
El catàleg de patrimoni tanca 
un primer paquet en revisió 
de 5.400 fi nques amb interès
El taller Vallmitjana, els casalots de la Salut, els interiors d’illa i les 
casetes d’Encarnació encapçalen les aportacions més contrastades  

La reunifi cació de 
Zeidun, plat fort 
de l’Error Fest a 
plaça Rovira per 
Festa Major
Playback Maracas, Bad Mongos 
i Gambardella, altres noms d’un 
festival que torna als dos dies P14

Albert Balanzà

Recorrent de dilluns a divendres tots els carrers de 
quatre dels cinc barris del districte (Vila, Camp 
d’en Grassot, la Salut i Vallcarca), mobilitzant qua-
tre equips tècnics per fer el salt endavant en el grau 
de protecció que es concretarà el desembre de 2019, 

recollint les propostes d’entitats i particulars que tam-
bé han presentat documents extensos com, de moment, 
Protegim L’illa o l’Associació de Veïns Park Güell-La Salut-
Sanllehy. Així s’ha tancat aquest dilluns la primera fase de 
dos mesos de treball intens per revisar el catàleg de patri-
moni, l’anomenat Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic Històric (PEPPAH), que pretén ampliar la 
protecció del teixit tradicional de Gràcia i en una segona 
fase revisar el planejament vigent. 

I la primera xifra resultant és impressionant: només en els 
treballs directes de camp, els cinc equips tècnics -tres d’àm-
bit, un de vegetació i un de coordinació- han recomanat que 

en aquesta primera fase es tingui en compte 5.400 fi nques per 
al contrast i el creuament de dades. “El volum fi nal serà gros, 
perquè Gràcia s’ho mereix, i no ens espanta la dimensió, ni 
que entrin 80 propostes més a última hora”, diu l’arquitec-
te Joan Casadevall, coordinador del procés i prescriptor de 
l’Ajuntament en treballs similars que s’han fet a Sant Andreu 
o a Horta. En conversa amb l’Independent, Casadevall posa 
l’exemple de plaça de la Vila: “només veig un bloc que no tin-
gui interès arquitectònic perquè té una construcció recent”. 

Però no n’hi ha prou: la comissió de seguiment del procés 
participatiu per ampliar el catàleg de patrimoni s’ha consti-
tuït aquest dimarts amb la sensació que el temps passa rà-
pid i que la majoria de veïns encara no sap que els treballs 
avancen amb la necessitat que els tècnics necessiten accedir 
a fi nques i interiors d’illa i escoltar vivències i memòria oral 
per tancar un procediment de la manera més contrastada 
possible. Entre les primeres peticions de protecció destaca 
el taller Vallmitjana del carrer Astúries 4, les casetes d’En-
carnació, els casalots de la Salut i els interiors d’illa del nu-
cli històric.  Pàgina 3 L’antic taller Vallmitjana, al carrer Astúries 4. Foto: A. Vilardaga

Municipals 2019

El consell de Gràcia, 
pèndent de renovar la 
meitat dels consellers 
i del pacte a BCN
Només set dels 17 càrrecs 
locals asseguren que es 
presentaran a la reelecció P2

El Parc de la Creueta 
amplia les activitats 
per atenuar l’efecte 
d’un nou estiu 
sense piscina
Tallers infantils, concerts i 
una fi ra de comerç pretenen 
seguir atraient els veïns P4
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2 Política
Breus

BEC, PDeCAT, ERC 
i CUP reposen 
la pancarta 
pels presos 

La junta de portaveus 
preparatòria de l’últim 
ple de tancament, que 
es farà dimecres 12, va 
acordar dimarts per 
majoria de BCN EN 
Comú, PDeCAT, ERC i 
CUP la reposició de la 
pancarta en solidaritat 
amb els presos. PSC s’ha 
abstingut i C’s i PP hi 
han votat en contra. La 
votació s’ha fet, tot i que 
no és habitual en aquest 
òrgan de participació, un 
cop el regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, ha considerat 
que la seva situació en 
funcions feia sobirans els 
grups municipals a l’hora 
de prendre la decisió. La 
pancarta es va reposar 
dimarts mateix.

Llach i Talegón, a 
la nova sessió de 
debat del procés 
constituent
El cantant Lluís Llach 
i la periodista Beatriz 
Talegón són els dos noms 
propis d’una nova sessió 
del procés constituent 
a Gràcia, aquest cop 
organitzada pels CDR i 
Lletres per la República. 
L’acte es farà el 15 de 
juny a Ingràcia del carrer 
Jesús 3-5 a partir de les 
18 hores.

El consell de Gràcia, 
pendent de renovar la 
meitat dels consellers 
i del pacte a Barcelona 
Només set dels 17 consellers asseguren que es presentaran 
a les primàries locals que es faran a partir del 15 de juny

Albert Balanzà

Amb el tauler de les nego-
ciacions per formar go-
vern a l’Ajuntament en-
cara empantanegat, els 
principals partits impli-

cats, BCN En Comú i ERC, han ce-
lebrat aquesta setmana -dimecres 
en el cas dels republicans- o cele-
braran al principi de la que ve -di-
marts, els comuns- sengles assem-
blees que han servit per constatar 
que el desllorigador queda lluny 
dels àmbits locals i que la decisió 
arribarà a l’últim moment. Encara 
queda més lluny, doncs, la renova-
ció del consell de districte, del qual 
encara no es pot determinar qui 
serà el nou regidor. 

Però els grups municipals sí 
que han començat a elucubrar 
internament el reposicionament 
numèric que s’ha derivat del per-
centatge aconseguit en les elecci-
ons del 26 de maig, amb la para-
doxa que l’únic partit que havia 
triat els seus consellers de mane-
ra ofi cial, la CUP, ha fet la feina 
en va perquè no han aconseguit 
representació.

BCN En Comú, primera força i 
guanyadora per 40 vots al distric-
te, repetirà els cinc consellers del 
mandat 2015-2019 i, tal com van 
apuntar abans de la campanya, 
ja hi ha tres consellers que s’han 
mostrat disposats a presentar can-
didatura en el procés de primàri-

es locals a partir del 15 de juny. 
Es tracta de l’actual portaveu, 
Robert Soro, i les consellers Judith 
Calàbria i Àngels Tomàs.

ERC sí que augura un procés 
més complex: en primer lloc pel 
canvi que suposaria passar a ser 
força de govern, en segon lloc pel 
pas de dos a cinc consellers i en 
tercer lloc perquè ningú no asse-
gura que repeteixen Alba Metge i 
Núria Pi. “Estem muntant un puz-
le i res no està tancat”, apunten 
fonts dels republicans.

Junts x Cat, que ha passat de 
cinc a tres consellers, té força 
aclarida la continuïtat de Sílvia 
Manzano i Sílvia Mayor i haurà de 
decidir també en primàries “des-
prés de Sant Joan”, segons indi-
quen fonts dels sobiranistes, qui 
serà el tercer representant. 

En situació paral·lela, els dos 
altres grups municipals que fal-
ten, el PSC i Valls-C’s, augmenta-
ran d’un a dos consellers i els seus 
actuals representants, Alberto 
Lacasta i Jordi Bea, respectiva-
ment, preveuen repetir. “No hi 
ha una única proposta per al se-
gon nom”, apunta Lacasta. “Tinc 
força possibilitats de repetir però 
formem part d’una candidatura 
transversal i encara trigarem uns 
dies a saber-ho”, diu en la mateixa 
línia Bea. El que és pràcticament 
segur és que el segon de Valls-C’s 
no serà Jordi Daura, l’exconseller 
d’Unió que va estar mig mandat en 
el grup Demòcrata. •

La sala de plens, aquí en una imatge recent, farà l’última sessió dimecres. Foto: A. V.

A. B.
 

Dotze anys i mig de condemna 
després de ser condemnada 
a 17 anys de presó per la seva 

activitat com a membre d’ETA a 
França, l’activista i veïna de Gràcia 
Marina Bernardó va rebre aquest 
dimarts un homenatge de benvin-
guda a la plaça del Raspall per part 
dels moviments socials afi ns a l’es-

querra independentista i als col-
lectius antirepressius que en tot 
aquest temps li han donat suport. 
Bernardó, que va fugir a França 
quan el 2001 es va dictar una or-
dre de recerca i captura per la seva 
presumpta relació amb el coman-
do Barcelona, va quedar en lliber-
tat provisional dilluns al vespre a 
l’espera d’un nou judici en el qual 
haurà d’afrontar el càrrec de col-
laboració amb banda armada.

Bernardó, en tot cas, va trepitjar 
dimarts els carrers d’on havia estat 
absent en els últims anys, malgrat 
que col·lectius com Rescat o els seus 
pares han seguit reivindicant el seu 
nom i la seva llibertat en actes i 
campanyes. Al crit de Preses al car-
rer, amnistia i llibertat, Bernardó 
va entrar al Raspall des de Tordera 
en un passadís de banderes inter-
nacionalistes i independentistes. 
Davant d’unes 200 persones, l’acti-

Brindis per l’expresa d’ETA 
Marina Bernardó a Raspall 
L’activista despenja la foto a La Barraqueta tot i un judici pendent

Marina Bernardó, entrant a la plaça del Raspall envoltada de banderes . Foto: A.B.

vista va tenir un primer record “per 
als presos que s’han quedat a dins 
i amb els qui he compartit aquests 
anys” i, recordant l’altra presa cata-
lana que es troba en una situació si-

milar, Lola López Resina, va empla-
çar tothom a “seguir mobilitzats”. 
L’acte es va tancar amb un brindis 
amb cava i Bernardó despenjant la 
seva foto de La Barraqueta. •

La representacio dels partits a Gràcia

BCN
en Comú

[ 5 ]
Total
[ 17 ]

Majoria absoluta 
[ 9 ]

ERC
[ 5 ] JxC

[ 3 ]
PSC
[ 2 ]

Valls-C’s
[ 2 ]
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Exemple 1. Taller d’orfebreria 
Vallmitjana. Data del 1860 i és el 
darrer i més antic espai industrial 
conservat al carrer Astúries, testi-
moni del passat de la indústria ar-
tesana de Gràcia, com l’orfebreria 

Pallé o l’empresa de vitralls Bonet. El pare Frederic i el fi ll 
Juli van establir contacte amb Llimona, Gargallo, Nonell, 
Pichot, Gual. Conserva una escala de fusta de 1900, una 
premsa i motllos. Ara és propietat de la família Pichot. 
L’MPGM aprovat inicialment preveu l’enderroc.

Exemple 2. Interior d’illa Astúries.
L’interior d’illa que hi ha en-
tre el carrer de l’Àngel, Astúries, 
Montseny i Travessia Sant Antoni 
forma part de les històriques case-
tes del Terral i que atrau espècies 

ornitològiques de tota mena a l’entorn del gran plataner 
de més de 2 metres de circumferència i una copa de 20 
metres de diàmetre.

Exemple 3. Torre Casalot (1890-
1900). Ubicada a la Rambla 
Mercedes 1-3 i d’aspecte gairebé in-
naccesible, aquesta torratxa té un 
estil molt eclèctic però interessant.
No té protecció individual però 

forma part del conjunt de l’entorn de protecció del Parc 
Güell, amb protecció A.

Exemple 4. Antiga casa de Dolors 
Aleu.
El casalot del carrer Molist, 22-24 /
Antequera 10-28 data de 1870 i té 
un ús residencial en una parcel·la 
de 1.950 metres quadrats.És una 

gran casa amb molt de jardí, antiga casa de la primera 
metgessa que va exercir a l’Estat. El grup de treball de 
Nomenclàtor ha aprovat aquest mandat recordar la fi gu-
ra d’Aleu posant una placa a la façana del casalot.

SocietatSocietat
Patrimoni revisa 
ja 5.400 fi nques 
d’interès per 
ampliar el catàleg 
de protecció
L’equip coordinador fa una crida a la 
col·laboració veïnal per engruixir l’estudi 

Albert Balanzà

E l nou catàleg de patrimo-
ni de Gràcia, amb el qual 
l’Ajuntament preveu im-
pedir l’enderroc de faça-
nes del teixit tradicional 

i protegir els interiors d’illa i fi ns 
i tot l’arbrat simbòlic, tirarà llarg 
en la seva voluntat d’ampliació, 
segons es desprèn del treball de 
camp que en primera fase s’ha 
tancat aquest dilluns contem-
plant l’estudi de 5.400 finques 
de la Vila, Camp d’en Grassot, La 
Salut i Vallcarca.  “El volum fi nal 
serà gros, perquè Gràcia s’ho me-
reix, i no ens espanta la dimensió, 
ni que entrin 80 propostes més a 
última hora”, diu l’arquitecte Joan 
Casadevall, coordinador del pro-
cés i prescriptor de l’Ajuntament 
en treballs similars que s’han fet a 
Sant Andreu o a Horta. La primera 
diagnosi es presentarà en una pri-
mera sessió oberta el 2 de juliol al 
CAT (data provisional).

El treball de camp dels cinc 
equips tècnics -tres d’àmbit terri-
torial, un de vegetació i un de co-
ordinació- s’ha complementat en 
aquests dos primers mesos amb 
l’arribada dels primers informes 
de la vuitantena d’entitats cri-
dades a participar i sobretot de 
l’esforç documental que han fet 
col·lectius com Protegim L’Illa i 
l’Associació de Veïns Park Güell-
La Salut-Sanllehy (quadre).

Les casetes d’Encarnació, origen del moviment, s’inclouran al catàleg. Foto: AV

La casa monumental Pere Jaqués, al carrer Olot. Foto: Cedida

d’adjunts en el qual s’apuntala la 
protecció de l’interior d’illa (i el 
gran plataner) i el manteniment 
de l’històric taller Vallmitjana, 
que hauria d’anar a terra si s’obre, 
com diu el projecte, el carrer de 
l’Àngel fi ns a Astúries. 

L’informe dels veïns de la Salut 
també és exhaustiu, i més exten-
siu, òbviament, amb una diagnosi 
de les fi nques protegides en l’ac-
tualitat (Casa Vilaró, Casa Pere 
Jaqués, Hospital de l’Esperança) i 
la proposta de protecció de 39 ca-
sos més i quatre espais verds, en-
tre els quals destaca des de la clíni-
ca del doctor Seguí o l’antic casalot 
de Dolors Aleu però també grups 
d’habitatges o cases unifamiliars 
que tenen algun detalls ornamen-
tal destacat a la façana.

A la comissió de seguiment 
d’aquest dimarts, amb el Taller 
d’Història, Gràcia On Vas, Pro te-
gim L’Illa i AV Park Güell, l’am-
bient, en tot cas, no era exultant 
malgrat el primer material acu-
mulat. L’àmbit extens, la difi cul-
tat que s’obrin portes perquè els 
veïns desconeixen el projecte i el 
temps que corre són els grans han-
dicaps. I el desembre de 2019 s’aca-
ba la suspensió de llicències que es 
va activar per protegir les casetes 
d’Encarnació, origen del movi-
ment. “Hem de seguir un sistema 
de cadena, fer nous itineraris, in-
corporar la infància i la joventut al 
procés”. El debat és viu.•

Només en el cas de Protegim 
L’Illa, els veïns de l’illa d’Astúri-
es-Àngel-Travessia Sant Antoni i 
Montseny que han aturat el pla de 
reforma on el Districte volia en-
caixar habitatge públic amb so-
lucions dubtoses, s’ha presentat 
un informe de 40 pàgines i 44 més 

Només els veïns 
de la Salut ja han 
detallat 39 fi nques 
i quatre espais 
verds al barri
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El Parc de la Creueta amplia les 
activitats per atenuar l’efecte d’un 
nou estiu d’obres sense piscina
Tallers infantils, concerts de petit format i una fi ra de comerç pretenen mantenir 
el costum dels veïns d’anar al recinte encara que la zona de banys estigui tancada

Albert Balanzà

El Parc de la Creueta del 
Coll accelerarà aquest es-
tiu la reestilització inicia-
da amb el canvi i ampliació 
de l’enllumenat que es va 

fer aquesta primavera amb noves 
obres de manteniment i actuaci-
ons sobre l’espai verd, però sobre-
tot amb una programació d’acti-
vitats infantils i concerts de petit 
format que ajudaran a fer més su-
portable el tancament per segon 
any consecutiu de la piscina. 

Ja el passat febrer el Districte va 
explicar detalladament la comple-
xitat d’una obra, la de la piscina, 
que s’allargarà fi ns al 2020 i que 
obligarà a picar tot el vas, imper-
meabilitzar tota la base i dotar el 

Els treballs a la piscina del parc de la Creuta han començat la primera fase aquesta setmana . Foto: A.V.

dipòsit d’una nova pell que conver-
teixi l’espai més en una piscina que 
en un llac, com fi ns ara. Un cop ad-
judicada l’obra, aquest juny es fa-
ran els treballs més sorollosos i al 
juliol es farà la nova canalització i 
la col·locació dels nous materials.

Precisament serà al juliol quan 
arrencarà una programació d’ac-
tivitats infantils, tallers i concerts 
de blues i jazz (vegeu quadre) “per 
compensar les molèsties i fomen-
tar que la gent segueixi venint a la 
Creueta”, segons fonts municipals. 
El 19 de juliol també se celebrarà 
l’habitual programació de Música 
als Parcs. El pla de dinamització, en 
el qual hi ha intervingut l’associació 
de comerciants Coll Amunt, també 
ha programat una fi ra de comerç 
al parc prevista pel 15 de setembre.

En l’àmbit d’altres obres, al 
marge de la reparació de la pisci-
na i respectant els timings de la 
Festa Major del Coll, en ple des-
plegament (dissabte hi ha concert 
gros al parc amb els Lágrimas de 
Sangre), s’ha començat a fer mi-
llores a la pèrgola i el paquet glo-
bal inclou repavimentar espais 
amb llambordes, arranjar grades 
i murs, corregir camins del perí-
metre interior, substituir la barana 
de la carena de la pedrera i canviar 
bancs o taules de picnic. Sobre l’es-
pai verd es plantaran nous arbres 
i s’instal·laran noves caixes-niu o 
els anomenats hotels d’insectes.•

Sense destorbar 
la Festa Major, 
també s’arranjarà 
el mobiliari i la 
pavimentació

en els anys de lluita més actius. 
“Quan vam proposar seguir l’exem-
ple de l’escola de la Barceloneta que 
va aconseguir el fi nançament per 
part de l’Ajuntament no ens volien 
escoltar”, recorda l’Albert. Així va 
començar una etapa d’actes reivin-
dicatius que, per la seva originali-
tat, van posar en el centre de debat 
no només la necessitat de cons-
trucció del centre sinó la deman-
da d’una escola pública de qualitat 
per al districte. Una de les accions 
amb més ressò van ser les fotogra-
fi es d’una cinquantena d’alumnes 
enganxades al mur del solar on hi 

havia la benzinera i on s’ha edifi cat 
fi nalment el centre, una acció em-
marcada en el projecte internacio-
nal Inside-Out, de l’artista francès 
JR, a partir de les fotografi es fetes 
per Anna Mèlich. Les comparses re-
ivindicatives de carnaval, el map-
ping al solar amb l’artista Mariona 
Umedes o la intervenció a John 
Lennon i Verdi amb teixits grocs 
també són recordats per les famí-
lies de l’Univers. “Tot plegat han 
atorgat una identitat a l’escola que 
ha revertit positivament i ara és un 
dels centres amb més demanda del 
districte”, afegeix Garcia.•

L’Univers 10 anys: de barracons a referència
L’escola celebra la primera dècada amb una exposició que recull els moments rellevants de la seva història

S. M.

L’escola l’Univers va celebrar el 
passat diumenge el desè aniver-
sari d’un centre marcat per les 

mobilitzacions de les famílies per 
aconseguir la construcció de l’equi-
pament que va arrencar amb bar-
racons a la plaça del Poble Romaní. 
Durant la festa es van recordar les 
activitats reivindicatives més des-
tacades d’un procés “que no va ser 
gens fàcil”, com recorda l’Albert 
Garcia, pare de l’escola i membre de 
la comissió de mobilització de l’AFA El centre públic l’Univers, que celebra enguany deu anys d’història. Foto: A.V

J. Gorriz, vencedor 
d’un mòbing: “Van 
afl uixar quan van 
veure els sindicats” 

Com s’explica que a la BCN del 
2019 un cas clar de mòbing aca-
bi amb triomf veïnal?
Els nous propietaris de Baró de 
la Barre 38, on visc, només van 
canviar d’actitud quan em van 
veure organitzat amb el Sindicat 
de Lloger i del Sindicat d’Habi-
tatge de Vallcarca.

Què havia passat abans?
Van comprar el bloc i volien ex-
pulsar tots els veïns. A alguns 
els van pagar 1.500 i 2.000 euros. 
Em vaig quedar sol. L’hivern va 
ser un infern, amb talls de sub-
ministraments continus. Jo tre-
ballo a casa, a més.

Amb els sindicats van afl uixar.
Sí. Van arreglar zones comunes 
quan ja teníem una denúncia 
per assetjament oberta a l’Ajun-
tament, però l’inspector va venir 
quan ja tot estava arreglat.

Com es va reconduir la situació?
M’oferien rebaixar el lloguer al 
50% si acceptava rebre visites 
de possibles compradors del pis. 
M’hi vaig negar.  També m’ofe-
rien un contracte de tres anys 
a 800 euros. Jo, que en pagava 
705, no entenia l’apujada. Volia 
una compensació.

Al fi nal fi ns i tot rebaixa.
Van acceptar la compensació i 
la nova llei concreta que els con-
tractes d’una empresa propietà-
ria han de tenir un mínim de set 
anys. I van rebaixar a 675 euros.

Del tot tranquil?
Bé. El nou contracte entra en vi-
gor l’1 de juliol i especifi ca que 
he de deixar entrar a veure pos-
sibles compradors si avisen amb 
quatre dies d’antelació. Ja els he 
dit que abans de l’1 de juliol, res. 

A.B.

5 de juliol
19.00h Taller d’aquarel·la i taller 
de mandales

21.00h Concert amb Gosto BCN

12 de juliol
19.00h Taller d’atrapasomnis i 
taller d’animals reciclats

21.00h Concert amb Trio Blue

19 de juliol
19.00h Taller de ventalls d’estiu i 
taller de xapes

21.00h Concert Música als Parcs 
amb Tro (jazz)

26 de juliol
19.00h Racó de jocs
21.00 h Concert amb The Jas’s 
Band

15 de setembre
10.00h Fira de Comerç al parc

els actes 
a la 

Creueta
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A.B.

A leix Salvans (Barcelona, 
1988) va publicar el 2018 
Gestió del caos (Angle), 
una minienciclopèdia de 
la contracultura i dels 

móns que entre 1973 i 1992 van in-
tentar canviar el país des de l’un-
derground. Gràcia és un dels esce-
naris principals.

Ens hem trobat a la porta d’un es-
pai que abans havia estat una sala 
de concerts clau de la contracultu-
ra i ara és una immobiliària. Què 
en queda del que retrates al llibre?
Queda molta gent que formava 
part d’aquells col·lectius que se se-
gueix reunint i queda el Primavera 
o el Sónar, que són hereus de gent 
d’aquella època. L’underground 
sempre tindrà algun raconet.

Tu no ets coetani d’aquella histò-
ria. Quin procés has seguit?
Vaig reconstruir des del fi nal cap 
al principi a partir d’uns quants 
punts: el LEM, els de La Roca...

Per la vida dura que van portar, la 
majoria de l’underground han ar-
ribat a avis. Et sorprèn?
Continuen actius. Casasses fa el 
que vol, encara que ara ja tingui 
un reconeixement. Xavi Theros fa 
les seves coses. S’ho prenen amb 
més calma. Ells van intentar can-
viar el món, i ara ens diuen que ens 
espavilem amb el que hi ha. 

Hi ha progres que diuen que aque-
lla Barcelona sí que era cosmopo-
lita. Què en penses?
Nubla diu davant d’això que qui 
als 70 i 80 li va anar bé és que era 
un pijo perquè la resta van prin-
gar (sense llum, vivint molts en un 
pis) encara que feien el que volien.

Retrates la lluita Ajoblanco versus 
Star o versus Viejo Topo. 
Hi ha molts xocs generacionals al 
llibre, i després tots han acabat a 
llocs molt diferents. A molts, com 
per exemple Pepe Ribas o Vidal 
Folch, els seus anys rebels se’ls van 
acabar i van acabar fent el que vo-
lien els seus pares. 

Ajoblanco ha tornat, fins i tot a 
Gràcia a un local que ha durat poc.
No li ha sortit perquè el seu sector 
ja està per altres coses.

Hi ha un cert debat sobre el fons 
cultural. Què se n’ha de fer del 
fons contracultural?
Aquests fons hauria de ser acces-
sible per a tothom, de la matei-
xa manera que a la Biblioteca de 
Catalunya tens tots els Star. Forma 
part del patrimoni del país.

No és contradictori que la contra-
cultura estigui en un ‘museu’?
Té el seu encant que costi de tro-
bar però que tot acabi en mans pri-
vades també és una llàstima.

Gràcia surt molt al llibre. Has fet 
un retrat de què ha passat amb els 
escenaris que reculls?

Havia pensat incloure un mapa 
desplegable a mode de ruta. D’allò 
en queda molt poca cosa: l’Orquí-
dea és una immobiliària, l’edifi ci 
de la primera okupació va ser en-
derrocat... Queda el pis de Progrés 
on hi han viscut l’Enric Casasses, 
en Martí Sales, la Blanca Llum 
Vidal... El Resolís continua obert...

El balanç és...
Complicat. Aquests artistes vivien 
aquí o al Gòtic perquè s’ho podien 
permetre. Ara no. El barri està ul-
tragentrifi cat. A la bodega Marín 
costa entrar-hi de guiris que hi ha.

Del món punk versus nazis hi 
ha rebrots: l’assassinat de Festa 
Major 2004, es tanca la llibreria 
Europa...
Els nazis tenen 50 anys pero con-
tinuen sent nazis. Tinc noms que 
treure’ls signifi ca riscos. 

Aquesta tardor farà 35 anys de 
la primera okupació de l’Estat a 
Gràcia. Se t’acut com celebrar-ho?
Podem celebrar que la immensa 
majoria d’okupacions posteriors 
han durat més que aquella. I hi ha 
un cert suport social a donar ús a 
locals abandonats.• 

Aleix Salvans: “A Gràcia 
sempre hi haurà un racó 
per a  l’underground”
El periodista, autor de ‘Gestió del caos’, alerta de la gentrifi cació en el 
balanç de llocs perduts com L’Orquídea o supervivents com el LEM

Salvans, a la porta del que havia estat L’Orquídea, a Bruniquer 40. Foto: A.B.La Travessera de Dalt torna a tenir un carril bus 
multiús que alhora permet de dia la càrrega i des-
càrrega durant 30 minuts i de tarda-nit l’estacio-

nament veïnal, després de la polèmica que va suscitar 
ara fa quinze dies la modifi cació del senyal electrònic 
que va anul·lar aquesta activitat de distribució comer-
cial -en una zona amb molt poques places específi -
ques. El canvi de senyal va anar seguit de sancions 
per part de la Guàrdia Urbana, però la comissaria de 

Gràcia va vincular di-
lluns aquestes actua-
cions administratives 
amb el compliment es-
tricte del senyal, i no 
amb un afany recap-
tatori per part del cos. 
“S’hauria de permetre 
en un horari marcat”, 
apuntaven fonts polici-
als de responsabilitat lo-
cal a l’Independent. 

Gairebé dit i fet, tot 
i els dubtes expressats 

des de l’Ajuntament a consultes d’aquest setmanari 
sobre el posicionament policial, Mobilitat va execu-
tar dimecres el canvi del senyal electrònic especifi cant 
el retorn a la situació d’autorització que es mantenia 
fi ns ara, amb la concreció de la permissivitat per a la 
càrrega i descàrrega com a excepció de la prohibició 
d’estacionament de dilluns a dissabte des de les deu 
del matí fi ns a les tres de la tarda.•

Mobilitat rectifi ca 
i permet de nou 
la descàrrega a 
Travessera de Dalt 
La Guàrdia Urbana precisa que 
va sancionar pel canvi de senyal

El senyal electrònic, corregit aquesta setmana. Foto: Cedida

“S’hauria de 
permetre”, va 
indicar un cap 
del cos dilluns; 
dimecres es 
va canviar
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Reportatge

El Pilar, un hospital pròxim 
amb la missió d’oferir una 
atenció integral al pacient

drats, 163 habitacions, àrea 
d’urgències d’adults i pedi-
àtriques 24 hores i disposa 
d’un ampli ventall d’especi-
alitats mèdic-quirúrgiques 
entre les quals destaquen la 
Traumatologia, la Pediatria, 
la Cardiologia o la Urologia 
entre altres. Recentment, 
en el marc de l’objectiu del 
centre d’oferir una aten-
ció integral als seus paci-
ents, l’hospital ha incorpo-
rat un servei de Neurologia i 
Neurocirurgia. A més, l’hos-
pital és ben conegut a Bar-
celona per l’àmplia experièn-
cia dels seus professionals en 
l’àrea matern-infantil.

Un hospital 
per a les famílies
L’hospital atén més de 30.000 
urgències a l’any en un espai 
renovat, dissenyat estratègi-
cament per a oferir un ser-
vei més àgil, especialitzat i 
efi caç. En la seva aposta per 
convertir-se en un hospital 
per a les famílies, pròxim i de 
confi ança, des de fa tres anys 
el centre disposa també amb 
un servei d’urgències pedi-
àtriques obert cada dia de 
l’any. I el nombre d’urgències 
pediàtriques ateses contínua 
creixent any rere any. Sense 
anar més lluny durant el 2018 
el servei d’urgències va tripli-
car el nombre de nens atesos 
respecte a l’any anterior.

El Servei de Pediatria 
compta també amb un ser-
vei de consultes externes en 
les quals pediatres i personal 
d’infermeria especialitzat 
acompanyen al pacient pedi-
àtric des del seu naixement 
fi ns a l’adolescència tant en 
el seguiment del seu desen-
volupament i creixement 
com per a atendre qualsevol 
de les patologies mèdiques i 
quirúrgiques més freqüents.

El Servei de Traumatologia 
i Cirurgia ortopèdica és un 
altre dels puntals de l’activi-
tat assistencial. Amb més de 
16.000 consultes i 1.800 in-

Situat en ple carrer Bal-
mes, l’edifi ci de l’Hospi-
tal El Pilar és una silu-

eta totalment recognoscible 
pels veïns que acudeixen 
des de fa anys a cuidar la se-
va salut en el centre. Es trac-
ta d’un dels centres mèdics 
més emblemàtics de la sa-
nitat privada de Barcelona. 
L’Hospital El Pilar del grup 
Quironsalud compta amb 
una llarga història que co-
mença l’any 1893 quan es 
va crear com una institu-
ció de la Congregació de les 
Germanes de la Caritat de 
Santa Ana per a donar assis-
tència a mariners i persones 
sense recursos de la ciutat.

L’Hospital ha iniciat un 
pro cés de renovació i moder-
nització amb la introducció 
continua de millores amb 
l’objectiu de garantir el seu 
compromís d’oferir uns ser-
veis mèdics-quirúrgics d’alta 
qualitat i consolidar-se com 
un dels referents sanitaris de 
la ciutat. La tradicional mis-
sió de l’Hospital El Pilar és 
aconseguir una atenció inte-
gral al pacient, des del punt 
de vista humà i assistencial, 
tancant així el cercle de mi-
llora contínua.

La clínica és un centre 
d’ex cel·lència, orientat al pa-
cient, amb gran projecció en 
la seva comunitat i format 
per un conjunt de professi-
onals que estan comprome-
sos amb aquests principis. 
Els valors que conformen 
el nostre senyal d’identitat 
són: la qualitat, l’atenció in-
dividualitzada i l’excel·lència 
sanitària. Tot això unit a l’al-
ta qualifi cació del seu equip 
facultatiu, que compta amb 
moderns mitjans tècnics al 
servei del pacient. La situ-
ació del centre al nucli de 
Barcelona, ben comunicat 
per transport públic, conver-
teix a l’hospital en un centre 
sanitari de fàcil accés

El centre hospitalari té 
més de 21.000 metres qua-

tervencions realitzades du-
rant el 2018, el servei s’es-
tructura en diverses unitats 
segons les diferents especi-
alitats traumatològiques i 
també amb una unitat molt 
consolidada d’atenció a acci-
dents de trànsit.

Promoció de la docència 
i la recerca mèdica
Quirónsalud és el grup hos-
pitalari líder a Espanya i, 
juntament amb la seva ma-
triu Fresenius-Helios, també 
a Europa. Compta amb més 

de 40.000 professionals en 
més de 125 centres sanita-
ris, entre els quals es troben 
47 hospitals que ofereixen a 
prop 7.000 llits hospitalaris. 
Disposa de la tecnologia més 
avançada i d’un gran equip 
de professionals altament 
especialitzats i de prestigi 
internacional.

Així mateix, el seu servei 
assistencial està organitzat 
en unitats i xarxes transver-
sals que permeten optimit-
zar l’experiència acumulada 
en els diferents centres i la 

translació clínica de les se-
ves recerques. Actualment, 
Quirónsalud està desenvolu-
pant més de 1.600 projectes 
de recerca en tota Espanya i 
molts dels seus centres rea-
litzen en aquest àmbit una 
labor capdavantera, sent pi-
oners en diferents especia-
litats com a oncologia, car-
diologia, endocrinologia, 
ginecologia i neurologia, en-
tre altres.

Més informació a: https://
www.quironsalud.es/pilar/ca
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L’Europa 19/20 pren 
forma la setmana 
del 112è aniversari
El club anuncia dos fi txatges, cinc renovacions i cinc 
baixes per motius diversos per a la temporada vinent

Albert Vilardaga

E l primer equip de l’Euro-
pa té confi rmats set juga-
dors de cara la tempora-
da 19/20, dues altes i cinc 
renovacions. Aquesta set-

mana s’ha confi rmat la segona in-
corporació la de Kilian Vicente, 
procedent del Martinenc on ha ju-
gat les darreres temporades ocu-
pant el carril dret, ocupant tant 
l’extrem com el lateral. L’altra in-
corporació confi rmada és la d’un 
vell conegut de l’afi ció escapulada, 
Jordi Cano, germà petit del ‘Capi’, 
que es va formar a la base de l’Eu-
ropa i que va arribar a jugar quatre 
partits a Tercera Divisió la tempo-
rada 16/17. El petit Cano ha jugat 
les últimes temporades primer al 
Prat i aquesta última temporada al 
Castelldefels, on ha salvat la cate-
goria i ha marcat nou gols. 

En el capítol de renovacions, el 
club ha aconseguit signar la conti-
nuïtat de peces importants tant a 
la porteria, la defensa, com al mig 
del camp. Marc Priego seguirà de-
fensant la porteria escapulada des-
prés d’una exitosa temporada, el 
‘Capi’ Cano continuarà portant el 
braçalet i sent un dels pals de pa-
ller de la defensa, Castell seguirà 
cobrint el lateral; al mig del camp, 
dues peces imprescindibles aques-
ta temporada en l’esquema de 
Vilajoana vestiran de nou l’esca-
pulada, Prats i Gabi.

En el capítol de baixes, el club ha 
confi rmat que cinc jugadors no se-
guiran al club per motius ben diver-
sos. El club ha comunicat a Aitor i 

Elo que no formaran part del nou 
projecte esportiu, el porter Joan 
Compte ha decidit no renovar mal-
grat l’oferta de renovació que li ha-
via proposat el club i buscarà un 
nou repte, una de les revelacions de 
la temporada, Soto, marxa el curs 
que ve a estudiar a Viena i serà bai-
xa, fi nalment, Èric tampoc seguirà 
després d’acordar-ho amb el club.

A més, aquesta setmana l’Eu-
ropa ha celebrat el 112è aniversari 
amb l’onzena diada del soci a l’Ho-
tel 1882 en un acte on s’ha recone-
gut als socis amb 25, 50 i 75 anys 
d’antiguitat i s’ha homenatjat la 
plantilla de l’ascens a Segona B de 
fa 25 anys.•

L’Aleví de futbol 11 agafa el relleu 
en el torneig al Nou Sardenya. 
L’Europa va aixecar el títol en la 
categoria infantil, i aquest dissabte 
serà el torn per la categoria aleví 
de futbol 11. Els participants seran 
el Badalona, L’Hospitalet, el Sant 
Andreu, el Jàbac, l’Atlètic Sant 
Just, el Granollers, el Manresa i 
l’Europa. El torneig es jugarà de les 
9 del matí fi ns a les 6 de la tarda.

Andreu Sánchez (delegat), David Vilajoana (entrenador) i Àlex Cano (capità) durant el sopar del 112è aniversari. Foto: À. Garreta

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 fi nal
CE Europa 0 - 3 Seagull

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Lliga regular
1. CB Lliçà d’Amunt ...................20-6
3. Lluïsos de Gràcia .................. 18-8
14. Vedruna Gràcia ....................1-25
Semifi nal
Lluïsos de Gràcia 51 - 59 Maristes 
Ademar
Tercer i quart lloc
Lluïsos de Gràcia 49 - 54 Camping 
Bianya Roser

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
Playoff  de permanència - 2n partit

Lluïsos de Gràcia B 66 - 55 La Salle 
Manresa
Playoff  de permanència - 3r partit
08/06 (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
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

Breus

Últims dies per 
inscriure’s a la 
32a marxa Gràcia-
Montserrat

El 13 de juny és la data 
límit per a inscriure’s a la 
marxa Gràcia - Montserrat 
que organitza la UEC 
Gràcia, que enguany arriba 
a la 32a edició, i que se 
celebrarà el 15 i 16 de juny. 
El preu de la inscripció és 
de 25 euros pels federats 
i 35 pels que no ho són. 
D’altra banda, el dia 16 
és l’últim dia per fer el 
pagament i la confi rmació 
de la plaça per aquells 
inscrits a la Matagalls - 
Montserrat que organitza 
el CE de Gràcia dels dies 14 
i 15 de setembre.

El Club Tennis 
La Salut celebra 
dissabte la 
festa del soci
Aquest 8 de juny, el Club 
Tennis La Salut celebra 
la festa dels socis amb 
diferents activitats al 
llarg de tot el dia. Al matí 
hi haurà campionats 
de tennis, pàdel i tennis 
taula. A la tarda hi ha 
previstes activitats 
lúdiques i tallers infantils, 
simuladors de vol, de F1 i 
campionat de videojocs. 
Una mica més tard es farà 
un campionat de jocs de 
taula i l’entrega de premis, 
i a la tarda, sopar amb 
foodtrucks, concert i DJ.



L’Independent de Gràcia
7 de juny de 2019

9Esports

A. V.

La Festa Major del Coll va arrencar a principis de mes 
i durarà fi ns al pròxim diumenge 16 de juny. El pro-
grama de festa inclou activitats de tota mena, com 

ara concerts, menjars populars, gimcanes familiars, el 
correfoc, o també activitats esportives. La primera es va 
celebrar diumenge passat, amb la cursa popular orga-
nitzada pel Club Bàsquet Coll, però fi ns que acabin les 
festes serà el torn de la petanca i el tennis taula. 

El dissabte dia 8 es farà al parc de la Creueta del Coll 
el campionat de petanca a partir de 2/4 de 10 del matí,  
una activitat organitzada pel club de petanca on els par-
ticipants podran gaudir d’un esmorzar gratuït. El di-
mecres 12 de juny, s’organitzarà el campionat de tennis 
taula al Casal de Joves del Coll (Duran i Borrell, 24), que 
començarà a les 6 de la tarda.•

Petanca i tennis 
taula a la Festa 
Major del Coll
Els dies 8 i 12 de juny al parc de 
la Creueta i al Casal de Joves 

Imatge del torneig de petanca en una edició anterior. Foto: Cedida

Pol Esteve, nou tècnic 
del Vedruna Gràcia
Al Safa Claror, Ramon Grau substitueix a Bernat Devant al sènior 
masculí i al CB Coll, Joan Padró dirigirà el sènior de 3a Catalana  

Esteve dirigint un dels partits d’aquesta temporada amb el CB Cornellà. Foto: Cedida

A. V

Després d’una tempora-
da amb complicacions i 
on els resultats no han 
acompanyat, el Vedruna 
Gràcia vol passar pàgi-

na, pensar en l’any vinent, i ha 
començat el projecte amb una 
nova cara a la banqueta, la de Pol 
Esteve. El tècnic, nascut a Gràcia, 
format com a jugador i en els 
seus inicis com a entrenador al 
Safa Claror, ha tingut experièn-
cies a alt nivell com a entrena-
dor ajudant de la Lliga EBA amb 
el Martorell i amb el Cornellà on 
també ha dirigit els seus segons 
equips.

“Amb el club ens vam entendre 
molt bé, i molt ràpid. Afronto el 
repte amb la màxima il·lusió i am-
bició”, explica el tècnic, que aques-
ta setmana ha començat els en-
trenaments. Encara queda algun 
retoc per tancar la plantilla, però 
la gent de la casa seguirà sent una 
part important del projecte, es 
compta amb un parell de retorns 

al club de jugadors talentosos i al-
guna nova incorporació que apor-
tarà talent i anotació.

El Safa Claror i el CB Coll canvi-
en els entrenadors. Als principals 
equips taronges també tindran 
cares noves. El coordinador, César 
Sanmartín, ha decidit prescindir 
de Bernat Devant com a entrena-

dor del sènior masculí, i el seu lloc 
l’ocuparà Ramon Grau. Al sènior 
femení, Dani Perdiguero ha deci-
dit prendre un altre camí després 
d’una gran temporada, però  enca-
ra no se sap el seu relleu. Al CB Coll 
Joan Padró farà el salt del sots25 
al sènior masculí que competeix a 
Tercera Catalana, tal com va anun-
ciar l’InfoGràcia Esports.•
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Editorial

Cap a un pla especial de 
protecció del patrimoni

No se n’ha assabentat gairebé ningú més enllà dels veïns organi-
zats i mobilitzats en una vuitantena d’entitats, dels lectors de 
l’Independent i dels veïns que amablement han accedit a obrir 

a porta freda els cinc equips que han arrencat el treball de camp del 
procés participatiu sobre el patrimoni. Però l’ampliació del catàleg, 
que té com a objectiu evitar l’enderroc de façanes, la transformació 
d’interiors d’illa o fi ns i tot l’eliminació d’arbres centenaris o espais 
verds emblemàtics, ha tancat aquesta setmana una primera fase de 
documentació en la qual -poca broma- s’han inclòs en una primera 
llista 5.400 fi nques que tenen algun interès. Això és, pel cap baix, un 
80% del que aquests equips han visitat.

Aquesta dimensió contrasta amb el baix nivell participatiu que s’ha 
generat a la plataforma Decidim, amb només vuit aportacions, i amb 
l’altíssim nivell de detall de contrast que ja han ostentat els veïns or-
ganitzats de Protegim L’illa sobre el valor del taller Vallmitjana o del 
seu interior d’illa que 
limita amb els carrers 
Astúries, Àngel, Montseny 
i Travessia Sant Antoni i 
que no prou maldecaps 
ha generat al govern mu-
nicipal, que hi pretenia 
construir habitatge públic 
encara que fos fent equi-
libris. També hi ha un alt 
nivell en el document que han lliurat l’Associació de Veïns Park Güell-
La Salut-Sanllehy, amb una proposta de 39 fi nques a protegir quaatre 
espais verds més a preservar.

Falta molta feina a fer encara i una bona campanya comunicativa 
perquè els 120.000 veïns en siguin coneixedors, però ens encaminem 
cap a un nou pla especial de protecció del teixit patrimonial de Gràcia i 
cap a un increment de la categoria de protecció C, i això és una bona no-
tícia per a tots. •

Dimecres el millor programa dels moviments socials de 
Vallcarca de Ràdio Gràcia, Sota El Pont Magazín, va fer un any 
i van tenir la temeritat de convidar al director d’aquest set-
manari. Però res va ser notícia fi ns que va entrar en antena 

Karl Jacobi, el candidat més espaterrant de les últimes eleccions munici-
pals. El director del programa, Iru Moner, i la resta  de conductors, inten-
taven preguntar-li per Vallcarca, i Jacobi, ni puto cas. Era una gravació 
on ell anava parlant però d’una conversa per preparar l’entrevista amb 
Moner, que ara mateix és el periodista de BCN que en sap més de Jacobi. 

El
depen-

dent

Cartes al director

Judici als presos 
polítics: més instints 
que intel·lecte
Les conclusions de la Fiscalia, l’Advocacia 
de l’Estat i l’acusació popular (partit 
d’extrema dreta VOX) han estat demolido-
res, com era previsible, ja que s’ha consta-
tat que, sustentats per la prevalença de la 
legislació espanyola, avalada pel rei en el 
seu discurs del 3 d’octubre (com han citat 
repetidament) els imputats han de ser acu-
sats dels delictes de rebel·lió (per la violèn-
cia física/psicològica), sedició, pertinença 
a organització criminal, malversació, des-
obediència, etc. I també, com a manipula-
dors, ja que, segons els acusadors, bana-
litzant i menyspreant la voluntat popular, 
perquè consideren il·legítims els desitjos 
de 2,3 milions de votants, gairebé la mei-
tat del cens català, als quals ens veuen com 
dirigits pseudo-delinqüents, actors de vio-
lència física i psicològica. I per tot això, han 
sol·licitat una sentència dura i exemplar 
perquè no es torni a repetir una situació 
com la jutjada. Atès que consideren la vio-
lència psicològica, crec que és interessant 
constatar que, fent un símil amb la segona 
tòpica freudiana, l’acusació s’ha basat en 
arguments primaris/instintius i racionals, 
però, de cap manera, arguments elaborats 
intel·lectualment, ja que ha faltat una visió 
amb gran angular per contemplar la tota-
litat de la situació. I quan regeix el prima-
ri, sona més a una resposta instintiva que 
intel·lectual. 
Amadeo Palliser Cifuentes

Fe d’errades
En els gràfi c electoral corresponent a les 
eleccions municipals del número anterior, 
corregit en part a la versió web, hi havia 
diversos errors: els vots de BCN EN Comú 
i ERC estaven intercanviats i els vots de 
2015 atribuïts a BCN és capital-Primàries 
no havien de fi gurar, ja que aquesta forma-
ció no s’hi va presentar. Disculpes. 
També en el número anterior, a l’article so-
bre el MUHBA i el Park Güell, on deia “la 
xerrada programada pel 3 de juliol a càrrec 
de Josep Maria Contel i Manel Guàrdia, del 
Taller d’Història”, hauria de posar “organit-
zada pel Taller d’Història”.

Ull de 
dona

Conxa Garcia

S’ha dut a terme i ja s’ha presentat fi -
nalitzat un procés de recopilació de 
la memòria del veïnat de Gràcia que 

no es veu a les façanes dels edifi cis, com 
la proposta que ha fet el Grup d’Estudis 
del Coll-Vallcarca, que demana una pla-
ca que identifi qui l’edifi ci que va acollir 
la productora de cinema Balet y Blay on 
es va fer la primera pel·lícula de dibuixos 
animats en color d’Europa i on va tre-
ballar la Pepita Pardell, fl amant Premi 
d’Honor de Gràcia a títol individual. Però 

malgrat que va sortir com exemple a la 
presentació del tema a BTV, resulta que el 
barri del Coll de moment no hi entra. No 
s’entén per què el Coll és l’únic dels cinc 
barris de Gràcia que no entra en la revisió 
del Catàleg del Patrimoni. Informaven a 
BTV que “segons el districte de Gràcia les 
principals demandes venien de la Vila de 
Gràcia i Vallcarca i no es podia analitzar 
tot el territori, per això diuen que els ca-
sos del Coll es faran més endavant”. Amb 
raó les persones que composen el Grup 
d’Estudis Coll-Vallcarca han manifestat 
en aquest setmanari el seu malestar, que 
s’ha estès a d’altres veïnes i veïns en as-
sabentar-nos d’un fet que ens discrimi-
na. Si es fa un Catàleg sobre el Patrimoni 
Cultural del districte ha d’incloure el nos-
tre barri. Per a nosaltres és molt impor-
tant la seva conservació.•

El Coll i el patrimoni

No s’entén per què el 
Coll és l’únic dels cinc 
barris de Gràcia fora 
de la revisió del catàleg
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Amb la 
col·laboració:

Falta molta feina a fer 
i millor comunicació, 
però l’objectiu ja és una 
bona notícia per a tots
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La visió gracienca del 
pacte per Barcelona

En el moment d’escriure aquestes ratlles, 
les negociacions per formar govern a 
l’ajuntament de Barcelona semblen en-

callades. Un govern de coalició dels dos gua-
nyadors per “empat”, Esquerra Republicana i 
els Comuns, es veu lluny perquè els socialis-
tes tenen molt a oferir a Ada Colau si l’alcal-
dessa planta a Ernest Maragall i s’avé a go-
vernar amb el PSC, amb el suport “gratuït” 
de Valls: li ofereixen, ni més ni menys, la pos-
sibilitat de continuar com a alcaldessa.

Les mil i una variables que cal tenir en 
compte a l’hora de prendre una decisió com 
aquesta potser pesen poc davant de l’opor-
tunitat d’estar quatre anys més al front de 
l’alcaldia i mirar d’acabar molts dels projec-
tes començats (potser massa tard, potser 
malament, per mor de la inexperiència de 
govern).

Una de les coses que podrien fer els 
Comuns mentre esfullen la margarida, pre-
cisament, és analitzar quina part del pro-
grama municipal podrien aplicar si pacten 
amb Esquerra, i quina part podrien aplicar si 
pacten amb el PSC. I també podrien calcular 
quants vots posarien en perill en les pròxi-
mes eleccions si pacten amb uns o si pacten 
amb els altres.

Des d’una mirada gracienca, tots dos 
exercicis porten al mateix resultat. Els pro-
grames municipals dels Comuns, el d’Es-
querra i el del PSC no s’allunyen excessi-
vament, siguem francs, però en canvi els 
vincles de les tres forces polítiques amb 
l’establishment son molt diferents. Mentre 
el PSC i Valls són l’esperança del poder es-
tablert de mantenir l’statu quo, Esquerra i 
Comuns els fan més por que una pedregada. 
Per alguna cosa deu ser.

Per exemple, si els Comuns pacten amb el 
PSC Eloi Badia pot començar a acomiadar-
se de la pregunta sobre la gestió pública de 
l’aigua en la multiconsulta popular de fi nals 
d’any. El regidor de Gràcia ha dedicat molt de 
temps i esforços al tema, però és altament im-
probable que el PSC s’hi avingui. Com també 
és improbable que els socialistes acceptin un 
concurs públic sobre la gestió de l’aigua de 
l’Àrea Metropolitana si el Tribunal Suprem es 

carrega l’adjudicació al duo Agbar-la Caixa. 
No és casualitat que Barcelona formi part de 
l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua 
Pública, i el de Cornellà de Llobregat –territo-
ri Agbar– no. 

L’altra cosa a valorar és quin pacte muni-
cipal passaria una factura electoral més cara 
als Comuns. En això, la visió gracienca tam-
bé és clara i fonamentalment sobiranista. 
Només cal agafar la calculadora i analitzar 
els resultats del 26-M al districte, que van re-
legar el PSC al quart lloc de les municipals. Si 
fan els números, veuran com molts votants 
d’Ada Colau que a les europees no van votar 
Podemos, van optar per Puigdemont.

Encara que sigui pels pèls, Gràcia –i no 
Barcelona–, ha estat un èxit electoral de 
Colau i els Comuns el 26-M. Però això no és 
contradictori amb el procés sobiranista, sinó 
complementari: Gràcia, obertament favora-
ble al dret a decidir, ha donat la victòria als 
Comuns a les municipals al districte perquè 
les dues coses son compatibles. •

Jordi Fortuny, periodista

Imatge d’un plenari recent. Foto: A.V.

Si els Comuns pacten amb el 
PSC, Eloi Badia pot començar 
a dir adéu a la pregunta 
sobre la gestió pública de 
l’aigua en la multiconsulta 
popular de fi nals d’any
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Guillem Viñolas, Plataforma Proeducació Pública i de Proximitat

El calvari de trobar 
plaça pública a P3

A conseguir una plaça pública per un infant de P3 pot 
arribar a convertir-se en un Via Crucis en funció del 
barri de Barcelona en el que estiguis empdronat. 
La manca de planifi cació del Consorci d’Educació 
de Barcelona (CEB) ha propiciat que any rere any 

les famílies hagin de patir un sistema d’adjudicació de places 
injust que pot convertir una etapa que hauria de ser molt il-
lusionant en un calvari ple d’entrebancs i esperes innecessà-
ries si no tens la sort d’aconseguir plaça en 1a opció.

Teòricament, com a ciutadà de Barcelona, tens dret a es-
collir una escola pública i de proximitat pels teus fi lls, però 
a l’hora de la veritat no és així.

Després de fer la ruta de les portes obertes per totes les 
escoles públiques del districte de Gràcia, vam completar 
un llistat amb 10 opcions tal i com ens demanava el CEB. 
Un llistat que tot i que et demanen que el facis per ordre 
de preferència, a l’hora de la veritat no és així, perquè si no 
entres a la 1a opció la resta d’escoles més demandades ja 
queden plenes en 1a i per tant la 2a opció només pot formar 
part d’una estratègia per evitar que et puguin assignar pla-
ça fora del propi Districte si, com és el cas de moltes famíli-
es, no contemples portar els teus fi lls a una escola concerta-
da (on quasi el 100% de Gràcia són religioses!).

Concretament, a Gràcia, hi ha un dèfi cit d’oferta d’esco-
la nova i la prova és l’excés de sol·licituds que aglutinen any 
rere any tant l’Univers com Teixidores i que enguany podri-
en formar un curs sencer amb totes les famílies que s’han 
quedat fora (52 famílies).

Per tal de denunciar aquesta falta de planifi cació, 
vam constituir la Plataforma Proeducació Pública i de 
Proximitat entre totes les famílies afectades a la ciutat de 
Barcelona i a través de la qual cada districte ha presentat 
les seves propostes al Consorci per solucionar els respectius 
greuges que ha ocasionat el sorteig.

A Gràcia rebutgem l’increment de ràtio generalitzat pro-
posat pel CEB i demanem la creació d’una línia addicional 
(bolet) per a aquest curs en algun dels centres més deman-
dats i l’obertura d’un nou centre amb les mateixes caracte-
rístiques o la reconversió d’algun centre concertat en el mí-
nim temps possible per tal d’evitar que aquest problema es 
perpetuï en el temps.

Si això no es produeix, s’estaran creant ciutadans de pri-
mera i ciutadans de segona dins la pròpia xarxa pública. La 

política del CEB de matrícula viva ha fet que en un mateix 
barri hi hagi escoles segregades on l’equip directiu fa mans 
i mànigues per tirar endavant projectes en un entorn dete-
riorat i escoles noves, amb educació viva, que poden triar 
l’equip docent i ubicades en entorns ideals on només alguns 
privilegiats podran accedir-hi.

Esperem que el CEB reconsideri les seves darreres pro-
postes i atengui les demandes de les famílies afectades, ja 
que som qui millor coneixem la realitat del districte i enca-
ra que sabem que afegir línies addicionals no són la solu-
ció a la falta de planifi cació existent, poden ajudar a paliar 
aquesta diferenciació entre famílies afortunades i famílies 
profundament decebudes amb el resultat d’un sorteig, que 
és el que per desgràcia determina quina serà l’educació que 
rebin les nostres fi lles i fi lls. •

Les famílies denuncien el dèfi cit d’oferta d’escola nova a Gràcia. Foto: AV

Sabem que afegir línies addicionals 
no són la solució a la falta de 
planifi cació existent però poden 
ajudar a paliar la diferenciació entre 
famílies afortunades i les decebudes

la 
setmana

‘Aspettare’ és esperar

Valentina Baratti

Un dels errors més comuns dels 
meus alumnes és confondre’s amb 
el verb esperar. En italià tenim el 

verb aspettare per descriure l’acció de 
quedar-se en un lloc fi ns que arribi una 
persona o passi alguna cosa, i el verb 
sperare, que indica tenir esperança 
d’aconseguir el que es desitja, o de con-
fi ar que hagi de passar alguna cosa. De 
manera que de vegades resulta difícil 
fer entendre la diferència entre els dos 
verbs. Conceptualment per a mi té una 
diferència molt marcada, sent dues pa-
raules diferents, i mai havia despertat 
en mi la possibilitat de confondre-les. 
No obstant això, per als meus estudi-
ants existeix només una paraula, amb 

matisos. Estava jo pensant en tot això, 
aquest matí, asseguda a la sala d’espe-
ra del dentista. Al fi nal vaig arribar a la 
conclusió: tenen raó els meus alumnes! 
Jo per exemple, estava esperant a la 
consulta del meu dentista però confi a-
va també en què tot anés bé i que no em 
fes tan de mal l’extracció del queixal. 
Perquè en el fons, esperar a algú o al-
guna cosa tanca un signifi cat, un desig 
i una esperança en el futur, en l’esde-
venidor. Sigui l’espera d’un amic, d’una 
carta, o del tren a punt d’arribar. Estem 
constantment projectats en el futur, en 
un temps que encara no existeix, i en 
aquest espai blanc bolquem les nostres 
expectatives. L’espera amorosa és pot-
ser la més signifi cativa. Viure a l’espe-
ra que algú arribi a les nostres vides, 
i que ens sacseja de la quotidianitat. 
Esperem que aquest passi durant les 
nostres esperes a la cua del súper, al se-
màfor, a la parada del bus ... Sí, aspetta-
re és esperar.•

Estem constantment 
projectats en el futur, 
en un temps que 
encara no existeix

Programació
Ràdio Gràcia 2019

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 h

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

Tot hi cap Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

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

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

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

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

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

concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.
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Exposicions
Fins al 16 de juny
Exposició de còmics als aparadors dels 
comerços del Coll. Durant la Festa Major 
els aparadors dels comerços de l’associ-
ació de comerciants Coll Amunt estaran 
guarnits amb portades de còmics per re-
tre homenatge a la Bruguera i a la memò-
ria històrica del barri del Coll. Organitza: 
Associació de Comerciants Coll Amunt.

Fins al 19 de juny
Exposició de pintura de La Colla del 
Pinzell. La mostra és un recull dels 
apunts que va prendre la Colla del Pinzell 
durant la primavera i l’estiu passat, quan 
van recorrer els carrers, els racons i les 
places de Gràcia a la recerca de llocs poc 
o molt coneguts, insòlits i poc visitats per 
transformar-los en quadre. Les imatges 
mostren edifi cis del barri encara existents 
o a punt de desaparèixer i l’ambient que 
es respira. Aquesta és l’exposició número 
21 de La Colla del Pinzell.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 28 de juny
Mostra fotogràfi ca Roger Lloses i Huguet
Senderisme i muntanya. Organitzada pel 
Club Excursionista de Gràcia que ha fet 
un recull d’una cinquantena d’excel·lents 
fotos realitzades pels socis de l’entitat.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104)

Fins al 29 de juny
Exposició Homenatge a Tintín. El bar-
ri del Coll homenatjarà el popular còmic 
creat per Hergé amb una exposició que 
recollirà algunes imatges d’aquest reco-
negut heroi de la infantesa de moltes ge-
neracions. Organitza: Associació de Veïns 
del Coll - Vallcarca i el grup cultural Zô3. 
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15) 

Exposició permanent
Exposició Casa Vicens, la primera casa de 
Gaudí: manifi esto de su obra. La segona 
planta acull l´exposició permanent, on el 
visitant pot conèixer la història de més 
de 130 anys de la Casa Vicens, en el seu 
context social, cultural i artístic, així com 
el manifest imprescindible de l´obra del 
geni i la seva anticipació al modernisme.
Casa Vicens (Carolines, 18-24)

Actes
Divendres 7 de juny
Torneig: Brawl Stars.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17.30 h 

Els viatges de la paraula: Compartint fa-
mílies. Amb la Cia La Prodigiosa.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

Rua de Sant Vinet amb grups d’anima-
ció. Sortida a la barraca de la Comissió de 
Joves.
Parc de la Creuta del Coll, a les 19 h

Inauguració de l’exposició Resistencia 
Piscodélica de Ringo Julián. Concert amb 
Les Carpantes, Subversió Flamenca.
Ateneu Llibertari (Alsina, 5), a les 19 i a 
les 20.30 h 

Concert: Coral Mare de Déu del Coll i la 
Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
Alberg Mare de Déu de Montserrat, a les 
20.30 h

Dansa teatre: Esencia·L.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21.30 h

Concert: SoFregit i Indee Styla.
Parc de la Creuta del Coll, a les 22 h

Festa Major Teixonera: Gran Ball amb 
l’orquestra Tropikana. 
Pl Vall d’Hebrón a les 23.15 h

Dissabte 8 de juny
FM El Coll: Campionat de petanca.
Parc de la Creuta del Coll, a les 9.30 h

Taller d’orientació per a joves.
Casal de Joves del Coll (Aldea, 15), a les 
11 h

FM El Coll: Gimcana infantil oberta. 
Parc de la Creuta del Coll, a les 16 h

Espectacle: La llibreria dels herois.
Teatreneu (Terol, 26), a les 17 h

Taller i exhibició de melbourne Shuffl  e. 
Parc de la Creuta del Coll, a les 18.30 h

Festival Simfònic: The New Zombies! 
Coral de gospel.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19 h

Tabalada amb els tabalers infantils 
Escuats de la Melèfi ca del Coll i Malsons 
de la Vella de Gràcia i els tabalers adults 
de la Malèfi ca, de la Diabòlica i els de la 
Vella de Gràcia.
Sortida del Parc de la Creueta del Coll a 
les 19.30 h

Correfoc de les colles infantils els Escuats 
de la Malèfi ca i Malsons de la Vella. Les 
colles adultes de la Malèfi ca del Coll, 
Diabòlica, La Vella i les bèsties de foc 
el Gaudiamus del Coll, Drec de Gràcia i 
Atzeries de la Vella.
Sortida de la plaça Maria Mullerat, a les 
20.30 h

Musical: Miss Saigon.
Teatre del Cercle de Gràcia (Santa 
Magdalena, 12), a les 21 h i dg a les 18 h

Concert: El Tuyero ilustrado, Edward 
Ramirez & Rafa Pino.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Jazz class: Gran Reserva.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h

Diumenge 9 de juny
FM El Coll: Dinar popular a càrrec de 
Diomcoop.
Parc de la Creueta del Coll, a les 14 h

Fem-ho Reggae: Moonkids, Dub Crater, 
Dub Sense, Jawah, IngravityeLe, Aleix i 
Black Up.
Parc de la Creueta del Coll, a les 16 h

Dilluns 10 de juny
Casal infantil: Pinta’m els peus. Joc d’ex-
perimentació sensorial. 
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), 17 h

Dimarts 11 de juny
Taller de descoberta: Avui serem pirates. 
Amb Olga Barrio. A partir de 5 anys.

Biblioteca Antonieta Cot i Miralpeix (Pg. 
Vall d’Hebron, 65-69), a les 18 h 

Literatura: el poeta Josep Pedrals en nom 
de Guillem de Berguedà. 
Biblioteca Vila de gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Dimecres 12 de juny
Primeres passes: Filomena. Amb Pengim-
Penjam. Edat 6 mesos a 3 anys. Espectacle 
de titelles sobre la història d’una petita 
ovella amb música de Mozart.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 11 h

Llibres a escena: El llop cantaire dels tres 
porquets i la Caputxeta. Cia. Pengim-
Penjam. + 3 anys. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla. 104), a les 18 h

Viatges, esports i aventura. Viure en ruta: 
del desert al cor d’Àfrica amb bicicleta. 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 19 h

La Taverna del CAT: Joana Gumí i Maria 
Rosa Pons.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Dijous 13 de juny
Jornada per prioritzar les necessitats 
en salut a la Vila de Gràcia i Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova. Activitat oberta.
Espai Albert Musons (Alzina, 9), 18 h

Llibres a escena: Una tarda amb l’avi 
Jordi. Narració de contes i música. A par-
tir de 4 anys. A càrrec d’Anna Casals.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 18 h

Consells per famílies en dol. Conferència 
Gratuïta (amb inscripció prèvia). Què es 
el dol? Quines son les etapes del procés? 
Quan necessitem ajuda?
Institut IPIR Barcelona (Pg Sant Joan 
124,5è 2a), a les 19 h

La Patum al CAT amb Andrea Motis 
Quintet.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Si 
voleu publi-

car els vostres ac-
tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Root Diamoons + Lágrimas de Sangre, 
al concert de Barraques del Coll
La banda de rap combatiu Lágrimas de Sangre (a la imatge) protagonitzarà, 
juntament amb Root Diamoons, el concert de Barraques de la Festa Major 
del Coll de dissabte. L’any 2016 LDS va publicar Viridarquia (New Beats/
Kasba), amb col·laboracions de Glaukoma, Zoo, Chalart58 o la cantautora 
Silvia Tomás. L’any següent van participar al Viñarock i durant el 2018 
ha estat un dels grups més sol·licitats en el circuit de festivals. 

Dissabte 8 de juny a les 22 h al Parc de la Creueta del Coll

Recomanem

Les curiositats del Centre

Teatre
Agustí Serra

Sabies que la representació de la comèdia “Cura de moro” de Serafí 
Pitarra va inaugurar l’any 1886 la secció de teatre d’El Centre? Durant 
anys va estar prohibida l’actuació de dones. El 1924, però, ja es va 
permetre que en les representacions d’Els Pastorets el paper de la Verge 
fos representada per una dona; l’home, en aquest paper, grinyolava. 
L’any 1905 amb motiu de la representació “d’Els pastorets” es va 
inaugurar la il·luminació elèctrica sent novetat a Gràcia. Els benefi cis 
de totes les representacions es desviaven al fi nançament de les escoles 
gratuïtes. La nota tràgica va ser l’incendi que va destruir la sala d’actes 
el 25 d’octubre de 1912. 
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El concert de La 
Patum al CAT 
amb Andrea 
Motis Quintet

El CAT tornarà a acollir 
per Corpus el concert de 
les músiques de la Patum 
representades per la Banda 
del Memorial Ricard 
Cuadra, un espectacle únic 
que només té lloc a Berga i 
a la Vila de Gràcia; enguany 
amb la participació 
del grup Andrea Motis 
Quintet Així, les melodies 
patumaires passaran pel 
sedàs del jazz particular 
del quintet de Motis. A 
més, s’interpretarà una 
peça del compositor Sergi 
Vergés i a la segona part 
sonarà un salt complet 
amb fi nal de Tirabol. Serà 
dijous 13 de juny a les 
21.30 h, dos dies abans de 
l’estrena a la plaça de Sant 
Pere a Berga. 

El Coll Vallcarca 
descobreix els seus 
escenaris literaris 
amb una ruta
Amb motiu de la Festa 
Major del Coll diumenge 15 
s’ha programat un itinerari 
literari per descobrir 
la relació de diferents 
escriptors i poetes amb el 
Coll i Vallcarca, com ara 
Joan Sales, Núria Folch, 
David Castillo, Mara Pérez 
Sierra o Carles Riba.

L’Error Fest de 
plaça Rovira suma 
enguany més bandes i 
recupera els dos dies 
Bad Mongos, Zeidun, Gambardella o Playback Maracas, 
grans noms del festival programat pel 15 i 16 d’agost

Silvia Manzanera

A pocs dies per tancar les 
activitats familiars i les 
actuacions de dia, l’Er-
ror Fest ja té a punt el 
cartell del festival de 

música que, juntament amb el 
Blackcelona, és una de les apostes 
fortes de plaça Rovira per Festa 
Major. Nascut el 2016 de la mà de 
l’estudi de disseny gracienc Error! 
Design -amb Ferran Palau, Bullit 
i Niña Coyote eta Chico Tornado 
com a protagonistes de la primera 
edició-, el festival ha anat creixent 
amb una proposta alternativa per 
a un públic molt divers. Després 
del cop que van representar els 
atemptats de 2017 que van obli-
gar a suspendre bona part de la 
programació (es va improvisar un 
concert amb Böira i Gambardella 
“perquè no guanyi la por”, com 
van assegurar els impulsors) i del 
cartell de dia únic el 2018 per “can-
vis organitzatius d’última hora”, 
enguany el festival recupera els 
dos dies i presenta un cartell he-
terogeni pel 15 i 16 d’agost. 

La banda de l’Empordà Bad 
Mongos posarà la nota més roc-
kera del festival, juntament amb 
Violets. Acaben d’estrenar Mongo 
Machine, editat per BCore Disc i 

El duet Playback Maracas en una imatge promocional. Foto: Cedida

amb un disseny d’Error! Qui tam-
bé acaba de treure nou disc, el 
segon, és la banda de jazz rock 
Gambardella, Sant Andreu, que 
podran presentar al festival de 
Rovira. “Ens van ajudar a aixecar 
els ànims l’agost de 2017 i ara que 
tot just estrenen el segon disc valia 
la pena recuperar-los”, explica Xavi 
Forné, ànima del festival.

Un altre de les noms destacats 
del cartell és Playback Maracas, el 
duet format per Álex Pérez i Eloi 
Martínez, que després de passar 
per festivals com el Primavera 
Sound, el Sónar o el Vida, presen-
taran a Gràcia un “espectacle molt 
divertit”, assegura Forné. “Estem 
de festa major així que ens agrada 
portar grups que aportin aquest 
component de ball i festa”, afegeix 
el responsable de l’esdeveniment. 

Amb motiu del seu vintè aniver-
sari, Zeidun farà un concert-reu-
nió on repassarà la discografi a que 
va oferir BCore en el seu moment. 
Procedents de Sant Celoni, entre 
els seus membres hi ha músics tan 
reconeguts com Joan Colomo (The 
Unfinished Sympathy, La Célula 
Durmiente, MOKSHA Official i 
ara en solitari), Mau (Esperit, Les 
Aus, The Cheese, Omega5), Càndid 
(Autodestruccio punkrock), Xavi 
(Les Cruet, Els Surfing Sirles, 
Matagalls...) i Albert (Matagalls).•

Forces Elèctriques d’Andorra, de 
Mallorca a la Vila de Gràcia. 
La banda mallorquina de post-
rock F/E/A s’incorpora al cartell de 
l’Error Fest 2019 després de posar 
la música durant la presentació 
de la segona edició del festival de 
plaça Rovira. Venen amb nou disc 
sota el braç, Vértebra, editat per 
El Segell del Primavera Sound. 

Carlos Pericas

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• X-men: Fénix oscura. 16.15, 19.10, 

22.05.
• Romeo y Julieta. Dm, 20.15.
• El sótano de Ma. 16, 18.10, 20.15, 

22.20.
• Mr. Link. El origen perdido. 15.50, 

18.
• Dolor y Gloria. 20.
• El bailarín. 22.20.
• Pokémon: Detective Pikachu. 

15.50, 18.05.
• La corresponsal. 20.15, 22.25.
• John Wick: Capítulo 3. 16.05, 

19.05, 22.05.
• Aladdin. 16, 19, 22. Dv, ds, dg, dl, 

dc, dj, 18.
• Mejor que nunca. 16, 18.05, 20.10, 

22.15.

• Rocketman. 16.10, 19.05, 22.
• La viuda. Ds, dg, dl, dc, dj, 15.55. 

Dm, 16.15.
• Vengadores. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

20.35.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Dilili a París. Dl, 18.
• Lino. Ds, dg, dl, 16.
• El creyente. Dl, dm, dc, dj, 18. Dv, 

22. Dl, dm, dj, 16. Dc, 16, 22.10.
• Touch me not. Dl, dm, dc, dj, 20.
• La ceniza es el blanco más puro. 

Dg, dl, dm, 20. Dj, 17.40.
• Escapada. Dc, dj, 16.
• El vendedor de tabaco. Dv, 20. Dg, 

16, 20.30. Dl, dc, 16, 20. Dm, dj, 16. 
Dv, ds, dc, dj, 18, 22. Dg, dl, dm, 18.

• La ciudad oculta. Dc, 22.
• #Placerfemenino. Dv, 16. Dj, 20.
• Side A & Side B. Ds, 20.
• Camino sinuoso. Dg, 18.
• La gran pantalla. Dv, ds, dg, 16, 

18, 20.

• Off side Fest. Dv, ds, 16.30, 18.30, 
20.30.

• Apocalipisis Woodoo. Dj, 22.
• Romeo y Julieta. Dm, 20.15.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Cafaráum. 18, 20.15. Cold 

war. 16, 22.30. 
• Sala 2: La fi lla d’algú. 16, 18. Ds, 

dg, 18. The old man and the gun. 
20, 22. 

• Sala 3: The rider. 16, 22.10. Silvio 
i els altres. 18. Àngel Pavlovsky. 
20.35. 

• Sala 4: Las distancias. 16, 22. En 
veu alta. 18, 20.

TEXAS NANOS: • Petzi i la mar sala-
da. Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Ártico. 16.
• Rocketman. 11.30, 16, 17.55, 20.15, 

22.30.

• Dolor y gloria. 16, 18.10, 20.20.
• Mula. 22.30.
• La viuda. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 17.55.
• Green Book. 22.15. Dv, ds, dg, dl, 

dc, dj, 17.50.
• Elisa y Marcela. 18.15. Dv, dm, dc, 

11.30, 22.15. Ds, dg, dl, 22.15. Dj, 
11.30.

• El sótano de Ma. 16, 17.55, 20.35, 
22.30. Dv, dc, dj, 11.30.

• El bailarín. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
19.50.

• Como pez fuera del agua. Dv, dm, 
dc, dj, 16.

• El vendedor de tabaco. Dm, dc, 
dj, 11.30.

• Klimt&Schiele. Dv, dc, dj, 11.30.
• Caravaggio en cuerpo y alma. Dm, 

11.30, 18.15, 20.30.
• The Death of Don Quixote. 13.15.
• Indochina. Dj, 20.15.
• Aladdin. Ds, dg, dl, 11.30.
• Mia y el león blanco. Ds, dg, dl,  

11.30.

• Mr. Link. El origen perdido. Ds, dg, 
dl, 11.30, 16.

• Dilili en París. Ds, dl, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• El vendedor de tabaco. 16, 18.20, 

20.20, 22.30.
• La espía roja. 18.10.
• Elisa y Marcela. 16. Dv, ds, dg, dl, 

dc, dj, 20.10.
• Tommy. 22.30. Dv, dm, dc, dj, 18.10
• Ártico. 20.35.
• Aladdin. 17.50, 20.15, 22.30. Ds, dg, 

dl, 16.
• Como pez fuera del agua. 22.30.
• De la India a París en un armario 

de Ikea. Dv, dm, dc, dj, 16.15.
• Un hombre fi el. Dv, dm, dc, dj, 

16.15.
• La biblioteca de los libros rechaza-

dos. Dm, 20.15.
• Mia y el león blanco. Ds, dg, dl, 

18.25.
• Dilili en París. Ds, dg, dl, 16.
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Els Girona estrenen ‘Faraway 
Land’ en el Dia del refugiat
Filmat el 2017 a Atenes i dirigit per Danial A. Azpe i Josepmaria Anglès, 
el documental explica la relació entre refugiats i voluntaris a partir 
de testimonis concrets i històries d’amistat, amor i solidaritat 

S. M.

Del 14 al 20 de juny els ci-
nemes Girona han pro-
gramat el passi de les vuit 
del vespre per a Faraway 
Land, un documental 

que va néixer després d’un viat-
ge de Beatriz Jiménez com a vo-
luntària a Grècia el 2016, quan 
més de 62.000 persones es van 
quedar atrapades a l’espera que 
Europa obrís les seves portes. En 
tornar a Barcelona, va convèn-
cer Josepmaria Anglès i Danial A. 
Azpe per fer un documental que 
recollís la dramàtica situació que 
vivien milers de refugiats. Així va 
començar la història de Faraway 
Land, que després del periple de 
la postproducció i de les primeres 
projeccions per a entitats i escoles, 
es podrà veure en una sala de ci-
nemes comercial. “Tot i la situació 
dramàtica que vam veure aquell 
maig del 2017 quan vam anar a 
gravar a Atenes també vam ado-

Fotograma amb un dels protagonistes del fi lm. Foto: Cedida

nar-nos de les històries d’amistat 
i d’humanitat que hi tenien lloc, 
vam veure molts herois”, expli-
ca Josepmaria Anglès. Són preci-
sament aquests herois i heroïnes 
els protagonistes del documental. 
Alguns d’ells no estaven previstos 

al guió que els directors van plan-
tejar durant el procés de documen-
tació previ. “Amb els contactes que 
vam fer allà van trobar històries 
molt potents que han acabat sent 
les protagonistes del fi lm”, asse-
gura Anglès. A més de la setmana 

als Girona, Faraway Land es podrà 
veure al CCCB dimarts 11 de juny a 
les 18.30 h en un acte amb Càritas 
amb motiu del Dia del Refugiat, 
que se celebra el 20 de juny. També 
hi haurà la taula rodona “Fer visi-
ble l’invisible”, amb la participació 
de dos testimonis del documental 
que parlaran de les seves experi-
ències com a voluntària i persona 
refugiada. 

“Després d’haver vist la cober-
tura mediàtica sobre els refugiats 
fer aquest documental et dona una 
mirada diferent i personal de la si-
tuació, a més de guanyar un munt 
d’amics”, clou el director.•

Format per 12 dibuixos, 
19 pintures i un recull 
dels nou llibres editats, la 
darrera obra publicada de 
Fermí Prunés mostra la 
vocació pictòrica i literària 
del gracienc vinculat a la 
indústria de l’automoció 
per la seva trajectòria amb 
Artés de Arcos i Magneti 
Marelli. Autodidacta, va 
començar a pintar amb 
la jubilació, tot i que 
sempre s’havia sentit atret 
pel dibuix i l’art. Prunés 
explica que la satisfacció 
més gran que li ha aportat 
la pintura ha estat el 
retrat que va fer del pintor 
Prudenci Bertrana, que va 
donar a l’Ajuntament de 
Tordera pel 150è aniversari 
del seu naixement. 

Un llibre recull a 
vocació pictòrica 
del gracienc 
Fermí Prunés 

Breus

“Vam veure drama 
el maig de 2017 a 
Grècia, però també 
molts herois”, 
diu el director
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La torratxa

Rates
Jesús Sánchez

 

Tocaria parlar de quin pacte serà el 
més diabòlic de tots per anomenar 
alcalde a Barcelona. O de com ex-

humar Franco del Valle i dels tribunals. 
O d’un cop d’estat violent però sense vi-
olència. Però estem ja molt anestesiats 
davant l’allau d’informació amb l’única 
missió de guiar les masses cap al temple 
de la veritat interessada. Veritat que res 
té a veure amb la realitat que no és altra 
que una societat que ignora completa-
ment les últimes hores de l’orquestra del 
Titanic agenollat davant les mentides 
i ferocitat dels poderosos (a nivell do-
mèstic parlem de les 400 famílies de què 
parlava Fèlix Millet i el conjunt que va 
desfi lant in contínuum per combregar a 
la llotja del Bernabéu).

Però hi ha una realitat oculta. Està 
sota terra: son les clavegueres habita-
des per les rates. N’hi ha de dos tipus: 
les oprimides que seguint el símbol de la 
cultura oriental roseguen els fonaments 
estructurals per fer-nos sortir de la zona 
chillout occidental i propicia canvis per 
evolucionar. Per contra n’hi ha les rates 
del poder que utilitzen la seva capacitat 
destructiva per generar guerres i ven-
jances sense fer soroll. Quan les rates 
surten a l’exterior provoquen molta por. 
Com la guerra bruta contra Catalunya. 
O les xarxes de corrupció polítiques. O 
com a la Transició: ni estaven ni se les 
esperava. Però hi eren. Però ningú no en 
vol saber res.

Qui millor ha exemplifi cat la inter-
relació entre rates i clavegueres és el 
grup de punk rock La Banda Trapera 
del Río. En plena Transició la seva can-
çó Venid a las cloacas (Ciutat Satélite es 
como una enorme cloaca/, por eso sus 
habitantes tienen rabo como las ratas) 
refl ectia el submón de l’obrer oprimit. 
Avui 7 de juny publiquen nou disc ti-
tulat Quemando el futuro. Tota una de-
claració d’intencions. És hora que els 
fonaments de l’antic règim comencin a 
tremolar començant per les clavegue-
res de l’Estat. •

Albert BenetAlberGràcia Escapulada

L’Europa va tornar abans d’ahir al Camp d’en Grassot, 
el barri on el club va viure la seva adolescència i va 
bastir el seu salt a l’elit del futbol espanyol. El punt de 
trobada va ser l’hotel 1882 i el motiu, el 112è aniversa-
ri de la fundació de l’entitat. L’entrega de les insígnies 

als socis més fi dels va anar acompanyada d’una celebració 
especial, la dels 25 anys de l’únic ascens a 2aB de la història 
europeista. Aquella temporada 1993-94, les obres del Nou 
Sardenya semblaven inacabables, les difi cultats per entre-
nar al Guinardó, Penitents, Llars Mundet i altres camps de 
Déu, feien difícil crear una rutina de treball ordenada i òp-
tima. I l’economia, sense grans taquillatges i sense poder 
explotar la publicitat estàtica del camp, era del tot insufi ci-
ent. Tanmateix, el factor humà va ser decidiu per aconse-
guir el somni de l’ascens. L’entrenador Josep Maria Rovira 
(ajudat per l’Alfonso Gallardo i el Javier Revilla) van man-
tenir el bloc de la temporada anterior i només van haver 
de fer algunes incorporacions puntuals molt encertades. 
Si cerqueu el darrer número de l’Escapulat, el butlletí de 
l’Europa, podreu repassar tota la plantilla d’aquella anyada 
triomfal que va culminar el 12 de juny en un llogarret del 
Vinalopó Mitjà anomenat El Pinós.

A la celebració de les “noces d’argent” van assis-
tir-hi pràcticament tots els jugadors d’aquella època i 
en Pep Rovira i l’aleshores directiu i actual soci núme-
ro 1, Alexandre Pujol, també hi van ser presents. Reviure 
les imatges de l’ascens del Pinós va emocionar-nos. 
Especialment quan interiorment vam recordar vells euro-
peistes que ja no hi són. Cinta, tu sí que hauries demanat 
un ampolla de cava! Acabat l’acte, el capità de la plantilla 
actual, Àlex Cano, va admetre sentir enveja d’aquell ascens 

perquè sap prou bé el pa que es dona en un play-off. A di-
ferència de les difi cultats dels darrers anys, la temporada 
1993-94 va acabar amb tres ascensos catalans a 2aB. A ban-
da de l’Europa, el campió del grup 5è, el Centre d’Esports 
Sabadell entrenat pel veterà Antonio Jaurrieta i el segon 
classifi cat de la lliga, el Terrassa de Marc Serrano, van su-
perar amb èxit el play-off. L’únic conjunt català que no va 
poder pujar va ser el Barcelona C, de Toño De la Cruz, que 
havia acabat tercer en la competició regular. El triple as-
cens va fer possible que la temporada següent un total de 
12 equips catalans participessin en el grup 3 de la 2aB del 
futbol espanyol. Aquest èxit va ser possible gràcies a la re-
forma del sistema de competició i la creació de la lligueta 
d’ascens o play-off a partir de la temporada 1990-91. Això 
va penalitzar els campions de 3a, que van deixar de pujar 
directament. Tanmateix va oferir opcions a més clubs. El 
Nàstic (2n a la lliga) va ser el primer català que va pujar per 
mitjà del play-off; la temporada 1991-92. 

Dimecres passat l’entrenador escapulat, David 
Vilajoana, va gosar pronosticar que la temporada vinent 
lluitarem pel títol de lliga. En prenem nota, però signem 
ara mateix acabar quarts i pujar, com ara fa un quart de 
segle i retrobar-nos al Camp d’en Grassot per a festejar el 
retorn a la categoria de bronze i veure cava del bo. El graó 
mínim on hauria de ser un dels 10 clubs fundadors d’una 
lliga, l’espanyola que enguany ha celebrat els seu primers 
90 anys. Si mai visiteu el museu que la Real Federación 
Espanyol de Fútbol (RFEF) té a Las Rozas veureu l’escut 
de l’Europa al costat del dels altres 9 pioners de la Lliga. 
Un fet diferencial que a casa nostra només compartim 
amb el Barça i l’Espanyol.•

Celebració sense cava
Plantilla de jugadors de l’ascens a 2aB en el sopar de la diada del soci aquesta setmana a l’hotel 1882. Foto: Àngel Garreta


