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Casa Vicens arrenca el seu
pla educatiu per potenciar
un nou públic de proximitat
L’espai museístic del carrer Carolines arriba als 18 mesos de
funcionament amb 123.000 visitants en el primer any complet

Albert Balanzà

C

asa Vicens ha presentat aquesta setmana la seva
nova aposta per al curs 2019-2020, el pla educatiu, amb tallers d’arquitectura i sessions d’scape,
amb els quals vol atraure un nou públic de proximitat, en la línia del target principal que s’ha
acostat a l’espai museístic en els primers 18 mesos d’obertura. L’ampliació d’oferta, un cop constatat el creixement
sostingut de Casa Vicens amb 123.000 visitants l’any 2018
-quan els càlculs del pla d’impacte turístic possibilitaven
arribar als 203.250- no pretenen augmentar les xifres sinó
“repotenciar el públic de proximitat i obrir la casa als ciutadans més petits de Barcelona”, segons ha apuntat el director de Casa Vicens, Emili Masferrer.
El pla educatiu, treballat des de la passada tardor amb la
Fundació Bosch i Gimpera i el Col·legi d’Arquitectes, té com
a objectiu acostar l’arquitectura als alumnes de primària
amb activitats com un encàrrec arquitectònic que els esco-

Tallers d’arquitectura i sessions
‘scape’ centraran la nova oferta pel
curs que ve i ja s’han provat amb 8
centres de primària i secundària
lars han de treballar amb peces de Lego un cop abans han
descobert les característiques de construcció, orientació,
decoració o disposició de la Casa Vicens. Per als alumnes
de secundària la proposta és una scape Vicens, un joc de resoldre proves i enigmes per l’espai museístic amb referències històriques al setmanari satíric La Campana de Gràcia.
Casa Vicens activarà el pla aquest diumenge amb un primer taller però a les escoles es posarà en marxa el curs que
ve. En les últimes setmanes la proposta ja ha estat testejada positivament per 277 alumnes de vuit escoles de Gràcia i
Sarrià-Sant Gervasi. Pàgina 3

Alumnes de primària, al taller de Casa Vicens. Foto: Cedida
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Vallcarca-Els Penitents
vots
%
1.717 21,0
ERC-AM
BCN COMÚ 1.576 19,3
1.189 14,6
PSC-CP
JuntsxCAT 1.116 13,7
1.009 12,4
Valls - C’s
364
4,5
PP
8.180

70,2

El Coll
vots
840
ERC-AM
BCN COMÚ 816
560
PSC-CP
387
Valls - C’s
359
JuntsxCAT
127
PP

%
24,0
23,3
16,0
11,1
10,3
3,6

3.511

64,2

Total

Total

La Salut
vots
1.678
ERC-AM
BCN COMÚ 1.329
JuntsxCAT 1.074
941
PSC-CP
687
Valls - C’s
307
PP

%
24,3
19,2
15,5
13,6
9,9
4,4

6.921

69,8

Total

Vila de Gràcia
vots
BCN COMÚ 6.772
5.777
ERC-AM
JuntsxCAT 2.972
2.770
PSC-CP
1.798
Valls - C’s
655
PP
Total

%
27,6
23,5
12,1
11,3
7,3
2,7

24.585 70,1

Camp d’en Grassot
vots
%
4.786
25,0
ERC-AM
BCN COMÚ 4.345 22,7
JuntsxCAT 2.580 13,5
2.519 13,2
PSC-CP
1.677 8,8
Valls - C’s
638
3,3
PP
Total

19.187 73,8

Política
BCN En Comú i ERC
exploren opcions de
govern després de
l’empat virtual a Gràcia
Zañartu (ERC) i Badia (BEC), principals aspirants a regidor
Albert Balanzà

B

CN En Comú es va quedar
ara fa quatre anys a 1.580
vots de CiU de guanyar a
Gràcia però va acabar governant a la ciutat amb un
consell de districte on hi havia cinc
consellers de les dues forces majoritàries. Diumenge la cosa encara va anar més ajustada i la història en certa manera es va repetir
amb un altre protagonista: els comuns es van imposar per 40 vots
a Esquerra, malgrat que els republicans guanyessin a quatre dels
cinc barris de Gràcia (no al nucli
històric), i de moment ERC surt
amb avantatge per governar la ciutat. El consell plenari, passi el que
passi amb els pactes, estarà format
per cinc consellers comuns i cinc
republicans, tres del PSC i dos de
Junts x Cat i de Valls-C’s.
Amb aquests resultats, els dirigents polítics locals han viscut la
lògica primera setmana de desorientació sobre el futur del Districte,
perquè els primers moviments entre ERC i BCN En Comú per fer valer els seus suports amb vista a
una investidura o un pacte de govern només han aclarit la voluntat d’explorar opcions de govern. I
pel que fa al repartiment dels districtes, òbviament, el més calent
és a l’aigüera. No obstant, aquest
escenari inicial no ha impedit que
ja s’hagin fet anàlisis de futur en

els
resultats

Municipals 2015 vs 2019

Municipals 2015

Municipals 2019

vots

%

vots

%

BARCELONA EN COMÚ-E

13.730

23,89 %

14.838

23,83%

ERC-BCN-Nova-AM

8.146

14,17 %

14.798

23,76%

JuntsxCAT

15.310

26,64 %

8.101

13,01%

PSC-CP

3.721

6,47 %

7.979

12,81%

Valls - C’s

4.348

7,57 %

5.558

8,93%

CUP Capgirem Bcn PA

6.709

11,67 %

3.836

6,16%

BCNCAP-Primàries

15.310

26,64 %

3.561

5,72%

PP

3.496

6,08 %

2.091

3,36%

Total

57.711

64,17 %

62.384

70,8%

les reunions i contactes que les assemblees locals han celebrat.
Aritmètica múltiple. L’assemblea
de Gràcia En Comú va constatar
dimarts un cert ambient de dol
per la pèrdua de la primera posició
a Barcelona però amb el pas dels
dies els seus dirigents han constatat la possibilitat d’una “aritmètica múltiple i variada”. En aquest
sentit han tret valor a les opinions
de l’exregidor de Gràcia Raimundo
Viejo a favor d’un pacte amb el PSC

acceptant els vots de Manuel Valls.
“Viejo ja no té representació orgànica”, han apuntat aquestes fonts.
Des d’ERC han assumit la pressió
donant “poques opcions” a Valls i al
PSC. “Tot segueix el seu curs tot i el
soroll”, diuen. També les mateixes
paraules, “poques opcions”, són les
que utilitzen al PSC de Gràcia per
concretar una entrada al govern.
Encara en el moment de les travesses, BCN En Comú ha admès
que en cas d’un pacte amb ERC els
districtes es distribuirien equita-

tivament, cinc i cinc, i que el seu
nom millor situat és el ﬁns ara regidor de Gràcia, Eloi Badia, que en
aquesta campanya ha estat la veu
del partit tant a Sant Martí -on té
la família- com a Gràcia -on mai
no ha descartat repetir. ERC tira
pilotes fora a l’hora de dir noms
però entre els deu regidors elegits
qui manté més vincles amb Gràcia
és el candidat de Jovent Republicà,
Max Zañartu. Si el PSC entrés al
govern, la millor situada seria la
número 8, Rosa Alarcón.

•

Opinió convidada
Gabriel Casellato Escolà, politòleg i professor de comportament polític

La Gràcia groga vota lila mentre els rojos tornen

L

’endemà de les eleccions, un diari de Barcelona va
coronar el candidat guanyador titulant ‘Maragall II’.
De fet, la primera victòria electoral republicana a la
ciutat en els últims 80 anys ha estat una de les notícies
més comentades de la setmana. Esquerra ha obtingut
el resultat més ampli i el més regular entre els diferents districtes. El que no ha estat tant comentat és que
mai una victòria a les municipals barcelonines s’havia
sustentat en un suport electoral tant limitat: 160.000
vots, poc més d’una cinquena part dels vots vàlids.
Curiosament, els republicans no han assolit el seu
major percentatge de vot en els districtes on han encapçalat el recompte, sinó a Gràcia, on 40 vots de diferència han donat la victòria als comuns. De fet, Gràcia

acostuma a acordar resultats generosos a les forces independentistes, i diumenge passat va aportar dos dels
tres barris de la ciutat on l’independentisme va superar
el 50% (la Salut i El Camp d’en Grassot i Gràcia Nova).
També destaca que la CUP i BCAP han obtingut més
vots que el PP a tots els barris graciencs. Tanmateix, els
comuns també hi han aconseguit un molt bon resultat,
incrementant la ﬁta del 2015 en més de 1.100 vots (si
bé fa pensar que els tres únics districtes on Barcelona
en Comú ha aconseguit ampliar el seu suport siguin, a
més de Gràcia, l’Eixample i Sarrià-Sant Gervasi).
En realitat, la contesa gracienca ha estat la més ajustada de la ciutat. El mapa dels resultats per seccions
censals ens mostra una Gràcia fragmentària, on el groc

ataronjat d’ERC i el violeta dels comuns es reparteixen
el territori gairebé a parts iguals. Esquerra encapçala
la Salut i El Camp d’en Grassot, mentre que els comuns
destaquen a la Vila i gairebé empaten a El Coll. Sols
dues seccions censals, ambdues a Vallcarca, han acabat
encapçalades per altres partits. Ara bé, els colors dels
mapes embadaleixen i ens poden desviar d’una de les
preguntes més rellevants de la nit. A qui ha afavorit la
taxa de participació excepcional d’aquestes eleccions?
A Gràcia, els partits independentistes han obtingut 126
vots més, mentre que els unionistes n’han sumat 4.551
més (la major part dels quals han estat vots d’esquerres
pel PSC). El bloc independentista es manté hegemònic,
però els seus adversaris recuperen terreny.
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Puigdemont esgarrapa a ERC
un miler de vots a les europees i
triplica el suport de Junts a Gràcia

A.B.

E

Militants i simpatitzants del Casal Francesc Macià de Gràcia, l’assemblea local d’ERC, durant la nit electoral. Foto: Cedida

els
resultats

Parlament Europeu 2015 vs 2019
vots

%

vots

%

JxCAT-JUNTS

12.162

24,8%

21.816

35,29%

ERC-SOBIRANISTES

13.409

27,4%

21,99%

PSC

3.902

7,97%

13.594
9.158

CEC-PODEM

2.182

4,46%

7.513

12,15%

C’s

2.337

4,77%

3.756

6,08%

PP

3.904

7,97%

2.683

4,34%

49.194

55,3%

61.920

70,53%

Participació

14,82%

L’Ateneu
Llibertari celebra
dissabte tres
anys a Alzina 5
L’Ateneu Llibertari
celebra aquest dissabte
el tercer aniversari del
col·lectiu, hereus de
l’ateneu obert el 1932 a
Encarnació i de l’ateneu
del 1977 de Perill ﬁns
al tancament el 2002.
Després de recuperar el
nom el 2005 i passar per
la plaça del Nord, el maig
de 2016 es van instal·lar
al número 5 del carrer
Alzina. La celebració
arrencarà dissabte 1 de
juny a les 10.30 h amb
una ruta llibertària des
de Jardinets amb el grup
de Memòria Històrica. A
l’Ateneu s’han programat
diferents activitats a
partir del migdia amb
la col·laboració de Ka la
Trava, el Banc Expropiat
i Los Bio-Lentos. I dijous
6 es presentarà el còmic
Homenatge a Catalunya
(Rosa del Vents) amb els
seus autors, Andra Lucio
i Jordi de Miguel (19h).

PSC i PP també concentren més vot però la variació és menor, mentre que
Podem experimenta la baixada més forta en relació a les municipals

s q u e r r a Re p u b l i c a n a
comptava a Gràcia una
variació en negatiu d’almenys un 30% del vot que
tindria a les eleccions municipals en relació al que tindria a
les eleccions europees per l’efecte Puigdemont, i l’efecte ha existit, amb un suport al candidat de
Junts x Cat que signiﬁca gairebé el
triple del que ha rebut la llista de
Quim Forn a les eleccions municipals. Però el vot no ha vingut tant
per ERC com per la probable suma
sobretot dels votants de la CUP i de
la llista Graupera. Però no només.
El salt de Junts dels 8.101 vots
a les eleccions municipals ﬁns als
21.816 a les eleccions europees significa una diferència de +13.715
sufragis i la suma dels vots de les
dues llistes independentistes que
no han participat en l’elecció europea concentra 7.397 vots. Hi ha
més de sis mil votants que han votat Puigdemont que surten d’un altre tipus de vot dual (si és que el
recompte provisional és correcte).
Esquerra, en aquest sentit, només ha perdut 1.244 vots que poden haver anat a Puigdemont, i
sense que hi hagi de tenir relació,
òbviament, qui pateix una caiguda
més gran en relació a les eleccions
municipals és Podem, amb una variació de -7285 sufragis. En menor
mesura, a Valls també l’han votat
1.802 electors menys.
El candidat de Junts a l’exili, però, no ha estat l’únic que a
Gràcia ha fet augmentar els vots de
la seva marca electoral a Europa
en comparació amb la marca municipal. El PSC i el PP també han
concentrat una quantitat més gran
de vot, si bé en quantitats menors
que les de Puigdemont: en concret,

Breus

el PSC ha obtingut 1.179 vots més i
el PP 592 vots més a Europa entre
els votants de Gràcia.
La forta volatilitat del vot europeu, pel que té de simbòlic al
marge de l’efecte de tensió independentista que li ha donat la candidatura de Puigdemont, també
es demostra en la variació obtinguda en els resultats d’enguany a
Gràcia en relació amb les eleccions
europees d’ara fa cinc anys, les de
2014. Respecte d’aquells comicis,
la variació més forta -amb un increment de la participació que ja
és prou signiﬁcatiu- no només la
registra Junts (més de deu punts
percentuals, la meitat dels quals
els perd ERC) sinó que hi ha augments forts del PSC i Podem i qui
s’ensorra és el PP.

•

Gràcia convoca
l’últim ple de
mandat per al
12 de juny
El consell de districte
es reunirà per última
vegada en aquest mandat
el dimecres 12 de juny
en l’anomenat ple de
tancament. Una setmana
abans, el dimarts 4
de juny, també ja està
convocada l’última junta
de portaveus, encara
amb els partits que van
obtenir representació en
el mandat 2015-2019.
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crònica
Breus
blava

Prudència
i castells
assequibles per
bufar espelmes
Foto: Montserrat Torres

Societat
Casa Vicens arrenca el
pla educatiu per atraure
nou públic de proximitat
L’espai museístic tanca el primer any amb 123.000 visites, per
sota del càlcul de 203.250 que apuntava el pla d’impacte turístic

Albert Balanzà

Carles León

E

l passat diumenge 19 de
maig els Castellers de la
Vila de Gràcia van celebrar el seu XXII aniversari des
de la seva presentació oﬁcial.
La jornada es va iniciar a les 8h
del matí amb les tradicionals
matinades dels grallers i tabalers de la colla. A quarts d’onze convocatòria a la Plaça del
Sol amb les colles convidades,
els Capgrossos de Mataró i els
Nens del Vendrell. Abans de començar la diada, va ser el torn
d’aixecar un pilar de 5 al carrer
Xiquets de Valls davant la placa
commemorativa, com marca la
tradició. En primera ronda, després del pertinent pilar de 4 caminant d’entrada, els graciencs
van encarar el 4d8, que la setmana anterior van desmuntar
en dues ocasions. Aquest cop el
castell va pujar amb bones mides, requerint a la descarregada un punt d’exigència a tots els
nivells. En segona ronda l’aposta
va ser pel 2d7, una construcció
que l’objectiu passa per apujarla un pis aviat. Sisè de l’any. En
tercera i última ronda, van fer
un 7d7 sense més història. Per
concloure, un super vano de 5,
és a dir un pilar de 5 ﬂanquejat
per dos pilars de 4 per banda.

•

C

asa Vicens ha superat
els seus primers 18 mesos d’activitat des que
aquell 16 de novembre
de 2017 va obrir portes
com a casa museu amb la presentació del seu pla educatiu,
una eina que pretén atraure nou
públic de totes les edats, començant pels més joves. “Volem repotenciar el públic de proximitat
i obrir la casa als ciutadans més
petits de Barcelona”, ha apuntat
el director de Casa Vicens, Emili
Masferrer. “Els museus han de
deixar de ser espais avorrits”, ha
afegit Núria Serrat, responsable
de la Fundació Bosch i Gimpera
(Universitat de Barcelona), collaboradors del projecte.
El pla educatiu, que s’ha treballat des de la passada tardor, té
com a objectiu acostar l’arquitectura als alumnes de primària amb
activitats com un encàrrec arquitectònic que els escolars han de
treballar amb peces de Lego un
cop abans han descobert les característiques de construcció, orientació, decoració o disposició de
la Casa Vicens. Dimarts, de fet, els
periodistes també van ser emplaçats a posar en pràctica aquesta
prova en la roda de premsa. Per
als alumnes de secundària la proposta és una scape Vicens, un joc
de resoldre proves i enigmes per
l’espai museístic amb referències
històriques al setmanari satíric La
Campana de Gràcia.

Alumnes de secundària, intentant resoldre l’activitat d’scape. Foto: Cedida

15 anys de Casa Fuster. L’altra
‘casa’ de Gràcia, la Casa Fuster dels
Jardinets, celebrarà el 6 de juny
els 15 anys de funcionament -va
obrir un 30 de juny- com a hotel
monument amb una festa a la
terrassa de l’establiment que servirà
de punt de trobada d’amics, clients
i agències i de nova presentació del
Panot Restaurant de Marc Ribas, en
marxa des del passat 14 de maig.

Casa Vicens posarà en marxa
aquest pla educatiu el curs que
ve però en les últimes setmanes
la proposta ja ha estat testejada
per 277 alumnes de vuit escoles de
Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi: Rius
i Taulet, Reina Violant, Patronat
Domènech, Claret, Concepció,
Dolors Monserdà, Sil i Montserrat.
El servei educatiu de Casa Vicens
preveu una calendarització màxima d’una escola per dia amb dos
monitors quan comenci l’oferta en
el curs 2019-2020, que anirà dirigida en un principi a totes les escoles de la ciutat. Aquest juny, però,
ja es posarà a prova la dinàmica en
obert amb un taller per a famílies
aquest diumenge 2 de juny i amb
un encàrrec del centre de Recursos
Pedagògics de Sarrià al voltant de
les matemàtiques. També se seguiran fent workshops amb mestres
de diferents escoles interessades en
el projecte.
Primer any contingut. El contacte
informatiu de Casa Vicens també
ha servit aquesta setmana per conèixer dades oﬁcials de visitants
a tancament del primer any complet. Un total de 123.000 visitants
han entrat a l’espai museístic,
una dada que se situa per sota
dels 203.250 visitants que preveia el pla d’impacte turístic i que
va alertar alguns sectors socials
de Gràcia. “Hem donat preponderància al visitant local i alhora
hem tingut en compte repartir bé
els visitants en les diferents franges horàries d’obertura”, explica
Masferrer.

•

La festa alternativa del Nord, a Dones del 36?
El Casal Popular Tres Lliris mou ﬁtxa amb aquesta proposta per Festa Major, que ara ha de validar el Districte

A. B.

L

a festa alternativa que el Casal
Popular Tres Lliris organitza
des de fa tres anys a la plaça del Nord es comença a moure
d’emplaçament després de les periòdiques queixes dels veïns, que
finalment s’han organitzat en
associació i comissió de festes de
Festa Major i que enguany guarniran l’espai. Conscients de l’atzucac al qual han arribat un cop
la Fundació Festa Major va apro-

var la setmana passada Plaça del
Nord com a nou espai de festa,
l’assemblea ha proposat la plaça
de les Dones del 36 al Districte
com a solució de continuïtat al
marge de la programació oﬁcial.
Aquest és el primer moviment
del Casal Popular Tres Lliris,
que durant l’any manté l’activitat a l’excomissaria de Torrent
de l’Olla amb Nil Fabra, un cop el
Districte ha garantit que la festa alternativa tindrà es espai alternatiu. “S’ha de tancar quin”,
han apuntat fonts de l’assem-

Veïns de la plaça del Nord, en un moment de la ﬁdeuà d’aquest maig. Foto: Cedida

blea, que no amaguen la inquietud que comporta la certa paràlisi del Districte en aquest període
de transitorietat entre mandats
però quan ja falten només dos
mesos i mig per a la Festa Major.
Per la seva banda, la comissió de festes de Plaça del Nord ja
ha muntat una paella i una ﬁdeuà per recollir fons per al guarnit. En l’altre front obert per la
concentració de botellot en cap
de setmana, l’entitat ha portat
el cas a la Síndica de Greuges de
Barcelona.

•

Societat

L’Independent de Gràcia
31 de maig de 2019

Catorze escoles de Gràcia i tres
instituts de l’àrea d’inﬂuència
apugen ràtios per eixugar el dèﬁcit

Breus

Dos mesos
d’obres al carrer
Gran per renovar
la xarxa d’aigua

L’acord amb les famílies afectades de P3 pels 26 alumnes s’amplia a ESO de 30 a 31

A. B.

E

l Consorci d’Educació no només augmentarà la ràtio de
P3 a Gràcia de 25 a 26 alumnes
per classe, tal com la setmana passada ja va comunicar a les famílies
afectades i organitzades en la plataforma Proeducació Pública i de
Proximitat (vegeu núm. 756), sinó
que també seguirà la mateixa estratègia -de 30 a 31 alumnes- en els
principals instituts de l’àrea d’inﬂuència del districte, un cop també
s’han registrat queixes, per exemple, per la forta demanda a l’institut Montserrat, a tocar de la plaça
Molina. Així ho ha conﬁrmat el consorci aquest dimecres en la roda de
premsa de presentació de l’oferta
ﬁnal d’ensenyaments obligatoris.
La mesura, que descarta els bolets que en altres anys a P3 s’havien afegit al Turó del Cargol o
al Reina Violant, és conseqüència de la quantitat de peticions

L’institut Montserrat, un dels que ha registrat més sol·licituds. Foto: A.V.

que no han obtingut plaça en cap
de les opcions i del dèficit que
s’ha registrat sobretot en centres
com Teixidores (77 peticions vs
50 places) o L’Univers (75 vs 49)
però també en instituts com el
Montserrat (153 vs 116). “La sa-

turació de l’IES Montserrat i la
quantitat d’alumnes que han quedat fora és molt greu”, deia la setmana passada un lector a través de
les xarxes socials.
Davant d’aquest escenari, el
consorci ha decidit que 38 esco-

les, 14 de les quals a Gràcia, i 36
instituts, cap dels quals al districte però tres en l’àrea d’inﬂuència
d’Horta Guinardó i Sarrià-Sant
Gervasi, incrementin la ràtio en
un alumne. “No ens agrada aquesta mesura però l’adoptem quan és
inevitable i tenint en compte que
no són augments consolidats”, ha
apuntat el president del consorci,
Josep Gonzàlez-Cambray.
Les 14 escoles de Gràcia que
passaran de 25 a 26 alumnes per
classe a P3 són Teixidores de
Gràcia, Josep Maria de Sagarra,
Josep Maria Jujol, La Farigola,
La Sedeta, Montseny, L’Univers,
Pare Poveda, Patronat Domènech,
Pau Casals, Reina Violant, Rius i
Taulet, Sagrada Família i Turó
del Cargol. Els tres instituts de
l’àrea d’inﬂuència de Gràcia que
augmentaran el nombre d’alumnes per classe de 30 a 31 són el
Montserrat i el Menéndez Pelayo,
a Sant Gervasi, i el Vall d’Hebron,
al Guinardó.

•

Aquesta setmana han
començat les afectacions
de trànsit al carrer
Gran pels treballs que
la companyia d’aigües
està fent per renovar la
canalització. Els treballs,
que s’han iniciat als
Jardinets eliminant el
carril bus i habilitant
al trànsit el cordó de
serveis- es preveuen de
dos mesos. L’àmbit d’obra
arriba a Montseny. Tot i les
afectacions, el carrer no
es tallarà al trànsit privat
ni al transport públic,
però es poden donar
desviacions puntuals.
L’obra es desenvoluparà
en cinc fases per reduir les
molèsties al veïnat.
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Breus

Josep Maldonado,
pregoner de la
Festa Major de
la Teixonera

Societat
Veïns del passatge Isabel
denuncien una probable obra
il·legal en espai verd protegit
Operaris treballen des de la setmana passada en un dels jardins privats
on no s’hi pot construir i ja han cimentat i entubat tot el terreny

Plaça
Mons
c. Sant Camil
Passatge Isabel
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L’incombustible
exdirigent polític Josep
Maldonado, president de la
Fundació Esport Solidari
Internacional, serà el
pregoner el proper 7 de
juny de la Festa Major de
la Teixonera, Mas Falcó i
els Penitents. Tot i que la
programació d’aquesta
festa a cavall dels districte
de Gràcia i HortaGuinardó ja arrenca aquest
dissabte, el pregó oﬁcial no
es farà ﬁns al divendres 7
a les 18.30 h a la plaça de
la Vall d’Hebron. L’endemà
del pregó també el futbol
solidari tindrà un paper
important amb un torneig
organitzat per l’escola de
futbol de Hristo Stòitxkov.

M
C.

ar

ed

e

Albert Balanzà

Q

uinze anys després de
la remor veïnal que es
va aixecar al passatge
Isabel davant la pretensió municipal de reformar el carreró i connectar-lo amb
el carrer Becquer (ﬁnalment només es va arranjar amb rampes la
connexió amb els jardins de Maria
Baldó-), la vida al passatge es torna
de nou inquieta: només hi ha cinc
ﬁnques al passatge amb jardí al da-

Operaris treballant dins del, ﬁns ara, jardí del passatge Isabel 10 Foto: Cedida

vant, però n’hi ha una, la del número 10, que està cimentant el jardí
per aixecar-hi una construcció. “És
una zona verda protegida, qualiﬁcada de jardí privat, i només s’hi
pot fer manteniment del que hi
ha”, adverteixen els veïns. Es dóna
el cas que aquests moviments co-

incideixen amb l’arranjament de
la façana catalogada del número
10, que sí que té permís municipal
i autorització de Patrimoni.
Les obres que han començat fa
una setmana al jardí del número
8, com es pot veure a la imatge,
ja han cimentat i entubat l’espai

que ﬁns ara era un jardí. Les queixes han arribat per partida doble:
d’una banda, els veïns, que han entrat una instància al Districte perquè actuï i aturi les obres; d’una
altra, l’activa comunitat educativa de la zona, la de l’escola La
Farigola, que han observat amb
inquietud les obres, l’entrada de
desenes de sacs de ciment i els
treballs que també ha constatat
aquest dijous aquest setmanari a
peu d’obra. “Som diversos els veïns
als quals ens preocupa que de cop
aparegui un ediﬁci nou i destrueixi
el ja malmès paisatge urbà del barri”, ha sentenciat un membre de la
comunitat educativa en un correu
electrònic adreçat a la redacció de
L’Independent.
Fonts municipals consultades
han admès, a la vista de les fotograﬁes mostrades, que la inquietud dels veïns té prou base perquè
els serveis tècnics del Districte hi
vagin de manera immediata a fer
una inspecció.

•

Documents
‘Entre supervivents’
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“Aquest poemari està escrit des de la veritat”. Així presenta Teresa Vergés el seu darrer llibre ‘Entre
supervivents’, un recull colpidor, gens amable però necessari sobre una realitat duríssima. “Milions i milions
de dones han sofert i segueixen patint, des de la seva infantesa, tota mena de vexacions. Mereixen que la
seva veu sigui escoltada”, escriu l’artista gracienca. Amb pròleg de Núria de Gispert, el poemari reﬂecteix
experiències personals de l’autora i altres vivències de dones amb les quals ha compartit moltes hores.

M

olt sovint, quan entrem en un
nou any, com ara en el 2019, em
trobo amb propostes de participació en taules rodones, xerrades, fòrums, presentació de llibres, etc... relacionats amb la celebració del
Dia Internacional de la Dona, el vuit de març
(temes socials, d’empoderament, de salut,
d’empresa), i en algunes ocasions, la proposta va més especíﬁcament dirigida al maltractament a les dones.
El pròleg d’avui és sobre aquest poemari titulat ENTRE SUPERVIVENTS –una veu
pels que no poden parlar-, escrit per Teresa
Vergés, una persona que vaig conèixer fa
tres o quatre anys, que només es dedicava a
escriure des de feia 12, però que la seva vida
ha estat lligada des de la infantesa, a les arts
escèniques. Ella mateixa explica que, des de
ben petita havia pujat als escenaris i que mai
ho ha deixat. La Teresa és actriu per tradició
familiar, però quan va poder decidir el seu
futur, ho va ser per vocació.
Ella forma part d’un grup multidisciplinar d’una vuitantena de dones de Gràcia,
que sota el paraigua del projecte MINERVA,
desenvolupen diferents arts: poesia, pintura, escultura. La seva ﬁnalitat és el foment
de la creació cultural, des del territori i amb
perspectiva de gènere. Les dones d’aquest
col·lectiu estan connectades i comparteixen
experiències i activitats: exposicions, rutes
literàries i de creació... Això les fa més visibles. A més la Teresa, junt amb la seva parella, porten un programa a Ràdio Gràcia, que
parla de teatre.
Lloll Bertràn en la presentació de
RETALLS, el primer poemari que la Teresa
va editar, va dir d’ella el següent: “és una ànima sensible, culta i enamorada de la vida i
de l’art”. Jo penso que la Teresa necessitaria dues vides més per desenvolupar tots els
projectes que té a les mans i aquells que comença a ensumar; és també, una ànima inquieta. Vagi per endavant la meva felicitació
pel seu estil planer, pedagògic i sincer, que
impregnen les seves obres.
Teresa és creadora, narradora oral, actriu, intèrpret, dramaturga. I diu que quan
escriu, el que l’inspira són les històries viscudes, les seves arrels, les tradicions, (molt
especialment les del seu barri de Gràcia); i
diu també, que els seus poemes surten del
cor, de l’ànima i de copsar experiències quotidianes. En molt poc temps ha escrit molt i
variat i darrerament ha trobat una nova vocació en contes per a nens i nenes.
El poemari que avui es presenta no et distreu, no et diverteix, no és un llibre per tenir
a la tauleta de nit; no te res a veure amb el
que ha escrit ﬁns avui.
Potser RETALLS ens podria recordar una
mica el seu estil íntim, sincer, cru i valent.
En canvi, ENTRE SUPERVIVENTS et crida,
et fa reﬂexionar, et commou i encara que
avui, per desgràcia, són temes prou visibles i
coneguts, ens fan trontollar.
La meva lluita per la igualtat ve de lluny i
així ho he expressat en moltes ocasions. La
lluita per la Tolerància Zero en el maltractament cap a les dones va arribar més tard. Va
arribar quan els mitjans de comunicació el
van fer visible. I parlo de ﬁnals dels noranta.
Abans, aquest tema era tabú, no existia.
Les dones patien maltractaments, però
tot quedava dins les quatre parets de casa,

a la foscor. Per sort, avui és un tema que es
troba en l´agenda política i institucional;
també, i per desgràcia, es troba en l´agenda
judicial. Però així i tot, moltes dones encara
ho amaguen i en molts països continua sent
un tema prohibit. ENTRE SUPERVIVENTS el
que fa és donar visibilitat a aquesta situació
viscuda per dones i per infants.
El 8 de Març es celebra el Dia
Internacional de les Dones amb manifestacions per donar una resposta massiva contra
tots els casos de maltractaments i de violacions. Es tracta de fer front als tribunals de
Justícia de l’Estat, reclamant coneixements
competents, humanitat, especialització... i
no pas tracte de desigualtat, patriarcat i incompetència.
Cada 8 de Març és un avenç i per això hem
de seguir lluitant. I seguirem.
Els estudis que s’han fet sobre maltractaments ens diuen que al món una de cada
tres dones pateix violència pel simple fet de
ser dona, i una de cada deu en Espanya serà
víctima de violència al llarg de la seva vida.
Però, entrem en el contingut d’aquest poemari: és un conjunt de poemes on les paraules oblit, ignorades, silenciades, dolgudes, desconegudes, inexistents... són una
part molt important. Les dones i els nens i
les nenes són les protagonistes.
Por, soledat, indefensió, dependència i
submissió, impotència, manca de consciència, són paraules i conceptes que es superposen. Vull destacar alguns fragments del poemari, que són punyents:
(Entre supervivents)
“He vist por reﬂectida en la mirada d’una
mare,
“he vist dependència en ulls carregats de
desencís,
“he vist enyorança en l´esguard de qui ha
fugit deixant, potser molt lluny, la gent estimada”.
...A moltes, massa, dones les han deixat
sense res, els hi han pres tot, ﬁns i tot...la
vida.”
(Diferents)
“Et vaig estimar tot el que podia i sabia.
Tu em vas regalar la teva vida
per poder-la compartir juntes.
El nostre amor no sempre ha estat entès,
però res hi havia de més pur en aquest
món”
El poemari s’endinsa en la dona submisa, en la repetició d’errors, en la violència
psíquica, aquella que no deixa blaus, en una
violència soterrada, en aquells que opinen
sense saber res, en les renúncies de moltes
dones, a cops sense coneixement que podien fer una altra cosa, un altre paper, i de la
dona espectadora, però també en la que reivindica el somni de decidir per si mateixa.
Vull acabar aquesta presentació amb el
darrer poema titulat “Ser dona i sobreviure”
i fer una crida a totes les dones per seguir
lluitant per la nostra llibertat! I el vull acabar amb una mirada optimista cap a el futur,
amb el somni de totes les dones per decidir
per elles mateixes. Endavant Teresa, amb les
teves inquietuds i els teus anhels!
Núria de Gispert
Presidenta del Parlament 2010-2015

biograﬁa

Teresa Vergés i Adrià. Nascuda a Gràcia, pertany a una
família d’actors; ella n’és la tercera generació -el seu avi,
Llorenç Adrià, va ser el principal intèrpret i productor
de la que està documentada com a primera pel·lícula en
català: La puntaire (Fructuós Gelabert, 1928). Comença a
pujar als escenaris amb cinc anys i mai ha deixat la interpretació: a Barcelona en teatres professionals i dins del
circuit amateurs. Fa anys que escriu: poemes, contes i relats, amb els que ha guanyat ﬁns a set edicions diferents
dels Premis Literaris Vila de Gràcia. Te en marxa una
sèrie de contes per a infants: Amigues espacials de la que
ja s’han editat els dos primers números i el tercer sortirà en breu. El primer dels contes està dedicat al bicentenari de la Festa Major de Gràcia. El 2018 publica el seu
primer poemari Retalls. Ha escrit tres obres de teatre.
Col·labora amb Ràdio Gràcia des del 2010, en un programa dedicat a la difusió de les arts escèniques, i pertany al col·lectiu Minerva-Creadores de Gràcia.
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El CB Coll celebra
la seva cursa pel
Park Güell i el
de la Creueta

Esports
Els Lluïsos disputen la
ﬁnal a quatre després
d’una remontada èpica
Els blaus aixequen sis punts de desavantatge en camp
contrari i jugaran les semiﬁnals contra el Maristes Ademar

Aquest diumenge a partir
de les 10 del matí es donarà
el tret de sortida a la cursa
popular que organitza
el Club Basquet Coll pel
Park Güell i el parc de la
Creueta del Coll. La sortida
serà des de l’encreuament
entre el carrer Verdi i el
carrer d’Arnold Schönberg,
el primer pas de la cursa
serà travessar el Park
Güell, pujar pel carrer de
Can Mora, Portell, i rodejar
el parc de la Creueta ﬁns a
la meta ﬁnal. En total són
tres quilòmetres i mig i la
inscripció és gratuïta.

El Club Tennis
La Salut prepara
el I Memorial
Rafel Molina
Ja estan obertes les
inscripcions al torneig de
dobles per a sèniors que
organitza el Club Tennis
La Salut del 2 al 6 de juliol.
El torneig que porta per
nom I Memorial Rafel
Molina té com a requisit
per participar ser major
de 55 anys. L’organització
garanteix un mínim de
dos partits a tots els
inscrits, i la jornada
començarà a les sis de la
tarda. El preu d’inscripció
és de 15 euros per a socis i
40 els no socis.

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

Segona Catalana
Jornada 26
CE Europa B 4 - 1 Valldoreix
1. CE Mataró ..................... 75 punts.
7. CE Europa B ................. 49 punts.

Copa Catalunya Femenina
Segona Ronda
CE Europa (exempt)
Vuitens de ﬁnal
01/06 (17:15h) CE Europa - Seagull

Albert Vilardaga

La fase ﬁnal es
disputa a Segur de
Calafell i es podrà
veure els partits
per La Xarxa

E

ls Lluïsos de Gràcia han
accedit a disputar la final a quatre per la porta
gran, després d’aixecar
un marcador en contra de
sis punts del partit d’anada (5157) i fent-ho a la difícil pista del
Ripollet, on aquesta temporada
només hi havien guanyat 2 equips.
Els blaus van ser el tercer equip
a la temporada en aconseguir-ho,
en un partit taquicàrdic que va tenir bons i mals moments per part
dels dos equips.
Un bon inici gracienc, amb
un primer quart on van anotar
26 punts, inclosos quatre triples
i que va permetre al conjunt de
Rofes agafar una renda de vuit
punts i capgirar l’eliminatòria
momentàniament, però els segons deu minuts van ser de domini local, i un parcial de 29 a 12 deixava el marcador 43-38 i posant
la remuntada encara més difícil.
Difícil, però no impossible, perquè el tercer quart dels blaus va
ser per emmarcar, parcial d’11 a
26, amb un Oriol Pla imparable,
que va deixar l’eliminatòria totalment oberta a deu minuts pel ﬁnal (54-64). En l’últim minut de
partit, el Ripollet va encadenar
dos triples que van fer perillar el
pas a la ﬁnal a quatre pels blaus,
però no es van deixar sorprendre i ﬁnalment els Lluïsos seran
entre els quatre millors de Copa
Catalunya i amb l’objectiu d’aconseguir el bitllet per tornar a jugar
la Lliga EBA.

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Fase Final - Segon partit
CB Ripollet 71 - 82 Lluïsos de
Gràcia
1. CB Lliçà d’Amunt ...................20-6
3. Lluïsos de Gràcia .................. 18-8
14. Vedruna Gràcia ....................1-25
Final a Quatre
01/06 (16:05h) Lluïsos de Gràcia Maristes Ademar
02/06 (10:15h) 3r i 4t lloc
02/06 (12:30h) Final

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 - 1r partit
La Salle Manresa 67 - 36 Lluïsos de
Gràcia B

Víctor Pla en una acció del primer partit disputat al Josep Comellas. Foto: FCBQ

Xavi Marín es proclama campió
de Catalunya amb la Penya.
L’exentrenador del sènior del
Claret ha aconseguit aixecar el
títol de campió de Catalunya
infantil després de derrotar a
la ﬁnal al Barça per 64 a 61. Els
verds-i-negres havien superat a les
semiﬁnals al Manresa per 81 a 46.
El següent repte serà el campionat
d’Espanya que jugaran del 9 al 15
de juny a Marín (Pontevedra).

La final a quatre es disputa
aquest cap de setmana al pavelló Jaume Vilamajor de Segur de
Calafell, i els Lluïsos jugaran la
primera semiﬁnal que es jugarà a
les 16:05 hores contra el Maristes
Ademar de Badalona, un partit
que es podrà seguir per La Xarxa.
Els badalonins han estat la gran
sorpresa de l’eliminatòria de vuitens, després d’eliminar contra
pronòstic el Lliçà d’Amunt, sobretot gràcies als bons partits d’Oriol
Franch o Marc Hermoso. L’altra
semifinal la disputaran el CB
Roser i el Badalonès. Els dos vencedors de l’eliminatòria de semiﬁnals jugaran la ﬁnal i ja tindran
el bitllet de l’ascens a la butxaca,
mentre que els dos perdedors es
jugaran la tercera plaça, i hauran
d’esperar per conﬁrmar l’ascens
de categoria.
El sènior B no va poder portar
tantes bones notícies i va caure en el primer partit de la promoció de permanència de forma
contundent a Manresa per 67 a
36. L’equip que entrena Jonathan
Vicente haurà de guanyar aquesta
setmana a casa per optar a disputar el tercer partit i capgirar l’eliminatòria.

•

Playoﬀ de permanència - 2n partit
02/06 (16h) Lluïsos de Gràcia B La Salle Manresa

1. CN Atlètic Barceloneta . 64 punts
10. CN Catalunya ................15 punts

Primera Divisió Femenina
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. CDN Boadilla ................. 52 punts
2. CN Catalunya ................. 46 punts
Promoció d’ascens - Anada
CN Catalunya 7 - 8 Madrid
Moscardó
Promoció d’ascens - Tornada
Madrid Moscardó 11 - 6 CN
Catalunya

FUTBOL SALA
Tercera Divisió Nacional (G1)
Jornada 30
Gràcia FS 5 - 6 FS Sant Joan de
Vilassar
1. Ripollet FS ......................80 punts
15. Gràcia FS ...................... 28 punts

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

Esports
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48 equips i més de 700 futbolistes
participen en el Torneig
Europa Base el mes de juny

Breus

Bona actuació
de la Gimnàstica
Artística
gracienca a Salt

Es disputa en 4 categories els dies 2, 8, 15 i 16 i els partits es juguen al Nou Sardenya

A. V.

Tots els equips
jugaran un mínim
de tres partits i
tots els jugadors
rebran un obsequi

D

iumenge arrenca la primera part del torneig
que organitza el Club
Esportiu Europa i que
es disputarà en quatre
dies. El Nou Sardenya serà la seu
de tots aquests dies de torneig
que comença amb el de categoria infantil, que seguirà el dia 8
amb la categoria aleví de futbol
11, i es tancarà el cap de setmana
del 15 i el 16 de juny, primer amb
el d’aleví futbol 7 i ﬁnalment amb
el de la categoria benjamí. En total hi participaran 48 equips i més
de 700 futbolistes nascuts entre
l’any 2006 i 2009.
En les dues primeres categories de torneig hi participaran set
equips a més del representant
escapulat en cada categoria. Els
equips es dividiran en dos grups
de quatre, disputaran partits de
25 minuts i els dos primers classiﬁcats jugaran la fase ﬁnal. En els

Un dels partits en categoria benjamí de l’edició de l’any passat. Foto: J. Bautecas

tornejos dels dies 15 i 16 de juny,
que es disputen en la modalitat
de futbol 7, hi ha 16 equips per
torneig, se separaran en quatre
grups, els partits duraran 20 minuts i es classiﬁcaran els dos primers de cada grup per jugar les

eliminatòries de quarts de ﬁnal
cap endavant. L’Europa ha volgut
garantir que tots els equips participants juguin un mínim de tres
partits.
“Equips com el Cornellà, el
Sants, el Sant Andreu o el Man-

resa participen d’aquesta edició.
Ens porta molta feina, però mou
un volum de gent molt alt i cada
any funciona molt bé. Els equips
de futbol 7 que estan acostumats
a jugar a l’Àliga els hi fa il·lusió
jugar al Nou Sardenya”, explica
Ramon Gatell, el director tècnic
del futbol formatiu escapulat.
Tots els jugadors participants rebran un obsequi de record a més
dels premis pels guanyadors.
Aquest any el torneig compta
amb la col·laboració destacada
de Base Benitosports, i també del
Mercat de l’Estrella que proveiran
de fruita a tots els participants.

•

Salt va ser la seu de la Fase
Final d’Edat Escolar i Base
de Gimnàstica Artística
Femenina. Van participar
337 gimnastes catalanes, i
la representació gracienca
va estar formada per
gimnastes del Gràcia
GC, de La Salle i de l’AE
Gràcia. Martina Gavilán,
Carla Garcia, Martina
Pujol, Alexia Martí, Bianca
Galletti, Jordina Barbeito,
Berta Besora, Nadia
Pedrosa (GGC), Júlia Grau,
Laura Mercadé, Alexandra
de Temple, Aina Calabuig,
Soﬁa Adroher, Ainhoa de
Balanzó, Aina Pardos (La
Salle), Beth Olivé, Joana
Sanz (AE Gràcia) van ser
algunes de les destacades.
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Cartes al director

Ull de
dona

Conduir per la Vila…
missió imposible

Editorial

Els ulls

L

a setmana posterior a unes eleccions municipals és estranya en una
escala de periodisme ultralocal com la nostra: els partits més ben situats per poder governar o pactar una fórmula de govern comencen
a explorar opcions en privat, es llancen en públic insults de pura continuïtat respecte de la campanya i els districtes de la ciutat queden en un
llimb entre el present i el futur en el qual és absurd fer més aﬁrmacions
que les constatables. Per això hi dediquem l’espai que mereixen les eleccions més pròximes que tenim –aquest cop també amb les més llunyanes- i hi aportem anàlisi, opinions, sumes, restes i possibles escenaris i
noms dels aspirants a regidor de Gràcia dels propers quatre anys. I seguim treballant en altres temes.
I aquesta setmana és paradigmàtica del periodisme que defensem:
vam néixer al carrer quan a Gràcia gairebé ni existien les convocatòries de premsa oﬁcials ni d’institucions ni d’entitats, i així ens ha
agradat progressar. Les notícies són al carrer, darrere d’una persiana
o dins d’un equipament, enmig d’un solar o als despatxos municipals.
La resta, en bona part, són només relacions públiques i propaganda.
Els veïns, que en aquests prop de 20 anys de trajectòria del setmanari,
també així ho han entès i interpretat. I així arriba una certa continuïtat en la transmissió informativa en la qual els veïns ens veuen fer carrer i s’empelten d’aquesta dinàmica; així arriba el moment en què els
veïns són els nostres ulls en el moment que nosaltres no hi som, i ells
sí que hi són a tot arreu.
Així arriben casos com els del passatge Isabel o de l’institut
Montserrat que aquesta setmana publiquem. En el primer cas els pares d’una escola ens envien unes fotos, nosaltres hi anem, parlem amb
els veïns i amb fonts municipals, contrastem les fotos amb arquitectes
i publiquem una notícia. En el segon cas arriba un missatge a través de
les xarxes, tenim dades oﬁcioses de dies abans, hi ha una roda de premsa on podem demanar més informació i el lector que ens ha posat sobre la pista llegeix avui la resposta. Som 120.000 veïns buscant notícies.
L’impacte de qualitat és inabastable. Gràcies, de cor.

•

No hi ha hagut majoria absoluta de BCN En Comú i la consellera Marta Duñach, com tampoc va ser el cas de Neymar,
no ‘es queda’, malgrat que així se la jugava el regidor, Eloi
Badia, en un tuit a mitja campanya. Duñach no repetirà en
el proper mandat, com ja havia anunciat. No serà l’única, i a la vista
dels resultats al ple de Gràcia no hi haurà ni els consellers de la CUP
que ja havien estat proposats (Dani Vàzquez i Paula Serrano) ni l’incombustible conseller del PP, Miguel Raposo. Ara bé, en l’últim ple
de tancament, el del pròxim 12 de juny, s’estrenarà la consellera de la
CUP, Roser Vime, que va substituir Quim Serra ara fa un mes. Coses
rares dels timings administratius.
El
dependent

Fent una repassada ràpida recordo, en un
marge curt de temps, obres importants a
l’avinguda Riera de Cassoles i ara a l’inici
del carrer Gran, dues de les artèries de circulació més importants de Gràcia que queden totalment col·lapsades. Si aquesta setmana heu girat per Còrsega i heu passat els
Jardinets ho heu pogut comprovar vosaltres mateixos, segurament un dels punts
més concorreguts de trànsit quedarà encara més bloquejat durant dos mesos, no
m’ho vull ni imaginar.
Entenc que les obres han de ser per aconseguir una millora, que a vegades és discutible, però si una cosa realment ens hem de
fer mirar és el tema d’on ens aturem, i si
molestem. Hi passo gairebé cada dia, i crec
que mai he aconseguit pujar el carrer Gran
sense que hi hagi algun cotxe o camió mal
aturat, sovint sembla un exercici d’eslàlom
mentre evites vehicles de tota mena. El mateix passa en molts altres carrers, però fa
uns dies em vaig trobar en una situació que
no m’havia passat mai, baixant per Torrent
de l’Olla en un moment on anava força plena, es va aturar una furgoneta a descarregar. Potser tenia una vintena llarga de cotxes darrere i ni es va immutar.
Ja prou ens costa conviure els cotxes, les
motos, els camions, els ciclistes, els patinadors, els autobusos i els vianants. Tots
sabem que Gràcia té una estructura complicada pels conductors, i tampoc pretenc
que això canviï, i de fet penso que segurament per això també la fa especial, però sí
que crec que tots plegats hauríem de posar
una mica més de la nostra part, una mica
d’empatia, de sentit comú, i estic segur que
en sortiríem guanyant.
Jordi Soler Pérez

Conxa Garcia

V

aig llegir al Periódico un article sobre aquest preciós ediﬁci modernista, ara força deteriorat. Em va
transportar al 1974, quan des de l’AV.
Sector Plaça Lesseps, que es reunia als
Josepets, ben a prop d’aquesta torre, i
des de la Vocalia d’Urbanisme, on hi participava, es va lluitar i donar suport a
la seva darrera inquilina Maria Dolors
Castells, descendent de Tosquella, per
salvar-la de les urpes immobiliàries que
volien construir en aquella cantonada de

Com es tracta d’un
ediﬁci catalogat,
l’Ajuntament té dret
de tempteig i retracte
Ronda General Mitre amb Ballester. Es
va aconseguir que es protegís i catalogués amb el grau de Bé Cultural d’Interès
Nacional. Ara resulta que és a la venda a
Wallapop! És l’únic ediﬁci que resta a la
ciutat d’Eduard M. Balcells i Buigas, ediﬁcada el 1889 com a torre d’estiueig per
al comerciant Tosquella. Ja sabem quantes joies modernistes s’han enderrocat a
la nostra ciutat en nom d’una modernitat mal entesa i irrespectuosa! Ara la torre té humitats i els elements decoratius
com els esgraﬁats, la forja, les vidrieres,
necessiten una restauració. En ser un
ediﬁci catalogat, l’Ajuntament té dret de
tempteig i retracte. El preu de venda és
baix i permetria la rehabilitació que serà
més cara. S’hauria de comprar i dedicarla a un equipament per al barri.

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2019

Casa Tosquella

col·laboració:

hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 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

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5
Les tardes a Gràcia 6

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.
1

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.
Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

5

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

Sortides amb Gràcia
“Properament”
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Josep Callejón, Grup d’Estudis del Coll-Vallcarca

La precarietat mata

Procés participatiu?

Silvia Manzanera

D

es del barri del Coll, el Grup d’Estudis Coll –
Vallcarca “decidim” que volem manifestar el nostre
malestar (per dir-ho suaument) per l’exclusió i discriminació del nostre barri i la nostra entitat en el
Procés participatiu del Patrimoni de Gràcia on només s’ha comptat amb part dels barris de la Salut, Vallcarca,
Camp d’en Grassot i Gràcia Nova.
Com a entitat activa en tot el que es refereix a Patrimoni
dels barris del Coll – Vallcarca vam veure una oportunitat de
presentar les nostres propostes i vam començar amb la de
Signiﬁcació de la producció de la primera pel·lícula de dibuixos animats en colors d’Europa, i això es va fer al barri del Coll
(que abans era Vallcarca).
Se’ns va comunicar que la proposta no s’havia acceptat perquè l’ indret està ubicat en el barri del Coll. Per això considerem que aquesta decisió “técnica” vulnera el sentit i el concepte de patrimoni del Districte de Gràcia, ja que deixa un buit
força important de la memòria històrica, és un menyspreu a
la tasca del nostre grup i sobretot una falta de respecte i consideració al veïnat.
Una observació: la casa Queralt, que és l’ediﬁci que han posat com a imatge anunciadora d’aquest catàleg patrimonial del
districte en el “Decidim Barcelona” -on no s’hi compta amb el
barri del Coll-, aquesta casa es troba al carrer Pineda del barri del Coll. No sé si ho han fet com una mena de consolació o
compensació o simplement perquè no tenen ni idea de com
s’arriba a aquest indret.
En el Grup d’Estudis Coll - Vallcarca tenim unes samarretes amb aquest literal: El nord també existeix. Es van fer ja fa
temps com una forma de reivindicar que per part del consistori del districte no se’ns deixi de banda a l’hora de fer qualsevol projecte de caire cultural o d’altra mena.
També en el nostre llibre Racons, llocs i indrets del CollVallcarca vam fer una mena de pròleg en què es feia constar
que el districte de Gràcia no s’acaba a la Travessera de Dalt,
que el nord també existeix i que a part de la Gràcia que te la
gràcia de caure en gràcia i no la gràcia de caure en desgràcia -que es la part de la Gràcia que ens pertoca-, doncs no
ens fa gens de gràcia. Ara a l’hora de fer un catàleg sobre el
Patrimoni Cultural del districte resulta que el barri del Coll
no té cabuda, que ja es farà més endavant.
Una darrera reﬂexió; tant en el Coll com a Vallcarca gaudim d’una manca d’atenció i consideració a l’hora de pren-

U

Vista de l’ediﬁci històric Can Queralt, al Coll. Foto: Cedida

dre qualsevol decisió o iniciativa, mai se’ns ha consultat i
quan ho han fet no ha servit per res ja que les nostres observacions ni tant solas les han valorat. Hi tenim una llarga
llista d’exemples.
Si alguna vegada decideixen pujar més amunt de la
Travessera de Dalt els podem mostrar i demostrar moltes més propostes patrimonials que malauradament amb
aquestos processos participatius sense comptar amb les entitats que voluntàriament i sense cap ànim de lucre investiguem, estudiem, publiquem, fem itineraris culturals pels
nostres barris, exposicions, xerrades i només compten amb
els seus criteris selectius i discriminatoris basats en la seva
desconeixença, els patrimonis restaran en la part fosca de la
memòria històrica.
El Grup d’Estudis del Coll – Vallcarca ja fa molts anys que
es va crear amb l’objectiu de ser una entitat cultural per investigar, preservar i donar a conèixer la memòria històrica, compartint i col·laborant amb altres grups d’arreu de
Barcelona i més, però mai se’ns ha consultat per part del
consistori municipal de torn. Amb això no volem dir que
nosaltres ho sabem tot, però sí que sabem qui ho pot saber
i, sobretot, sabem amb molta més seguretat qui no te ni punyetera idea, que són precisament els que prenen les decisions. Si algú dels que prenen aquestes decisions retalladores
no s’hi trobés reﬂectit en alguna part d’aquest escrit, li demano humilment disculpes, que no ha estat la meva intenció la de discriminar ningú.

•

n repartidor de Glovo mor atropellat fa uns dies a Barcelona i la
protesta comença escampar-se per
les xarxes socials i per les parets de la
Vila en format de pintada. El missatge
és contundent: #GlovoMata. O traduït,
la precarietat mata. La queixa no arriba
tard, perquè les protestes i els advertiments del perill de les nefastes condicions de treball d’alguns sectors ja venen
de lluny, el problema és que ningú les
té en compte, ningú que tingui el poder
real de canviar-les. Mentrestant, els riders se la juguen cada dia i els beneﬁcis de l’empresa s’incrementen satisfent les necessitats del consumisme
més descarat. Demanem des de casa el
sopar guaion del japonès de moda i els
que ocupen la cadena laboral més baixa
comparteixen llicència perquè no tenen
papers o no poden pagar-se la quota
d’autònoms. I així, entre uns i altres, alimentem una roda que acaba en tragèdia.
Almenys les protestes no s’han aturat
i aquest mateix dijous la Intersindical
Alternativa de Catalunya i la plataforma Riders x Drets han aconseguit ferse un lloc informatiu acaparat per les
quinieles postelectorals per denunciar
l’explotació que pateixen els repartidors
d’aquesta empresa, els responsables de
la qual no han trigat en anunciar la seva
disponibilitat a negociar. Faltaria més.
Però qui realment hauria de fer les passes deﬁnitives i necessàries per aturar
aquesta situació nefasta és l’administració pertinent, els responsables de protegir les persones treballadores que potser no fan comandes a locals fashion des
del sofà de casa seva però també tenen
gana. I drets. És qüestió de fer complir
la llei, a vostès que els hi agraden tant,
les lleis.

•
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Tiago Douwens Prats, ciudatà francès i portuguès

Elecció directa dels
consellers de districte
Carina Bellver

E

ls partits han engegat la calculadora electoral. Aquella que treu fum
cada quatre anys i que marca el ritme del ball de pactes. A Gràcia, quatre
barris s’han pintat de groc republicà i
tan sols la Vila ho ha fet de violeta, un
color que ha acabat tenyint tot el districte. Però caldrà esperar ﬁns al 15 de
juny per saber la tonalitat amb què es
pintarà Barcelona i si serà, o no, multicolor. Mentrestant, al tinter s’ha quedat,
un mandat més, una de les reivindicacions veïnals amb més solera i que pretén dotar de més capacitat de decisió
l’administració més petita de la ciutat,
els anomenats ajuntaments de barri. Un
cop més, les barcelonines i barcelonins
no podrem triar, a través de les urnes,
els nostres representants al govern del
districte. L’elecció directa dels consellers i conselleres no és un capritx de
la ciutadania. S’entén com una veritable eina de descentralització territorial
dels barris, per tal que els districtes serveixin de contrapès a les majories que
governen a la Casa Gran i a través de la
qual, el veïnat pugui ﬁscalitzar els seus
representants polítics. És a dir, aconseguir que els consellers i conselleres de
districte deixin de ser gerros xinesos per
adquirir poder real i vinculant. Durant
anys, es va evitar el debat de l’elecció directa dels representants de districte degut a la manca d’acord polític. Però els
canvis de color a l’alcaldia dels últims
tres mandats van permetre pactar una
reforma als districtes, proposada per la
CUP i votada en plenari al 2016 amb un
posicionament a favor unànime de tots
els grups, però que ﬁnalment s’ha quedat en paper mullat. Una proposta que,
segons el Pla d’Actuació Municipal, va
aconseguir un 85% d’execució durant el
mandat d’Ada Colau i que preveia que es
pogués votar els nostres representants
al districte en les eleccions municipals
del darrer diumenge, a través de dues
butlletes addicionals. Però.... què se n’ha
fet d’aquesta proposta? Per què es va
frenar? On ha quedat tot plegat?!

Comprendre Catalunya i
les disfuncions d’Espanya

P

er entendre el que passa a Catalunya és crucial creuar punts de vista i comparar situacions. Vaig consultar a amics gallecs i bascos sobre Catalunya i
l’Estat espanyol. La situació, en particular la situació lingüística a Galícia, permet entendre per què
els catalans tenen raó al defensar la seva llengua i la seva
cultura. El gallec, en l’última dècada, ha baixat al seu nivell de 1990, després de gairebé desaparèixer al ﬁnal del
franquisme, quan era perseguit com el català. I no hi ha
supremacia per part dels catalans, sinó el desig de contrarestar l’estandardització forçada d’Espanya a costa de la
seva diversitat i de les seves nacions històriques (Galícia,
Catalunya i el País Basc). Quan l’esquerra espanyola va començar a defensar l’espanyolisme a l’uníson amb la dreta,
invocant la legalitat d’una Constitució que sempre havia
criticat, ho vaig sentir com mala fe. L’argument de l’egoisme ﬁscal referent a l’Estatut em sembla també un argument fals, perquè sí que és acceptat per al País Basc. En
deﬁnitiva, l’esquerra ha caigut en el parany del nacionalisme espanyol, on la qüestió catalana (però també la qüestió gallega o basca) s’utilitza com a sac de boxa per unir
el descontentament espanyol i així ignorar moviments
ciutadans enormes com l’independentisme o que Espanya
hauria de ser un estat multinacional (a part del caràcter
uniﬁcador però infantilizador de la monarquia). Durant
la votació del referèndum d’octubre de 2017 em vaig adonar que no hi va haver violència, excepte la que van patir
els catalans. L’acusació als líders independentistes, que
s’enfronten ﬁns a 30 anys de presó, per rebel·lió i sedició
en absència d’una acció violenta concertada, ha de qüestionar a qualsevol demòcrata, independentment de la seva
opinió sobre la independència. No esperem més a la sensatesa dels nacionalistes espanyols. Com a europeus, tenim
el deure de fer comprendre a Espanya que la judicalització de la independència és un carreró sense sortida, ja que
aquest legalisme, tan fràgil en legitimitat, no pot justiﬁcar
el procés. Al ﬁnal, si més de la majoria dels catalans voten

Membres del Tribunal Suprem al judici del procés. Foto: Cedida

Com a europeus tenim el deure de
fer comprendre a Espanya que la
judicalització de la independència
és un carreró sense sortida, ja que
aquest legalisme, tan fràgil en
legitimitat, no pot justiﬁcar el procés
per la independència, ¿podríem idear una solució democràtica que no sigui un referèndum negociat? ¿Podem ignorar que la majoria dels catalans rebutgen l’Estat que els
representa i les seves institucions, en particular la monarquia? ¿Realment creiem que podem sacriﬁcar als catalans
per comprar una pau social temporal en les institucions
de la UE?

•

•
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Exposicions
Fins al 31 de maig
Exposició Escolta al llop. Fotograﬁes en
blanc i negra amb frases dels indis nordamericans, i fotograﬁes en color amb frases reivindicatives. Mireu als ulls del llop,
llegiu la frase i reﬂexioneu, 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 alumnes 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 conscienciar dels problemes existents en els mars i
oceans, convertits en les grans deixalleries del planeta i que afecten directament la
vida marina i la humana. Cedida per l’associació ADDA.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 30)
Poison és una exposició col·lectiva d’estudiants de producció audiovisual i espectacles del C.P. Villar. Un total d’11 artistes
realitzen aquesta exposició per conscienciar 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 quotidians i normalitzats de la societat actual. Es
mostren 16 ítems en format de fotograﬁa
revelada que ensenyen imatges oníriques
que faran reﬂexionar 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 fotogràﬁca sobre les conseqüències de l’excessiu consum de plàstic 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 diversitat de pobles que hi viuen i pels seus
trets culturals. La mostra ofereix una
aproximació a aquesta regió.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)
De l’1 al 16 de juny
Exposició de còmics als aparadors dels
comerços del Coll. Durant la Festa Major
els aparadors dels comerços de l’associació de comerciants Coll Amunt estaran
guarnits amb portades de còmics per retre homenatge a la Bruguera i a la memòria històrica del barri del Coll. Organitza:
Associació de Comerciants Coll Amunt.
Del 6 al 29 de juny
Exposició Homenatge a Tintín. El barri del Coll homenatjarà el popular còmic
creat per Hergé amb una exposició que
recollirà algunes imatges d’aquest reconegut heroi de la infantesa de moltes generacions. Organitza: Associació de Veïns
del Coll - Vallcarca i el grup cultural Zô3.

Inauguració i taula rodona: 6 de juny a
les 19h, a càrrec d’Enric Reverté, Carlos
López i Josep Mª Delhom.
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15)

Recomanem

Exposició permanent
Exposició Casa Vicens, la primera casa de
Gaudí: maniﬁesto 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

150è aniversari del Centre: arrossada
popular i activitats al carrer

Divendres 31 de maig
Jam session. Amb la col·laboració del músic i productor Miguel Zamarripa.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), 19 h

La històrica entitat gracienca segueix amb els actes de celebració del seu
150è aniversari. Aquest dissabte han programat una arrossada popular
al carrer. També hi haurà l’actuació del grup de teatre del Centre, ball en
línia, participació de la Coral Baluern, esplai, taller de pintura i escacs.

Concert: Mousse de Parrús.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21 h

Dissabte 1 de juny a partir de les 12 h davant del Centre (Ros de Olano, 9)

Espectacle: Malahaja Lo cavall negre. Amb Baltasar Fonts, Jordi Molina i
Perepau Ximenis.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h
Concert: Yehosuá Escobedo plays Cal
Tjader.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Dissabte 1 de juny
Jornades per la sostenibilitat. Xerrada:
Reptes de la joventut per salvar el planeta.
Dinar, jocs de fusta, tallers.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia,
190), a partir de les 12.30 h
Festa Major del Coll: Cercavila de gegants,
lectura del pregó, Bingo musical, sopar de
germanor i actuació musical.
Parc de la Creueta, a partir de les 18 h
Viatge per Joan Brossa. Recital poètic teatralitzat i musicat.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20 h
Ball de Festa Major. Amb l’orquestra
Huracan.
Parc de la Creueta del Coll, a les 22 h
Concert: Hamsa Hamsa (world music).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Diumenge 2 de juny
Jocs reciclats amb Guixot de 8. Espai de
jocs reciclats.
Parc de la Creueta del Coll, a les 12 h
Vermut musical.
Parc de la Creueta del Coll, a les 13.30 h
Espectacle: En clau de dona. Amb Cor
Novaura.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19.30 h
Dilluns 3 de juny
Visions de la ciència: Immunoteràpia i
vacunació. Amb Pere Joan Cardona, metge i director de la Unitat de Tuberculosi
Experimental de l’Institut Germans Trias
i Pujol.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 19 h

Dimarts 4 de juny
Xerrada: Prevenció d’accidents infantils i
primers auxilis (Activitat gratuïta). A càrrec de CAP Vallcarca-Sant Gervasi.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les
17.30 h
Dimecres 5 de juny
Contes a la mà amb Susagna Navó. De 2 a
4 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 22),
a les 17.30 h
La Taverna del CAT: Enric d’Armengol i
Quim Mas.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h
MediterraneanClashParty: Soﬁane Saidi
& Mazalda + Yacine.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21 h
Dijous 6 de juny
Costura al carrer. Taller obert de Granny
Square.

Plaça Laguna Lanao, a les 17.30 h
Tallers de descoberta: Màscares africanes. De 7 a 13 anys. A càrrec de Patrícia
Boﬁll i Heinrich Kullmann.
Biblioteca Antonieta Cot i Miralpeix (Pg
Vall d’Hebron, 65-69), a les 18 h
T’interessa: Canvis vitals, tot el que cal
saber per gaudir d’un estiu amb salut.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’olla, 104), a les 19 h
Divendres 7 de juny
Titelles: La Filomena va al riu. Cia.
Pengim-Penjam. Edat 6 mesos a 3 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 11 h
Cuenta Tangos. Amb Lucila Laske, Raúl
Mamone i Guillermo Alcaniz.
La casa dels contes (Ramon y Cajal, 35), a
les 21.30 h

Entitats

Divendres 31 de maig
El Grup de Cultura organitza Va de
Bruixeria, amb Asun Arruebo i debat
obert.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dijous 6 de juny
Presentació de l’exposició Del terra a
la paret, amb l’artista Laura Herraiz
Bianchi.
La Violeta (Maspons, 6), a les 18.30 h

Dissabte 1 de juny
Festa Tercer Aniversari de l’Ateneu
Llibertari. Amb el Grup de Memòria
Històrica i la participació de Ka la Trava,
el Banc Expropiat i Los Bio-Lentos.
Jardinets de Gràcia a les 10.30 h inici de
la ruta llibertària de Gràcia (1900-19319)
i a les 12.30 h vermut musical a l’Ateneu

Fins el 30 de juny
Exposició: IX Mostra Fotogràﬁca Roger
Lloses i Huguet. Selecció de fotograﬁes realitzades pels socis i sòcies del Club
Excursionista de Gràcia durant les sortides i viatges de les diferents seccions de
l’entitat i presentades a la mostra d’enguany que ha arribat ja a la 9a edició.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104)

Concert Coral - Veus de Tardor,
Bellacompanyia i Cardener.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 19 h

Amb el suport de
Diumenge 2 de juny
Concert: De Berlín al Paral·lel. Coral
Baluern.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

14 L’Independent de Gràcia
31 de maig de 2019

Breus

Joan Miquel
Oliver presenta
‘Elektra’ a
l’Alfa Bar

Joan Miquel Oliver, exlíder
de la banda Antònia
Font, presentarà a l’Alfa
Bar divendres 28 de juny
Elektra, tancant així la
trilogia formada amb
Pegasus (2015) i Atlantis
(2017). El cantautor i
guitarrista mallorquí
homenatja en el seu
cinquè disc en solitari a
les dones que lluiten i es
rebel·len per aconseguir
els seus propòsits. Així,
l’artista desgranarà al local
gracienc del carrer Gran
un àlbum ple de cançons
protagonitzades per dones
valentes que no reculen
davant el masclisme o
temes instrospectius amb
personatges solitaris.
A l’igual que els dos
anteriors, la portada és del
pintor Albert Pinya.

El documental ‘Lo
que dirán’, sorgit
de la UAB, als
cinemes Girona
La pel·lícula Lo que
dirán, fruit del Máster
en Teoria i Pràctica del
Documental Creatiu de la
UAB i guardonada amb
nombrosos premis, es
podrà veure als Girona
el proper dimecres 12 de
juny (20h). El ﬁlm explica
la història d’una amistat
entre l’Aisha i l’Ahlam,
dues noies adolescents,
immigrants i musulmanes
que viuen a Barcelona.

Cultura
El MUHBA reivindica
el Park Güell i la Casa
del Guarda com a peces
que expliquen la ciutat
Concerts d’estiu dedicats a la rumba, cinema a la fresca, la
publicació d’un llibre de la història del parc amb material
inèdit o una ﬁra alimentària, novetats dels propers mesos

Silvia Manzanera

N

o s’entén Barcelona
sense el Park Güell.
Joan Roca, director del
Museu d’Història de la
ciutat, considera que
s’ha fet molta feina per explicar
l’obra de Gaudí des del punt de vista patrimonial però el valor social,
històric i urbanístic de l’espai ha
quedat acaparat per l’artístic. Per
això, des de fa prop d’una dècada
el MUBHA va començar “a picar
pedra” per canviar aquesta visió.
Una línia que se sostén en tres eixos: la recerca i la revisió del Park
Güell, la innovació en la manera de
mostrar-ho a la ciutadania amb la
museograﬁa i amb la proposta de
diàlegs amb col·laboració de les entitats de Gràcia i de la ciutat.
En aquesta línia d’aportar coneixements des dels museus, el
MUHBA va impulsar fa quatre
anys els cicles musicals a l’estiu,
i que enguany està enfocat en la
rumba. Al juliol s’estrenarà l’activitat Nits de cinema a la fresca,
amb quatre sessions amb films
que no només mostren la ciutat
en èpoques concretes sinó que
com els films han caracteritzat,
modiﬁcat i contribuït a convertir
la ciutat en la metròpoli que avui
es coneix. Les noves propostes in-

Turistes davant la Casal del Guarda, al carrer Olot, aquest dijous. Foto: A. Vilardaga

600 visites la Nit dels Museus. La
Casa del Guarda va rebre durant
la jornada de portes obertes el
passat 18 de maig un total de
600 visites. El temps mig de cada
visita és de 16 minuts i, a causa
de les dimensions de l’espai,
es controla i limita l’accés i el
nombre de persones que hi entren.

clouen també una ﬁra per descobrir com eren els hàbits alimentaris de principis de segle, aquells
que es van produir amb el modernisme. “No es disfressarà ningú,
serà una oportunitat per donar a
conèixer quins canvis es van donar
a la societat d’aquella època i com
van interferir en la manera d’alimentar-se de la població”, assegura
Roca. També l’aigua va ser un motor de la indústria al segle XIX i va
esdevenir punt de trobada i esbarjo al voltant de les fonts naturals
de la ciutat. Així, la Font de Sant
Salvador serà la protagonista de la
xerrada programada pel 3 de juliol a càrrec de Josep Maria Contel i
Manel Guàrdia, del Taller d’Història. El museu també ultima un llibre sobre la història del Park Güell
des d’un punt de vista urbanístic,
amb imatges i plànols inèdits en
un treball de recerca que veurà la
llum a la tardor.
“Hem de reivindicar la paraula museu, perquè és del poble, i
obrir-ne les portes a tots els ciutadans”, aﬁrma Roca, “i per això els
consells de cultura del districte ara
els fem a la Casa del Guarda”. El director del MUHBA reconeix que el
museu “s’ha quedat petit i necessitaria que s’ampliés”, però no amb
obres sinó “buscant i creant altres
espais pel parc”.

•

el repor

La Coral Sinera
celebra 50 anys
amb un concert
a la Salle
La Coral Sinera, coral jove
dels Lluïsos, celebrarà el
seu 50è aniversari el dia
1 de juny a les 18h a La
Salle Gràcia. És la primera
coral jove de Catalunya
i actualment la cantera
de la Coral Cantiga. Farà
un repertori del música
dels balcans i Israelí i
una segona part amb ex
directors i ex cantaries.

Joan Roca: “No som
gestors, cuinem mirades”
S. M.

O

dia la paraula gestió. I ho
diu en diferents moments
durant la conversa. Ve carregat de documentació però la
paperassa no li cal quan deixa
clar què pensa sobre el paper
dels espais culturals de la ciutat:
“Un museu de ciutat no ha d’acumular exposicions sinó que té el
compromís de dir alguna cosa”.

Joan Roca, director del MUHBA,
no es cansa de repetir que coneixement i cultura van units.
Igual que Park Güell, Gràcia i
Barcelona: “La nostra ambició és
construir una mirada on s’hi articuli el parc, Gràcia i la ciutat”.
Els museus no gestionen sinó
que cuinen mirades, i la del Park
Güell és la mirada de principis
de segle. I segueix: “Hem de trencar la dicotomia museu - ciutadà.
Hem de pensar com traslladem

Roca a la Casa del Guarda. Foto: SM

el coneixement a tothom, siguin
graciencs, barcelonins o turistes”.
Reconeix que la pressió turística torna a ser forta però centra

el seu debat en fer arribar un
missatge clar, que és el mateix
que ell interpreta quan mira cap
a la balconada de la plaça de la
Natura des de la porta d’entrada
del parc, al carrer Olot. “Això és
la voluntat expressa d’una capitalitat”. Cert que primer aquesta
visibilitat es reclamava des de les
elits, però ﬁnalment ha acabat,
segons Roca, en un espai públic
verd únic al món. “Algunes veus
han dit que Güell i Gaudí van fracassar perquè no van aconseguir
el seu objectiu, però a mi no em
sembla cap fracàs això que tenim davant i que és de tothom”,
clou el màxim responsable del
MUHBA.

•

Cultura
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tragantDansa impulsa
Natures, festival dedicat
a l’art en l’entorn rural
La trobada, que pretén repensar les expressions artístiques
des de la natura, tindrà lloc del 7 al 8 de juny a tragantCamp,
una de les seus del centre gracienc ubicada a la Noguera

S.M.

E

l centre gracienc tragantDansa presenta la primera
edició del festival Natures,
dedicat a les propostes artístiques que dialoguen
amb el paisatge rural i la Natura.
La trobada tindrà lloc els dies 7, 8
i 9 de juny a tragantCamp, una de
les seus del projecte, ubicada a la
població de l’Alzina de l’Aguda, a la
Noguera (Lleida). Aquest nou espai oferirà un programa d’activitats dirigit a tots els públics, combinant tallers i una xerrada sobre
dansa i Land Art, així com una
mostra oberta en format de passejada on es presentran diferents
propostes artístiques vinculades a
l’entorn rural. Fent un recorregut
pels voltants intervinguts de trangantCamp, vuit artistes i col·lectius
provinents de la dansa i les arts
plàstiques desenvoluparan treballs de Land Art i de Land Dance.
El projecte sorgeix de la necessitat d’aprofundir en la relació de
l’ésser humà amb l’entorn natural
i prendre consciència de la relació
de les persones amb aquest espai.
La trobada arrencarà divendres
7 de juny amb el taller de dansa
Dispostiu Labranza, a càrrec del
Col·lectiu Lamajara Danza (Daniel
Rosado i Reinaldo Ribeiro). Durant
tres dies, al taller es treballarà el
paisatge del camp portat a la geograﬁa del cos. A partir de semblances entra la ﬁgura del camperol i
de l’artista, així com de les experiències en el cultiu de la terra, al
camp, com a col·lectiu, els participants desenvoluparan accions que
evoquin camp i natura.
La jornada forta del festival es

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Rocketman. 16.10, 19.05, 22.
• Como pez fuera del agua. Dv,
dl, dm, dc, dj, 16, 22.25. Ds, dg,
22.25.
• Mia y el león blanco. Dv, dl, dm,
dc, dj, 18.05. Ds, dg, 16, 18.05.
• Dolor y Gloria. 20.05.
• Pokémon. 15.50, 18.05.
• La viuda. 16, 20.15.
• Green Book. 22.10.
• Vengadores: Endgame. 17, 21.
• John Wick. 16.05, 19.05, 22.05.
• Aladdin. 16, 19, 22. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, 18.05, 21.
• La corresponsal. 16.15, 19.10,
22.05.
• El bailarín. 22.10.
• La espía roja. Dv, dl, dm, dc, dj,

crítica
d’art

Guilhem Senges, el so com
a paradigma creatiu
Ramon Casalé Soler

H

aig de reconèixer que m’ha sorprès la nova proposta de la galeria Werner Thöni Artspace (carrer
Legalitat, 49), sobretot perquè es tracta d’un espai de dimensions reduïdes, muntant una instal·lació
que pràcticament ocupa tota la sala, el que requereix
un grau d’atreviment força important. La peça l’ha creat l’escultor i fotògraf francès Guilhem Senges (1973),
que viu i treballa a Barcelona. Va estudiar arquitectura a Toulouse, Montreal i Paris. Ha exposat a diverses
galeries i centres d’art arreu del món. Recentment a
Barcelona ja vàrem tenir ocasió de contemplar una altra instal·lació a l’Espai Espronceda, on mostrava una
furgo-càmera i so. De fet, es tractava de la seva furgoneta a mode de cambra fosca.
Senges és un artista que experimenta amb les connexions entre l’escultura i la fotograﬁa, però encara
va més enllà, ja que també el camp de la instal·lació es
fonamental en el seu treball, al que incorpora el so i el
moviment. Per tant, el conjunt de tots els procediments
tècnics que empra conﬁguren una obra plenament tridimensional, on s’aproxima tant a l’art povera, per l’ús que fa dels
materials de desfet, com
també al nouveau realisme de Jean Tinguely,
amb els seus artefactes impossibles, del que
vam poder veure fa uns
quants anys algunes de
les seves creacions al
MACBA. Senges sol utilitzar la fotograﬁa analògica, principalment, i també diversos tipus de càmeres estonopeiques de diferents formats, així com grans càmeres fosques. Es tracta d’un
tipus de càmeres fotogràﬁques sense lent, o sigui, no es
fa servir cap sistema òptic.
L’obra que s’exhibeix a Werner Thoni Artspace es titula Inventori sonoro IV (2018) i forma part d’un projecte que va començar quatre anys abans. La installació consta d’un cos central dins d’una caixa de metall
transparent de mes de dos metres d’alçada i d’amplada,
així com dues grans fotograﬁes situades en cadascuna de les parets que acompanyen a la peça central i que
representen els inicis del projecte. Van ser fetes davant
del públic, en dimensions reals i es van crear dins d’una
furgoneta/cambra fosca. L’espectador veu tot un conjunt d’altaveus antics formant dos cercles i a la part del
mig està situat un disc amb l’agulla que va girant mentre se sent el so. Des del carrer es pot veure la installació i si hom s’aproxima a la porta d’entrada, un sensor posa en moviment la màquina, i per tant el so, fet
aquest que produeix una certa sorpresa a l’espectador
que, d’alguna manera, és el propòsit de l’artista: sorprendre al públic, fent-lo també partícip de l’obra.

Experimenta
amb les
connexions
entre escultura
i fotograﬁa

Imatge promocional del festival de tragantDansa. Foto: Ana Izquierdo

La jornada forta
de la trobada serà
diumenge 9, on
s’espera aplegar
tot tipus de públic
celebrarà el diumenge 9 de juny,
on s’espera aplegar tot tipus de
públic, des de participants dels
tallers, artistes residents i espectadors, per compartir el dia i gaudir de més propostes. La primera d’elles serà una xerrada i taller
sobre Land Art, a càrrec de Lluís
Sabadell, artista especialitzat en
Art i Ecologia. Els participants
15.55, 20. Ds, dg, 20.
• Dilili en París. 18. Ds, dg, 16.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Dilili a París. Dv, ds, dg, dl, 16,
18. Dm, 17.
• 10 días sin mamá. 16. Dv, dg, dl,
dm, dc, 18.
• La última lección. Dv, dg, dl, dc,
dj, 16.
• La ceniza es el blanco más
puro. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 17.45,
20.10. Dm, 17.45.
• Escapada. Dv, ds, dc, dj, 22.30.
Dg, dl, 20. Dm, 16.
• La ciudad oculta. Dv, 22. Ds, dl,
dc, 20.
• Song lang. Dv, 20.
• Trazos familiares. Dv, 20.
• Blaze. Dv, ds, dc, 22. Dg, 20.
• Los Reyes. Dj, 19.30.
• Apocalipsis Woodoo. Dj, 22.
• Ernani. Dm, 19.30.
• La ﬁlle du regiment. Ds, 17.

s’aproximaran a aquesta disciplina artística des de la teoria, coneixent els seus principals corrents i
artistes, però també des de la pràctica i crearan les seves pròpies intervencions a partir dels elements
naturals que trobin al lloc.
Natures’19 tancarà l’edició amb
la mostra oberta per l’entorn rural on es presentaran un seguit de
propostes artístiques realitzades
especíﬁcament en el paisatge o localitzacions properes a tragantCamp, utilitzant els materials i els
estímuls de l’entorn.
Natures’19 busca dinamitzar
a través de propostes artístiques
un entorn allunyat dels ritmes de
la ciutat i, a la vegada, re-pensar i
sentir l’Art des de la Natura, escoltar la Natura des de l’Art.

•

• Manon. Ds, 20.
• Muchos hijos, un mono y un
castillo. Dj, 20.
• Wrong Nº2. Dc, 17, 22.30. Dj,
22.30.
• Mantra, sounds into silence.
Dc, 20.
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 ﬁlla d’algú. 16, 18,
22.10. Silvio i els altres. 19.30.
• Sala 3: Silvio i els altres. 18.
Angel Pavlovsky. 16, 20.30,
22.10.
• Sala 4: The rider. 20, 22. Las distancias. 16, 18.
TEXAS NANOS: • Petzi i la mar
salada. Ds, dg, 16.
Verdi. Verdi, 32.
• Ártico. 16.

•

• Rocketman. 11.30, 16, 18, 20.15,
21.10, 22.30.
• Dolor y gloria. 16, 18.10, 20.20.
• Mula. 22.30.
• Un hombre ﬁel. Dv, dl, dm, dc,
dj, 16. Ds, dg, 19.40.
• La última locura de Claire
Darling. Ds, dg, 16.
• Dilili en París. Ds, dg, 11.30,
16, 17.50. Dv, dl, dm, dc, dj, 16,
17.30.
• La espía roja. 17.50.
• Green Book. 19.50, 22.15.
• De la Índia a París en un armario de Ikea. 18.15.
• El bailarín. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, 20.05.
• Roma. 22.30.
• Mia y el león blanco. 11.30. Dv,
dl, dm, dc, dj, 19.20.
• Elisa y Marcela. Dv, dg, dl, dm,
dc, dj, 11.30.
• Aladdín. Dv, dg, dc, dj, 11.30.
• El jardín del artista. Dv, dc, dj,

11.30.
• Klimt&Schiele. Dm, 11.30.
• The Death of don Quixote.
13.15.
• Mi noche con Maud. Dj, 20.15.
Verdi Park. Torrijos, 49
• La viuda. Dv, ds, dg, dl, dc, 16,
18.10, 22.30. Dm, dj, 16, 22.30.
• Elisa y Marcela. 16, 17.50, 22.30.
Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 20.10.
• Aladdín. 18.20, 22.15. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, 20.05. Ds, dg, 16.
• Como pez fuera del agua. 20.45,
22.30. Dv, dl, dm, dc, dj, 16.15.
• Ártico. 20.20.
• La última locura de Claire
Darling. Dv, dl, dm, dc, dj, 16.
• The Death of Don Quixote. Dv,
dl, dm, dc, dj, 17.55.
• Klimt & Schiele. Dm, 18.15,
20.30.
• Mia y el león blanco. 18.25.
• Dumbo. Ds, dg, 16.
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