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Badia: “No s’entendria
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Salvem L’Alzina vol escola amb
ús comunitari, lloguer social
i una plaça-pati semitancada
El projecte de les casetes d’Encarnació tanca la fase d’al·legacions a l’aprovació
inicial amb els veïns ﬁlant prim pels pròxims passos que ha de fer l’Ajuntament

Albert Balanzà

L
La plaça Carme Simó, a tocar de la Via Laietana, amb usos mixtos veïnals i escolars, model per a Salvem L’Alzina. Foto: A. B.

’assemblea Salvem L’Alzina
va ser desallotjada de les casetes d’Encarnació el passat
14 de febrer però ha continuat treballant en el projecte de futur que, de moment,
se sustenta en l’aprovació inicial de la modiﬁcació del PGM que
va aprovar l’Ajuntament abans de
Setmana Santa i en la inclusió de
l’alzina en el catàleg de Patrimoni.
La concreció d’aquests treballs
no només es va traduir en l’informe presentat a Patrimoni al març
(vegeu núm. 747) per reforçar el
valor arquitectònic, patrimonial i
la singularitat de les casetes d’En-

carnació o en la proposta municipal de fer una escola bressol, habitatge social i espai verd, sinó que
ara es concreta en les al·legacions
presentades pels veïns organitzats
en el seguiment de la tramitació i
en la inclusió de les casetes en el
pla especial del patrimoni arquitectònic i artístic que s’està desplegant ﬁns al desembre.
Entre les propostes més destacades, Salvem L’Alzina planteja que
l’escola bressol incorpori un menjador comunitari per a gent gran i
una sala per a usos veïnals, a més de
limitar la remunta d’uns pisos que
reivindica en règim de lloguer social o dissenyar un espai compartit
semitancat que faci de pati de l’escola i de plaça veïnal. Pàgina 3
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L’ANC debat si
mantenir la
‘performance’
de Festa Major

L’Assemblea Nacional
Catalana a Gràcia ja té
dia de Festa major per
desplegar la reivindicació
independentista, com
en els últims anys, amb
un acte polític a plaça
Joanic i activitats de
la plataforma Gràcia
Llibertat al matí, però més
en debat obert es troba la
performance de la tarda
que s’ha fet darrerament
a Pi i Margall. L’assemblea
territorial s’ha reunit
aquest dimecres per fer
una primera pluja d’idees
però la setmana que ve
serà quan hi haurà una
sessió especíﬁca per
abordar el programa
d’actes d’enguany.

La Nova Usurpada
de plaça del Nord
respon a la data
de desallotjament
El centre social La Nova
Usurpada de la plaça
del Nord té data de
desallotjament per al
28 de juny i per fer-hi
front ha convocat una
concentració de suport
amb esmorzar a les 8 del
matí. Tot i la trajectòria
de quatre anys, l’espai
s’havia concentrat
últimament a defensar
els col·lectius migrants.

Política
Badia: “No s’entendria
que BCN En Comú
no governés Gràcia, i
demanaré continuar”
“Defensarem governar a Gràcia, un dels sis districtes on hem
guanyat, un dels vuit on hem guanyat el PSC”, reivindica

Albert Balanzà

E

l regidor en funcions de
Gràcia, Eloi Badia, ha fet
un pas endavant en plenes
negociacions del cartipàs
de ciutat amb el PSC -i quan
encara no s’ha abordat la part dels
districtes- per reclamar Gràcia per
a BCN En Comú. “No s’entendria no
donar continuïtat al projecte, i que
no ho féssim amb la meva ﬁgura,
per avalar la feina feta”, ha explicat
el regidor a l’Independent.
Badia ha respost així a la voluntat expressada pel PSC la setmana
passada, a través del portaveu del
grup municipal, Alberto Lacasta,
que va deﬁnir com a “prioritària”
l’aposta socialista per recuperar
Gràcia, un districte que històricament havien governat ﬁns a 2011,
amb la interrupció de dos anys de
Daniel Fabregat (CiU) als anys 80.
El regidor del BCN En Comú, que
si veiés conﬁrmada la seva reelecció podria fregar el rècord de permanència d’un edil al capdavant del
districte (el socialista Xavier Valls
hi va estar nou anys no consecutius), s’ha mostrat “tranquil” en la
perspectiva de la negociació “si no
hi ha cap carambola” en el repartiment dels districtes i el PSC acaba
assumint la regidoria.
“Defensarem governar a Gràcia,
un dels sis districtes on hem guanyat, un dels vuit on hem guanyat

Imatge del sopar on només hi falten Núria Pi (ERC), que va arribar més tard, i Àngels Tomàs (BCN En Comú), fent la foto. Foto: A. T.

Sopar de comiat del plenari.
Tal com marca la tradició i el ‘fair
play’ local, representants dels
grups municipals, encapçalats pel
president i el regidor del districte,
Gerard Ardanuy i Eloi Badia (al
fons), s’han trobat aquest dimecres
informalment per acomiadar el
curs. Aquest sí que ha estat l’últim
acte per als que no repetiran.

al PSC”, ha apuntat. El regidor dels
comuns encara ha estat més clar i
ha descartat qualsevol altra opció
de regidor si a Gràcia governa BCN
En Comú: “si portem nosaltres la
regidoria, la demanaré jo”.
Badia també ha assegurat que la
“sensibilitat” de Gràcia en els grans
projectes iniciats com Vallcarca o
Abaceria està més a prop del que
representa BCN En Comú i ha defensat “buscar les esquerres en les
votacions”, inclosa ERC i la veu no
representada ara de la CUP en un
plenari local on BCN En Comú i PSC
sumaran 7 dels 17 consellers.

•

La mitgera de Dones del
36 inicia obres al juliol
Disney ﬁnança la reforma amb reinversió de lones publicitàries
A. B.

A

mb un cert retard respecte dels terminis anunciats -i
més quan el procés es va iniciar ara fa dos anys amb una consulta popular-, l’Institut Municipal
del Paisatge Urbà sembla que ja ho
tot a punt perquè aquesta setmana
que ve o a principis de juliol a tot
estirar s’iniciïn les obres de refor-

ma de la paret mitgera de la plaça
de les Dones del 36 que es culminaran amb una imatge de la miliciana Marina Ginestà. “El procediment s’ha allargat”, han apuntat
fonts municipals.
La imatge de la miliciana s’aconseguirà amb lames retallades de
manera irregular amb làser i una
tècnica halftone i farcides pel darrere amb vegetació, amb una combinació que crearà la il·lusió òptica

de la miliciana. La resta de la paret s’omplirà amb 230 gabions amb
barres d’acer on arrelarà la vegetació i 31 plaques fotovoltaiques que
es connectaran a la xarxa pública.
Un detall ﬁnal de la reforma de
la mitgera és el ﬁnançament: si ﬁns
ara se sabia que els veïns del bloc
implicat pagaran l’obertura de tres
ﬁnestres al 50 per cent, una altra
font és la Walt Disney Company,
que ﬁnançarà una part de la refor-

Lona publicitària a la Rambla de Catalunya del darrer ﬁlm de Disney. Foto: A.B.

ma a partir dels diners que l’Ajuntament ha recaptat per la installació de lones publicitàries com les
que aquests dies es poden veure a
la Rambla de Catalunya promoci-

onant la pel·lícula Toy Story 4. “Les
lones paguen uns diners que es reinverteixen en parets mitgeres i temes de preservació del patrimoni”,
han explicat les mateixes fonts.

•

Societat
Escola d’ús
comunitari
pisos socials
i plaça-pati,
propostes
per a l’Alzina
Salvem L’Alzina defensa els
usos polivalents i la limitació
del projecte arquitectònic

Albert Balanzà

L

a plataforma d’entitats Salvem L’Alzina ha presentat
un detallat escrit sobre el
futur de les casetes d’Encarnació, en el marc del període d’al·legacions a l’aprovació
inicial de la modiﬁcació del PGM
per aixecar una escola bressol i
una promoció d’habitatge dotaci-

onal, que posa èmfasi en com ha de
ser el procés participatiu que s’ha
de seguir a partir d’ara i com s’ha
d’actuar en la protecció del patrimoni arquitectònic i d’espais i en
la protecció del patrimoni natural
i l’habitatge social.
Salvem L’Alzina, per començar,
demana tenir veu pròpia en el jurat del concurs arquitectònic i que
la participació veïnal es vegi reﬂectida també en el disseny i els
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Vista aèria de les casetes i de l’alzina; Salvem L’Alzina denuncia l’acumulació de fusta i amiant. Foto: @salvemalzina

usos dels espais, i el projecte de
continguts i gestió de tot l’equipament. En aquest sentit, posa com a
exemple el camí recorregut en altres equipaments del districte com
Bosc Turull i proposa una opció de
redeﬁnició de l’espai verd en forma de pati per a l’escola bressol i
de plaça per als veïns, semitancada,
tal com funciona a la plaça Carme
Simó, a tocar de la Via Laietana (vegeu foto portada).
Els usos polivalents són un cavall de batalla de la plataforma,
que no només defensa intervenir
en la gestió de tot l’equipament o
en el projecte educatiu de l’escola sinó que també contempla que
l’escola tingui un menjador comunitari per a gent gran i una sala per
a ús veïnal.
Sobre la part arquitectònica,
el document demana que es precisi una alçada màxima per a la
possible remunta en la promoció
d’habitatge social, de lloguer, “ga-

El Districte atura
les obres il·legals del
passatge Isabel
Els treballs han avançat en els últims dies amb l’aixecament de
dues grans estructures metàl·liques en zona de verd protegit
A. B.

E

l Districte aturarà en els pròxims dies les obres que des de
l’última setmana de maig s’estan fent en els jardins davanters
al número 8 del passatge Isabel,
el carreró que connecta l’escola
Farigola amb els jardins de Maria
Baldó a Vallcarca. Així ho han apuntat fonts municipals a la vista de
noves imatges enviades pels veïns
en les quals no només es veu la superfície parcialment encimentada
d’ara fa dues setmanes sinó també
dues grans estructures metàl·liques
que podrien acollir des d’una pèrgola ﬁns a una petita casa.
Tècnics municipals ja van fer
una primera visita a principis de
juny i van constatar que les obres

Les obres del passatge Isabel amb les estructures metàl·liques. Foto: Cedida

s’havien iniciat sense llicència ni
havent comunicat res al Districte.
Les fonts municipals, a la vista
de l’evolució de l’obra, han insis-

3

tit que l’espai està qualificat de
verd protegit i que els propietaris
també necessitarien un permís de
Patrimoni.

•

rantint la insolació de l’alzina i el
jardí” i conservant 350-400 metres
quadrats per deixar créixer l’arbre
bicentenària.
Sobre altres detalls, Salvem
L’Alzina també demana aclarir

com va ser adquirida la ﬁnca pels
actuals propietaris el 1940 després
que fos Ateneu Republicà, així com
que es protegeixi el falciot negre
que hi niua o que es faci constar el
pou d’aigües freàtiques.

•
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La revetlla a plaça
del Sol concentra
l’oferta múltiple
per Sant Joan

Societat
L’Ajuntament tramita el canvi
per ubicar l’Espai Jove de Grassot
als jardins de Caterina Albert
L’espai de Can Mariner, a tocar de la zona verda i vinculat als acords entre
veïns i Hotel 1882, ja té les obres en marxa i quedarà enllestit a l’agost

Consolidada com a revetlla
central de Gràcia, la plaça
del Sol celebrarà diumenge
Sant Joan a partir de
les 21.30 h amb l’encesa
de la foguera per part
de les Colles de Cultura
i punxadiscos ﬁns a les
3. Vallcarca també farà
foguera i recull fustes ﬁns
diumenge a La Fusteria.
Els Castellers de la Vila de
Gràcia faran la seva a la
plaça de la Virreina amb
un concert de Reclam, i
carrers de Festa Major
també la tenen prevista:
Travessia Sant Antoni,
Nord, Verdi, Fraternitat de
Baix, Providència, Progrés
i Mozart. El Mercat de
Lesseps avançarà la festa a
dissabte a les 11 del matí.

Gràcia Solidària
promou al CAT
un concert per
al Col·lectiu Vio
Gràcia Solidària organitza
el proper 30 de juny un
concert al CAT a beneﬁci
del Col·lectiu Vio, una
entitat que treballa per
millorar la situació de
les persones refugiades,
amb projectes a Atenes, el
Sàhara o Melilla.

Albert Balanzà

L

’Ajuntament ha aprovat a
través de les comissions
permanents actives entre
mandats el primer tràmit
que ha de facilitar el canvi
urbanístic per ubicar l’Espai Jove
de Grassot als jardins de Caterina
Albert, la zona verda ubicada entre el passatge Mariner i el carrer
Rosselló i entre Nàpols i Sicília.
L’aprovació inicial, des d’aquesta setmana en exposició pública
a Urbanisme, detalla el projecte que preveu utilitzar uns antics
vestidors en desús de les antigues
pistes de tennis cap a la banda del
passatge Mariner.
L’ediﬁci de l’Espai Jove, del qual
en el consell de barri de Grassot
ja en va veure l’any passat algun
exemple virtual (vegeu núm. 736),
contempla una planta baixa amb
planta primera i un soterrani, on
s’hi distribuiran aules, una sala
d’actes i uns horts urbans al terrat superior.
L’única complexitat de tramitació residia fins ara en el canvi d’aquesta zona verda per zona
d’equipament; en principi, segons
la memòria del projecte a la qual
va tenir accés aquest setmanari,
s’havia explorat l’intercanvi de
peces urbanístiques amb la placeta de l’escola bressol Trencadís a
Escorial amb Travessera de Dalt,
però finalment es farà amb una
part dels jardins de la Sedeta.
“Estava massa lluny”, han apuntat fonts municipals per justiﬁcar
el canvi de darrera hora.

Les obres d’adequació de Can Mariner, aquesta mateixa setmana. Foto: Cedida

Els tempos de tramitació i construcció, no obstant això, encara seran llargs perquè dependran en tot
cas dels pactes polítics que s’han
de concretar en el Pla d’Actuació
del Districte i en el Pla d’Inversions Municipals, a banda d’haver-se
de redactar el projecte i aprovar-se
deﬁnitivament el canvi de planejament. Les fonts municipals consultades situen la construcció de l’Espai Jove a principis de 2022.

El canvi de peces
urbanístiques
descarta ara l’opció
de la placeta de
l’escola Trencadís

El nou local veïnal, en marxa.
L’Espai Jove de Grassot i els jardins de Caterina Albert, poc agra-

•

J. Such: “La Salle sempre
ha estat lligada al país”

Com veus el futur de l’escola en
relació amb l’entorn?
Vam posar l’escola a disposició de
la iniciativa del 9-N perquè sempre hem estat lligats a l’entorn i al
país. Ho veiem com una necessitat.
Hem de ser un element de cohesió;
això és l’escola catalana. A Gràcia
hem establert una molt bona connexió amb Lluïsos acollint activitats de cant coral, hi compartim
un equip de ping-pong. la setmana que ve vénen els Castellers, ha
vingut l’Atzeries...

El ﬁns ara director de La Salle Gràcia tanca una etapa
de nou anys i marxa de cap d’estudis a la Bonanova
A. B.

J

oan Such (Badalona, 1962)
tanca aquests dies una etapa
de nou anys com a director de
La Salle Gràcia, un dels centres
educatius de referència de la Vila,
bressol als anys 70 de concerts de
la Nova Cançó o també de l’underground i des del 9-N famós
mundialment per les cues de votants al seu pati blau.
Marxeu a fer de cap d’estudis a La
Salle Bonanova. És un ascens?

Després de La Salle Gràcia no hi
ha res més amunt. Hem fet un
gran canvi aquests anys, amb noves línies d’infantil i primària,
música, batxillerat artístic i ara
a punt d’obrir el batxillerat dual.
Hem passat de 500 a 1.180 alumnes i alhora hem recuperat lligams amb moltes entitats i amb
el teixit local.
Nou anys són molts anys?
A La Salle treballem per triennis i
el màxim són tres. M’hauria agradat seguir un trienni més perquè
hi ha nanos que vaig veure entrar

a P3 i ara fan ESO i m’hauria agradat veure’ls acabar.
Quins nous objectius tens ara?
És un canvi d’entorn i d’alumnat.
Només tractaré amb adolescents.
Val a dir que, com que hi havia
també la possibilitat d’anar a dirigir centres a Girona o a Figueres,
l’opció de La Bonanova té un trastoc quotidià menor, perquè seguiré
vivint a Gràcia. La idea és estar-hi
dos anys i potser tornar a dirigir.
Una opció de direcció d’aquí a dos
anys és La Salle Barceloneta.

ciats i necessitats d’una reordenació, compartiran el passatge
Mariner amb la part del darrere de l’Hotel 1882, on hi havia la
Henkel i ara hi ha cases complementàries al projecte immobiliari. També fruit dels acords entre
veïns i Meridia Capital, i salvades
algunes discrepàncies de projecte
amb el Districte, ja estan en marxa les obres de Can Mariner com
a espai de trobada per a gent gran
i famílies. L’agost sembla que és el
nou termini deﬁnitiu d’acabament
de les obres i l’espai es podrà inaugurar al setembre.

Joan Such deixa La Salle. Foto: Cedida

Sí, justament on vaig començar en
el món de l’educació. És el lloc que
em faria més il·lusió, perquè inclou
oferta post-obligatòria. Potser és
per això que a Gràcia hem acabat
introduint oferta de FP.
La Salle Gràcia és un símbol més
enllà de l’escola: seu d’activitat
cultural, la pista blava del 9-N...

L’escola de base cristiana ha rebut algunes sacsejades amb els
casos de pederàstia. Com heu viscut aquest tràngol?
Les problemàtiques que surten
han existit i tothom té cadàvers
a l’armari. És una etapa fosca,
però això també passa no només
en centres educatius religiosos
sinó en clubs esportius o agrupaments, i a tot arreu on hi ha canalla. Tots aquests casos són condemnables, però hem de destriar
el gra de la palla.

•
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Festa Major permet una escletxa
en la guerra de la cervesa per
promoure la Virra de Gràcia

5

Breus

L’activista veïnal
Gislinde Ritter,
pregonera de les
festes de Grassot

La marca local artesana distribuïrà una edició limitada col·leccionable de
240 unitats per a cada carrer guarnit amb una etiqueta personalitzada

A. B.

L

’anomenada guerra de la
cervesa de Festa Major,
que ara passa uns anys de
calma des que Sanmiguel
i la Fundació Festa Major
van tancar el 2015 l’acord de collaboració per cinc anys i Damm
es va quedar només amb el
Festigàbal, tindrà enguany un tercer convidat, petit, local, la Virra
de Gràcia, que es promocionarà en
una edició limitada en una vintena
de carrers guarnits.
L’escletxa, permesa en l’exclusivitat que manté Sanmiguel perquè
la tirada no fa variar el 80-90% de
venda en espais guarnits que especiﬁca l’acord (i pel qual col·labora
a la Fundació amb 126.500 euros
aquest 2019), obre espai al producte de proximitat que tres graciencs
van llançar el desembre de 2018 (vegeu núm. 736) amb una producció

Mourn, Colomo i Arrels de
Gràcia, al cartell del Festigàbal.
L’Heliogàbal ha tancat aquesta
setmana la programació del seu
festival de Festa Major, instal·lat
als jardins de la Sedeta des del
2015. Així, divendres 16 d’agost
pujaran a l’escenari Joan Colomo,
Rombo, Marialluïsa i Arrels de
Gràcia. I el 17 d’agost serà el torn
de Melenas, Power Burkas, Mourn,
Aliment i DJ Waterparties.
La Virra de Gràcia. Foto: Cedida

de 240 unitats per a cadascun dels
carrers participants, els quals tindran una etiqueta personalitzada.
“No ho fem per guanyar calers”,
apunta Jordi Collell. Un 10% dels

beneficis segueixen anant destinats als moviments populars; l’Oﬁcina d’Habitatge va ser un dels primers agraciats aquest 2019. Plaça
del Poble Romaní ha estat el primer

carrer a difondre l’etiqueta especial, que pretén ser col·leccionable,
d’una cervesa que només es vendrà a les parades de material i no a
les barres al preu de tres euros.

•

L’activista i secretària
de l’Associació de Veïns
del Camp d’en Grassot,
Gislinde Ritter (Meissen,
1938) serà l’encarregada
el 30 de juny de fer el
pregó d’inici de la Festa
Major de Grassot. Ritter,
arribada a Catalunya des
de Saxònia el 1963 i a
l’entitat des de 1976 quan
el seu marit, Josep Anglí,
n’era el president, diu que
ha acceptat fer el pregó
“amb por perquè sóc molt
tímida”. Avançant el que
dirà, Ritter ha recordat “les
classes de català al local de
Sardenya, les excursions
amb xerrada prèvia o la
inauguració de la Sedeta
amb Maragall”. L’acte serà
al carrer Grassot (11.30 h).
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Mollà (CNC)
triomfa a Roma i
prepara l’Europeu
de Kazan

Esports
Alberto ultima la
renovació i complirà
la desena temporada
El tercer capità, Uri, ha renovat un any més; ‘Guti’ i
Pastells tornaran a defensar la samarreta escapulada

El nedador del CN
Catalunya va ser un dels
escollits per la Federació
Espanyola per disputar el
Meeting Tiro a Volo que
es va celebrar a Roma. Els
dos ors aconseguits per
la delegació espanyola,
formada per 13 nedadors,
van ser els de Mollà, que
va pujar al calaix més alt
del podi en els 200 metres
estils i en els 50 metres
papallona. El pròxim gran
repte del nadador del
‘Cata’ serà el Campionat
d’Europa júnior que es
disputarà a Kazan (Rússia)
del 3 al 7 de juliol. Mollà
participarà a les proves
de 50 i 200 lliures, 50, 100 i
200 papallona i 200 estils.

Els Lluïsos
arrenquen els
campionats amb
tres bronzes
Han començat els
Campionats d’Espanya de
tennis taula a Tarragona,
i en la categoria veterans,
tres palistes dels blaus
han pujat al podi. En el
dobles +65 masculí, Faustí
Estruch i el Carlos Ramos
van quedar tercers, i en
individuals +70, també
han compartit tercera
posició els mateixos
Estruch i Ramos.

Albert Vilardaga

E

l segon capità de l’Europa,
Alberto González, va camí
de complir la desena temporada defensant la samarreta escapulada, si res es
torça en els pròxims dies. Després
d’un temps de negociacions, el
central i el club tenen previst acabar de tancar l’acord la setmana
vinent i segellar de forma oﬁcial
la seva continuïtat. “La renovació
pinta bé, tinc ganes de seguir”, assegura el central.
Després de la victòria al camp
del Martinenc a principis del 2019,
Alberto es va convertir en el cinquè jugador amb més partits disputats de la història del club superant la xifra dels 250 partits.
En total suma 261 partits defensant la samarreta escapulada i
té a l’horitzó el quart en aquesta classiﬁcació que és Pep Rovira,
que en suma 309. Aquesta temporada, Alberto ha jugat un total de 27 partits de 40, tots ells de
titular, ha disputat 2.419 minuts,
i ha marcat 2 gols, ha donat una
assistència, i ha vist 12 targetes
grogues i una de vermella.

Alberto ha disputat aquesta temporada 27 partits on ha marcat dos gols i ha donat una assistència. Foto: Àngel Garreta

Comencen les obres al Nou
Sardenya. Dilluns està previst
que s’iniciï la primera reforma
estructural gran en 25 anys a
l’estadi de l’Europa. A més, el club
ja ha comprat totes les bombetes
necessàries per solucionar els
problemes d’il·luminació, ja que
s’ha acabat aquesta temporada
amb més de la meitat de
bombetes del camp foses.

Incorporacions a dalt. L’Europa
ha anunciat vuit renovacions i
set ﬁtxatges, i la d’Alberto es pot
convertir en el novè jugador conﬁrmat. En el capítol de renovacions, cal destacar que cinc d’elles
són de migcampistes, peces claus
aquesta temporada com Alfons
Serra, que ha estat el futbolista

amb més minuts jugats; Prats,
que ha disputat 37 partits; Uri,
complirà la cinquena temporada, Gabi i Josa. També han renovat el porter titular, Marc Priego,
el ‘capi’ Cano, i Castell, que ha estat un ﬁx al lateral. Cap davanter
de l’anterior temporada ha signat
per ara la renovació.
Pel que fa a les incorporacions, defensaran de nou l’escapulada el davanter Jordi Cano i els
defenses Àlex Gutiérrez ‘Guti’ i
Sergi Pastells. Pujaran del segon
equip i del juvenil els davanters,
Sergi Monsó i Joel Jorquera, i del
Martinenc s’han incorporat un altre davanter, Kilian Vicente i un
porter, Oriol Vives.

•

Dos ors i un bronze
graciencs a Galícia
Jurjo i Cabarrocas (Sant Adrià) i Marín (Penya) van pujar al podi
A. V

L

es jugadores gracienques, Núria
Jurjo i Ángela Cabarrocas, s’han
proclamat campiones d’Espanya de bàsquet en categoria infantil defensant els colors del Femení
Sant Adrià en un campionat disputat a Marín (Pontevedra). Només
uns quilòmetres més lluny, a Lugo,
l’entrenador gracienc, Xavi Marín,

va aconseguir la medalla de bronze amb el Joventut de Badalona en
el campionat masculí.
Les dues jugadores, sortides
del planter del Safa Claror, van
completar un campionat rodó des
del primer ﬁns a l’últim dia on no
van perdre cap partit. Estudiantes,
Ponce Valladolid i Horta Godella
van ser els rivals a la fase de grups,
León, Bosco Salesianos i Barça CBS
els rivals a les eliminatòries, i a la

ﬁnal es van tornar a veure les cares amb l’Estudiantes de Madrid.
La superioritat de l’equip de Jurjo
i Cabarrocas va ser tal que van guanyar tots els partits de 25 punts de
diferència o més.
L’altre gracienc amb medalla és
el Xavi Marín, sortit del Bàsquet
Claret, on encara exerceix de coordinador, i també forma part del
cos tècnic de la Penya. L’equip badaloní va començar el campionat

Jurjo i Cabarrocas. Foto: Cedida

Xavi Marín. Foto: Cedida

perdent contra el València a la fase
de grups, però es va refer contra el
Colegio Leonés i el Betis. A les rondes ﬁnals va superar l’Estudiantes
i el Múrcia, però a les semiﬁnals va

topar contra el Madrid, que després es va proclamar campió. En
el duel per la medalla de bronze, els
verd-i-negres van derrotar el Barça
per 68 a 60.

•
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La cosmètica vegana, opció
comercial a l’alça a la Vila
La botiga VeGala amplia l’eix ‘eco’ entorn del mercat de la Llibertat
Escoles + Sostenibles

Infants i joves reivindiquen un futur sostenible
El passat mes de maig, l’Arc de Triomf i el Passeig Lluís Companys van ser els espais escollits per realitzar l’acció La gran
allau, impulsada pels centres del programa Escoles+Sostenibles
que participen en el projecte Embolcalls + Sostenibles: un total
de 500 alumnes de 13 centres educatius.

L’acte, dissenyat conjuntament pel professorat d’aquests centres, va tenir un caire festiu i reivindicatiu amb l’objectiu de
posar de manifest la necessitat de lluita contra la generació
de residus i demanar la col·laboració ciutadana, de la classe
política i de les empreses per revertir aquesta tendència.

editorial
Viure sense
plàstic
El novembre de 2016 l’Ajuntament de
Barcelona va publicar un document
on exposava l’estratègia de residu
zero de la ciutat, amb referents, reptes
i propostes d’actuació.Anys abans, es
va presentar a Catalunya un full de
ruta per avançar cap a una economia
circular en què una elevada proporció
de residus pugui ser transformada en
matèria primera. La responsabilitat
de la gestió dels residus de la ciutat
i per tant del districte és sens dubte
de les administracions, però també és
responsabilitat de la ciutadania, una
ciutadania cada cop més responsable i activa amb les accions del dia a
dia, més conscients de la petjada en
l’entorn de les nostres pràctiques
de consum i els nostres hàbits.Viure
sense plàstic és possible. Això ho
diuen persones com el protagonista
del reportatge d’aquest número, l’impulsor d’una nova botiga que suposa
una alternativa al consum massiu i
descontrolat més generalitzat. Una
nova botiga a Gràcia que amplia la
xarxa d’establiments que aposten
per la sostenibilitat i són responsables amb el medi ambient. L’oferta
de botigues a granel no ha deixat
d’incrementar-se els darrers anys,
forçant també a canviar els hàbits i
contribuint a la reducció d’envasos i
plàstics, un residu poc reciclable i que
genera un dràstic impacte en la fauna
del planeta. Precisament, el centre
cívic del Coll va dedicar la darrera
Primavera Verda a debatre sobre un
planeta envaiït pel plàstic. Aplaudim,
doncs, tots els espais comercials que
també serveixen de plataforma per
difondre un canvi.

[el tema del mes]
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Gràcia incrementa l’aposta pels
comerços residu zero i ‘plastic free’
Silvia Manzanera

Més del 90% del plàstic
no es recicla mai. És el
material més contaminant però el que més es
fa servir. Cada cop, però, hi ha més botigues
que proposen una alternativa, com ara El
CamBio Lógico, que
defensa el plàstic zero
en tots els productes
que fem servir en el dia
a dia de la llar.
Silvia Manzanera
Viure sense plàstic és possible.
No és fàcil però cada vegada
hi ha més accés a articles i
productes que s’emmarquen en
la línia de la teoria del residu
zero. I també més comerços
que aposten per un consum alternatiu, que proposen un canvi
en els nostres hàbits diaris, que
passen per ser conscients de què
comprem i quin és l’impacte en
el medi ambient que s’ha generat
de la nostra compra. És el cas
de la botiga El CamBio Lógico,
un projecte impulsat per l’Àlex
que va arrencar el gener de 2018
amb la recerca de productes i
proveïdors que s’ajustessin als
seus objectius: una botiga de
productes per a la llar i d’higiene diària residu zero i plàstic

L’Àlex a la botiga El CamBio Lógico, on ofereix productes per a la llar i d’higiene personal ‘plastic free’

zero. “El meu primer interès és
el medi ambient i el compromís
d’estendre aquesta idea”, explica
l’Àlex, “i de facilitar la tasca de
poder palpar els productes i
així no haver-los de comprar
per Internet”. Així que, uns mesos després, quan ja tenien la
xarxa de proveïdors establerta
(Espanya, França, Alemanya, UK,
Croàcia, Austràlia o EUA), van
aixecar la persiana de El CamBio
Lógico al carrer Sant Cristòfol
15, fent pinya amb els amics de
Al gra, del sac al plat, El Safareig
o VeGala (entrevista a la contra
en aquest mateix número), una
xarxa a l’entorn del mercat
de la Llibertat, un mercat que
SM

també forma part de la xarxa
de mercats verds de la ciutat
i que aposten pel producte de
proximitat. “Cada vegada hi ha
més botigues que aposten per
productes eco, pel granel o el
plastic free, però el que ja és una
realitat consolidada a d’altres pa-

Fan tallers sobre
elaboració de productes
de neteja casolans o
teles de cera d’abella
ïsos aquí encara falta potenciar
més i transmetre aquesta idea
del canvi”, assegura l’Àlex.
Segons el responsable d’aquesta

botiga, les xarxes socials estan
ajudant a conscienciar sobre
els problemes medioambientals
que provoca el nostre model de
consum actual. “Són molt més
impactants les campanyes que
sobre els efectes del plàstic en
els animals marins, per exemple,
els mitjans convencionals ja no
en parlen”, afegeix el botiguer.
De fet, les xarxes socials també són una eina fonamental
per a ell, perquè no només li
serveix d’aparador on mostrar
els articles de la botiga, sinó
com a plataforma de difusió de
pràctiques més sostenibles. En
aquest sentit, també fan tallers
i xerrades sobre intercanvi de
roba, com elaborar productes de

Art, natura i
creativitat al
Bosc Turull
La propera activitat programada a l’Aula Ambiental del
Bosc Turull és una sessió el
proper dimecres 26 de juny
(de 18 h 20.30 h) on es treballarà la inspiració de la natura,
centrant-se en l’Arbre com a
element de vida i connexió.
Impartit per Carla Peracchi,
mediadora i professora d’art
i creativitat, en aqueta sessió
pràctica on no calen coneixements previs, es fomentarà
l’expressió artística i l’experimentació creativa mitjançant
la pintura i el dibuix. L’activitat
es desenvoluparà en l’espai
extern, entre la vegetació
del Bosc Turll, on es poden
despertar els sentits de totes
les persones que hi participin
i gaudir del potencial creatiu
de cadascuna d’elles.
Dimecres 26 de juny
De 18.00 a 20.30h
Lloc de trobada: Aula Ambiental Bosc Turull (Passeig Turull, 2). Amb Carla Peracchi.
[boscturull.cat]
neteja a casa o com fer teles de
cera d’abella que substitueixen
el paper film.
Així, al CamBio Lógico es poden
trobar tots els productes que es
fan servir des de que t’aixeques
al matí fins que te’n vas a dormir. Són articles que tenen en
compte el procés de producció
i el postús, quin serà el seu
procés de destrucció i impacte
en el medi ambient. Per això,
els materials són bàsicament el
vidre, el bambú, la fusta i l’ínox.

Serveis d’interès
Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9
a 13 h.
Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.
Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari:
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook
i Twitter
www.boscturull.cat
Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1.Tel
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

El CamBio Lógico va obrir a Sant Cristòfol 15 el novembre de 2018
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escoles + sostenibles

Els escolars reivindiquen
un futur sense residus
El passat 10 de maig,
l’Arc de Triomf i el Passeig Lluís Companys
van ser els espais escollits per realitzar
l’acció La gran allau,
impulsada pels centres del programa
Escoles+Sostenibles
que participen en el
projecte Embolcalls +
Sostenibles: un total
de 500 alumnes de 13
centres educatius.
L’acte, dissenyat conjuntament
pel professorat d’aquests centres, va tenir un caire festiu i
reivindicatiu amb l’objectiu de
posar de manifest la necessitat
de lluita contra la generació

de residus i demanar la collaboració ciutadana, de la classe
política i de les empreses per
revertir aquesta tendència. A
l’inici de l’acció, l’alumnat de
secundària va organitzar-se en
una manifestació, i, acompanyats

Els més de 500 alumnes
van participar en
una performance per
conscienciar el jovent
d’una batucada, arrossegaven
una gran bola d’alumini, que
representava una allau de deixalles. Els joves, amb l’objectiu
de visibilitzar la quantitat de
residus que genera la societat
de consum actual, van anar
avançant pel Passeig Lluís Companys fins a l’Arc de Triomf. Allà
els esperaven els més petits, que
conformaven un gran mur per
tal d’impedir que aquesta bola
gegant avancés més i inundés

la ciutat de residus. Després
d’aconseguir aturar la bola i
deslliurar-se dels residus que
arrossegaven, els més de 500
nois i noies presents va participar en una flashmob, una
performance que tenia per
objectiu simbolitzar el despertar
de la consciència ecològica dels
joves. Com a cloenda final de
l’acte, es va llegir un manifest
creat col·laborativament entre
els centres que hi van participar
en el qual van expressar les seves
demandes.
Escoles+Sostenibles agraeix
a totes les persones que van
participar i posar el seu granet
de sorra perquè aquest acte fos
una realitat. Va ser també una
acció contundent per mostrar
a la ciutadania com des dels
centres educatius es fan càrrec
dels problemes que ens afecten
i busqueu solucions col.lectives
per fer-hi front. Els centres
participants són: Santa Dorotea,
Jesuïtes de Gràcia, Fort Pius,

Un moment de l’acció reivindicativa portada a terme per l’alumnat

Captura del vídeo que mostra la performace realitzada pels infants i joves

Quatre Cantons, Sant Ramon
Nonat, Saint Nichola School,
Sant Ramon Sagrat Cor, Fort Pi-

enc, Santíssima Trinitat, Nostra
Senyora de Lurdes i Aprenents
Sant Genís i Jaume Balmes.

[per darrere]
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“És positiu que a Gràcia hi hagi una xarxa
de comerços i serveis vegans, ‘eco’ i ètics”
Albert Vilardaga

El proper juliol farà dos
anys que va aixecar la
persiana de VeGala al
número 16 del carrer
Santa Eugènia com a
espai de cosmètica i
productes d’higiene
personal vegans, i també com a espai de difusió i activitats relacionades amb la bellesa,
la sostenibilitat i l’estil
de vida vegà. La seva
impulsora, Gala Méndez, és una defensora
de l’economia circular;
compromesa amb els
processos de producció i amb l’impacte dels
residus generats, evitant-los al màxim.
Silvia Manzanera
Com defineixes VeGala?
És un espai de cosmètica i
productes d’higiene personal
unisex, on la premissa és oferir
articles que responguin a dos
criteris bàsics: que siguin cruelty
free (no testat en animals), i que
no contenguin cap ingredient
o elements d’origen animal.
La cosmètica convencional en
fa servir molts, d’ingredients
animals: la cera d’abella, el greix
de tauró, la baba de cargol o la
panerola, l’insecte que s’utilitza
pels pigments vermells.
I tens en compte altres
criteris?
Quan portes un temps comences a ser més exigent i evoluciones, així que també prioritzo la
proximitat, la producció ecològica i els materials biodegradables. Si apostem per l’economia
circular no només hem de tenir
en compte com s’han fet els
productes, sinó què passa un cop
ja no els has fet servir.
Què et va fer engegar
aquest projecte?
Sóc maquilladora professional
i treballava per una marca de
cosmètica convencional. També
sóc vegana des de fa molts anys
i el meu estil de vida i la feina
no eren coherents. I existeix la
imatge errònia que vegà o natural significa que no et maquilles
o cuides l’estètica.

tat la qualitat, tinc més varietat
de productes i també fem més
activitats. I és molt important
buscar suport per adonar-te que
no estàs sola.
En alguna xarxa de botigues o associació?
Formo part d’un grup d’emprenedores veganes de Barcelona,
amb negocis ètics i on compartim objectius i preocupacions.
S’ha de comptar amb recolzament, sobre tot els petits negocis, perquè tens moltes procupacions que has d’afrontar però
sents que no estàs sola. Formar
part d’una xarxa així també
suposa compartir experiències,
consells, informació i contactes
de persones que comparteixen
amb tu objectius similars.

Gala Méndez, ànima de VeGala, a la seva botiga especialitzada de cosmètica i productes de bellesa vegans

Però no tots els teus clients són vegans, oi?
La meitat dels clients venen perquè tinc productes vegans, l’altre
50% busquen articles sense
components químics, productes
que consideren més saludables
i naturals, que siguin vegans
és un extra per a ells. De tota
manera expliquem el concepte
i també que hi ha una manera
més respectuosa, ecològica i
responsable de consumir.
Has de fer encara molta
pedagogia?
No intento veganitzar la gent
però crec que en un fet tan superficial com és la cosmètica, no
costa res optar per productes

“Amb el temps
prioritzes criteris com
la proximitat o la
producció sostenible”
que no hagin perjudicat a tercers. L’avantatge pels clients és
que jo ja he fet la selecció, i no
s’han de preocupar per mirar si
conté o no components animals;
això és molt d’agrair pels vegans.
A part de productes també ofereixes tallers i formació, oi?
Oferim cites de maquillatge
tant individuals o per parelles
i també tenim un espai per
cursos, perquè existeix aquesta
idea que si ets una dona saps
maquillar-te. Jo en sé perquè ho
he estudiat. Organitzem tallers
sobre vida sostenible, veganisme, cura personal, elaboració
de compreses de tela...

Generalment els productes d’higiene personal són
d’un sol ús. I canviar els
hàbits és lent.
Però hem de pensar en l’impacte
ambiental del que fem cada dia.
Hi ha desmaquillants rentables
o pastes de dents i desodorants
sòlids que no requereixen un
envàs, o sigui que ja t’estalvies
el plàstic. Tenim per encàrrec
compreses de tela que elaboro
jo, i també hem impartit tallers
per ensenyar a fer-les.
Com valores l’increment
de botigues que proposen
un consum alternatiu?
Sí que hi ha un canvi de consum
i estic en un entorn on hi ha una
tipologia de botigues diferents,
i la gent veu que hi ha una alternativa. És molt positiu que
a Gràcia hi hagi tota una xarxa
de serveis i comerços vegans,
ètics o ecològics que també ens
serveixen a nosaltres mateixos
de xarxa de suport, i ens ajuda
a retroalimentar-nos i a créixer
i millorar els nostres projectes.
Veus un canvi de consciència dels consumidors?
Ja no és que el model generalitzat de producció i consum afecti
als animals, és que també surten
perjudicades les persones i tot
el nostre entorn. Per tant, tots
hem de ser conscients de les
implicacions i conseqüències
dels nostres actes. Hi ha cada
vegada més gent que vol evitar
els químics cap a ells mateixos
i altres eviten la generació de
residus dels productes que
consumeixen. Per això defenso
el concepte de cosmètica ètica,
perquè és respectuosa en tots
els nivells.

Llavors s’ha incrementat
aquest tipus de client?
L’evolució és lenta però anem
pel bon camí. Cada vegada tinc
més clients perquè he augmen-

Com t’ajuden les xarxes
socials a fer créixer el
projecte?
Per a mi són fonamentals, sobretot Instagram, on sóc més activa.
De fet molta gent ens coneix i
ve a comprar perquè ens segueix
allà. També tinc botiga online.

Opinió
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Cartes al director
Ull de
dona

Editorial

“Ho tornarem a fer”

Mandat per esmenar errors

S

e li atribueix al lehendakari Ibarretxe la frase següent: “les victòries cal administrar-les amb intel·ligència”. És una bona frase, dita ara
fa 18 anys, després d’una de les campanyes electorals més brutes
que es recorden en el nostre entorn, a l’Euskadi del 2001, quan tantes i
tantes coses encara havien de passar aquí i allà. En el nostre refugi local
no han canviat tant les coses i sant tornem-hi amb un nou mandat, que
no ha estat res, encara sense regidors ni consellers elegits directament,
i esperant que el cartipàs de ciutat es tanqui perquè s’obri la part dels
districtes. Arrenca a poc a poc un mandat que, si bé la setmana passada
el PSC va intentar posicionar-se per recuperar la governabilitat històricament ostentada a Gràcia, amb tota probabilitat serà BCN En Comú, i
de nou Eloi Badia, qui agafarà les regnes del districte.
BCN En Comú ja sabrà, doncs, què és governar Gràcia, i quines accions han sortit bé i quines malament en l’aterratge en un territori
complex i que demana una dedicació de set dies a la setmana. BCN En
Comú sabrà també què és voler replantejar grans canvis urbanístics
o deﬁnir nous equipaments i que la lenta tramitació aboni la tesi dels
‘haters’ (“aquests no han fet res!”) perquè no es pot posar ni la primera pedra en un termini de quatre anys. BCN En Comú també haurà
de saber lluir –i comunicar- millor que governa per a tots, obrint com
s’ha obert en aquest mandat una dinàmica més enllà de les entitats de
sempre però evitant que això s’interpreti com que només governa per
als seus. BCN En Comú haurà de fer la seva política –que per això ha
guanyat- i aplicar línies vermelles com la recuperació de l’espai públic,
l’ordenació de la mobilitat i l’habitatge social, però també haurà de ser
conscient que ha comès errors en la gestió de les places, que s’esperen
resultats en la promesa reordenació de les motos i encara més resultats –sobretot a Vallcarca- en el lloguer regulat. Bé, tot això, si BCN En
Comú governa.

Llegeixo a la premsa que Òmnium
Cultural ha projectat aquesta setmana
el lema “Ho tornarem a fer” sobre dos
ediﬁcis de la ciutat. Ha estat una “acció sorpresa” per iniciar una campanya
que reivindiqui la mobilització i el dret
a l’autodeterminació, just quan es compleix una setmana del ﬁnal del judici del
procés. Recordo perfectament les paraules de Jordi Cuixart en el seu al·legat ﬁnal
al Suprem. “Manifestar-nos, expressar,
mobilitzar-nos votar. Ho tornarem a fer”.
És evident que més enllà de la sentència i de les seves conseqüències legislatives i polítiques, el moviment que s’ha
generat a Catalunya entorn el debat de
la independència i l’autodeterminació i
que ha provocat un altre debat sobre els
drets i les llibertats de la societat civil
ha de seguir viu. Perquè el judici no només ha carregat contra els acusats, representants d’unes idees recolzades per
milers de ciutadans, sinó a tota una societat que ha pogut veure en directe com
se l’ha menystingut i insultat. No, senyors i senyores del Tribunal Suprem, els
catalans i les catalanes no som ovelles
que obeeixen com si no tinguéssim cap
criteri ni capacitat de prendre decisions.
Els catalans i les catalanes som persones
responsables i compromeses amb unes
idees i una causa que considerem justa.
Així que independentment del resultat
del judici, moltes tenim molt clar que
“ho tornarem a fer”.
Isabel Rodríguez

Gozo pozo, al ﬁnal entre els seguidors de Woody Allen que
el volien veure tocar ‘en assaig’ aproﬁtant la seva visita a la
ciutat en concert als Jardins de Pedralbes tenint en compte
l’allotjament reservat pel seu equip a Casa Fuster. El director de l’hotel, Joan Carles Casanovas, almenys li va portar un pastís a
Pedralbes. Els músics d’Allen, Conal Fowkes i Eddy Davis sí que es van
hostatjar a Casa Fuster i dilluns, enmig d’un sopar de tapes, van agafar
les armes per tocar ‘La vie en rose’. L’ambient distès ﬁns i tot va permetre que un bon amic de Fowkes i Davis, el periodista de l’Independent
Èric Lluent, pugés a peu de piano a cantar ‘What diﬀerence a day makes’.
El
dependent

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

Formació professorat
Conxa Garcia

A

quests dies els nostres centres començaran a demanar al
Departament cursos de formació
per al professorat per al curs vinent. La
formació en Coeducació ara mateix és
“0”. De moment només ho treballen seriosament persones de la comunitat educativa: trobada de reﬂexió i treball organitzada per l’Assemblea Groga de Gràcia
l’any passat al Patronat Domènech i enguany una altra al Turó del Cargol; i pro-

Des de Ca la Dona s’ha
fet un segon curs de
coeducació; tot des
del voluntarisme
fessorat que ho treballa a nivell individual. Des de Ca la Dona s’ha fet un segon
curs de Coeducació. Tot des de la responsabilitat i el voluntarisme. Cal recordar
que per llei hi ha d’haver un responsable en el Consell Escolar de cada centre
de Coeducació, tasca que massa vegades assumeix la cap d’estudis, per cobrir
l’expedient. També per llei ha d’haver un
Projecte de convivència i èxit educatiu
(2017). Ara el Departament està treballant en la posta en marxa d’un Protocol
propi que anirà acompanyat d’una formació del professorat, que es posarà en
marxa a partir del setembre. S’ha d’estar
a l’aguait i alertar els centres per demanar-la: formació en el centre, als claustres
sencers! Els centres tenen l’obligació de
cercar-ho i demanar-ho. Fem pressió!

•
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Opinió convidada
la
setmana

Llorenç Prats, advocat

El moviment Primàries s’activa
per arribar al Parlament

Pel·lícules de l’Àrtic
Lluís Bou

Ú

ltimament s’han estrenat al cinema
dues pel·lícules sobre el món àrtic,
Àrtic i Professor a Groenlàndia. Són
dues aproximacions a una illa on el que
domina és la força de la natura.
Àrtic, un ﬁlm islandès dirigit pel brasiler Joe Penna, és una història de supervivència, que segueix la petjada de Robinson
Crusoe. La pel·lícula va a l’essencial, i del
protagonista no se’n coneix ni el passat ni
la causa exacta del seu accident. No hi apareix cap ﬂashback. Comparteix protagonisme amb una actriu però no parlen perquè
no comparteixen l’idioma. La força de la
natura és tanta que eixorda, i el ﬁlm ho expressa molt bé.
La història de supervivència d’Àrtic no
està plantejada com una pel·lícula d’acció
o d’aventures, sinó introspectiva sobre
els límits de l’ésser humà. L’estructura del
rodatge simula la d’un documental, sense
cap abús pirotècnic ni informàtic.

El ﬁlm és el trànsit que
fa el professor danès
cap al reconeixement de
la cultura groenlandesa
Professor a Groenlàndia, dirigida pel
francès Samuel Collardey, no és un ﬁlm
tan ben acabat, però és igualment interessant. Planteja el xoc cultural de l’Estat
del benestar danès i la tradició inuit. És la
història d’un professor danès (ja se sap la
importància que és dona als països escandinaus a l’ensenyament) que demana ser
destinat a la gran illa àrtica.
El professor arriba a Groenlàndia amb
el tòpic que els inuits són un poble que
viu de la subvenció i que registra un alt
grau d’alcoholisme. Però s’adona que la
realitat inuit és molt més profunda. El
ﬁlm és el trànsit que fa el professor danès
cap al reconeixement de la cultura groenlandesa. Segurament és la distància més
gran entre dues cultures a Occident. Els
actors són tots amateurs i això reforça la
sinceritat de l’aposta. Recomanable.

•

L

’esforç de les candidatures de Primàries Catalunya
ha estat doble i complex. D’una banda, per articular
el mecanisme de primàries obertes (conquesta com
poques dins d’una societat democràtica) i de l’altra,
la formació i constitució de candidatures disposades
a entrar en l’arena electoral. I tot plegat, amb poc temps,
sense organització prèvia i amb una escassedat de mitjans incomparable. Malgrat tot, els resultats, amb més de
50.000 vots plens de determinació, dotzenes de regidors i
quatre alcaldies, són indicadors concloents sobre la bondat
d’aquest primer, difícil però necessari esforç realitzat.
En la base de l’activitat política de Primàries Catalunya
hi ha la necessitat imperiosa de fer efectiu el mandat democràtic sorgit en el referèndum d’autodeterminació del
passat primer d’octubre de 2017. Fer efectiu el mandat suposa, tancar el conﬂicte de sobirania que el referèndum
d’autodeterminació, com eina democràtica, pretenia resoldre. La no efectivitat del mandat obliga que la naturalesa fonamental del conﬂicte continuï viva, cosa que obliga a mantenir actius els mecanismes naturals de cohesió
i creativitat que com a poble podem desenvolupar. Només
així, és possible una evolució suﬁcient per assolir i mantenir la independència de Catalunya.
Primàries Catalunya, per tant, té tots els components
per permetre aquesta dinàmica política: l’apoderament
ciutadà, el comportament democràtic i la catarsis collectiva. Aquesta constatació desenvolupa facultats soterrades dels catalans, en comunicació i organització,
imprescindibles per créixer com a poble lliure i per mantenir-se ﬁdels als principis, no deixant res per guanyat
mai, enmig d’un món en evolució i amb reptes extraordinaris al davant. El tipus de polarització política que defensa Primàries Catalunya, per tant, no busca reduir la cooperació a tots els nivells de la societat, començant ara en
la governabilitat dels ajuntaments del país, sinó en ampliar-la, buscar sinergies sinceres, a partir del que cadascú
vol ésser, en llibertat adulta i conscient.
El clima social en el país reneix quan s’avança a fer
efectiva la independència, ja que s’acumulen forces creatives amb grans quantitats. I en aquesta acumulació de forces sorgeixen totes les potencialitats del poble català, el
qual roman soterrat fruit de la seva autocensura o renúncia, tot disminuint el seu rendiment i deixant d’aportar el
millor de la seva manera d’ésser al conjunt de la societat
catalana, d’Europa i del món.
Mantenir la tensió de sobiranies entre catalans i espanyols, que en darrer terme és el que suposa la constitució d’un nou estat en forma de república, d’acord amb
el van decidir la majoria de catalans, no ha suposat, en
general, sobretot en aquests darrers dos anys, la proli-

Cua per votar a Primàries Catalunya. Foto: Cedida

feració de comportaments irresponsables o perjudicials
entre les persones.
Per tant, el conﬂicte no sols ajuda a alliberar emocions fortes (estrès per anys de repressió, incomprensió i
submissió) sinó sobretot perquè, en contra del que diuen
els seus detractors, permet una fructífera cohesió grupal
feta del reconeixement conscient de cada persona amb totes les seves circumstàncies i problemàtiques. I d’aquesta
darrera constatació és on neix la paradoxa prodigiosa del
moviment independentista català: que la democràcia viu
del respecte mutu quan les persones poden buscar solucions juntes, i fent viables les alternatives que trobin.
El projecte de Primàries Catalunya roman viu i fort. És
un moviment que no és exclusivament municipalista. I en
aquesta línia, el moviment, amb més temps i organització
es prepararà per saltar a l’arena nacional. Votar candidats,
a partir d’un cens obert d’inscrits, per conformar una llista
al Parlament és una tasca extraordinària que pot despertar
moltes energies creatives i compromeses amb el país. Mai
s’hauria fet una cosa semblant, i el salt suposa un repte impressionant. L’organització nacional de les primàries obertes pot ésser complexa, dins de la transparència i transversalitat que ha de tenir. La gent que hi treballarà, tanmateix,
segur que ho farà possible, sigui per l’expertesa que han
acumulat o sigui per l’efecte multiplicador que les accions
col·lectives tenen. Caldria bastir amb prou força la candidatura i entrar en la precampanya igualment preparada. Si tot
això és sense la participació dels dos grans partits sobiranistes, ERC i JxCAT, com segurament succeirà, per mor de
mantenir les seves estructures de partit amb unes cúpules que controlen cada moviment, el repte serà doblement
apassionant, sobretot si els rendiments d’aquests partits en
base a silenciar el conﬂicte existent no dona cap resultat.

•
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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”

Agenda
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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 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.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190)
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)
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)
Del 25 de juny al 4 de juliol
Exposició dels graﬁts i de fotograﬁes
d’aquest procés creatiu, organitzat pels
Grassonets del Camp, els grup de joves
que organitza la Festa Jove dins de la
Festa Major del Camp d’en Grassot, i els
APC Gràcia.
CC La Sedeta (Sicília, 321)
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)
De l’1 al 31 de juliol
L’exposició fotogràﬁca Fills del desert
mostra els anys d’agermanament del
Districte de Gràcia amb la Daira de Guelta
del campament de refugiats saharauís
d’Aiún, i ofereix el punt de vista d’aquest
agermanament a través dels infants que
venen cada estiu a Gràcia. L’exposició es
pot visitar en l’horari de l’equipament, de
dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 23
hores, i els caps de setmana de 10 a 23 h.
La Violeta (Maspons, 6)
Fins al 6 de juliol
A l’Espai Albert Musons es pot visitar
aquets dies l’exposició La nit de Sant
Joan. De dilluns a dijous, de 17 a 21 h i divendres de 10 a 13 h.
Espai Albert Musons (Alzina, 7)
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 de l’obra del
geni i la seva anticipació al modernisme.
Casa Vicens (Carolines, 18-24)

Recomanem

Divendres 21 de juny
Revetlla de Sant Joan de la gent gran.
Amb coca, cava i havaneres.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les
17 h
Càpsula del temps: El canvi climàtic, amb
Magalí Outters, Giacomo d’Alisa i Arianna
Pagani. Modera Davide Perollo.
Llibreria Le Nuvole (Sant Lluís, 11), a les
19 h
Històries d’amor i soledat: Sabinerías.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 21.30 h i ds a les 19.30 h

Joan Miquel Oliver, a l’Alfa Bar

Concert dia de la música: amb els alumnes adults de l’escola de música de l’Orfeó Gracienc + concert coordinadora de
grups de roc de la Sedeta (Blues Desfass).
La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 i a les 22 h

Joan Miquel Oliver, excantant dels mítics Antònica Font, presenta la proper
setmana al bar musical Alfa el seu darrer disc, Elektra, un treball que tanca la
trilogia de Pegasus (2015) i Atlantis (2017). Aquest àlbum revisa els rols de gènere
amb la imaginació del cantautor i guitarrista mallorquí, que ofereix cançons
protagonitzades per dones valentes que es rebel·len davant el masclisme.

Blackcelona presenta una nit de ska-jazz
amb The Goliards Collective i Fantàctels.
Almo2bar (Bruniquer, 59-61), a les 21.30 h

Divendres 28 de juny a l’Alfa Bar (Gran de Gràcia, 36), a les 22 h

Concert Fontana punk: Skoria + Parks +
Breaking The Reality.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 22 h
Concert electroacústic.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 22 h
Concert: E.M.E (R&B, neo-soul, hip-hop
i jazz).
Soda Acútic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Dissabte 22 de juny
Petits concerts de Disco 100: Carla presenta Kill a feeling.
Disco 100 (Escorial, 33), a les 12 h
Aperitiu microtòpic LEM.
Galeria Visions (Igualada, 4), a les 13 h
Concert: Da Souza.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Dijous 27 de juny
Recepció de pintors al XIXè Concurs de
Pintura. Organitza l’Associació de Veïns i
Amics del Passeig de Sant Joan.
Passeig de Sant Joan (entre Indústria i
Roselló), a les 13 h

Bosch, infermera del CAP Larrard.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 19 h

XIXè. Concurs-exposició de pintura. 1er
concurs d’escultura a l’Espai d’Entitats
del Mercat de l’Abaceria.
Passeig de Sant Joan (entre Indústria
i Roselló), a les 17 h

FM Grassot: Guarniment del carrer.
Grassot (entre Indústria i Còrsega), durant tot el dia

Teatre: Recortes de Cándida. A càrrec
d’Anna Tamayo.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), 18.30 h
FM Grassot: Havaneres, a càrrec del grup
Mar Salada i rom cremat.
Plaça de la Sedeta, a les 19 h
Aula de salut: Tinc una gastroenteritis,
què haig de fer? A càrrec de Teresa Font

Concert: Dasa.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 19 h

Gran traca d’inici de Festa Major Camp
d’en Grassot.
Grasot (Indústrica i Còrsega), a les 22 h
Divendres 28 de juny
Concert: Brush + Istari.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h
Teatre: Aletheia. A càrrec del Nòmades
Teatre Crític de Gràcia.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les
21.30 h

Soda Tropica Session.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Entitats

Diumenge 23 de juny
Revetlla de Sant Joan a l’Heliogàbal amb
dj’s Amigues de la casa.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 23.30 h
Dimecres 26 de juny
FM Camp Grassot: I Campionat de
Canastra de la Sedeta. Organitza l’Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta
Porxo del CC La Sedeta (Sicília, 321), a les
10 h
Viatges: Records de Chapursan, caminant per una de les valls més remotes del
Pakistan. Amb Tato Rosés i Marta Bretó,
fotògrafs.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20),
a les 19 h
Micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21 h
Cinema a la fresca: Pequeña mis
Sunshine.
Plaça La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

Divendres 21 de juny
Concert: Jardines Humanos Colectivo.
Canto para una semilla. Homenatge a
Violeta Parra.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 21 h
Teatre: Do de pecho.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h, ds
a les 22 h i dg a les 21 h
Dissabte 22 de juny
Teatre: Noies de calendari. Versió de
Marc Rosich i adaptació d’Eva Saumell.
Lluïsos Teatre (plaça del Nord), a les 19 h
Diumenge 23 de juny
Els Catifaires de Gràcia crearan una catifa inspirada en un esgraﬁat de la façana
de la Casa Joan Baptista Rubinat.
Plaça de la Virreina a partir de les 8.30 h
i es desfarà a les 18.30 h
Revetlla de Sant Joan. Organitzada per
les Colles de Cultura Popular de Gràcia.

Encesa de la foguera amb la ﬂama del
Canigó. Música i ball a la plaça.
Plaça del Sol a les 21.30 h
Dimarts 26 de juny
Mostra de Tallers de Ball. Organitza l’Associació de Pensionistes i Jubilats.
Plaça La Sedeta, a les 19 h
Dimecres 26 de juny
Presentació del llibre Llegim l’univers. A
càrrec d’Antonio Bernal, divulgador cientíﬁc, i Noemí Polls, periodista.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19 h
Docufòrum: Poble Rebel.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30 h
Amb el suport de
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Breus

Dasa obre el cicle
de cantautores
a la plaça de
la Fontana

L’Espai Jove la Fontana
encetarà el proper dijous
27 de juny el cicle d’estiu
de joves cantautores a la
plaça amb l’actuació de
Dasa. Els concerts (els
vespres dels dijous abans
de les vacances) seran
sempre a les set de la
tarda i amb micro obert
després de cada actuació
perquè pugui pujar a
l’escenari qui vulgui.
Libet (4 de juliol) i Júlia
(11 de juliol) -a la imatgecompleten el cartell de
la proposta musical de la
Fontana.

El festival
Màgicus obre les
inscripcions per
a la desena edició
El Festival de Màgia Jove
de Barcelona, organitzat
per Lluïsos, fa 10 anys i
convoca el ja tradicional
concurs de Joves Mags.
Les inscripcions estaran
obertes ﬁns al dia 1 de
juliol i es poden fer a
través del web del festival;
qualsevol mag d’entre 14
i 25 anys hi pot participar.
El concurs se celebrarà el
divendres 25 d’octubre a
Lluïsos Teatre. I dissabte
26 té lloc la Gala de màgia,
amb l’entrega de premis.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Toy Story 4. 15.50, 18.05, 18.35,
19.05, 20.20, 22.30.
• Tolkien. 16.05.
• X-Men: Fénix oscura. 19.10,
22.05.
• Aladdin. 16, 19, 22.
• El secreto de las abejas. 15.50,
18, 20.15, 22.30.
• Men in Black: International.
16.10, 19.10, 22.10.
• Godzilla: Rey de Los
Monstruos. 16.05, 19, 22.
• La biblioteca de los libros rechazados. 15.55, 18.05, 20.15,
22.25.
• Rocketman. 16, 19.05, 22.05.
• Pokémon: Detective Pikachu.
15.55.

Cultura
Experimentem amb
l’Art entra als instituts
amb el projecte
Creadors en residència
Alumnes del Príncep de Girona han elaborat un curtmetratge
amb l’artista Fito Conesa, que estrenaran dijous 27 de juny als
Texas, en el marc d’un programa que celebra deu edicions

Silvia Manzanera

Una exposició
reuneix els
projectes realitzats
al llarg de les nou
edicions anteriors

E

xperimentem amb l’Art
s’ha estrenat enguany
com a equip de mediació
en la desena edició del
projecte Creadors en residència, un programa impulsat des
del 2009 per l’Institut de Cultura
de Barcelona (ICUB) i el Consorci
d’Educació de Barcelona (CEB),
ideat en cooperació amb l’Associació A Bao A Qu. Durant tot
aquest curs, un grup d’alumnes
de 4t d’ESO i docents de l’Institut
Príncep de Girona, conjuntament
amb l’artista Fito Conesa i EART,
han elaborat un treball audiovisual, Soroll de màquina estèril, que
s’estrenarà dijous 27 de juny a les
12 h als cinemes Texas.
Generar climes de conﬁança i escolta, explorar formats de reﬂexió
col·lectiva, acollir el consens i la discrepància, posar en joc sabers i capacitats, repensar i sacsejar espais
educatius com l’aula i la cantina,
desplegar maneres de fer articulant
el jo amb el nosaltres, sortir de les
zones de confort, gestionar la incertesa i posar en valor imprevistos,
estranyeses, desconcerts i errors en
els processos d’aprenentatge, són
algunes de les accions, segons expliquen des de l’entitat cultural gra-

• Dolor y Gloria. 22.10.
Cinemes Girona. Girona, 177
• Lino. Ds, 12, 16. Dl, 16.
• La banda. Dv, ds, dl, dm, 16. Dg,
19. Dc, dj, 16, 22.
• Touch me not. Dj, 22.
• Enemigos íntimos. Ds, 22. Dg,
dm, dj, 16. Dl, 16, 20. Dc, 16, 22.
Dv, ds, dl, dm, dc, dj, 18.
• City for sale. Dv, dg, dj, 18. Ds,
dl, dm, dc, 20.
• El vendedor de tabaco. Dv, 16.
Ds, dl, dm, dc, dj, 18.
• Largo viaje hacia la noche. Dv,
dj, 17, 22. Ds, 17, 21.30. Dg, 16,
18.30. Dl, 17, 19.30. Dm, 17. Dc,
17, 19.30, 22.
• Volver a la vida. Dv, ds, 20. Dg,
19.30.
• Homenatge a Oriol Perutxo.
Dv, 21.
• Dolorosa Gioia. Dj, 20.
• Lo que dirán. Dc, 20.

Imatge del cartell del ‘curt’ que presentaran als Texas la propera setmana. Foto: Cedida

La tasca dels mediadors.
Experimentem amb l’Art, com a
entitat mediadora del projecte de
l’artista Fito Conesa a l’IES Príncep de
Girona, proposa un assaig d’avaluació
qualitatitiva i continuada de tot el
procés d’aprenentatge. Han realitzat
un bloc i un canal de Youtube entre
l’alumnat, docents, artista i EART.

cienca, que s’han generat durant la
residència de Fito Conesa a l’Institut Príncep de Girona -que canviarà el nom pel de Teresa Pàmies fruït del procés participatiu al centre.
Les presentacions públiques
de les residències actuals formen
part del programa d’activitats
paral·leles d’Aquí hem trobat un espai per pensar, una exposició dels
10 anys de Creadors en Residència
als instituts de Barcelona que reuneix els projectes realitzats al
llarg de les nou edicions anteriors,
i que es pot visitar al Centre d’Art
Contemporani de Barcelona-Fabra
i Coats ﬁns al 30 de juny.
Fito Conesa és artista i programador. Llicenciat en Belles Arts
per la UB els seus treballs han estat exposats en diferents museus i
festivals com Oslo Screen Festival
2010, Barcelona Loop Fair 20092012, Festival Internacional de
Poesia de Barcelona.

•

• Mantra: The sound of silence.
Ds, 20.
• Rigoletto. Dm, 20.
• Don Giovanni. Dv, 19.30.
• Shada A. Ds, 22.30. Dg, 16.
• Skate Kitchen. Dj, 20.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: La seva millor història.
15.50, 18, 20.10. The old man
and the gun. 22.15.
• Sala 2: Cafarnaum. 18, 20.15. La
ﬁlla d’algú. 22.25. Dv, dl, dm, dc,
dj, 16.
• Sala 3: El veredicte. La llei del
menor. 16, 18, 20. Cold war. 22.
• Sala 4: Nit real. 16, 20. La classe
de piano. 18.
TEXAS NANOS:
• Laban i labolina. Ds, dg, 16.
Verdi. Verdi, 32.
• La biblioteca de los libros rec-

hazados. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 16, 18, 20, 22.
• El secreto de las abejas. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.05,
22.25.
• El vendedor de tabaco. 16, Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, 20.10.
• The Breadwinner. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 16.
• Rocketman. Dv, ds, dg, dl, dj,
17.50, 20.10, 22.25. Dm, 17.50,
22.25. Dc, 20.10, 22.25.
• En los 90. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 16.10, 18.15, 20.10, 22.
• Green Book. Dv, ds, dg, dl, dm,
20.05.
• Tolkien. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj, 18, 22.
• French Cancan. Dj, 20.15.
Verdi Park. Torrijos, 49
• Ártico. Dv, ds, dg, dl, dm, dc
dj, 16.
• Aladdin. Dv, ds, dg, dl, dc, dj,

19.50, 22.15. Dm, 22.15.
• Toy Story 4. Dv, ds, dg, 11.30,
18.20, 20, 22. Dl, dm, dc, dj,
18.20, 20, 22.
• Dolor y Gloria. Dv, ds, dg, dl, dc,
16, 18.10, 20.20. Dm, dj, 16.
• Un atardecer en la Toscana.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc dj, 16.30,
20.20, 22.30.
• Elisa y Marcela. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc dj, 22.10.
• El secreto de las abejas. Dv,
11.30.
• La biblioteca de los libros rechazados. Dv, ds, dg, 11.30.
• Goya: un espectáculo de carne
y hueso. Dv, 11.30.
• Instinto maternal. Dm, 20.15.
• Bernini. Dm, 11.30, 18.15, 20.30.
• Mia y el león blanco. Dv, dl, dm,
dc, dj, 17.55. Ds, dg, 11.30, 17.55.
• Toy Story 4. Dv, dl, dm, dc, dj,
16. Ds, dg, 11.30, 16. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj, 18.

Documents
‘Do de pecho’,
25 anys de revista
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Amb motiu de la celebració dels 150 anys del Centre, el teatre de l’entitat gracienca oferirà un cartell especial
els propers dies: Do de pecho, una revista musical que també està d’aniversari. Aquest cap de setmana i
també el proper, es representarà aquesta revista que ha mobilitzat més d’una seixantena de persones. El
fotògraf gracienc Josep Maria Contel ha captat alguns dels moments de l’assaig general previ a l’estrena.

Reportatge
fotogràﬁc
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