la 
seva seu al número 10 del carrer Igualada en una intensa 
tarda de debat, danses i llibres.

Com a president de l’Associació Joves Gitanos de Gràcia 
vaig fer una conferència sobre l’antigitanisme i la persecu-
ció que ha patit el poble gitano, una situació que no coneix 
de fronteres. A l’Iraq, per exemple, segons va explicar Assa 
Ibrahim, la situació dels gitanos en aquest país és nefas-
ta, estan perseguits i maltractats; sempre que té lloc algun 
fet negatiu la culpa sempre és d’ells: L’estigma no s’atura. A 
França, recentment, a la festa de la Camarga de Santa Sara, 
la policia no deixava entrar els gitanos que anaven en cara-
vana, i si volien entrar-hi havien de pagar 150 euros per fa-
mília per poder accedir al recinte.

A més de les diferents ponències (‘Una mirada a la 
Rumba Cigana de Brasil’, a càrrec de Juliana Lorenzoni o la 
de Fanny Sepúlveda, ‘Ghawazee, les Gitanes del Nil’), també 
va haver-hi una estona de balls. Un grup d’una vintena de 
noies van oferir una mostra dels seus balls nòmades; eren 

noies procedents d’Argentina, Brasil o Paraguai, i les seves 
danses resultaven molt semblants a les danses gitanes de 
l’Est d’Europa, les danses dels Balcans. 

Per la seva part, l’escriptor Jordi Olivé va presentar el 
seu llibre Gypsy Soul, un projecte fotogràfi c que documenta 
la vida i la migració de músics gitanos de Turquia, l’Índia, 
els Balcans, Rumania, França i Espanya. Olivé va viatjar du-
rant dos anys per un munt de països a la recerca de l’essèn-
cia de la cultura gitana per demostrar que la música és un 
llegat històric i un nexe d’unió d’identitat dels milions de 
persones gitanes que encara avui segueixen patint margi-
nació. I malgrat tot, són capaces de defensar i conservar les 
seves arrels. El títol de la seva ponència no deixava marge 
pel dubte: “Les distàncies no són tan grans perquè la músi-
ca viatja més ràpid del que pensem”.

També l’autor Guy Bertrand va presentar el seu dar-
rer llibre Els músics gitanos de la rumba, una obra d’inves-
tigació i refl exió -que s’ha donat a conèixer amb diferents 
presentacions, des de Perpinyà al Museu de la Música de 
Barcelona- que recull els pilars bàsics d’aquest moviment 
musical i de tots els seus protagonistes, des del rei Peret als 
més desconeguts. 

En resum, Gypsy Soul va resultar un acte cultural de 
gran interès: des de les 5 de la tarda i fi ns les 10 de la nit 
vam omplir la seu de l’Associació. Ànima gitana. Cultura 
contra els prejudicis. •

Ricard ValentíPlaça Raspall

Ànima gitana, cultura 
contra els prejudicis

Foto de família amb alguns dels participants a la jornada Gypsy Soul, celebrada el passat divendres a Gràcia.  Foto: Cedida

La torratxa

Abandonats  
Luis Ángel 
Fernández 
Hermana  

Espanya es buida. No d’ahir per avui. 
Aquestes coses no succeeixen així. 
L’abandonament de llocs poblats fun-

ciona com el corc, a poc a poc, però tard o 
d’hora no queda res. Les raons per anar-
se’n, o deixar-se anar, són irrebatibles. Per 
això, ningú vol quedar-s’hi. Van a la gran 
ciutat o esperen el fi nal xiuxiuejant: “Apa, 
aquí us deixem el poble; qui el vulgui, que 
se’l quedi”. Quedar-se’l tampoc és fàcil. La 
mare natura no ens està esperant amb els 
braços oberts. Ans al contrari. La seva en-
caixada sol ser pitjor que la de la gran ciu-
tat, que ja és dir. Les cases cal reparar-les. 
L’escola cal reinventar-la combinant alum-
nes de diferents edats, amb coneixements 
diversos, tots junts a la mateixa aula i di-
rigits per mestres novells en aquests me-
nesters. Cal fer de metge. Plantar per viu-
re, no per adornar. Disposar des d’ahir del 
necessari per a un futur previsible. En po-
ques paraules, cal reconstruir un teixit so-
cial esquinçat o inexistent al qual només li 
prenem el pes quan ens ho expliquen amb 
pèls i senyals en períodes electorals. I com 
ho solen fer cridant consignes o insultant 
a qui no és a la plaça, el caramel que ens 
ofereixen no és deliciós.

Tot i el tumult que causa l’abandona-
ment, uns quants vam tractar d’ordir 
estratègies, no per evitar el buidament, 
sinó per resoldre les noves necessitats 
que afronten els que tracten d’ocupar els 
espais abandonats. El dilema: o aconse-
gueixes ajudes puntuals per afrontar les 
teves necessitats emergents o s’aconse-
gueix crear un espai virtual de sufi cient 
qualitat com per resoldre aquestes neces-
sitats. En aquests espais, el consens és el 
motor fonamental sempre que sigui acti-
vat pels propis interessats mitjançant el 
treball col•lectiu en xarxa. O ells ho acon-
segueixen o dependran del coneixement 
dels que el tenen encapsulat en un dispo-
sitiu propi que traspua autoritat. 

Nosaltres treballem amb una de les po-
ques persones que va decidir orientar la 
seva recerca de doctorat a Salamanca cap 
a la feina en aquestes xarxes. Juntament 
amb ella, Gilda Sotomayor, unim forces 
des Coladepez.com, fi ns ara sense molta 
fortuna, per què ens hem d’enganyar. Ens 
falten unes quantes eleccions.•


