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Afectats Abaceria i Districte
reprogramen retirar l’amiant
entre novembre i maig de 2020
El pacte superarà el termini de represa que es preveia a partir de
Setmana Santa i l’estrena s’acostarà amb tota probabilitat al 2023

Albert Balanzà

E
El pla de retirada de l’amiant del mercat de l’Abaceria s’allargarà ﬁnalment set mesos. Foto: A.V.

l pla de retirada de l’amiant del mercat de l’Abaceria no escatimarà dies de
feina i s’allargarà un mínim de set mesos a partir del novembre que ve -no cinc
mesos com s’apuntava en el primer pla-, de manera que els treballs s’acabaran gairebé un any
després del que inicialment estava previst, amb el lógic nou retard en els terminis de construcció de la nova Abaceria. Aquesta
és la principal conclusió de l’última reunió del Districte, l’Institut
de Mercats i el col·lectiu Afectats
Abaceria, i de la reformulació del

cronograma que aquesta setmana
ha enllestit l’Ajuntament.
El replantejament, com a resposta a la inquietud de veïns, comerciants i vianants organitzats principalment en el col·lectiu Afectats
Abaceria, es menjarà doncs els mesos sense activitat que s’havien de
generar entre el primer termini
que es va donar per treure l’amiant i enderrocar l’espai (gener-juny
2019), en els quals s’aproﬁtava per
adjudicar el projecte executiu deﬁnitiu, i també se superarà el termini de represa previst a partir de
la Setmana Santa de 2020, quan
es preveia reactivar el comptador
de 18-24 mesos més d’obra total.
L’estrena ja se’n va amb tota probabilitat al 2023. Pàgina 3
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El manifest de
Carme Forcadell
centra la Flama
del Canigó a Gràcia

Òmnium Gràcia ja té a
punt el programa d’actes
de la Flama del Canigó a
Gràcia coincidint amb la
revetlla de Sant Joan el
pròxim dia 23. La ﬂama
arribarà als Jardinets
de Salvador Espriu a
les 19.30 hores i allà
arrencarà una cercavila
popular que recorrerà
els principals carrers del
nucli històric. A la plaça
de la Vila, punt d’arribada
ﬁnal, s’instal·larà un
peveter on la ﬂama
passarà el testimoni i per
acabar es llegirà com a
acte central el manifest
de l’expresidenta del
Parlament i presa política
Carme Forcadell.

Xavier Domènech,
sobre Pi i Margall
a l’Ateneu Roig
dilluns que ve
L’historiador i exdirigent
de Catalunya En Comú
Xavier Domènech serà
el protagonista dilluns
18 d’una nova sessió dels
Dilluns Republicans de
l’Ateneu Roig (Torrent
d’en Vidalet, 32) amb una
xerrada sobre la ﬁgura de
Pi i Margall i el subtítol
Sobiranies, estats i nacions.
L’acte serà a les 18.30 h.

Política
El PSC posarà com a
prioritari recuperar
el govern de Gràcia si
tanca el pacte amb BEC
Gràcia En Comú aspira a retenir la regidoria i ERC ho veu
perdut, més quan Valls ja té els tres vots decisius a punt

Albert Balanzà

A

quest dimecres s’ha tancat el mandat 2015-2019
a Gràcia amb la incertesa
del tipus de pacte que en
principi BCN En Comú i
PSC aspiren a concretar aquest dissabte a Barcelona, amb les conseqüències que això tindrà en la constitució del Districte al juliol i amb
l’adéu explícit de set dels 17 consellers (Marta Duñach i Clara Furriols
de BCN En Comú, Berta Clemente
i Esteve Suñé del PDeCAT, Roser
Vime i Maria Antònia Arnau de la
CUP, i Miguel Raposo del PP), a més
del president Gerard Ardanuy.
L’anomenat ple de la llagrimeta, pel to dels discursos, amb l’únic
punt d’aprovació de l’acta anterior,
ha tingut com a discordança la protesta de la plataforma Proeducació
Pública i de Proximitat, que ha fet
sortir els representants polítics de
l’emoció dient-los que “el mandat
s’acaba però el calendari de preinscripció també” i ha demanat una
reunió amb qui estigui al comandament dimarts que ve.
A partir de la setmana que ve,
doncs, arrencarà la negociació que
més ateny els districtes, la de la deﬁnició dels regidors executius, i el
PSC de Gràcia ha estat el primer a
apuntar preferència. “Per nosaltres és prioritari governar Gràcia”,
ha apuntat el portaveu del grup so-

Els consellers de Gràcia, amb el president Gerard Ardanuy, el regidor Eloi Badia, i el secretari, Ruﬁno Garcia, al ple. Foto: A. B.

Quatre anys amb canvis de cares.
Del primer a l’últim ple han canviat
6 representants: el regidor inicial
era Raimundo Viejo, i Eloi Badia el
va substituir al novembre; a BCN
En Comú Eduard Balsebre va cedir
el lloc a Judith Calàbria; al PDeCAT
(dit CiU), Jordi Daura va donar pas
a Joan Amell, absent a l’últim ple; a
la CUP, Roser Vime s’ha estrenat ara
en lloc de Quim Serra; i a C’s Jordi
Bea va substituir Luis Calonge.

cialista, Alberto Lacasta. El PSC, de
fet, ha estat el partit que més anys
ha governat Gràcia des de 1979
amb Mercè Sala, Xavier Valls, Cesca
Masgoret, Teresa Sandoval, Ferran
Mascarell i Guillem Espriu. Ara la
llista es pot veure ampliada amb
Rosa Alarcón o Laia Bonet.
Gràcia En Comú aspira a retenir
la regidoria ﬁns i tot repetint amb
Eloi Badia, si bé el ﬁns ara regidor
està cridat a reforçar el primer cercle d’Ada Colau. Més “complicat” ho
veu el nou regidor republicà, Max
Zañartu, encara que falti el veredicte de les bases dels comuns a favor
d’un pacte PSC-BEC. Fonts de VallsC’s asseguren en tot cas que tenen a
punt tres vots decisius.

•

Festa ‘oﬁcial’ pel canvi de
nom de Riera de Cassoles
La plataforma Príncep d’Astúries es desmarca de la celebració
A. B.

N

o n’hi va haver prou el 24
de març amb la festa veïnal que la plataforma Riera
de Cassoles va assumir en solitari
com a conseqüència del llarg període electoral obert entre les eleccions generals i les municipals-europees. Aquest dissabte, de 10 a 13
h, poques hores abans que s’acabi

el mandat amb la sessió constitutiva prevista a les 5 de la tarda, la
ja estrenadíssima avinguda de la
Riera de Cassoles farà la festa oﬁcial, amb suport oﬁcial de l’Ajuntament i amb cercavila, escenari i
exposició de fotos. Fins i tot es tallarà el carrer, les botigues sortiran
al carrer i es muntarà un escenari
a l’altura del carrer Carolines.
Les reunions preparatòries a
Vil·la Urània que s’han fet aquests

dies han estat unànimes pel que
fa a la valoració de la reforma urbanística. “Tenim un carrer molt
més digne que l’anterior”, apunta Francesc Rosell, de la plataforma Riera de Cassoles, que només
hi posa algun però amb alguns senyals pendents de revisar. “Estem
contents, encara que falti alguna
cadira o hi hagi alguna incidència
en la correspondència”, diu Carme
Bou, de la plataforma Príncep d’As-

Placa de l’avinguda de Riera de Cassoles, on hi havia Príncep d’Astúries . Foto: A.V.

túries. Però justament ha estat
en l’èmfasi sobre la reforma, que
ha desaparegut de la festa oﬁcial
en favor de subratllar el canvi de
nom, el que ha impedit la unani-

mitat ﬁnal. La plataforma Príncep
d’Astúries no assistirà a la festa. “No ens hem entès”, diu Bou.
Encara cueja la irritació pel baix
pes dels residents en el canvi.

•

Societat
El Districte dedicarà set
mesos a la retirada de
l’amiant de l’Abaceria
entre novembre i maig
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Diada de rodatge a
l’espera d’encarar
uns objectius
superiors
Foto: Montserrat Torres

El pacte supera la represa que es preveia per Setmana
Santa i l’estrena s’acostarà amb tota probabilitat al 2023

Exemple d’una bombolla aïllant d’una instal·lació amb amiant. Foto: Cedida

Albert Balanzà

E

l vell mercat de l’Abaceria
acumula pols des que el
març passat es va frenar el
pla previst de retirada dels
9.266 metres quadrats de
plaques d’amiant que sobretot
s’acumulen al sostre entre dos
laterals i la peça central però als
quals cal sumar també el material
contaminant detectat en baixants
i en parades interiors que s’ha inclòs en l’estudi posterior, sobretot
a partir de l’alerta llançada pel collectiu Afectats Abaceria quan es va
fer evident en els documents oﬁ-

cials que el primer pla no preveia
cap garantia de protecció per a veïns, vianants i comerciants.
No és el primer cop que l’equipament no avança: l’escena ja va
ser similar entre el 20 de juliol,
quan es van traslladar els paradistes al mercat provisional del
Passeig de Sant Joan, i el 14 de
gener, quan va arrencar la primera fase d’obres. Però dos mesos després d’aquella arrencada, arribada la delicada fase de
retirada de l’amiant, i sobretot
després de les explicacions poc
tranquil·litzadores de l’Institut
de Mercats, tot es va aturar, es va
pactar l’encàrrec d’un nou pla que

passava pel conﬁnament de l’espai en una bombolla (vegeu núm.
750), i no ha estat ﬁns dijous passat, en una nova reunió entre el
Districte i Afectats Abaceria, que
s’ha recalendaritzat per enèsima
vegada tot el procés.
Els nous acords preveuen el reinici dels treballs a mitjan novembre amb l’aïllament de l’espai en
una bombolla que molt probablement seran tres (dues de laterals i
una de central) i que pressuritzaran l’interior a través d’una porta
a la qual els treballadors hi accediran per torns i sortiran a l’exterior sense la roba de treball i un cop
dutxats en els serveis que s’instal·laran a dins de l’equipament.
L’acta de la reunió calcula que
el calendari d’obres, en paral·lel
amb els tràmits administratius,
es reprendrà “la segona setmana
de novembre i durarà cinc mesos”,
però fonts municipals adverteixen
que cal tenir en compte també dos
mesos d’enderroc de l’estructura
i de parades interiors que també
contenen material contaminant.
Aquests set mesos contrasten amb
la previsió inicial de 37 dies laborables que els tècnics van apuntar
en el primer pla que s’havia d’executar entre març i abril de 2019. ç
Moviments previs. Aquest juliol, almenys, ja es veurà algun moviment
amb els sondejos previs que l’expert assessor contractat per l’Ajun-

L’empresa farà el
control ambiental
en el desmuntatge
i els ﬁltradors
faran cert soroll
tament, Lluís Mallart, ha plantejat
amb la col·laboració de veïns amb
balcó disponible en els extrems de
l’equipament (vegeu núm. 756). El
sondeig, amb microscopia electrònica es farà un dia a cada punts durant dotze hores i les dades s’enviaran a laboratoris francesos.
La tramitació i els requisits a
l’adjudicatari també seran escrupolosos: aquest juny es llançarà
l’anunci de licitació del pla de retirada d’amiant amb un concurs restringit a empreses especialitzades.
Les ofertes es presentaran al setembre i a l’octubre la guanyadora
haurà de presentar el pla de treball
a la Generalitat. L’aprovació es farà
la primera setmana de novembre.
Com a requisits especíﬁcs, l’empresa que retiri l’amiant haurà de fer
els controls ambientals sobretot en
moments crítics, com el desmuntatge de la bombolla, i també haurà
de fer control en el ﬁltratge de l’aire. Els depressors, ﬁltradors d’aire,
segons apunten fonts municipals,
faran un cert soroll.

•

Carles León

E

l diumenge 2 de juny els
Castellers de la Vila de
Gràcia van desplaçar-se cap
a la capital del Baix Penedès
per participar al 93è aniversari
dels Nens del Vendrell, acompanyats també pels Castellers de
Sants. Al voltant de les 12.00h
del migdia, les colles van alçar
pilars de 4 davant del monument als Castellers del Vendrell
per commemorar el 50è aniversari de la seva construcció, obra
de Josep Cañas. Tot seguit, els
castellers van anar en cercavila
ﬁns a la Plaça Vella per començar l’actuació. En primera ronda, els de Gràcia apostaren pel
4d8, que tot i pujar amb bones
mides, es va acabar desmuntant per precaució. A la segona
ronda, es va escollir el 2d7 per
agafar conﬁança per tornar a
encarar el 4d8. Així doncs, en
tercera ronda es va completar amb oﬁci el quart 4d8 de
l’any. Per concloure l’actuació,
els graciencs van aixecar un
5d7 assequible i un pilar de 5
en ronda de pilars. La propera
actuació serà el diumenge 9 de
juny al Parc de les Aigües en el
marc de la Festa Major del Baix
Guinardó (12.00 hores).

•

Vallcarca i Jardinets, on
més gent dorm al carrer
El recompte provisional de la Fundació Arrels augura
enguany una quarentena de casos a Gràcia
A. B.

L

a Fundació Arrels ha desplegat
aquesta matinada de dimecres
a dijous més de 300 voluntaris
per tota la ciutat en una edició més
del recompte de persones que viuen al ras a la ciutat i amb dades
provisionals, malgrat que les xifres totals a Barcelona indiquen

1.195 casos, a Gràcia el nombre de
referència vorejarà enguany els
quaranta casos. L’entitat donarà
xifres oﬁcials en els propers dies
però aquesta era la dada aproximada que oferien els punts de
l’aplicació per geolocalització que
utilitzen els voluntaris a quarts de
quatre de la matinada.
Segons aquesta eina, l’avinguda
de Vallcarca i punts de la part bai-

xa del nucli històric de la Vila de
Gràcia, com Riera de Sant Miquel
o els carrers adjacents al carrer
Gran, són els que registren una
concentració més nombrosa de
persones que sobretot es posen a
recer d’establiments amb entrada
suﬁcient perquè no caigui el fred
de la nit. També l’entorn de la plaça Lesseps o un parell de punts de
la Travessera de Dalt són zones

Els voltants del Nou Sardenya, amb persones dormint al carrer. Foto: Arxiu

amb persones que, per diversos
motius, opten per dormir al carrer.
L’evolució de les xifres respecte
d’anys anteriors es manté estable

a Gràcia, sempre a l’espera de les
dades deﬁnitives: l’any 2016 es van
comptabilitzar 48 casos, l’any 2017
29 i l’any 2018 un total de 52.

•
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Fi de curs a l’aula
universitària, que
ja programa per a
l’octubre vinent
Les miniatures per a
guitarra de Jordi Codina,
veí de la plaça Rovira,
i un petit refrigeri han
tancat aquest dimarts el
curs a l’aula d’extensió
universitària a Gràcia, en
la qual s’han ofert dotze
xerrades només en l’últim
semestre. L’associació ja
ha editat la programació
d’octubre a desembre,
amb inici el 8 d’octubre
amb les conseqüències de
l’armistici de 1918 a Rússia,
a càrrec de l’historiador
Ramón Alquézar.
Drogues (i medicaments),
periodisme i cine seran els
altres temes destacats.

Societat
Vila de Gràcia, amb 335 entitats,
és el segon barri amb més
associacions de Barcelona
El districte suma 518 associacions sense afany de lucre o d’interessos
diversos i només es veu superat per Sants i Sant Martí

Com a contrast,
el districte és
el cinquè en
l’atorgament de
subvencions

Queixes per la
inhabilitació de
les escales del
metro Vallcarca
Seu de Lluïsos, entitat història de la Vila, que celebra diumenge la Festa Major de Sant Lluís a la plaça del Nord. Foto: A.V.

Albert Balanzà

Diversos usuaris han
protestat ostensiblement
a les xarxes socials per
la suspensió de servei de
les escales mecàniques
de l’estació de metro
Vallcarca de la L3 des
d’aquest dilluns 10 i
durant els pròxims quatre
mesos. La raó són les
obres d’instal·lació del nou
ascensor amb diversos
trams. La previsió és
restaurar aquest servei el
25 d’octubre.

E

l mite de la Gràcia associacionista té xifres concretes i comparades després
que s’hagi fet públic l’informe del ﬁtxer general d’entitats ciutadanes, que tenia com a
únic precedent el Panoràmic 2017
i que conté dades similars. La primera xifra que cal retenir són les
5.432 entitats amb adreça postal
de Barcelona, un 88% de les quals
són associacions (i un 7% fundacions) i que majoritàriament s’ubiquen territorialment en l’anomenat
eix nord-oest que formen Gràcia, la
Dreta de l’Eixample i Ciutat Vella.
El districte de Gràcia suma 518
entitats sense afany de lucre o amb
interessos sectorials diversos, un

Lluïsos tanca la consulta sobre
els seus valors. Com ja va fer amb
el bateig d’algunes sales, l’entitat
de plaça del Nord ha tornat a
treure les urnes per avaluar quins
valors són més representatius
a la vista dels socis, i el podi
s’ha tancat amb la inclusió,
el feminisme i la innovació.
També hi havia altres conceptes
per votar com ecologisme,
democràcia o ètica. Un nou
procés ﬁns al 25 juny treballarà
projectes amb aquests valors.

9,5% del total de la ciutat, només
superat per Sant Martí (637) i Sants
(607). Més especíﬁcament el nucli
històric, la Vila de Gràcia, és el segon dels 73 barris de Barcelona
amb més de 250 entitats, concretament 335, superat per la Dreta de
l’Eixample amb 362 i amb el Raval
en tercer lloc amb 333. Com a contrast, el districte no surt tant ben
parat en l’atorgament de subvencions: un 24%, 23,2 milions, se’n va a
Ciutat Vella, i Gràcia baixa al cinquè
lloc amb 8,8 milions (9,1%).
En tot cas, la dimensió real de la
penetració de la participació es fa
més palpable en la part de l’estudi que quantiﬁca el nombre d’habitants implicats en associacions
per cada mil habitants: la mitjana de la ciutat és un 3,35 mentre
que al barri de la Vila de Gràcia és
un 6,6. “Podem destacar la Vila de
Gràcia com el barri més participatiu en associacions del barri”, diu
l’estudi. Vallcarca registra 3,42 entitats per cada mil habitants, mentre
que la Salut s’eleva a 2,8, Camp d’en
Grassot 2,24 i el Coll 2,15.
Per sectors, Gràcia també surt
esmentada positivament en l’informe com a líder en els sector del comerç, gremis i professionals, drets
humans, cooperació, cultura, comunicació, educació, esports, joves,
discapacitats, ecologia, defensa dels
animals, dones, suport social i promoció de la ciutadania activa.

•

Salut Mental aposta pel teatre comunitari
El reconegut escenògraf Josep Castells i Planas se suma al projecte i fa una màster class al Servei Prelaboral
S. M.

E

l projecte de teatre comunitari de Salut Mental Gràcia, una
de les quatre entitats del Grup
ATRA, ha entrat aquesta setmana
en una nova fase amb la visita del
prestigiós escenògraf Josep Castells
i Planas al servei Prelaboral, per
tal de fer una màster class sobre
com construir un decorat, dirigida
als usuaris i membres de l’equip
d’aquest servei gracienc. L’objectiu
de la proposta és la representació
de l’espectacle musical de Dagoll

Dagom ‘Nit de Sant Joan”, que s’estrenarà el dilluns 25 de novembre
al Cercle de Gràcia. En aquest projecte, els usuaris i les usuàries dels
diferents serveis de Salut Mental
Gràcia (Llars residències, Club
Social i Servei Prelaboral) hi estan
involucrats de formes diverses: a
sobre de l’escenari o darrere treballant la fusta per fer l’escenograﬁa; els participants del Prelaboral
podran incloure al seu currículum
que han treballat amb els germans
Castells i Planas.
L’impulsor de la iniciativa és
l’Òscar Constantí, coordinador

Castells, dimarts a l’entitat. Foto: S.M.

del Club Social, que ha aconseguit
suports més enllà de l’àmbit de la
mateixa entitat i de les fronteres
del districte: Dagoll Dagom, Jaume
Sisa, els germans Castells i Planas,
el Cor Canta, que s’encarrega de la
direcció musical, o la Federació de
Salut Mental de Catalunya. Sens
dubte, es tracta d’un projecte ambiciós. “El teatre com a eina terapèutica és un diamant en brut
perquè et permet oferir un lloc a
tothom on se senti còmode, hi ha
treball en equip i sentit de pertinença”, explica Òscar Constantí.
Segons el coordinador del projec-

te, una iniciativa de teatre comunitari com la de la Nit de Sant Joan
té un doble compromís: ajudar a
millorar les habilitats tant cognitives com socials dels usuaris dels
diferents serveis de Salut Mental
Gràcia i alhora donar a conèixer la
realitat de les persones que tenen
una malaltia mental. “Busquem altres titulars que no siguin els que
estigmatitzen a aquestes persones,
per això no volíem una típica representació de ﬁnal de curs, sinó
un projecte molt més gran que
capti l’atenció de la societat”, afegeix Constantí.

•

Societat
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Quinze anys amb socis d’honor
L’Antoni Planas i la Mercè Mata Zanni, primers clients de Casa Fuster i veïns
de la plaça Lesseps, destaquen en la celebració d’aniversari de l’hotel
A. B.

Q

uan Joan Carles
Casanovas, director general de Casa Fuster, es
disposava aquest dijous
passat a bufar les espelmes dels 15 anys de l’hotel
monument, els tenia al davant
i els va cridar. “Van ser els nostres primers clients”, va dir. Dos
veterans ben lluents i vestits
ben moderns, l’Antoni Planas
Mestres i la Mercè Mata Zanni,
veïns de la plaça Lesseps, no gosen dir-ho amb tanta contundència, però en conversa amb
El pastís a Casa Fuster, amb el director i la parella Planas-Mata. Foto: A. B.
aquest setmanari sí que el primer que fan és exhibir amb orre per aquesta terrassa de celevan ballar al Cafè Vienès i sogull la seva condició de socis 1 i
bració fent platillos deliciosos.
bretot que l’ediﬁci va ser un en2 del club de jazz de l’hotel dels
Els dos clients d’honor llueixen
càrrec de Marià Fuster a Lluís
Jardinets. D’això, sens dubte, sí
galons i no s’estan d’explicar
Domènech i Montaner per a la
que en són els primers.
que tenen el carnet del club de
L’Antoni i la Mercè ho han tas- seva dona, Consol Fabra.
jazz ben signat pel client ocaPerò la parella de la nit
tat ja tot de Casa Fuster des que
sional més famós de l’establiavui són l’Antoni i la Mercè.
un ja llunyà 30 de juny de 2004
ment, el senyor Allan Stewart
Òbviament han dormit a l’hol’establiment va obrir una nova
Konigsberg Woody Allen, aquell
tel, i ﬁns i tot ja han passat pel
etapa sense deixar de reivindiqui quan hi és i li ve de gust
novíssim Panot Restaurant de
car que va ser casa de Salvador
Marc Ribas, que avui també cor- baixa de la seva habitació amb
Espriu, que moltes generacions

el clarinet i es posa a tocar al
costat dels seus amics Conal
Fowkes i Eddy Davis. “Ja tenim
els tres possibles dies que hi pot
tocar reservats”, diu la Mercè.
No se’ls escapa ni una: Allen
toca el 18 al festival Jardins de
Pedralbes, i per l’hotel ja corre
la veu que té una habitació reservada per diversos dies.
L’Antoni i la Mercè es mouen
discretament per la festa però
res no els atura: ell enginyer i
ella artesana i ceramista, experta en la tècnica del trencadís, són
extrovertits i no els fan por els
periodistes. Només no entren
en detalls en una cosa, l’edat.
“Posa més de 80”, diu la Mercè...
Unes quantes més són les peces
de trencadís que ha instal·lat a la
Torre dels Dracs, una casa que
tenen entre Corbera i Cervelló, i
on ella ha aconseguit desplegar
la seva passió per Gaudí gràcies
també als ensenyaments de l’arquitecte Joan Bassegoda.
Gaudí, Espriu, Fuster... la nit
s’acaba des de la terrassa amb
les millors vistes del passeig de
Gràcia.

•

Torralba renova
quatre anys més
com a president
de Sant Medir

El president de la
Federació de Colles de
Sant Medir, Josep Antoni
Torralba (Gràcia, 1973),
ha estat reelegit aquest
dimecres en el càrrec
amb 19 vots a favor, una
abstenció i un vot en
contra en una votació a
Can Musons de la qual
s’han absentat tres colles
de les 24 totals. Torralba,
que ja fa vuit anys que
ostenta la presidència, ha
apuntat en una primera
declaració d’intencions
a aquest setmanari que
s’ha de fer “una reﬂexió
profunda” per protegir
la festa amb cavalls, per
debatre la seguretat de la
diada i per mantenir o no
el desplaçament a Sant
Cugat.
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Més cellers i suport
local a la segona ﬁra
de Vins a la Vila
Una trentena de viticultors
s’intal·laran a Verdi dissabte 15

Festa Major: Blackcelona
en un dia i el Festigàbal
segueix a la Sedeta
The Crabtones, Mampön i The Sick Boys es repartiran la
programació ‘negra’ el dissabte de festes a plaça Rovira

S.M.

V

ins a Vila, la mostra de cellers impulsada per
Verdi del Mig i la distribuïdora HumanVins, torna per segon any consecutiu al carrer Verdi per
apropar la cultura del vi als visitants, i ho fa amb més
viticultors i amb la complicitat de comerços i entitats
locals. Seguint el format de l’any passat, a la mostra es
podran degustar vins de més d’una trentena de vinyerons, prèvia compra de tiquets. “Ens agrada dir que
és una mostra de quilòmetre zero”, explica Victòria
Ibáñez, una de les organitzadores, “i que té un component social”: la festa suma la col·laboració de Verema
Solidària, que tindrà l’oportunitat de donar a conèixer el projecte durant tota la jornada, que enguany
s’ha concentrat a partir de les dotze del migdia i que
s’allargarà ﬁns a les deu.
Molts dels cellers són repetidors, i entre els nous
destaca Mitchell Wines, un projecte australià que enceta la intenció dels organitzadors de comptar amb
presència internacional en properes convocatòries. “L’objectiu és mantenir el mateix esperit i consolidar la ﬁra sumant més projectes i col·laboracions”,
assegura Josep Lavado, membre de HumanVins. Així,
Winepalace, la botiga de vins hereva de la Festival, i els
veïns de la Bodega Mallorquí també s’han incorporat
aquest any a la ﬁra. Es mantenen el bar Salvatge i el
Cargol Graciós com a responsables de la part gastronòmica, així com Casa Tobella. Igual que en la primera
edició, la música posarà el ﬁ de festa a la jornada.

•

A.B.

T

ots els escenaris de la
Festa Major 2019 ja estan
quedant deﬁnits, amb la
programació oﬁcial molt
estabilitzada i el dubte de
les festes alternatives de plaça del
Nord possiblement a Dones del 36.
Per això la dinàmica és de retocs
ﬁns: si la setmana passada l’Error
Fest anunciava l’ampliació a dos
dies, aquesta el Blackcelona -que
es fa al mateix espai de la plaça
Rovira- assumeix que concentrarà l’oferta en migdia i nit del dissabte de festes.
El Districte també ha tancat la
negociació col·lateral amb l’Heliogàbal, i el Festigàbal sumarà
ja una cinquena edició en el seu
emplaçament de la plaça de la
Sedeta, i comença a deixar en el
record les vuit edicions que anys
enrere (2006-2014, excepte 2011)

La banda The Sick Boys, a la programació del Blackcelona 2019. Foto: A.B.

va desplegar precisament a la plaça Rovira on ara es fa l’Error Fest
i el Blackcelona.
A l’espera de la programació del
Festigàbal, el Blackcelona sí que
ha avançat a aquest setmanari
que el cartell de Festa Major 2019
estarà format per The Crabtones
en horari de migdia i fent versions

de Beatles i Stones passades pel
sedàs soul i funk. Al vespre l’afrobeat psicodèlic dels Mampön, hereus de l’escola Fela Kuti, obriran
tanda i la tancaran els barcelonins The Sick Boys, un sextet
que desplegarà els seus pals de
rock’n’roll, rythm and blues i
swing.

•

Documents
‘Sota terra’
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A ﬁnals del segle XIX, un segrest commou la vida d’un poble. Les conseqüències que tindrà
i com afecta aquest fet els personatges de perﬁls molt diferents, queda palès en una trama
plena d’intriga. I no només això: el text amaga un rerefons que fa que a més d’una lectura
amena, es convidi a la reﬂexió ﬁnal. Aquesta és la història de la segona novel·la d’Elena Gavarró,
col·laboradora de l’Independent de Gràcia, que ha obtingut amb ‘Sota terra’ el XXVI Premi
Joan Marqués Arbona de narrativa Vall de Sóller 2018. Correctora i traductora, va debutar
en la ﬁcció amb la novel·la Viatge a Zungaza l’any 2013, publicat per La Busca Edicions.

H

i ha novel·les històriques que ens
desplacen a un altre temps i a un
altre espai però hi ha novel·les que,
a més, ens fan retornar al present
i és aleshores quan, com per art de
màgia, quedem astorats en adonar-nos que
malgrat el pas del temps, en l’essència, seguim allà mateix.
Aquest és el cas de Sota Terra, XXVI
Premi Joan Marquès Arbona de narrativa
de Vall de Sóller, la segona novel·la d’Elena
Gavarró,que ens transporta a la Catalunya
del darrer quart del segle XIX. És aquest un
context, com l’actual, de grans canvis: una
Barcelona que comença a eixamplar-se amb
l’esclat de la industrialització i el modernisme; que és apunt de fusionar-se amb les villes de Sarrià, Sants o Sant Andreu; una època on conviuen grans fortunes, com les dels
Güell o com la de la família d‘un dels protagonistes, amb una gran part de la població
que viu en condicions extremadament precàries, malnodrida i amb un nivell d’analfabetisme que frega el 40%.
Però si per homes i dones és una societat dura per les extremes condicions laborals de fàbriques i tallers, en una Barcelona
que Pla deﬁnia com un oceà de luxúria, per
la distància que hi havia entre els que anaven al Liceu i els que hi vivien just a tocar,
amb unes diferències de classe escandaloses, per a les dones ho era doblement pel fet
de viure a la vegada sotmeses a la dominació
d’una societat rígidament patriarcal. És cert
que aleshores comencen a aparèixer els primers reclams d’una societat igualitària, com
és el cas de la meva tia rebesàvia, Martina
Castells, que fou la primera dona Doctorada
en Medicina a Catalunya i a l’Estat espanyol,
o com el de les primeres sufragistes, però és
obvi que tan sols eren les primeres esquerdes d’un mur patriarcal que ara, tot i estar
mig enrunat, encara segueix dempeus.
L’atmosfera inquietant a través de la qual
es desenvolupa la trama ben bé podria donar pas a una sèrie de televisió, de tres capítols per exemple. En una Catalunya complexa on l’empremta de les guerres i matances
entre liberals, partidaris del comerç i la uniformització estatal i els carlistes, aferrats a
les maneres de fer de tota la vida i a una visió confederal de l’estat, Sota Terra ens planteja una història entre enigmàtica i aterridora. Amb un estil planer, clar i directe,
dibuixa diferents retrats psicològics la responsabilitat dels quals cada lector haurà de
situar quan en descobreixi el desenllaç.
En el seu conjunt una lectura que rodoreja, on no hi sobra res, perquè està destil·lada,
amb paciència i treball, amb aquella cura
pròpia de qui coneix i estima l’oﬁci d’escriure.
“Sota terra”, més enllà del misteri
Ressenya de Roger Sunyer

[...]
“Aquells dies, ja fos des de darrere algun arbre en un petit puig des d’on veia gran part del
poble, ja fos des d’una banda solitària que donava a la plaça de l’església, havia estat esperant
hores a veure si la veia, ﬁns que un matí, per ﬁ
l’havia descobert passejant amb la seva mare,
l’havia pogut seguir i havia esbrinat on vivia.
Després, preguntant al Pere, havia sabut que era
de cal Riba –ﬁlla única d’un empresari mort ja
feia anys d’un infart–, i que sempre havia viscut
a Santa Àgueda. De fet, segurament de petit s’hi
havia creuat algun dia pel poble, quan hi havia
anat a fer la catequesi, però no ho podia recordar.
“Bé, o sigui que el vell no la trobarà malament”, va dir-se. Ara només havia de destriar les
paraules adequades. Va baixar per l’esplanada
cap al jardí, ﬁns arribar a l’estanc, a sospesarho. Sota l’aigua, els peixos es movien d’una banda a l’altra, tombant en el moment més insospitat. Ell no podia actuar com ells, es va dir, havia
de calcular bé les coses perquè tot sortís bé.
“De fet, no és gaire complicat”, va rumiar:
“només he de demanar al vell que intercedeixi
per mi davant la família de la Mariagna, i si s’hi
nega, convence’l”.
Aleshores va pujar a la zona de l’estable i va
entrar per la porta lateral de la casa, va creuar
el menjador, va pujar a l’habitació i va picar. La
veu de l’oncle Amadeu va convidar-lo a entrar
amb un “endavant” i, com sempre, el va trobar
assegut al llit, amb dos grans coixins repenjats al capçal i un camisó blanc amb el coll i els
punys brodats.
–Seu, bon jan –va adreçar-s’hi l’oncle, assenyalant una de les dues butaques de vellut vermell de davant del balcó i acariciant-se per un
moment les puntes del bigoti quixotesc. Mentre
el noi seia, va continuar parlant:–... Estava rumiant que qui no té feina, el gat pentina... em
refereixo a això que diu el Pere, que aquests babaus de cal ferrer volen fer negoci també en altres pobles... Guaita tu que estan ben grillats...
diu que volen fer coses boniques, enreixats que
s’entortolliguen i no sé pas quines altres bestieses... que volen engrandir-se cap a altres pobles,
tu...
El Jofre el va deixar que parlés, que li expliqués les seves coses, ﬁns que va acabar. Llavors va
pensar que era el moment d’anar al gra:
–Oncle, volia parlar amb vostè... El Pere diu
que millor que cerqués mossa en un altre poble,
que amb allò d’aquella bleda del bosc, van parlar mal de mi i no voldran saber-ne res, però ja
fa molt temps de tot això, i n’he trobat una que
voldria conèixer, que voldria visitar... no sé si
vostè podria demanar el permís de visita...
[...]

biografía

Elena Gavarró i Buscà (Barcelona, 1968) és llicenciada
en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona,
on ha estat editora i ha participat en diferents projectes de comunicació. També ha exercit de professora de
l’escola d’escriptura Aula de Lletres, en una època en
què se li va oferir treballar de “negre”, opció que va refusar prometent-se que o publicaria amb el seu nom o
no ho faria. Correctora i traductora de diferents gèneres, ha treballat també com a professora de sintaxi a la
Universitat Autònoma de Barcelona, i com a correctora
al diari El Punt Avui. El 2013 La Busca Edicions li publicava la seva primera novel·la, Viatge a Zungaza, que va
obtenir una molt bona rebuda entre el públic.

7

8 L’Independent de Gràcia
14 de juny de 2019

Breus

El Tres Peons
organitza un
torneig d’escacs
a la plaça del Sol

Dissabte de 3/4 de 5 a
3/4 de 7, la plaça del Sol
acollirà un campionat
d’escacs organitzat pel
Tres Peons. El campionat
es jugarà en un sistema
Masnou modiﬁcat, els
participants jugaran
partides il·limitadament
ﬁns que acabi el torneig.
El guanyador jugarà a
una taula més endavant
o la mateixa i el perdedor
a una més enrere o la
mateixa. S’intentarà
que no es repeteixin els
mateixos enfrontaments.
La inscripció és gratuïta.

El Club Patí
Claret celebra
el Festival de
ﬁnal de curs
Les temporades esportives
s’acaben i els clubs
celebren la seva festa
de cloenda. Diumenge
arriba el torn del Club
Patí Claret que organitza
la seva celebració al
Poliesportiu del Bon
Pastor. Al matí hi ha
programats entrenaments
de preparació a porta
tancada, des de 2/4 d’11
ﬁns a les 2 del migdia,
i a les 6 de la tarda
començarà el festival
obert a tot el públic
assistent.

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
CE Europa 0 - 3 Seagull

Esports
Ò. Belis: “Serà estrany
no viure el dia a dia de
l’Europa; és casa meva”
El coordinador de l’Escola de Futbol escapulada tanca
una etapa de 18 anys per començar una nova aventura

alment. Com ell ha dit sempre, ho
hem intentat fer amb la millor de
les actituds. Ell sempre deia que
l’escola és singular; potser no és
la millor però és singular.

Albert Vilardaga
scar Belis (Barcelona,
1988) va agafar el relleu
de Xavi Lucas al capdavant de l’Escola de Futbol
de l’Europa fa dues temporades, ara deixa casa seva per
emprendre una nova aventura.

Ò

Què la fa singular?
El nombre de nens i nenes que
hi participen, que hi participin
les famílies de forma activa, que
els entrenadors siguin jugadors
i gent de la casa o els noms dels
equips.

Quants anys has estat a l’Europa?
En total 18 anys, sis com a jugador
i després 12 fent d’entrenador i de
coordinador. Més de mitja vida.
Serà estrany no tornar-hi l’any
vinent?
Molt estrany, estic aquí cada dia,
i dies festius, és casa meva. Serà
molt estrany el dia a dia, però sé
que als caps de setmana passaré
moltes hores aquí perquè és casa
meva. Encara no ens sóc conscient.

Com serà la festa de clausura?
Els 750 nens i nenes desfilaran
pel Nou Sardenya, tots tindran
una copa de record i també s’entregaran medalles a les aﬁcions i
als guanyadors de lligues i copes.
Òscar Belis durant una de les festes de cloenda de l’Escola de Futbol. Foto: À. Garreta

Uri Vives completa la porteria
del primer equip. El porter
ha jugat aquesta temporada
primer al Formentera i després
al Martinenc. Vives, de 22 anys
i sorgit del juvenil del Sabadell,
ocuparà el lloc a la plantilla que
deixa Joan Compte, i competirà
per la posició amb Marc
Priego que ha estat el porter
titular aquesta temporada.
Anteriorment havia jugat
també al Rubí i al Terrassa.

En aquests dos anys com a coordinador de l’escola, amb què et
quedes?
Amb 750 famílies cada dia surten
coses diferents. Recordo molt els
primers dies, te n’adones de tot
el volum de gent que mou l’escola, i crec que la festa de divendres
també serà especial.
L’escola és un model d’èxit, quin
és el secret?
Sempre he dit que el secret es diu
Xavi Lucas. Va estar molts anys
portant l’escola i va ser el responsable de convertir-la en el que és
ara, en el model que tenim actu-

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
Semiﬁnal
Lluïsos de Gràcia 51 - 59 Maristes
Ademar
Tercer i quart lloc
Lluïsos de Gràcia 49 - 54 Camping
Bianya Roser

Lluïsos de Gràcia B 66 - 55 La Salle
Manresa
Playoﬀ de permanència - 3r partit
La Salle Manresa 66 - 42 Lluïsos de
Gràcia B

Concepción Ciudad Lineal 8 - 18
CN Catalunya
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 Masculina

Primera Catalana Femenina (G2)

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

Jornada 30
Mas Avicola 62 - 70 Safa Claror
1. CB Valls ................................... 28-2
3. Safa Claror ........................... 20-10

WATERPOLO
Lliga Premaat
Jornada 22

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

Has tingut dos coordinadors, el
Victor Moreno i el David Sasson,
com valores la seva feina?
Han estat imprescindibles. He
tingut la tranquil·litat d’estar al
Nou Sardenya i saber que el David
ho té tot controlat a l’Àliga o estar allà i aquí el Victor ho controla
tot. Han fet una feinada, es nota
que porten molts anys aquí com a
jugadors i entrenadors.
Creus que un d’ells hauria de ser
el teu substitut?
No ho he de decidir jo. Crec que
sempre s’ha fet així, entenc que
les opcions que estiguin valorant
aniran per aquí. Recordo primer
el Sergi Mascarell, el Xavi Lucas
i després jo, tots tres érem de la
casa, entenc que seguiran aquest
camí.

•

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

FUTBOL SALA
Tercera Divisió Nacional (G1)

ESCACS

Jornada 30
Gràcia FS 5 - 6 FS Sant Joan de
Vilassar
1. Ripollet FS ......................80 punts
15. Gràcia FS ...................... 28 punts

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

L’Independent de Gràcia 9
14 de juny de 2019

La Salle Gràcia convoca aquest
cap de setmana la Festa d’Estiu
L’esport de l’escola serà protagonista de la festa durant el matí de diumenge quan
es farà la diada i hi haurà una exhibició de futbol sala, bàsquet, judo i patinatge

A. V

A

rriba el ﬁnal de curs, i La
Salle Gràcia ho celebra
amb una gran Festa d’Estiu que durarà tot el cap
de setmana i on l’esport
serà una part protagonista, juntament amb la música, la gastronomia, el ball o l’aigua.
La diada de l’esport estarà concentrada durant el matí de diumenge. La gimnàstica artística, el
bàsquet, el futbol sala, el patinatge i el judo, els esports que es fan
a l’escola, faran una demostració
de la feina i l’evolució que han fet
tots els esportistes al llarg de l’any,
i en alguns casos com el futbol sala
i el bàsquet, els nens i nenes disputaran un partit d’exhibició contra un altre equip convidat. El cap
de setmana també tindrà una altra
pinzellada d’esport el matí de dissabte amb un campionat d’escacs
a la plaça del Nord, una activitat
organitzada per l’escola d’escacs
Miguel Iliescas, que començarà a

La secció de bàsquet de La Salle en una exhibició al carrer. Foto: La Salle Gràcia

les 10 del matí i acabarà a les 2 del
migdia.
També dissabte al matí, al voltant de les 12, l’AMPA de La Salle
Gràcia ha preparat diversos jocs i
tallers per a tota la família, a l’hora de dinar, hi ha prevista una paella gegant per a tots aquells qui
s’hagin inscrit prèviament (10 euros la ració i 7,50 la mitja), i també

Dotze hores de
bàsquet al pavelló dels
Lluïsos de Gràcia
Jugadors, jugadores i famílies participen
de la festa de ﬁnal de temporada

Les 12 hores són la festa de cloenda de la temporada. Foto: Cedida

A. V.
a secció de bàsquet dels Lluïsos
de Gràcia celebra aquest dissabte la seva festa amb les tradicionals 12 hores. Els jugadors i jugadores del club des dels més petits
que formen part de l’escola, ﬁns als
que han complert el cicle de cadet
s’ajuntaran per disputar diversos
partits de cinc contra cinc a la pista de la plaça del Nord, des de les 9
del matí i ﬁns a les 9 de la nit.
Cada partit tindrà una durada de 15 minuts i es distribuiran
amb dues parts de set minuts i mig
cada una. Aquest és un dels esde-

L

veniments més esperats pels jugadors i jugadores del club que cada
any participen massivament de la
festa. Entremig dels partits també s’organitzaran diversos concursos de tir oberts a tots els jugadors
del club.
Els jugadors no són els únics
protagonistes d’aquestes 12 hores,
que enguany arriben a la 25a edició, ja que també tindran l’opció
de gaudir del bàsquet com a jugadors les famílies que han donat suport tot l’any, i cas ho faran disputant partits a l’escola Pau Casals.
Els equips de l’ACIDH de l’entitat,
tant masculí com femení, també
formaran part de la festa.

•

es farà una rifa d’una bicicleta i un
concurs de pastissos.
A la tarda, a partir de les quatre,
es multiplicaran les activitats: una
festa d’espuma, la venda de núvols de sucre i uns inﬂables, per
tal de satisfer a tots els assistents.
A partir de les sis, serà el torn del
concert infantil, a càrrec del grup
Grimpallunes, i a les vuit del vespre, serà el grup Groovin’Time qui
agafarà el relleu sobre l’escenari, i
que servirà per col·laborar amb la
Fundació PRIDE, que treballa per
garantir el dret a l’educació en països empobrits. L’activitat de dissabte acabarà amb un karaoke a
partir de 2/4 de 10 de la nit.

•

Breus

3a competició
interna escolar
al Gràcia
Gimnàstic Club
Dissabte a partir de
les dues del migdia, el
Gràcia Gimnàstic Club
organitza la tercera edició
de la Competició Escolar
Interna de gimnàstica
artística tant femenina
com masculina. Un
esdeveniment pensat
per a tots els esportistes
del club i les seves
famílies, així com també
els aﬁcionats a aquest
esport que podran gaudir
d’aquesta jornada de
forma gratuïta a les
instal·lacions del club,
situades al carrer Molist.

Opinió
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Cartes al director
Prioritats a l’hora de
pactar a l’Ajuntament
de Barcelona

Editorial

Comença la partida

S

i no hi ha cap sorpresa d’últimíssima hora, el nou mandat a
Gràcia tindrà un regidor executiu de BCN En Comú o del PSC. Sí,
el PSC pot torna a governar el districte, cosa que ha fet en la majoria dels quaranta anys des de la recuperació dels ajuntaments democràtics i sobretot abans que comencés una dolorosa travessia del
desert que sembla que s’ha acabat. Amb aquesta certa garantia de ressorgiment, l’agrupació local ja ha estat la primera a reivindicar la regidoria de Gràcia com a prioritària entre les deu que s’hauran de repartir amb els comuns. Torna el bipartit que es va posar a prova durant
un any en el passat mandat i que es va esberlar per la crisi del 155.
No ens arriscarem a dir noms (com va passar ara fa quatre anys i
alguna portada ens vam menjar amb patates -ﬁns i tot quan la regidora designada ja havia fet el traspàs amb la seva antecessora Maite
Fandos), però si Gràcia queda en mans dels socialistes hi ha dues dones que surten al capdavant de les travesses per raons de proximitat:
Rosa Alarcón, una històrica de l’agrupació que ha
dedicat els últims anys a
ser la cap de gabinet de
l’alcaldessa Núria Marín,
a l’Hospitalet, i Laia
Bonet, que després del seu
pas pel Govern no ha deixat mai de tenir interès
per la política local.
Si Gràcia no és tan prioritària per al PSC com ho és per al PSC de
Gràcia, el regidor serà comú i això obriria la porta a una experiència
que només ha succeït un cop, amb els socialistes i Xavier Valls: que un
regidor sumi dos mandats. Però a BCN En Comú reserva papers de responsabilitat important a Eloi Badia i aquí pot pesar també que la voluntat local i les ganes de seguir governant de l’agrupació de Gràcia En
Comú es vegi superada per l’estratègia del partit a Barcelona. A veure si
almenys en aquest mandat uns i altres articulen l’elecció directa.

Tant PSC com comuns
a Gràcia poden topar
amb l’estratègia del
partit a Barcelona

•

Gastronòmicament la Vila dóna per molt, i prou que ens ho
recorda periòdicament el ﬁns ara portaveu del govern local,
Robert Soro, a través de l’etiqueta #porqueyolovalgo. Arròs
caldós de marisc o entrepà de formatges han estat les seves
últimes aportacions. En aquest mandat Soro ha retratat també lassanyes
i platillos molt ben posats, made in els restaurantets propers a plaça de
la Vila. Però la dinàmica ha canviat aquest dijous: mongeta tendra i patata a casa de la mare. Bé. Un fort contrast amb un possible company accidentalíssim de viatge: Manuel Valls sortia dijous de dinar al Botafumeiro.
El
dependent

de Gràcia
La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat

Ull de
dona

Imaginem-nos que pel perill que suposa per
un cert marc espanyol pro imperis econòmics, s’arriba a la conclusió, via matraca
mediàtica, que els moviments socials i els
Comuns i Podemos al capdavant són una
rebel·lió encoberta, i són uns partits perillosos, que ultrapassen el percentatge electoral acceptable que permet vantar-se de ser
una democràcia plural. I que es comencés a
dir que Ada Colau va incórrer en violència,
terrorisme i intent de rebel·lió quan, en el
passat, va ocupar bancs violentament o va
obstaculitzar desnonaments amb muralles
humanes i que per això se l’ha de tancar en
presó preventiva i suspendre-la dels seus
drets polítics ﬁns que se la jutgi per aquests
delictes tan greus. I també es diu que
Jaume Asens va ser l’advocat dels violents
i també ha d’entrar en presó. I que Gerardo
Pisarello és l’autor intel·lectual a l’ombra
esgrimint alguns documents trobats a la
seva oﬁcina.
I imaginem que, a Espanya, gairebé ningú
qüestiona les acusacions perquè el poder
mediàtic actua com una piconadora i no
deixa marge per discrepar. Només discrepen els independentistes bascos i catalans,
que ja han provat la medicina en altres ocasions, però ningú els dóna cap credibilitat
perquè són igualment culpables.
Creieu que els Comuns veurien possible
pactar amb el PSC sabent que han estat
connivents amb l’agressió i que continuen
la repressió per qüestions d’Estat?
Desitjo que Ada Colau i els Comuns segueixin estant amb el 80% de la societat catalana i no pactin amb el PSC que,
ara mateix, no està situat amb el 80%
de la societat que no vol repressió i que
sí que vol que el conﬂicte territorial de
Catalunya amb Espanya se solucioni democràticament amb un referèndum
d’autodeterminació. Menys encara quan
la jugada del PSC, i també dels vots ‘sense condicions’ de Valls, formen part d’una
operació d’Estat a ultrança per marginar,
aïllar i encapsular als independentistes.

Ecocidi
Conxa Garcia

P

olly Higgins, advocada escocesa, ens
parla d’ecocidi i vol que sigui considerat un crim contra la humanitat. Diu
que la destrucció climàtica és evitable,
només cal actuar, coneixem la solució al
problema: la prohibició de les companyies de carburants fòssils, que ens enganyen sobre la realitat de la seva activitat.
Ha pres la iniciativa de lluitar-hi en l’àmbit legal i els estudiants de casa nostra,
com d’altres a tot el món, van decidir-ho
també sortint al carrer el 15 de març i

S’ha d’iniciar ja una
transició cap a models
de producció que
respectin la Natura
afegint-se als Divendres per al Futur. Diu
el seu Manifest: “Les Generacions Sense
Futur exigim justícia davant l’Emergència Climàtica. Les generacions al poder
ens estan robant el nostre futur. Vivim
una situació d’emergència planetària
provocada pel canvi climàtic. La nostra
generació està condemnada a una dura
inestabilitat social i ecològica”. Les institucions estan deixant en un segon pla el
desastre al qual ens dirigim. Calen canvis
radicals i enèrgics contra aquells que no
els importa enganyar sobre les emissions
i matar de contaminació la humanitat.
Diuen que defensen els “llocs de treball”,
però de res val defensar-los en una indústria nociva, que fa que hi perdem totes les
persones, el que han de fer és iniciar ja
una transició cap a models de producció
que respectin la Natura.

•

Jordi Oriola Folch
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Josep Maria Artigal

Can Vallmitjana. Obrir un
carrer o recuperar la memòria

Clara Darder

D

D

erruir o conservar Can Vallmitjana? Obrir el carrer
de l’Àngel o recuperar la memòria furtada?
Primer terç del segle XX. Al Teatre del Bosc s’hi fa
òpera, sarsuela, teatre, circ, lluita femenina i mítings polítics. Al número 13 del mateix carrer, la Rambla de Prat,
hi ha un colmado on poc anys més tard hi viurà i hi treballarà en Jaume, el cosí de la Mercè Rodoreda. Dues cases
més enllà, al número 9, hi viu en Juli Vallmitjana, un escriptor, pintor i escultor que té l’estudi al primer pis del
número 4 del carrer Astúries, on des del 1860 la seva família regeix Platería y Metales Vallmitjana.
Per l’estudi del Juli Vallmitjana hi passen habitualment
molts artistes: Llimona, Pichot, Nonell, Gual o els joves
Gargallo i Picasso. A la Rambla de Prat, l’escultor Pablo
Gargallo ens deixarà dos magníﬁcs Sant Jordis que podeu
veure a l’entrada dels ediﬁcis 6 i 8 i, sobretot, quatre baixos relleus a la façana del Teatre amb les cares d’ell mateix, Picasso, Nonell i Raventós. Les carotes, com les anomenaven els graciencs fa cent anys.
Del Teatre del Bosc al número 4 del carrer Astúries
hi ha només 250 metres, quatre passes. De les carotes de
Gargallo a Can Vallmitjana hi ha una muntanya d’història menestral, social, política, artística, a la vegada
veïnal i universal. Verdi, Puccini, Bizet, Gounod, Mar
i cel, La del manojo de rosas, Titana contra Iurani, La
Plaça del Diamant, Cambó, Lerroux, Companys, Pichot,
Vallmitjana, Gargallo o Picasso. No són una suma.
Neixen, creixen i existeixen junts. Són una mata de jonc.
Gràcia no té grans ediﬁcis com l’eixample, ni antics palaus com la Barcelona d’entre muralles, ni tampoc grans
mecenes. Gràcia l’han fet petits tallers artesans, petits
colmados, petits estudis d’artistes i petits ateneus obrers
com La Sociedad Obrera El Artesano, l’Artesà, fundada el
1854, a tan sols 150 metres de Can Vallmitjana i construïda
només sis anys abans. Feina menuda però ben feta, petits
projectes però amb molts veïns implicats. La pròpia estructura urbanística del barri mostra aquesta identitat.
Tot això es Platería y Metales Vallmitjana, el taller d’encunyació de medalles més important del país, cau a la
vegada d’artistes com Gargallo i Picasso. Com ho va ser
Vitralls J.M. Bonet, al número 6 d’Astúries, responsable
entre molts altres projectes de les Vidrieres de la Sagrada
Família i la restauració de Poblet. Com ho fou, també,
que en un teatre de barri el 1905 s’hi representés per primer cop a tot l’estat Aida, i el 1907 es fes l’estrena també
estatal de Madame Buterﬂy. Avançant-se al Liceu, l’Arriaga i el Teatro Real. Apropant la cultura als obrers, als
menestrals, a tots els vilatans. Un teatre que a la façana

Bolquers

Les carotes del cine Bosque. Foto: Albert Vilardaga

hi tenia una escultura de Picasso feta per Gargallo, alumnes tots dos d’un veí que hi vivia just davant i que tenia
l’estudi dues cantonades més enllà. Dues cantonades que
inclouen un petit colmado que va inspirar La Plaça del
Diamant. Projectes, tots, petits però que van esdevenir
universals. Joncs d’una mata que és el barri.
Segur que hi ha raons urbanístiques per obrir el carrer de l’Àngel. Però el peatge pot ser immens. No perdrem
només l’ediﬁci dels Vallmitjana. Seguirem esborrant una
vegada més, i ja en són moltes, una part molt important
de la nostra memòria col•lectiva. Només entre Rambla
de Prat cantonada amb Riera de Cassoles i Astúries amb
Travessia de Sant Antoni, hem perdut el Bar Flor, el
Colmado Fortuny, el Bar de les guitarres, el colmado del
Jaume, l’Orfebreria Pallé i l’empresa Vitralls J.M. Bonet.
Ara toca Vallmitjana? A cada bugada un llençol menys.
La memòria col·lectiva és el nostre patrimoni més important. Ens ajuda a saber qui som, ens permet entendre
on som, ens és indispensable per somiar on volem anar.
Vallmitjana representa tot això, ho visibilitza, ens permet
prendre’n consciència.
Quan es va construir el nou Cinema Bosque, els baixos
relleus de Gargallo es van mantenir gràcies a la pressió
veïnal. Ara no volem perdre Vallmitjana. Aquest taller-estudi és una peça important del trencaclosques ric, complex i singular de la nostra memòria com a barri, de la
nostra identitat com a vilatans. Una memòria i una identitat que des del segon terç del segle XX ens han intentat
repetidament furtar.

•

arrerament estic en l’etapa bolquers. SÍ però aviat serà que NO. I
les paraules “caca, pipi, esfínters,
orinal, eixugar-se bé i paper del culete” estan incorporades en el meu dia a
dia. Desconec si heu tingut el privilegi
de passar per aquesta etapa a la vostra
vida, com a infants segur que sí, però i
com a mares i pares?
És divertit veure quan el petit o petita camina de puntetes perquè s’ha cagat i
li és incòmode portar la tifarada al cul; o
quan de sobte diu que no vol el bolquer;
o quan vol emportar-se l’orinal al llit perquè li ha agafat gran estima. També fas
carreres buscant el lavabo més proper, o
aixecant-te a mitja nit per posar-lo a l’orinal, i tu amb una son que no t’aguantes,
el deixes mal posat i es fa el pipi fora de la
plataforma. Després com no, ja saps que

Em trobo en diferents
situacions amb els
nous aprenentatges de
la més petita de casa
et toca, fregar el terra de matinada. ¡Quin
remei!
I llavors per a que tot segueixi el seu
curs llegeixes contes on les caques tenen vida i donen consells als més petits.
També et trobes cantant cançons sobre
wàters i el rollo de paper o fent festes
quan et demanen per anar de ventre per
primer cop. Escoltes als experts i et diuen
que els infants entrin al lavabo amb tu per
normalitzar aquesta acció i incorporar-ho
a la quotidianitat. Aquest fet, però et posa
en embolics com per exemple: una amiga ve a veure’m a casa i vol anar al wc, i
tu tota tranquil·la li dius que cap problema. El pas següent és la meva ﬁlla entrant
i preguntant-li: “estàs fent caca?”. Quins
riures ens férem les dues adultes.
En quines situacions em vaig trobant amb els nous aprenentatges de la
més petita de casa i com m’emociono
quan hi ha una nova ﬁta. En deﬁnitiva
m’emociono perquè creix i ho fa amb
naturalitat.

•
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Àngels Tomàs, consellera de Gràcia En Comú

Carta a un regidor
aparentment desconegut

1.000 dones assassinades

Albert Balanzà

B

envolgut/da alcalde/ssa de Gràcia,
aquest dissabte a la tarda comença
un nou mandat a l’Ajuntament que al
Districte de Gràcia no s’iniciarà en el millor dels casos ﬁns a ﬁnals de juliol. Però
l’elecció de l’alcalde/ssa de Barcelona ens
donarà pistes de qui serà el nostre màxim
representant executiu municipal durant
els pròxims quatre anys. Hi ha probabilitats que el teu cognom sigui Badia però
també Alarcón (o Bonet) o Zañartu, si el
teu partit posa en valor la proximitat dels
regidors electes al territori. Et diguis com
et diguis seràs benvingut o rebenvingut,
i ja t’avanço que des d’aquest setmanari

N’estarem pendents,
amatents, vigilants;
ens tindreu davant i,
si s’escau, al costat
ens barallarem amb tu en algun moment
o en molts moments dels quatre anys. No
serà res personal.
Crec que tindrem sort que el mandat
sigui net, sense eleccions a la vista, perquè serà indispensable que es faci efectiva l’elecció directa de regidors i consellers d’una vegada, i ens consta que el
meló s’ha reobert enguany malgrat que
la reorganització de la participació hagi
estat poc perceptible. També hi ha hagut
prou debat en aquest mandat perquè no
hi hagi replantejaments que alenteixin
iniciatives prou madures com Abaceria,
Vallcarca, l’augment d’equipaments educatius i l’aposta per la mobilitat sostenible. Més dubtes segueix generant la
paciﬁcació de les places, l’efectivitat de
la lluita contra la gentriﬁcació i l’arribada de la Línia 9. El Districte ha de ser
més clar en la consecució de resultats en
aquests àmbits, depenguin de qui depenguin. N’estarem pendents, amatents, vigilants. Ens tindreu davant i, si s’escau,
al costat.

A

questa setmana s’ha obert pas als mitjans una esfereïdora notícia: des de 2003 (moment en que es
comencen a comptabilitzar les dones mortes per
aquest motiu) 1000 dones han estat assassinades,
víctimes de la violència masclista.
Val a dir que el nombre de dones mortes víctimes de violència masclista es major d’aquest 1000, perquè s’han estat
comptabilitzant sols els casos en els que hi havia una relació
de parella o ex-parella. Però violència masclista és més.
És prou greu, com per veure la necessitat de parlar-ne
sense ser ni 25-N, ni 8-M , ni haver patit recentment la mort
d’una veïna, per aquests motius, a la nostra ciutat.
M’agradaria reﬂexionar sobre això, sobre la gravetat de la
situació, sobre lleis i protocols no implementats econòmicament o la manca de desplegament de la llei catalana pel que
fa a capítol destinat a l’educació, sobre les moltes desigualtats encara existents en tots els camps vers les dones, sobre
el sistema patriarcal,.... Cal picar molta pedra. També a la
nostra Gràcia estimada. Per a les que vivim i per a les que ens
visiten.
He trobat força complert l’article de 10 de juny de 2019 de
El Periòdico que sota el títol “Mil assassinades per la violència masclista des del 2003” ﬁnalitza amb la reﬂexió d’una
jutge de primera instància que comparteixo bastant: “Sé que
sona una mica a tòpic però educació, educació i educació.
En l’àmbit penal, gestionem els fracassos, quan el mal ja s’ha
produït, però per evitar-lo, s’ha de prevenir i educar a les escoles i les famílies i en els mitjans de comunicació. Quan tots
vegem les dones com a iguals, no hi haurà problemes”.
Al ﬁl d’aquesta reﬂexió vull felicitar l’esforç que des de diferents AFAs i AMPAS d’escoles de Gràcia estan fent amb xerrades, tallers i altres dinàmiques sobre coeducació, escoles
feministes amb propostes educatives que busca la transformació social, l’emancipació de les persones. En deﬁnitiva educació per a les aules, i fora d’elles, per aconseguir fer
decréixer la gràﬁca de la xacra social que és la violència masclista.
També fer pales la participació de tot d’entitats dels nostres barris en la formació sobre el protocol contra les violències masclistes a les festes majors i que sens dubte serà
d’utilitat en aquests marcs i també a la interna dels mateixos
col•lectius. Seguim!

L’educació, principal eina per fer decréixer la violència masclista

Felicito l’esforç que des de diferents
AFAs i AMPAS d’escoles de
Gràcia estan fent amb xerrades,
tallers i altres dinàmiques sobre
coeducació, escoles feministes
amb propostes educatives que
busca la transformació social,
l’emancipació de les persones

•

•

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

Programació
Ràdio Gràcia 2019

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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Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions Actes
Fins 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.

Divendres 14 de juny
Festa Major del Coll: Gimcana en família.
Cal inscripció prèvia a casalinfantil@ccelcoll.org.
Parc de la Creueta del Coll, a les 17.30 h

Del 17 al 28 de juny
Exposició Obre els ulls. Recull de diferents situacions quotidianes viscudes per
persones diverses. Les diferències entre
les experiències de cada personatge mostren les diferents cares de la discriminació racista i les seves conseqüències a la
vida diària de les persones. Amb motiu de
la Setmana per a les persones refugiades
que dedica l’equipament gracienc.. A càrrec de SOS Racisme.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)

Conversa sobre l’espectacle Animal de séquia. Amb Xavier Graset i Sol Picó.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 18.30 h

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 ediﬁcis 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 fotogràﬁca 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 28 de juny
Projectant en el temps, habitant el món.
Exposició de Toni Gironès que mostra en
odre cronològic i utilitzant sempre el mateix suport i format, diferents dibuixos
realitzats per l’arquitecte badaloní al llarg
de 25 anys. Son dibuixos entesos com a registres que parlen del passat i de futur, de
l’experiència de tot allò recorregut i reconegut des de la memòria.
Galeria H2O (Verdi, 152)
Fins 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.
CC El Coll – La Bruguera (Aldea, 15)
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)

Recomanem

Festa Major del Coll: Guateque i exhibició
de country.
Parc de la Creuta del Coll, a les 18 h

FM El Coll: Botifarrada popular.
Parc de la Creuta del Coll, a les 21
Cinema a la fresca: Els increïbles 2.
Parc de la Creueta del Coll, a les 22 h
Concert: Space Walk.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Dissabte 15 de juny
Passejada El Coll, barri literari. Per descobrir racons i indrets vinculats a autors i
autores i a obres literàries d’interès.
Punt de trobada carrer Santuari, 30, a les
12 h
Concert: Babamala (folk acústic, southern blues rock).
Disco 100 (Escorial, 33), a les 12 h
Espectacle: La llibreria dels herois.
Teatreneu (Terol, 26), a les 17 h
El Coll Reggae Kids: cercavila jamaicana
amb els Escuats de la Malèﬁca del Coll +
tallers infantils per a petits rastafaris +
Toca el 3 + murga argentina a càrrec de
Flipando en Colores + Taller de Dub en
directe.
Mirador de Joan Sales, Park Güell (ﬁnal
del camí de Can Móra), a partir de les
16.30 h

Fem Mercat de Vallcarca
Nova edició del Fem Mercat, proposta de mercat agroecològics amb tallers
i activitats (reparació de bicicletes), serigraﬁa amb materials ecològics,
compostatge, bioconstrucció o swap party (intercanvi de roba). La xerrada,
a càrrec de la cooperativa Sequola, Cal Cases, Voltes Cooperativa i Ruderal,
proposa debatre sobre cooperatives i altres alternatives d’habitatge. La música
la posarà Un xic Malmès i dinar amb el Sindicat d’Habitatge de Vallcarca.
No faltaran l’espai infantil, l’intercanvi de llavors o la Barra del Mercat.
Dissabte 15 de juny maig al Continental (Providència, 30-32), a les 20.30 h
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 2022), a les 19 h
Dimecres 19 de juny
Summer party: curts contra l’odi, mostra de tallers (guitarra, hip-hop, k-pop,
maga), taller expressart, berenar i DJ
Atuma.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a partir de les 17.30 h
Projecció: Refugiat. A càrrec de Textura
de cultura.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h
Dijous 20 de juny
Joc de taula: Fronteres invisibles. A càrrec de EJLF + Punt infoJOVE.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 18 h

Inauguració de l’exposició Flow, illustracions sobre els ﬂuids. Sorgit del projecte SEXus, proposa abordar un aspecte
invisibilitzat de les nostres sexualitats, els
ﬂuids corporals. A càrrec d’Arte Mapache.
Amb música en directe, intervenció de la
il·lustradora, projecció d’un vídeo, kits de
plaer, i més...
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 18 h
Espectacle: 2 sombreros para no pensar.
Teatreneu (Terol, 26), a les 22 h
Divendres 21 de juny
Concert: Jardines Humanos Colectivo.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 21 h
Concert Fontana punk: Skoria + Parks +
Breaking The Reality.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 22 h

XVI Festa Reggae del Coll. 16a edició.
Mirador de Joan Sales, Park Güell (ﬁnal
del camí de Can Móra), a les 21 h
Soda Orient Express. Homenatge als
grans mestres del folklore balcànic.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Diumenge 16 de juny
Teatre cabaret feminista: defensores dels
DDHH a l’Amèrica Llatina, a càrrec d’Entrepobles.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 18 h
FM el Coll. Havaneres amb el grup
Montjuïc. I rom cremat per a tothom.
Parc de la Creueta del Coll, a les 20 h
Traca ﬁnal de Festa Major. A càrrec de la
Melèﬁca del Coll.
Parc de la Creueta del Coll, a les 21.30 h
Dimarts 18 de juny
Presentació del Diccionario del franquismo, de Manuel Vázquez Montalbán. Amb
Josep Ramoneda i Miguel Brieva.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20),
a les 19 h
Viatges: La vall del riu Omo. Amb Joan
Rué.

Entitats

Diumenge 16 de juny
Festa Major Sant Lluís 2019, la festa major dels Lluïsos de Gràcia. Concert amb
totes les coreals a les 12 h a la Salle, amb
el nonm Lluïsos amb els braços oberts, el
pregó a càrrec del GMM i dinar popular.
Plaça del Nord, a les 12 h

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 19 h
Dimecres 19 de juny
Cicle de conferències de cultura popular:
Seguicis i fogueres, a càrred d’Amadeu
Carbó i Els diables festius a Catalunya, a
càrrec de Guillem Roma.
La Violeta (Maspons, 6), a les 16.30 h i a
les 18 h

Dilluns 17 de juny
Xerrada: Plaça del Sol, l’envelat dels
grans èxits. Amb Francesc Franco, Taller
Xerrada: Festa i bèsties. A càrrec de
d’Història de Gràcia.
Mateu Tres, president Agrupació Bestiari
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
Festiu i Popular de Catalunya.
l’Olla, 104), a les 19 h
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h
Dimarts 18 de juny
Cicle de conferències cultura popular: Disseny col·lectiu, a càrrec d’Anna
Puigjaner.
Amb el suport de
La Violeta (Maspons, 6), a les 16.30 h
La claqueta. Passi del documental Stok
Kangri 2016. Amb Felip Cabrera, Club
Excursionista de Gràcia.
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Breus

Magdalena Ares
exposa ‘Chusmas’
a Las cosas de
Martínez

L’artista plàstica
argentina Magdalena
Ares ha inaugurat
aquesta setmana a Las
cosas de Martínez
Chusmas, una mostra
dels personatges més
irreverents amb què Ares
transmet les diferents
cares dels habitants dels
barris de Buenos Aires.
L’estiu passat, l’artista va
explorar l’streetart als
carrers de Gràcia amb
el projecte #Léemeaquí
juntament amb
l’escriptora Ana Luisa Islas.
Totes dues faran aquest
dissabte 15 de juny un
taller de caixes de desitjos
per a infants de 9 a 12 anys.

Nit occitano
arpitana al CAT
amb el grup
BLU l’Azard
El Tradicionàrius i el CAOC
Cercle d’Agermanament
Occitano Català organitzen
una nit de concert i ball
occitano-arpitana amb BLU
l’Azard el proper 21 de juny.
Els membres de la banda
oferiran una xerrada al bar
del CAT abans del concert:
“Occità i arpità, llengües
que travessen fronteres”
(20.30 h).

Cultura
El nunOff incorpora
per primer cop la
màgia en l’edició més
eclèctica del festival
Cinc estrenes i un cartell pluridisciplinar, del 8
al 13 de juliol a l’Oratori de Sant Felip Neri

Silvia Manzanera

C

ompte enrere per l’onzena edició del nunOff, el
festival que organitza nunArt cada juliol i que enguany incorpora la màgia
a un cartell eclètic amb cinc estrenes, repartides cadascuna en diferents dies. Com marca la tradició,
la pluridisciplinaritat és la característica que marca el segell del
festival, que segueix aposant per
artistes emergents “amb un futur
prometedor”, com asseguren des
de la direcció de nunArt.
Pel que fa al programa musical,
el solsoní Eduard Gener presentarà el seu tercer disc en solitari.
També amb la veu que acompanya Clara Peya en aquesta gira, la
cantant Magalí Sare, presentarà el
seu projecte personal acompanyada de 3 instruments de corda. El
festival comptarà a més amb Bru
Ferri, un jove talent barceloní que
està presentant el seu àlbum debut. La banda Pësh, que en el seu
moment va fer el seu primer concert també en el marc d’un nunOff
(2015) i que enguany està girant el
seu segon disc o l’estrena del projecte a duo d’Elena Tarrats i Marc
Vilajuana, Lico y Pery, són els altres plats forts del cartell.

L’Espai Poètic,
en perill de
tancament
L’associació que gestiona el projecte
de Pau Alsina 42 ha posat en marxa
una campanya de micromecenatge
per aconseguir 20.000 euros, i poder
assumir així les obres que modiﬁquin
la llicència actual que els permeti
seguir amb l’activitat cultural que
van engegar l’agost de 2017.

Actuació en una de les anteriors edicions del nunOﬀ. Foto: Tristán Pérez Martín

Formació per a artistes. nunArt
Gràcia ha anunciat una nova
edició de la formació anomenada
El Cos Conscient, que tindrà lloc a
l’espai de dansa de la Vila a partir
de setembre i que deﬁneixen com
“una oportunitat per a artistes que
vulguin explorar què vol dir ser
i crear des d’un cos conscient”.

La proposta híbrida de música i teatre serà La Isla Flotante,
de la companyia Teatro D’Açucar,
amb la presència del ballarí Martí
Güell, que serà l’últim ballarí a trepitjar l’escenari del nunOff 2019.
En el camp de la dansa, el festival comptarà amb les estrenes de
Laura Vilar, amb el seu projecte
Voyager, de Nacho Cárcaba, de la
companyia Bàron Rat, amb el seu
solo [tiempo] i també de la jove artista Aina Paris. La Banda Street
Groove estrenarà el seu espectacle Ritme al Carrer, la companyia
Us Back in Town proposa una barreja de dansa i música electrònica, a més de l’actuació del duo de
Marc Fernández & Matias Krüger.
L’equip de nunArt ha preparat un
espectacle inaugural creat especialment per a l’ocasió.
Una de les estrenes més esperades és la de la triologia de la companyia de teatre The Amateurs,
que es podrà veure divendres 12,
així com també l’estrena del jove
artista barceloní Eloi Martín, que
presenta un text d’autoria pròpia
“que planteja les identitats com a
fronteres i la no llibertat de formes per endinsar-se en la recerca
del propi jo”. I seguint la iniciativa
de l’any passat, comptaran amb la
proposta guanyadora del cicle de
teatre Al Forat, que ha estat l’obra
La Frontera.

•

S. M.

C

arrera contrarellotge la que
estan protagonitzant els responsables de l’Espai POE(tic),
un projecte cultural nascut el 2017
al número 42 de Secretari Coloma,
ara Pau Alsina, per superar l’amenaça de tancament de l’Ajuntament: si no fan obres al local per
adequar-se a la normativa no arribaran al segon aniversari que farien el mes d’agost. Per aquest motiu han engegat una campanya de
micromecenatge a Verkami per tal
d’aconseguir els 15.000 dels 20.000
euros que necessiten per fer les millores a l’espai, com ara instal•lar
un limitador acústic, instal•lar una
nova porta al primer pis o renovar
la instal•lació elèctrica, entre d’altres treballs. L’associació està a l’espera d’una subvenció, recaptarà les
quotes dels socis de 2010 i ha programat diferents activitats solidàri-

Imatge de la campanya de recaptació de fons de l’Espai Poètic. Foto: Cedida

es les properes setmanes. En aquest
sentit, altres espais i entitats han
respost a la crida de l’Espai Poètic i
ofereixen els seus locals per acollirne les activitats, com ara l’Ateneu
Llibertari, Sinestesia, Els Tresors
de la Panera o Porta Roja, en el

que s’ha anomenat la Poemaratón.
“Seguirem obrint cada dia per assolir l’objectiu i mantindrem la nostra
programació cultural perquè també és una manera d’aconseguir els
fons necessaris”, explica Jordi Ra,
president de l’entitat.

•

Cultura
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Dones i presó centra
‘Escorcoll’, el nou
poemari de Marta Pérez
El llibre, guardonat amb el XXXVI Premi Manuel Rodríguez
Martínez-Ciutat d’Alcoi, es presentarà a la llibreria la Memòria
el proper dimecres 19 amb la ballarina Aida González

S.M.

A

bigail és la protagonista
d’Escorcoll, el darrer llibre de la poeta gracienca
Marta Pérez Sierra, “molt
contenta” després d’haver
guanyat el XXXVI Premi Manuel
Rodríguez Martínez-Ciutat d’Alcoi
amb un recull de textos que giren
entorn la temàtica dona i presó. El
jurat el va escollir el primer d’entre
una setantena de propostes.
“En el poemari intento reﬂectir el món de les dones a la presó no només d’Abigail i els sentiments que ocasiona a la família
tenir algú pres”, explica la Marta
Pérez. Així, Abigail és totes les dones, qualsevol de nosaltres. No és
nou en l’obra de la poeta gracienca. A Dones d’heura, com ella s’encarrega de recordar, ja fa referència al sentiment que tots som un.
Però qui és la protagonista?
Abigail és una pintora egocèntrica
a qui li agrada el món nocturn. La
poeta li diu germana i el seu nom
no és cap casualitat. “Primer vaig
buscar un nom que sonés a presó”, explica l’autora. Per casualitat va sentir pel carrer Abijail (jail
en anglès és presó). També Abigail
és un personatge bíblic, una dona
assenyada, bella i prudent, que no
es va permetre ser víctima de les
circumstàncies. “Era exactament
el que volia”, afegeix Pérez Sierra.
I com es reflecteix el món de
les dones empresonades? Perquè
no és fàcil, la presó colpeja, però
va trobar la manera: des dels sentits. “Quan entres a la presó l’olor i
els tons grisos t’impacten, així que
vaig decidir escriure d’aquest dolor des de les aromes i els colors”.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Men in Black: International.
16.10, 19.10, 22.10.
• Pokémon: Detective Pikachu.
15.50, 18.
• Dolor y Gloria. 20.10.
• El sótano de Ma. 22.25.
• X-Men: Fénix oscura. 16.15,
19.40, 22.05.
• John Wick: Capítulo 3 Parabellum. 22.05. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, 19.05
• Tolkien. 16.05, 19.10, 22.05.
• Mejor que nunca. 16, 17.50.
• Aladdin. 16, 19, 22. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, 18.
• La biblioteca de los libros rechazados. 15.55, 18.05, 20.15,
22.25.
• Rocketman. 16.10, 19.05. Dv, ds,

crítica
d’art

Sílvia García, les interioritats
de l’arquitectura
Ramon Casalé Soler

A

la galeria H2O (Verdi, 162) es pot contemplar una
exposició de dibuixos de la jove estudiant d’arquitectura Sílvia García (Manresa. 1990), on el tema
principal és la representació del que hi ha dins de despatxos d’arquitectura i disseny, concretament de 46,
que ella mateixa ha anat visitant. O sigui, es tracta d’observar-los detingudament per després plasmar-los en
un paper, ressaltant els aspectes que més li han interessat. De fet, aquests espais no deixen de ser els centres
d’estudi i creació on sorgeixen inﬁnitat de projectes
que no tots arribaran a fer-se realitat.
Sílvia García està a punt d’acabar la carrera d’arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona. Actualment treballa a la Fundació Mies van
der Rohe de la mateixa ciutat. Ha col·laborat en diversos projectes per a empreses com Balenciaga, Santa &
Cole i Vitra, entre altres. Ha fet il·lustracions i collages
per a revistes de Nova York, Los Angeles i Mèxic. Ha organitzat tallers interactius per a crear espais, tant reals
com imaginaris, mitjançant la utilització del collage i la il·lustració.
El projecte a H2O
es titula Domestic
Workspaces: l’ocupació d’un lloc determinat
i l’espai on es treballa.
Però la particularitat de
les il·lustracions que omplen la galeria -tres per
cada estudi- resideix en
que barreja la part analògica -el dibuix a mà- amb la
tecnològica -la utilització de l’ordinador. Per això en cadascuna de les seves obres apareixen objectes pintats
i ben dibuixats que contrasten amb altres realitzats a
mena d’esbós. Els elements acolorits són els que ella
vol destacar dels espais que ocupen els arquitectes. Per
tant, “el projecte ens convida a reﬂexionar sobre el diàleg que estableixen les persones amb l’espai que ocupen
i els seus hàbits a través dels objectes quotidians amb
què els omplen”. Anteriorment havia desenvolupat els
projectes “My house is your house” i “What if?” Aquest
últim tracta de mostrar que ningú està creant res de
nou, el que es fa és reinventar allò clàssic que ens pugui
fer alguna mena de servei.
Els objectes que apareixen són els habituals en qualsevol despatx d’arquitectura: taules on es reuneixen els
autors dels projectes, butaques, cadires, sofàs, estanteries plenes de llibres, làmpades... Encara que també hi
ha altres elements corresponents a nous dissenys. Ella
mateixa senyala que a mida que anava visitant aquests
despatxos se n’adonava que hi havien “punts en comú
entre bastants estudis: llibres, objectes, maneres d’organitzar-se... però el més destacat de tots era justament
la seva qualitat domèstica”.

Els objectes que
apareixen són
els habituals
dels despatxos
d’arquitectes

La Marta Pérez, després de l’entrevista, aquest dimarts. Foto: Silvia Manzanera

“Des de les olors i
les sensacions, vull
arribar al lector per
explicar el dolor
i el desconsol”
Les olors són constants. De fet, el
poemari es titulava primer Claus a
la llimona, seguint la tradició popular de fer servir aquesta espècia per foragitar els mosquits. (De
bat a bat, la cel·la/ dus el seu alè,
Abigail./El teu cos una llimona,/
cada llàgrima un clau engolit./De
bat a bat, nosaltres/ amb tu, germana, amb baules,/impotents per
omplir-te/de claror.)
I què vol dir la Marta Pérez
amb Escorcoll? “És un cant a la
llibertat, una manera vital de dir
dg, dl, dm, dc, 22.
• Mr. Link. El origen perdido.
15.55.
• Vengadores: Endgame. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, 20.35.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Lino. Ds, 12, 16. Dg, 12.
• El creyente. Dv, ds, 22. Dj, 16.
• Touch me not. Dj, 22.
• Enemigos íntimos. Dv, dl, dc,
dj, 16. Ds, 20. Dg, dm, 16, 20. Dv,
ds, 18, 22. Dg, dl, dm, 18. Dc, 22.
• El vendedor de tabaco. Dv, dl,
dm, dc, 16. Ds, dl, dm, 18. Ds,
dg, 12.
• Faraway land. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, 20. Dj, 18.
• Largo viaje hacia la noche. Dv,
17, 19.30, 22. Ds, dc, 17, 22. Dg,
dl, dm, 17, 19.30.
• Kia & Cosmos. Ds, 20.
• Dolorosa Gioia. Dv, dj, 20.
• Lo que dirán. Dc, 22.
• Rigoletto. Dj, 17.

en poesia que la vida hi és i que
cal aproﬁtar-la. I també una altra
manera de parlar de la pèrdua, de
com gestionar-la, de fer front a les
circumstàncies, com l’Abigail, no
hem de permetre’ns ser víctima de
les circumstàncies”.
La Marta Pérez coneix molt bé
la realitat de les dones a la presó. Ha estat des de fa molts anys
voluntària a la biblioteca de Can
Brians i de Wad-Ras. “No podia
deixar de plorar quan vaig veure entrar a la presó la Carme
Forcadell i la Dolors Bassa, i no només pel que representava sinó perquè sóc molt conscient què hi ha
dins”. Membre del grup Minerva
des de fa tres anys, l’autora ha volgut ressaltar amb els poemes d’Escorcoll el valor de la llibertat. “Des
de les olors, des de les sensacions,
he volgut arribar al lector per explicar el dolor i el desconsol”, clou
la poeta.

•

Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: La clase de piano. 16, 18,
22. En veu alta. 20.
• Sala 2: Cafarnaum. 18, 20.15. La
ﬁlla d’algú. 20.25, Dv, dl, dm,
dc, dj, 16.
• Sala 3: El veredicte. La llei
del menor. 16, 18, 20. Àngel
Pavlovsky. 22.
• Sala 4: Enterrados. 16, 20. Cold
War. 18. The old man and the
gun. 22.
TEXAS NANOS: • Laban i
Labolina. Ds, dg, 16.
Verdi. Verdi, 32.
• Rocketman. 16, 17.50. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, 20.10, 22.25. Dj,
22.30.
• La biblioteca de los libros rechazados. 16, 18.10, 20.10, 22.10.
Dv, ds, dg, 11.30.
• Tolkien. 16, 18, 20.10, 22.20. Ds,
dg, 11.30.

•

• The Breadwinner. Ds, dg, 16, 18.
• Green Book. 20, 22.10.
• El sótano de Ma. 18.20, 22.25.
• Ártico. Ds, dg, 20.15. Dv, dl, dm,
dc, 16, 20.15. Dj, 16.
• De la India a París en un armario de Ikea. Dv, dl, dm, dc,
dj, 16.
• El bailarín. Dv, dl, dm, dc, dj,
17.50.
• Elisa y Marcela. Dv, 11.30.
• Caravaggio en cuerpo y alma.
Dv, 11.30.
• Los cuentos de Hoﬀmann. Dj,
20.15.
• Dilili en París. Ds, dg, 11.30, 16.
• Mr. Link. El origen perdido. Ds,
dg, 11.30.
• Mia y el león blanco. Ds, dg,
11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• El vendedor de tabaco. 16,
22.30. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 18.15,
20.20.
• La espía roja. 18.10.
• Elisa y Marcela. 16, 20.10. Dv, dl,
dm, dc, dj, 17.50.
• Tommy. 22.30.
• Dolor y gloria. 16, 18.10. Dv, ds,
dg, dl, dc, dj, 20.25.
• Mula. 22.30.
• Aladdin. Ds, dg, 20, 22.20. Dv, dl,
dm, dc, dj, 20.10, 22.30.
• La viuda. Dv, dl, dm, dc, dj, 16.
• La biblioteca de los libros rechazados. Dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Caravaggio en cuerpo y alma.
Dl, dc, dj, 11.30.
• Tolkien. Dl, dm, dc, 11.30.
• Rocketman. Dc, 11.30.
• Varda por Àgnes. Dm, 20.15.
• Goya: un espectáculo de carne
y hueso. Dm, 11.30, 18.15, 20.30.
• Mia y el león blanco. Ds, dg,
16, 18.
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Laura Álvarez
periodista

“Gràcia és el paradigma de
la sobresaturació turística”

La torratxa

Gràcia Tours
Pere Martí

que tinc a la memòria, que els preus de l’habitatge son
un absolut disbarat i que calia que més gent s’impliqués en les mobilitzacions veïnals. Tot i que el documental
se centri a Ciutat Vella, l’angoixa i la inquietud es gesta
a Gràcia, on visc des de fa sis anys i on ja he hagut de fer
tres canvis de pis.

La periodista gracienca Laura Álvarez. Foto: Jordi Fernández

Després del sold-out al
DocsBarcelona, ‘City for sale’
arriba als Cinemes Girona del 21
al 27 de juny. Es tracta del primer
documental cinematogràﬁc que
aborda un dels principals problemes
de la ciutat: la gentriﬁcació. A través
de la història personal de quatre
famílies de Ciutat Vella, el ﬁlm
denuncia el drama de l’expulsió dels
veïns a causa de l’increment dels
preus del lloguer o de l’especulació
i l’assetjament immobiliari que
provoca la massiﬁcació turística.
Laura Álvarez, periodista i veïna
de Gràcia, n’és la directora.
Carina Bellver

Com sorgeix la idea de fer ‘City for sale’?
El projecte es gesta a la Vila al 2015, quan m’implico com
a activista a la plataforma Gràcia cap a on vas? i més
tard a l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS). És quan m’adono que la ciutat ja no és aquella

Hi ha estudis que demostren que Gràcia ja està gentriﬁcada.Gràcia és el paradigma de la saturació turística. Els
graciencs estem patint la sobresaturació turística que
provoca l’expulsió dels veïns. La gran majoria de víctimes
d’assetjament immobiliari a Barcelona no sap que ho és,
com li va passar a la protagonista del documental quan
vam començar a gravar. És mentida que el turisme beneﬁcia la ciutat, un turisme que a Barcelona arriba als més de
30 milions de turistes l’any en una ciutat d’1,6 milions de
persones. Però la gentriﬁcació e pot evitar, és només qüestió de voluntat política. No posar-hi remei és beneﬁciarte’n econòmicament.
Quin és l’objectiu del documental?
‘City for sale’ és un documental de denúncia. Em venia de
gust fer un documental cinematogràﬁc sobre un tema qu
creia que era urgent d’explicar i del que no se n’era gair
conscient: el lligam directe entre l’ascens dels preus abusius de l’habitatge i la massiﬁcació turística, amb l’especulació immobiliària com a motor i el capital estranger que fa
pujar els preus. A l’era de la sobreinformació, els reportatges que s’ha vien fet a TV3 eren molt freds,basats en xifres.
Creia que calia fer un documental que traspassés la barrera
de les estadístiques i que apel·lés a les emocions i a l’empatia, perquè l’espectador pogués pensar “aquest podria ser
jo”. La gran diferència amb el que ja s’ha fet és que no intentem buscar la neutralitat, volem mostrar la realitat de
quatre famílies que es veuen afectades per la massiﬁcació
turística i per la inacessibilitat de l’habitatge, per incentivar la mobilització de l’espectador.
El documental és la teva manera de lluitar contra el mostre de la gentriﬁcació?
Sí, hem tingut la capacitat de crear un documental que
està aixecant ampolles i ha despertat la inquietud en sectors polítics en campanya electoral, situant el problema
de l’habitatge com a tema central. A més, hem aconseguit
que l’ajuntament denunciï davant de la Fiscalia el cas dels
protagonistes, la Montse i el Joan. Ha estat la nostra petita
aportació a la lluita que encara continua. El missatge que
volem transmetre no és el d’una ciutat que s’ha anat en orris sinó un missatge d’esperança: el canvi col·lectiu passa
per la conscienciació individual i una implicació als barris.
Cal que ens mobilitzem. La implicació individual és molt
important perquè la protesta col·lectiva tingui força, es faci
gran i obligui a actuar a la classe política.

•

T

ots som turistes. Tots hem anat a un
lloc o altre, de forma superﬁcial o
de forma més profunda. Hem fet el
guiri o ens hem preocupat de saber una
mica més sobre el país que visitem. Amb
guia o sense guia. En grup o sols. Però
tothom és turista. De viatjants, en queden molt pocs. No és el mateix fer turisme que viatjar. La massiﬁcació del turisme ha matat el viatger i ens a convertit en
un producte de masses, del qual és molt
difícil marxar. Ningú vol ser guiri, però
tots ho som.
Ara ﬁns i tot, podem ser guiris a casa
nostra. Podem pujar al Park Güell, passant per la Travessera de Dalt i el carrer
Larrard. És com visitar Montmartre, fa
pujada i els comerços són més o menys
els mateixos. Les botigues de souvenirs

Cal actuar per
preservar el que ens
fa diferents, més enllà
del monument estricte
encadenades una darrera l’altre, algunes
amb pretensions d’artesania local, naturalment falsa, algun fast-food, com el de
la cantonada de Larrard amb Travessera
i poca cosa més original. D’original, només queda el parc. La resta podria ser en
qualsevol barri turistiﬁcat d’Europa. Una
tendència que es comença a generar al
voltant de la casa Vicens i que si no s’hi
posa aturador, acabarà igual.
He llegit que el districte vol intentar
evitar-ho, per frenar la pèrdua del comerç
tradicional. La intenció és bona, però al
voltant del Park Güell fan tard. Al carrer
Carolines encara es pot salvar. Cal actuar per preservar el que ens fa diferents,
més enllà del monument estricte, perquè
és el que dona valor afegit al turisme. Si
els carrers dels voltants són iguals arreu,
a la llarga serà més original la Plaça del
Raspall que la Casa Vicens. De fet, ja ho
és. Però no ho digueu als guiris.
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