
El pla de places amplia l’equip 
de confl ictes i programa més 
activitats per reduir queixes
Els veïns de Sol focalitzen la protesta en les terrasses i en la manca de 
sancions com a eixos per rebaixar el nivell encara excessiu de decibels

Sergi Pastells: “Tenia 
clar que algun dia 
tornaria; l’Europa 
és casa meva”
El lateral, fi txat del 
Granollers, viurà la seva 
tercera etapa defensant la 
samarreta escapulada P8

Municipals 2019

Abaceria, Vallcarca, 
seguretat i pla 
d’usos, principals 
esculls de mandat 
entre BEC i PSC
El consell de districte es constituirà 
la setmana del 22 de juliol P2

La pavimentació de 
la plaça Comín i del 
túnel de Camèlies 
centren les obres 
viàries de l’estiu
 
Travessera de Gràcia i carrer 
Gran estaran aixecades el juliol 
per infraestructures d’aigua P4

Albert Balanzà

Un estiu més amb la con-
vivència a les places pen-
jant d’un fi l, el Districte ha 
llançat el pla de dissuasió 
davant l’ús intensiu que 

suporten sobretot espais com Sol, 
Virreina, Revolució, Diamant, Vila 
i ara també Nord, Romaní i Joanic, 
amb la correcció i increment de 
mesures com l’augment dels equips 
de gestió de confl ictes  o l’ocupació 
de la zona amb activitats. 

L’estratègia per acumulació, des 
de la coordinació entre efectius de 
la Guàrdia Urbana i operatius de 
neteja fi ns a mesures concretes per 
espais (sensibilització per als amos 

de gossos a Romaní; campanya de 
silenci a Nord amb promotors am-
bientals), és la resposta a l’objectiu 
encara no assolit d’una reducció de 
decibels que, en casos com la plaça 
del Sol, arriba a límits més propis 
d’una zona industrial (75 db).

Els veïns organitzats de Sol, en 
aquest sentit, han tornat a brandar 
els medidors amb puntes de 96 de-
cibels per Sant Joan per contrapo-
sar els arguments dels tècnics en 
les últimes reunions, que han rei-
terat que “la mitjana” de soroll se si-
tua només tres punts per sota dels 
70 decibels de dia i els 60 decibels 
de nit que marca la legalitat. Actuar 
sobre les terrasses i activar sanci-
ons, segons els veïns, són claus per 
reduir queixes. Pàgina 3Usuaris envaint l’espai de jocs infantils a mitja tarda a la plaça del Sol Foto: A.V.
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Se suspèn el 
desallotjament de 
la Nova Usurpada 
de la plaça del Nord

La Nova Usurpada de 
la plaça del Nord ha 
anunciat la suspensió in 
extremis de la data de
desallotjament prevista 
per aquest divendres i per 
al qual ja s’havia convocat 
un esmorzar popular de 
bon matí. “Agradecemos 
el apoyo, el cariño y el 
respaldo. Seguimos en 
peligro pero por ahora nos 
quedamos! Gracias!”, han 
apuntat en l’anunci a les 
xarxes socials. L’espai, 
anomenat inicialment La 
Usurpada i centrat a fer 
exposicions artístiques, 
s’havia concentrat 
últimament a defensar 
els col·lectius migrants.

El PSC s’avança 
en l’elecció 
dels consellers 
dilluns que ve
L’agrupació local del PSC, 
després que la CUP elegís 
els seus representants 
abans de les eleccions però 
no hagi obtingut fi nalment 
representació, serà el 
primer grup municipal 
que farà ofi cial la tria 
dels dos consellers que 
li corresponen. Ho farà 
dilluns 8 i Alberto Lacasta 
seguirà. 

Abaceria, Vallcarca, 
seguretat i pla d’usos, 
principals esculls de 
mandat entre BEC i PSC   
El consell de districte es constituirà la setmana del 22 de juliol 
amb Badia de probable regidor i la presidència encara oberta 

Albert Balanzà

El mandat 2019-2023 a Gràcia 
ja té data aproximadíssi-
ma d’inici: serà la setmana 
del 22 de juliol, només cinc 
dies abans de l’antecedent 

d’ara fa quatre anys, que va forma-
litzar l’inici del govern efímer de 
Raimundo Viejo com a regidor i de 
Gerard Ardanuy com a president. 
Viejo seria substituït per Eloi Badia 
al novembre, quan el regidor va ser 
elegit diputat al Congrés.

Sorprenentment per Gràcia, on 
els regidors no acostumen a repetir 
-Xavier Valls, únic cas als anys 80-, 
el fi ns ara regidor, Eloi Badia, té tots 
els números per tornar a rebre l’en-
càrrec de l’alcaldessa, i més ober-
ta està la presidència, que teòrica-
ment hauria de recaure en el PSC 
però que fonts coneixedores de la 
negociació del cartipàs no descar-
ten per a ERC, almenys a Gràcia, 
lloc on els republicans es van que-
dar a 40 vots de ser primera força.

El mandat, si no s’estova per la 
banda d’ERC, no serà fàcil per a co-
muns i socialistes -set de disset con-
sellers- i tampoc ho serà en la con-
traposició de programes electorals.

Punts coincidents. La revisió del 
catàleg de Patrimoni no suscita 
grans diferències, amb els socialis-
tes lligant la mesura amb Barcelona 
Arquitectura Ciutat Patrimoni, 

cosa que es va presentar quan el 
PSC estava al govern. Aquest de-
sembre s’acaba la suspensió de lli-
cències per refer el catàleg. Altres 
punts concidents són accions en 
marxa com l’Espai Quiró, l’Espai 
Jove Grassot, la reforma de Pi i 
Margall o la reivindicació d’un cen-
tre de dia a la Generalitat.

Punts divergents. Clarament opo-
sats, BCN En Comú ha plantejat 
la finalització de la reforma de 
l’Abaceria incloent un súper co-
operatiu mentre que el PSC pre-
veu recuperar encara la tercera 
planta soterrània per allotjar pàr-
quing i plataforma logística que 
es va descartar.

El ple municipal, en una de les sessions del mandat ja fi nalitzat. Foto: A. V.

A. B.
 

Set anys després d’iniciar els 
anomenats assajos de les 
grans mobilitzacions de l’11 

de setembre de manera prèvia en 
un dels dies de la Festa Major de 
Gràcia, l’ANC ha acordat aquest 
dimarts que aquest 2019 sí que hi 
haurà un dia d’agitació política -el 
dimarts 20 a Joanic- però no es 

farà la concentració-performance 
que en els últims anys s’havia fet a 
Pi i Margall. “És un espai desagraït 
on encara que hi concentris molta 
gent se n’hi veu poca”, ha explicat 
el coordinador de l’ANC a Gràcia, 
Jordi Guilleumes. 

Gràcia va ser pionera en les mo-
bilitzacions locals prèvies a l’11 
amb la cadena humana que va unir 
en la Festa Major de 2013 fi ns a ca-
torze places del nucli històric i fi ns 

i tot es va arribar a plantejar om-
plir el Nou Sardenya. A l’avinguda 
l’ANC ha fet accions com la V bai-
xa (conjuntament amb Escorial), 
la concentració dels deu colors, el 
mosaic de colors pel Sí, l’estelada 
amb espelmes... Només el 2016 es 
va substituir la concentració per 
un debat a la plaça del Nord.

El programa d’actes polítics a 
plaça Joanic el 20 d’agost, en tot 
cas queda de la manera següent: 

Anul·lada la ‘performance’ 
de l’ANC per Festa Major 
Iniciada el 2013 amb una cadena humana, només el 2016 no es va fer

La cadena humana de l’ANC, l’any 2013 a Gràcia. Foto: Cedida

el matí se cedirà a la plataforma 
Gràcia Llibertat de suport als pre-
sos, a la tarda hi haurà un acte po-

lític amb la presidenta de l’ANC, 
Elisenda Paluzié, i al vespre es farà 
un sopar groc.•

El mandat, si 
no s’estova per 
la banda d’ERC, 
no serà fàcil 
per al bipartit

També topen comuns i socialis-
tes en el pla Vallcarca: els comuns 
no es mullen al programa i simple-
ment parlen de “nou model urbà” 
però en el mandat han deixat clar 
que fi ns  i tot la Rambla Verda té al-
tres opcions sense dipòsit pluvial; 
en canvi el PSC vol tornar la partida 

al 2002 i vol la Rambla Verda fi ns a 
la casa Comas d’Argemir.

Altres temes de divergència al 
govern seran en principi el reforç 
de la seguretat, que els socialistes 
prometen amb una patrulla fi xa de 
nit o la modifi cació del pla d’usos, 
amb el PSC insistint en a creació 
d’una zona específi ca a Travessera 
de Dalt menys restrictiva.

Punts de negociació. L’habitatge 
públic de lloguer, amb els comuns 
posant xifres i ubicacions (dos mil 
unitats fi ns al 2030), o la remode-
lació del Nou Sardenya, “integral” 
per al PSC i menys global per als co-
muns, “reformes necessàries”, són 
altres aspectes de debat.  •
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La Casa Vicens segueix arran-
jant elements històrics que van 
quedar pendents en l’estrena 

d’ara fa 18 mesos i aquesta setma-
na li ha tocat a la font de la tribu-
na, que ha recuperat el sistema de 
raig i  elements arquitectònics col-
laterals com dos àngels situats en 
la part inferior del plat de la font 
o el disseny de la malla el·líptica 
superior que recorda l’estructura 
d’una teranyina i que s’havia per-
dut. A l’oferta també s’han afegit 
sopars experiència al menjador 
fi ns a les 23 h. •

Casa Vicens recupera el 
raig de la font de la tribuna 
L’espai museístic també activa sopars-experiència al menjador

El pla de places amplia 
l’equip de confl ictes i 
programa més activitats 
per reduir les queixes
Els veïns de Sol focalitzen la protesta en les terrasses i 
en la manca de sancions per rebaixar l’excés de decibels

Albert Balanzà

L’objectiu de reduir el soroll 
a les places de Gràcia conti-
nuarà sent aquest estiu pura 
entelèquia si es busca un 
efecte clar, sobretot perquè 

Districte i veïns organitzats reco-
neixen avenços però sostenen es-
tratègies diferents: l’administració 
corregeix i augmenta mesures re-
educatives i els veïns creuen que 
s’aniria més ràpid amb el compli-
ment de les ordenances o actuant 
també sobre les terrasses.

El pla 2019, ara que comença la 
fase crítica, manté genèricament 
a tots els espais (Sol, Virreina, 
Revolució, Diamant, Vila i ara tam-
bé Nord, Romaní i Joanic) l’opera-
tiu policial que es va ampliar l’any 
passat entre abril i octubre, aug-
menta a nou els equips de gestió de 
confl ictes i suma promotors ambi-
entals de cap de setmana i agents 
de convivència en horari diürn.

Però cada plaça és un món, mal-
grat les taules conjuntes que en-
guany han anat a més, i enguany 
també s’han activat activitats es-
pecífi ques per resoldre problemes 
característics d’un o altre espai. A 

Jocs a la plaça del Diamant. Foto: Button Maker

Sol, la plaça més problemàtica, s’ha 
avançat l’horari de reg entre setma-
na i s’ha canviat la ruta del camió 
de la neteja per evitar el soroll de la 
marxa enrera. Més en dubte que-
da l’efectivitat de l’ampliació de les 
jardineres, de l’espai de jocs i de la 
reubicació del rellotge solar per la 
instal·lació de l’ascensor del pàr-
quing. A la plaça del Poble Romaní 
s’ha fet una campanya de sensibi-
lització per als amos de gossos i a 

Nord s’ha activat una campanya de 
silenci amb els promotors ambien-
tals. També en creixement hi ha el 
programa Juguem a les Places, que 
enguany s’amplia fi ns a fi nals de se-
tembre amb circ a la Virreina, jocs 
a Diamant, art a Sol i la novetat dels 
castellers a Vila.

La lectura dels tècnics sobre 
aquestes accions, almenys en l’úl-
tima taula de Sol del passat 13 de 
juny, és que el nivell de soroll ha 

La lectura dels 
tècnics és que el 
nivell de soroll ja 
frega de mitjana 
el límit legal

baixat “de mitjana” a tres decibels 
del límit legal. Com a contraposició 
els veïns tornen a brandar els sonò-
metres ofi cials que depassen els 70 
decibels a partir de les set de la tar-
da i puntes de 96 a quarts de tres de 
la matinada aquest Sant Joan. “És 
una cursa de fons però el problema 
segueix”, apunten fonts dels veïns 
organitzats a Sol. Els veïns de Sol 
no volen a sentir parlar de complir 
la mitjana i, a més de reiterar que 
cal sancionar com diu l’ordenança, 
ara volen focalitzar la protesta en 
les terrasses. “Quan es desallotja la 
plaça, les terrasses encara depassen 
els límits”, assenyalen.•

Breus

Restaurada la 
capella de Sant 
Roc del carrer 
Llibertat

La capelleta en 
homenatge a Sant Roc, a 
la cantonada del carrer 
Llibertat amb Fraternitat, 
punt de concentració 
de Festa Major cada 
16 d’agost, ha millorat 
d’aspecte després dels 
treballs que s’hi han fet a 
la base i que encara són 
visibles. La diada de Sant 
Roc, que honora el patró 
de Barcelona des de 1519 
per actuar contra les 
plagues de pesta, es fa el 
segon dia de Festa Major 
amb el pilar dels Castellers 
com a acte central. 

Les escoles Sedeta 
i Montseny 
tindran pati obert 
de tarda tot l’estiu
Un cop acabat el curs 
escolar les escoles La 
Sedeta (Camp d’en 
Grassot) i Montseny 
(Vallcarca) faran horari 
de pati obert de dilluns a 
diumenge de 17.30 a 20.30 
hores.

La font de la tribuna de Casa Vicens, rajant aigua de nou. Foto: Cedida
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La pavimentació de la plaça 
Comín i del túnel de Camèlies 
centren les obres viàries d’estiu 
Travessera de Gràcia i carrer Gran estaran aixecades tot el juliol per canvis en la 
canalització d’aigua i a Vallcarca es canviaran les escales mecàniques del metro

Albert Balanzà

D esprés d’un mandat amb 
fortes afectacions viàries  
tant a Travessera de Dalt 
com a Príncep d’Astúries/
Riera de Cassoles, aquest 

estiu Gràcia registrarà unes afec-
tacions viàries de cert perfi l baix 
amb la repavimentació de la plaça 
Alfons Comín i del túnel que passa 
per sota del carrer Camèlies i que 
uneix la Travessera de Dalt amb la 
Ronda del Guinardó. Aquestes són 
les dues principals obres de la clàs-
sica llarga llista que l’Ajuntament 
fa pública pels volts de Sant Joan i 

L’àrea de gossos de la plaça Alfons Comín, ja estrenada en les últimes setmanes. Foto: A.V.

que aquesta setmana ja s’ha anun-
ciat. Tots dos casos, allunyats geo-
gràfi cament, coincidiran gairebé 
en el temps: el túnel de Camèlies 
s’asfaltarà entre el 3 i l’11 d’agost i 
la plaça Comín en tindrà prou amb 
els dies 10 i 11 d’agost.

Per la seva centralitat i impac-
te en el nucli històric, el que més  
es notarà -o ja s’està notant aquest 
juny a la part baixa del carrer 
Gran- és el reforç de la xarxa de 
canalització d’aigües que aques-
ta setmana ja ha arribat a l’altu-
ra del carrer Goya i seguirà fi ns a 
Travessera fi ns a mitjans de juli-
ol. Un altre ramal d’infraestructu-
ra d’aigües, el que ve des de Gal·la 
Placídia per Travessera i supera 
els carrers Vic i Sant Gabriel tam-
bé s’aixecarà fi ns al 31 de juliol.

D’altra banda, l’obra no viària 
però que sí que afectarà la mobi-
litat serà el canvi d’escales mecà-
niques del metro de Vallcarca a 
l’entrada de República Argentina. 
Amb els rètols d’avís ja posats i les 
primeres queixes veïnals pels qua-
tre mesos d’afectació previstos, 
l’Ajuntament ha detallat que el 13 
i 14 de juliol es farà la retirada de 
les escales mecàniques actuals i el 
23, 24 i 25 de juliol es posaran les 
noves. La dimensió dels treballs, 
uns 80 esglaons, obligarà a activar 
la jornada laboral en cap de setma-
na, de 8 a 20 hores els dissabtes i 
de 9 a 22 hores els diumenges.•

El canvi d’escales 
al metro Vallcarca 
preveu treballar 
en cap de setmana 
fi ns a l’octubre

vés de la deixalleria situada al nord 
de la plaça Alfons Comín.

El punt verd de Vallcarca en un 
principi estava pensat com “una 
construcció provisional supeditada 
a la decisió de l’emplaçament defi  
nitiu del punt verd”, com apunta-
va la memòria del projecte a fi nals 
de 2017 (vegeu L’Independent núm. 
682), però el debat sobre la Rambla 
Verda/Eix Verd ha avançat en els 
últims mesos en la línia de mini-
mitzar els enderrocs i intercanvi 
de propostes que majoritàriament 
passarien per consolidar aquest 
nou equipament de barri.

Per convertir-se en la realitat ac-
tual, el punt verd ha hagut d’ender-
rocar l’estructura de l’antic pàr-
quing del concessionari i aixecar 
un mur de contenció per garantir 
l’entrada pel carrer Bolívar; en una 
segona fase s’ha fet l’aixecament 
d’una estructura prefabricada; i fi  
nalment, com es pot veure aquests 
dies, s’ha fet la urbanització de la 
parcel·la amb un jardí vertical i al-
gun arbre. El projecte també des-
taca per evitar una zona de càrre-
ga i descàrrega a l’exterior, perquè 
s’ha previst espai interior per a pe-
tits camions.•

El punt verd de Vallcarca obre el 15 de juliol
Concebut inicialment com a provisional, el debat de la Rambla Verda per minimitzar enderrocs li augura durada 

A. B.

L’antic pàrquing del concessi-
onari de cotxes de l’avinguda 
Vallcarca 77 -al número 71, pu-

jant a mà esquerra-, que va estar 
okupat durant tres mesos a prin-
cipis de 2018, ja es troba en ple-
na recta fi nal d’adequació i culmi-
nació dels detalls exteriors que el 
convertiran en el nou punt verd de 
Vallcarca el pròxim 15 de juliol. Fins 
ara aquest tipus d’oferta es cobria 
al barri tant a través del punt verd 
mòbil de la plaça Lesseps com a tra- El punt verd, a punt d’enllestir les obres exteriors. Foto: A.V.

L’àrea de gossos de Comín ja està 
en marxa. L’espai per a gossos de 
la banda sud de la plaça Comín 
s’ha activat com a gran àrea del 
districte per a animals domèstics, 
deixant enrere el debat que durant 
anys l’havia situat a la banda sud 
de Lesseps o al carrer Farigola 
de Vallcarca. Hi ha altres espais 
regulats a Esteve Terrades, Poble 
Romaní o Travessera de Gràcia.   

Breus

La pastisseria 
Núria de passeig 
de Sant Joan 
tindrà nou amo

La històrica pastisseria 
Núria del passeig de 
Sant Joan 166, fundada 
pel matrimoni Pi el 
1932, tindrà nou amo 
dilluns 1 per jubilació 
de Josep Rodríguez, que 
tanca una etapa de 52 
anys amb la seva dona, 
Anna Maria Fabregat, 
que n’hi ha treballat 
34. “Tenim clientela de 
tres generacions”, diu 
Fabregat, encara darrere 
el taulell. El negoci se’l 
queda la pastisseria 
Turró, de Sagrada 
Família, que mantindrà el 
nom de Núria.

El quiosc més 
petit de Verdi ja 
és una empresa 
de buidar pisos

El famós quiosc petit, a 
tocar dels cines Verdi i 
tancat des del gener de 
2018, ha obert aquesta 
setmana com a empresa 
de buidatge de pisos, amb 
una cridanera bicicleta a 
la porta. El local fa 2,7 m2.
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Ja han passat sis anys des que 
va arrencar el projecte de 
recuperació de la memòria 
oral de la Sedeta, amb aquell 
pla de treball que s’empara-

va, entre molts altres materials, 
en un treball previ de reivindica-
ció històrica que va arrencar l’any 
2000, amb l’exposició del centena-
ri que va muntar el Taller d’Histò-
ria. Fotografi es antigues, objectes 
personals i paraula, molta paraula, 
han ajudat a construir ara un do-
cumental web que es presentarà 
aquest diumenge 30 de juny a les 
18 hores al centre cívic. La Sedeta, 
com a fàbrica Pujol i Casacuberta, 
va estar en marxa entre 1899 i 
1975, i la lluita veïnal va perme-
tre que el 1985 fos una illa d’equi-
paments i no pisos. Aquest, sens 
dubte, serà l’acte més destacat de 
la Festa Major de Grassot, que ja 
s’ha desplegat tota aquesta setma-

na i que curiosament no fa el pre-
gó fi ns al 30 de juny mateix, a càr-
rec de l’activista i secretària de l’AV 
Camp d’en Grassot Gislinde Ritter, 
tal com avançava aquest setmana-
ri divendres passat.

A banda del webdoc de la Sedeta 
i del pregó, la Festa Major de 

Grassot enguany no només té en 
el concurs de pintura de l’associ-
ació de veïns del Passeig de Sant 
Joan un dels seus principals mo-
tius sinó que s’hi afegeix en aquest 
vessant artístic el primer concurs 
d’escultura, que es farà a l’espai 
d’entitats del mercat provisional 
de l’Abaceria (dissabte 29, 17 h). I 
en el vessant de la cultura popular, 
el correfoc estarà marcat pels deu 
anys de la bruixa Violeta, la gegan-
ta del Camp d’en Grassot, que serà 
la protagonista de la tabalada prè-
via a Indústria-Bailèn (divendres 
28, 19.45 h). 

Però si algun element manté 
la Festa Major de Grassot respec-
te de la massifi cada Festa Major 
de Gràcia de l’agost és la capaci-
tat encara de convocar actes clàs-
sics sense que es desbordi l’ambi-
ent i enguany almenys n’hi haurà 
tres de destacats al carrer Grassot: 
el sopar revetlla de Sant Pere (di-
vendres 28, 22 h), amb coca de la 
pastisseria Carrió, que enguany ha 
guanyat el premi a la millor coca 
de Sant Joan; la gran arrossada 
(dissabte 29, 14.30 h) i la gran bo-
tifarrada (diumenge 30, 22 h).• 

L’estrena del webdoc de 
la Sedeta protagonitza la 
Festa Major de Grassot   
El primer concurs d’escultura, el correfoc i els deu anys 
de la geganta bruixa Violeta, altres eixos del programa

Enderroc de la fàbrica el maig de 1978. Foto: Pepe Encinas (Ajuntament de Barcelona)

28 de juliol
19.45h Tabalada
20.30h Plantada de bèsties
21.30h Gran correfoc
Inici: Indústria/Bailèn

29 de juliol
9.30h Milla Camp d’en Grassot. 
Inici: Grassot/Indústria
10h - 22h Botigues al carrer. 
Passeig de Sant Joan
11h Torneig Futbol. La Sedeta

17.00h Concurs de pintura i es-
cultura. Passeig de Sant Joan
21.30h Botifarrada popular. 
Carrer Bailèn

30 de juliol
11.30h Pregó a càrrec de Gislinde 
Ritter. Carrer Grassot
12.00h Trobada castellera. 
Carrer Indústria
18.00h Presentació webdoc 
Sedeta. Centre cívic La Sedeta

els 
principals 

actes

S.M.

De la fugida de 
Barcelona el 26 
de gener de 1939 

no n’oblidaré mai 
una cosa: els ferits 
que sortien de l’hos-
pital de Vallcarca i, 
mutilats, embenats, 
gairebé despullats, 
malgrat el fred, bai-
xaven a les carreteres 
demanant a crits que 
no els deixéssim a mans dels vecedors”. Amb aquesta 
colpidora escena descrita per Teresa Pàmies arrenca 
la investigació realitzada per Ida Carrau sobre la his-
tòria de l’Hospital Militar de Barcelona (segles XIX i 
XX), un treball de recerca editat pel Col·legi de Metges 
de Barcelona i que va obtenir el XXI Premi d’Història 
de la Medicina Catalana Oleguer Miró i Borràs.

El llibre recorre les afectacions sanitàries que va 
patir la ciutat i la participació dels militars a l’hospi-
tal, com ara la visita del coronel republicà Frederic 
Escofet el 1937 a Vallcarca, amic del president Lluís 
Companys i ferit al front de Terol, o la visita insti-
tucional del dictador Franco el 1942, segons destaca 
en la presentació Queralt Soler, professora d’Histò-
ria de la Universitat de Barcelona, que assegura que 
“Carrau ha obert la porta a conèixer la història d’un 
edifi ci i una gestió, i de tot el que aquest ha represen-
tat per la ciutat de Barcelona entre 1809 i 1999, quan 
va convertir-se en l’actual Hospital Pere Virgili”. 
Precisament l’autora del llibre, arxivera de la Regió 
Sanitària de Barcelona i Consorci Sanitari (CBS), de-
senvolupa la seva feina a l’hereu de l’antic hospital 
que ha investigat.

L’Hospital Militar de Vallcarca va començar a pren-
dre forma el 13 d’abril de 1927 amb l’anunci d’un con-
curs lliure per a l’adquisició de terrenys i locals per 
quarters, hospitals i altres dependències de guerra. El 
llibre documenta les circumstàncies de la construcció 
del nou equipament i posa de rellevància els equips 
de metges i infermeres que hi treballaven. Amb foto-
grafi es, documents ofi cials i retalls de premsa, l’au-
tora detalla l’evolució de l’hospital i dels canvis que 
també van suposar pel barri, com el canvi de nom de 
Avenida del Hospital Militar per Avinguda Vallcarca. 

El llibre es va presentar recentment a la Fundació 
Festa Major, en un acte organitzat pel Taller d’Histò-
ria, i està disponible a les biblioteques.•

La història de 
l’Hospital Militar, 
recollida en un llibre   
Recerca d’Ida Carrau, arxivera 
al Parc Sanitari Pere Virigili
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Tradició de foc i fl ors
No passa sempre però enguany s’han alineat els planetes i han coincidit en el mateix cap de setmana 
algunes de les celebracions populars més celebrades que donen la benvinguda a l’estiu: la revetlla 
de Sant Joan, una festa que arrenca amb l’arribada de la Flama del Canigó a la Plaça de la Vila; i el 
Corpus, amb la catifa de fl ors a la Virreina, enguany amb la ballada de l’Àliga d’estrena i a punt de 
cumplir un any. També la parròquia de Sant Joan ha fet la seva tradicional celebració, on no hi han 
faltat els gegants de Gràcia. Tot plegat ha deixat algunes imatges que mostren el veritable esperit 
d’aquesta tradició de foc i fl ors: les persones que la fan possible. Fotos: Josep Maria Contel

Reportatge 
fotogràfi c
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Breus

El Gràcia FS 
estrena nou 
escut, obra 
d’Àlex Martínez
Una de les 
novetats que 
presentarà 
el Gràcia 
Futbol 
Sala a 
partir 
de la 
temporada 
vinent 
serà el nou 
escut. Amb l’objectiu 
de modernitzar-se, el 
club va demanar a l’Àlex 
Martínez el nou disseny, 
que fi nalment llueix els 
lliris de Gràcia a la part 
superior i la senyera i la 
creu de Sant Jordi amb 
l’any de la creació del club 
a la part inferior. Enmig hi 
ha una franja central de 
color taronja, el color que 
vesteixen els jugadors, i el 
nom del club. 

L’Europa participa 
en el II Memorial 
Francesc 
Martínez de Foix
L’equip de l’ACIDH de 
l’Europa disputa durant el 
matí de dissabte la segona 
edició del Memorial 
Francesc Martínez de Foix 
que es disputarà al Narcís 
Sala. En l’esdeveniment, 
que començarà a les 
10 del matí, també hi 
participaran el Sant 
Andreu, el Barça, 
l’Espanyol i el Manlleu. 
Aquest torneig l’organitza 
la Federació Acell i 
els Special Olympics, i 
s’acabarà als voltants de 
les dues del migdia.

es 
que 

arà 
a

da

A. V
 

El primer equip masculí del CN 
Catalunya ha acabat en quarta 
posició la seva participació a 

la Copa Federació després de cau-
re en l’última eliminatòria contra 
el CN Rubí. Els graciencs havien 
empatat a 16 en el partit d’anada 
i aquesta setmana, malgrat jugar 
a Can Toda, no han pogut superar 

els vallesans i han acabat caient 
per 13 a 20, en un partit que els gra-
ciencs han anat a remolc des del 
principi, i ja perdien per set gols 
al descans. 

A la primera fase d’aquesta 
competició, els graciencs havi-
en derrotat el CN Premià i el CN 
Molins de Rei, però no van poder 
amb el CE Mediterrani. El campió 
fi nal de la competició va ser el CN 
Sabadell.

L’Aleví Femení, campió de Catalunya 
El CN Catalunya s’ha proclamat 
campió de Catalunya en catego-
ria aleví femení, en un campionat 
disputat a la Piscina Municipal 
de Montjuic. L’equip que entrena 
Gabor Egedi va guanyar els tres 
partits disputats, a la ronda de 
quarts de fi nal van superar a l’Atlè-
tic Barceloneta per 7 a 2, a les semi-
fi nals el rival va ser el CN Terrassa 
a qui van superar per 4 a 1, i a la fi -

El Catalunya acaba quart 
a la Copa Federació 
L’equip aleví femení s’ha proclamat campió de Catalunya

El CN Catalunya durant un partit disputat aquesta temporada. Foto: Cedida

nal el Club Natació Sant Andreu no 
va poder amb les gracienques, que 
es van imposar per 4 a 2.
En la categoria juvenil femení no 
va haver-hi tantes bones notícies, 

i les gracienques van acabar en se-
tena posició..
L’equip benjamí ha acabat vuitè al 
campionat però ha guanyat el pre-
mi al Fair Play.•

Albert Vilardaga

S
ergi Pastells (Barcelona, 
1993) és una de les noves in-
corporacions de l’Europa, un 
dels jugadors destacats de la 
temporada en què es va aixe-

car la Copa Catalunya.

Tercera etapa com a jugador esca-
pulat.
Sí, vaig viure quatre anys i mig al 
futbol base, més tard la tempo-
rada en què vam guanyar la Copa 
Catalunya i ara serà la tercera.

Quin record tens de la temporada 
14/15?
Molt bo. A nivell personal va ser el 
de la meva explosió que em va per-
metre després jugar a Segona B. 
El recordo amb molt afecte, a ni-
vell d’equip vam guanyar la Copa 
Catalunya i vam jugar el playoff.

Com va anar l’experiència per la 
Segona B?
El primer any molt bé, vaig tornar a 
guanyar la Copa Catalunya, fi ns i tot 
vaig tenir l’opció d’anar a algun fi li-
al del futbol professional. El segon 
vaig patir una lesió greu, vaig sortir 
cedit a Terrassa i no va anar tan bé.

Aquest any amb el Granollers heu 
acabat a mitja taula. Com valores 
la teva temporada?
Molt bona. Buscava jugar minuts i 
n’he tingut molts. La lesió ja forma 
part del passat, i hi havia un grup de 
jugadors que ja coneixia i ens hem 
entès molt bé.

Pastells la temporada 14/15 amb la samarreta de l’Europa. Foto: Arxiu CE Europa

Un mes i tornada a la feina. El 
primer equip de l’Europa comença 
els entrenaments el dijous 25 de 
juliol a 2/4 de 8 del vespre. Els 
dos primers caps de setmana 
d’agost, l’equip de Vilajoana ja té 
programats els primers amistosos, 
el primer contra el Sants i el segon 
contra el Granollers, l’últim equip 
de Pastells. Un any més, el trofeu 
Vila de Gràcia es disputarà el 15 
d’agost al Nou Sardenya contra 
un rival encara per determinar.

S. Pastells: “Tenia clar 
que algun dia tornaria; 
l’Europa és casa meva”
El lateral és un dels fi txatges més il·lusionants i viurà 
la seva tercera etapa amb la samarreta escapulada

T’esperaves l’oferta de l’Europa?
Una mica. L’any passat ja havia par-
lat amb el David Vilajoana, però la 
meva situació era diferent, tenia 
contracte amb el Sabadell i no esta-
va lliure, el David tenia una mica de 
pressa i el Granollers em va esperar 
més fi ns a última hora.

T’ho vas pensar molt quan vas re-
bre l’oferta?
La veritat és que no. Tenia moltes 
propostes de Tercera, però sempre 
tenia al cap tornar a l’Europa. Des 
del primer moment que vaig mar-
xar tenia clar que algun dia torna-
ria. L’Europa és el club he estat més 
a gust, és casa meva.

Has pogut parlar amb algun com-
pany?
De la meva anterior etapa queden 
l’Alberto i el Cano, amb qui mantinc 
una molt bona relació. També conec 
molt el Gabi i el Jordi, el preparador 
físic. Amb el Guti també vam jugar 
junts en algun moment en el juvenil 
de l’Europa.

Com t’imagines la temporada vi-
nent?
Veurem com queda la categoria, 
però l’Europa ve de fer un bon any, 
amb moltes cares noves. Amb els fo-
naments de l’any anterior i els re-
forços penso que podem fer un any 
xulo. Estic il·lusionat.

Un somni per complir amb la sa-
marreta de l’Europa.
Un somni seria jugar a Segona B 
amb l’Europa. Tornar a jugar el 
playoff i arribar el màxim lluny.•



L’Independent de Gràcia
28 de juny de 2019

9Esports
La Milla del Camp d’en Grassot 
arriba a la desena edició
La cursa està dividida en sis categories i la distància a recórrer varia en funció de 
l’edat dels participants; els més petits fan la distància acompanyats dels pares

La Milla del Camp d’en Grassot durant la passada edició. Foto: Cedida

A. V

Entremig de les festes del 
Camp d’en Grassot i Gràcia 
Nova, el Claror Sardenya 
organitza per desè any la 
cursa per a totes les edats 

que se celebra dissabte a partir de 
2/4 de 10 del matí.

La cursa està dividida en sis ca-
tegories en funció de l’any de nai-
xement dels participants, i la dis-
tància a recórrer va en funció de la 
categoria. Les dues categories més 
petites són les que componen els 
nens i nenes nascuts entre 2017-
2019 i 2014-2016. Per a aquests par-
ticipants hi ha preparada una cur-
sa de 100 metres, que començarà 
a l’encreuament entre els carrers 
Indústria i Nàpols, i s’acabarà al 
carrer Grassot. En la categoria de 
més petits, els participants hau-
ran de córrer acompanyats obli-
gatòriament dels pares, mentre 
que a la segona categoria, aquest 
acompanyament és opcional

La següent categoria la com-
pondran els nascuts entre 2011 i 

2013, i aquests faran una cursa de 
430 metres, començarà també a 
l’encreuament d’entre Indústria 
i Nàpols, baixarà aquest carrer, 
continuarà pel carrer Còrsega, pu-
jarà per Roger de Flor i acabarà al 
carrer Grassot. 

A partir de les 10 començarà 
la quarta categoria de la cursa, 
la dels participants nascuts entre 
2007 i 2010. El recorregut d’aques-

ta categoria començarà al carrer 
Roger de Flor, cantonada amb 
Indústria, seguirà per aquest car-
rer fi ns al carrer Sicília, baixarà 
un carrer fi ns a Còrsega i segui-
rà per aquest camí fi ns a tornar 
al punt de sortida i acabar al car-
rer Grassot, en total seran 804 me-
tres.

Les dues últimes categories se-
ran les que correran ofi cialment 

Breus

‘La Grassonada 
2019’, el torneig 
popular de futbol 
sala a La Sedeta

Dissabte a partir de les 
11 del matí, els jardins 
interiors de La Sedeta 
acullen la segona edició de 
La Grassonada, el torneig 
popular de futbol sala 
obert a majors de 16 anys. 
Aquest esdeveniment 
organitzat per l’Europa 
en col·laboració amb 
l’associació de Joves del 
Camp d’en Grassot és 
d’inscripció gratuïta amb 
l’únic requisit de l’edat 
i que els equips estiguin 
formats per un mínim 
de cinc integrants i un 
màxim de vuit, i a més, els 
equips poden ser mixtes. 
Els participants podran 
gaudir d’un esmorzar 
gratuït.

la distància de la milla, 1.069 me-
tres, i per fer-ho faran el recorre-
gut explicat en la categoria ante-
rior, però donaran dues voltes. 
Aquestes dues últimes categories 
estan formades pels nascuts entre 
2003 i 2006, i pels nascuts abans 
del 2003.

La inscripció a la cursa ha estat 
gratuïta per a tots els participants, 
i a més inclou una samarreta de 
regal. La recollida de dorsals es 
farà el divendres, el dia abans de 
la cursa, al Claror Sardenya, des 
de les quatre de la tarda, i fi ns a 
les nou de la nit. Els corredors que 
competeixen en les categories fi ns 
a 804 metres, rebran una medalla 
commemorativa només per par-
ticipar, i en el cas dels més grans, 
els premiats seran els tres primers 
classifi cats.

Aquesta cursa no és l’única que 
organitza la Fundació Claror, que 
des de 1985 també és responsable 
de la Milla de la Sagrada Família, 
que se celebra als voltants del mes 
de maig, i que és considerada pels 
especialistes de la modalitat com 
la millor Milla urbana d’Espa-
nya.•
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Editorial

Quatre decibels 
en mitja hora

A Gràcia hi ha onze sonòmetres que transformen els seus valors en 
decibels a mesura que avança el dia: a les 12 del migdia, com a tre-
ball de camp fet aquest mateix dijous, només dos dels tres aparells 

de Travessera de Dalt i el de Jardinets superen el límit dels 70 decibels 
que marca la llei entre les 8 del matí i les 11 de la nit i la majoria oscil·len 
al voltant dels 60 decibels; a les vuit del vespre, cinc dels onze superen 
els 70 decibels (els tres de Travessera de Dalt, el de Sol i el de Diamant) 
i la majoria s’enfi len poc per sota d’aquest límit. Aquesta és la realitat 
dels estius de Gràcia, no fa pocs anys que els diferents governs han acti-
vat mesures de tota mena per 
atenuar aquestes dades i els 
visitants viuen aliens majori-
tàriament a la problemàtica. 
Gràcia és un destí de lleure.

Ho hem dit molts cops: hem 
triat viure a Gràcia, i viure-hi 
continua sent una voluntat que 
no està a l’abast de tothom, so-
bretot per l’efecte gentrifi ca-
dor dels últims vint anys. En 
aquest escenari, el soroll és un indicador de mala qualitat de vida, i les es-
tratègies per pal·liar aquest problema divergeixen si estan en mans de les 
administracions o dels veïns organitzats: els primers aposten per les pe-
tites mesures estructurals i els segons no volen renunciar al compliment 
de l’ordenança (i la sanció). En els últims quatre anys els dos sectors no-
més s’han posat d’acord en una ampliació de la vigilància policial. 

En aquest número fem un retrat actualitzat de la situació perquè co-
mença l’època més crítica d’aquest confl icte encara no resolt, i perquè 
sabem que l’Independent cau en moltes mans que també viuran Gràcia 
asseguts al terra de la plaça del Sol fent una cervesa de llauna, com re-
comanen totes les guies. Mentre escrivim aquest editorial no us podeu 
imaginar com molesten els clàxons dels vehicles que passen per davant 
de la redacció. I en la mitja hora que hem estat escrivint aquest text a la 
plaça del Sol han pujat els decibels des del 69,6 als 73,3.•

Els veïns de la plaça de les Dones del 36 van llegir molt atenta-
ment la notícia de l’Independent on s’apuntava l’espai com a 
proposta per acollir les festes alternatives que en els tres úl-
tims anys s’han fet a plaça del Nord. Ja han penjat dos tipus de 

cartells manifestant la seva oposició i han enviat dos correus electrònics 
al Districte, de moment sense resposta. No serà un estiu fàcil a la plaça: la 
setmana que ve comencen les obres a la mitgera de la miliciana Marina.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Isabel Segura a la Independent defen-
sava la continuïtat de La Bonne, que és 
un dels pocs espais de creació de pro-

jectes culturals feministes del país, que 
aposta pel treball col·laboratiu, en xar-
xa, fl exible i inclusiu, integrant diferents 
col·lectius i altres entitats de la ciutat. La 
Diputació de Barcelona, que té la titula-
ritat d’aquest espai al carrer Sant Pere 
més Baix, ha afi rmat que “vol donar força 
a l’articulació d’agendes feministes que 
impulsin polítiques locals transformado-

res i interseccionals mitjançant sinèrgies 
i estratègies compartides”, però a l’edifi ci 
Francesca Bonnemaison hi ha un cartell 
que diu “La Bonne no es toca”. La seva 
directora, Marta Vergunyós, deia: “La vo-
luntat política es demostra amb accions 
concretes i amb recursos. Els darrers es-
tudis sobre la presència de dones a la cul-
tura reincideixen a parlar d’una situació 
alarmant”. Aquest darrer any, per les se-
ves activitats hi han passat més  de 10.000 
persones, ha col·laborat amb més de 60 
entitats i espais de creació. Per què des-
prés de 15 anys de treball es troba ame-
naçada la seva continuïtat? La Diputació, 
que es manifesta feminista, n’ofereix 2 
anys quan el conveni anterior era per 10 
anys. L’estabilitat de La Bonne és impres-
cindible per a les creacions de dones de la 
nostra ciutat.•

La Bonne 

Per què es troba 
amenaçada la seva 
continuïtat després 
de 15 anys de treball?
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

En quatre anys Districte 
i veïns de Sol només 
s’han posat d’acord en 
l’augment de policia

Cartes al director

Més bicis i més civisme
L’esforç que fa l’Ajuntament de Barcelona 
per trobar alternatives a l’ús del cotxe 
i pensar ciutats per a les persones que 
hi viuen és lloable. Almenys s’ha de re-
conèixer que l’aposta pel carril bici no era 
només la típica promesa que es queda sem-
pre al paper de la propaganda electoral. La 
xarxa de carril bici a la ciutat s’ha incre-
mentat de forma exponencial els darrers 
anys, també a Gràcia, però encara estem 
molt lluny de convertir-nos en un districte 
o una ciutat amb una política de mobili-
tat compromesa i encaminada a reduir al 
màxim els vehicles de combustió. Falten 
també uns millors serveis de transport pú-
blic i què dir del servei de trens de rodalies, 
un autèntic despropòsit (no cal que ens re-
cordin de qui és competència, el que volem 
és que se solucionin els problemes i funcio-
ni com si fóssim un país del primer món). 
També espero que el projecte del tramvia a 
la Diagonal tiri endavant, malgrat l’oposició 
d’una part de sectors de la ciutat, seria un 
pas endavant molt signifi catiu. Però tot i 
els canvis (petits o grans depèn de qui els 
analitzi), encara hi ha una cosa que no mi-
llora amb el pas del temps: el civisme. Ni les 
bicis, ni les motos, ni els cotxes, ni els pati-
nets (elèctrics i no elèctrics), ni les furgos 
que reparteixen, ni tan sols els vianants. És 
molt frustrant que no sapiguem conviure 
en un districte i en una ciutat que es mou 
de moltes maneres i on comencen a pren-
dre protagonisme els vehicles no contami-
nants (per dir-ho d’alguna manera). Faig 
una crida a la responsabilitat individual 
pensant en la convivència i respecte per 
la resta de persones. No és tan difícil, no-
més hem de tenir en compte una mica els 
demés. Al cap i a la fi  compartim un espai 
comú. Siguem responsables.

Eduard Garcia 

Programació
Ràdio Gràcia 2019

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 h

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

Tot hi cap Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

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

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

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

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

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

concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.
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L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les 
opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari

Opinió convidada

En defensa de les 
biblioteques públiques

L es 40 biblioteques que té la ciutat de 
Barcelona, repartides pels 10 distric-
tes, estan gestionades pel Consorci de 
Biblioteques de Barcelona (CBB), que 
es va crear l’any 2001. Durant aquests 

18 anys, les Biblioteques de Barcelona han 
anat creixent de forma progressiva i plani-
fi cada, ja que des de l’inici hi ha hagut plans 
d’actuació a llarg termini (10 anys) que s’han 
avaluat i corregit amb relatiu encert.

Cal destacar que el CBB forma part dels 
pressupostos de l’Ajuntament, tot i que rep 
aportacions econòmiques dels dos ens con-
sorciats: l’Ajuntament i la Diputació. I també 
que, durant molts anys seguits, ha sigut el ser-
vei públic més ben valorat fi ns que el 2018 es 
va incloure als bombers en aquest rànquing.

Les Biblioteques de Barcelona van patir, 
com tots els ens, les retallades dels anys de la 
crisi, però a simple vista es va notar menys 
que en serveis bàsics com l’ensenyament i 
la sanitat. Al 2019, aquestes retallades, lluny 
de revertir-se, han tingut continuïtat i han 
afectat a totes les àrees que conformen les 
biblioteques: no contractació de personal, 
que d’altra banda és majoritàriament tem-
poral; reducció de pressupost per activitats 
i per compra de fons, que aquest any és un 
15% inferior que el 2018; o insufi cient man-
teniment informàtic i dels edifi cis. Aquests 
són tan sols tres exemples, ja que cada any, 
i de forma progressiva, les Biblioteques de 
Barcelona han anat perdent part dels ele-
ments que les feien ser un servei públic de 
referència a la ciutat.

Aquesta situació precària ha servit perquè 
el personal de biblioteques ens adonéssim que 
estàvem arribant al límit i que ja no podíem 
recular ni un centímetre més... i hem dit prou. 
Així doncs, vam engegar una sèrie de mobilit-
zacions, que van començar amb una aturada 
parcial de 2,5 hores el 27 maig, en què van tan-
car 36 de les 40 biblioteques; van continuar 
amb més èxit i amb el mateix format el 3 juny, 
quan només una biblioteca va obrir; i, de mo-
ment, han culminat el 17 juny amb una tan-
cada nocturna a la Biblioteca Camp de l’Arpa 

– Caterina Albert, on es va decidir continuar 
amb les mobilitzacions.

I és que les nostres reivindicacions són, per 
davant de tot, a favor del benefi ci col·lectiu: 
volem donar a conèixer a la ciutadania que 
s’està maltractant un servei públic imprescin-
dible per a la ciutat i que encara som a temps 
de fer-hi alguna cosa. I el primer pas per acon-
seguir-ho és donar visibilitat a la situació que 
viuen les Biblioteques de Barcelona. Ho estem 
fent durant el dia a dia amb els usuaris de les 
nostres biblioteques; mitjançant dos manifes-
tos en defensa de les biblioteques públiques 
de Barcelona, publicats pel Comitè d’empresa 
l’octubre de 2018 i l’abril de 2019 i difosos als 
mitjans de comunicació; i a les xarxes socials, 
amb el compte de Twitter @defensembiblios 
i l’etiqueta #DefensemBibliosBcn. Com s’ha 
vist, actualment no es correspon el model de 
qualitat que es buscava quan es van dissenyar 
les Biblioteques de Barcelona amb el pressu-
post anual que es destina per assolir-lo. I és 
evident que per revertir tot el que està fallant, 
primer cal un reconeixement polític de la fun-
ció de les biblioteques a l’ecosistema cultural 
de la ciutat.•

Pau Solsona, bibliotecari a Biblioteques de Barcelona

La Jaume Fuster també s’ha sumat a la vaga. Foto: A.V.

S’està maltractant un servei 
públic imprescindible; no 
es correspon el model de 
qualitat que es buscava
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Exposicions
Fins al 28 de juny
Exposició Obre els ulls. Recull de dife-
rents situacions quotidianes viscudes per 
persones diverses. Les diferències entre 
les experiències de cada personatge mos-
tren les diferents cares de la discrimina-
ció 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 càr-
rec de SOS Racisme.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190)

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

Projectant en el temps, habitant el món. 
Exposició de Toni Gironès que mostra en 
odre cronològic i utilitzant sempre el ma-
teix suport i format, diferents dibuixos 
realitzats per l’arquitecte badaloní al llarg 
de 25 anys. Son dibuixos entesos com a re-
gistres que parlen del passat i de futur, de 
l’experiència de tot allò recorregut i reco-
negut des de la memòria.
Galeria H2O (Verdi, 152)

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

Fins al 4 de juliol 
Exposició dels grafi ts i de fotografi es 
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 31 de juliol
L’exposició fotogràfi ca 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 di-
vendres de 10 a 13 h.
Espai Albert Musons (Alzina, 7)

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

Actes
Divendres 28 de juny
FM Grassot: Gincana inclusiva. A càrrec 
del Servei Prelaboral de Gràcia i el Servei 
de Rehabilitació Comunitària de Joves.
Plaça La Sedeta, de 9 a 14 h

FM Grassot: concurs infantil de dibuix.
Carrer Bailèn, a les 17.30 h

Espectacle infantil de titelles: Pengim-
Penjam presenta El regal. Adaptat per a 
infants amb discapacitat auditiva.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h

Ball country Casalet de Jubilats.
Carrer Bailèn, a les 18 h

Festival i recital poètic pel dia internaci-
onal per a l’alliberament LGTBI a partir 
del llibre Ostatge. Amb Lídia Uve i Marta 
Pérez i Sierra. 
Plaça Dones del 36, a les 20 h

Gran correfoc de Festa Major.
Passatgee Llavallol amb Indústria a les 
21.30 h

Teatre: Aletheia. A càrrec del Nòmades 
Teatre Crític de Gràcia. 
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 
21.30 h

Concert: Brush + Istari.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Dissabte 29 de juny
X Milla Camp d’en Grassot. Cal inscripció 
prèvia a CEM Claror.
Sortida Grassot amb Indústria, a les 9.30 h

Botigues al carrer i mercat de segona mà.
Carrer Bailèn durant tot el dia

Botigues al carrer.
Passeig de Sant Joan, de 10 a 22 h

Torneig de Futbol de la Festa Major del 
Camp d’en Grassot.
Pati escola La Sedeta (Sicília, 321), a les 
11 h

Activitats de dinamització del comerç a 
l’entorn del mercat de l’Abaceria.
Travessera de Gràcia (entre Torrijos i 
Milà i Fontanals), de 17 a 21 h

XIXè Concurs exposició de pintura. 1r 
concurs d’escultura a l’Espai Entitats del 
mercat de l’Abaceria.
Passeig de Sant Joan (d’Indústria a 
Roselló), de 17 a 21 h

Visita guiada La Sedeta, de fàbrica a equi-
pament. Més de 100 anys d’història. A 
càrrec de Carolina Chifoni.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h

Recital poètic. A càrrec d’Espai Poètic, 
acompanyat amb guitarres.
Passeig de Sant Joan, a les 18 h

Concert: Flowers and the band.
Plaça La Sedeta, a les 21 h

Orquestra Route 66.
Carrer Bailèn, a les 23 h

Concert: PD Fructífers.
Plaça La Sedeta, a les 24 h

Diumenge 30 de juny
Pregó de Festa Major a càrrec de Gislinde 
Ritter Schurig, secretària de l’Associació 
de Veïns de Camp d’en Grassot.
Carrer Grassot (Indústria/Còrsega), a les 
11.30 h

Presentació del documental web: 
Memòria de La Sedeta. Teixint històries 
de vida.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Festa intergeneracional del projecte 
Radars. Amb xocolatada i actuacions amb 
Sedeta Gospel Singers i Pep Callau Clown.
Passeig de Sant Joan, davant el monu-
ment a Anselm Clavé, a les 18 h

Concert: Doc Scanlon’s International Cool 
Cat Combo.
Plaça La Sedeta, a les 20 h

Ball amb DJ de SwingCats.
Plaça La Sedeta (Sicília, 321), a les 22.30 h

Dilluns 1 de juliol
Cicle de cinema Dones: Accions i 
Resistències. Mujeres del siglo XX.
Plaça La Sedeta, a les 21.30 h

Dimecres 3 de juliol
Taller infantil a càrrec d’ACIDH: El món 
de la Pepa. Edat: + 4 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18 h

Sherpa sonor. Descoberta del món a tra-
vés de la música. Amb Draco Taiko.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

Dijous 4 de juliol
Cantautores a la plaça: Libet.
La Fontana, a les 19 h

Entitats

Divendres 28 de juny 
Teatre: Do de pecho (Revista musical).
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h, ds 
a les 22 h i dg a les 18 h

Concert: Cor Vivace. Dirigit per Tomàs 
Rosado.
Teatre del Cercle (Santa Magdalena, 12), 
a les 21 h, ds a les 20 h i dg a les 18 h 

Dissabte 29 de juny
Cercavila de gegants, gegantons i colles 
graelleres. La geganta Bruixa Violeta 
convida les altres colles.
Pg Sant Joan/Travessera de Gràcia fi ns a 
Mallorca, a les 18 h

El Sonido de Veldá presenta Salta, Amor 
& Cumbia: La Niña Mai i Dj Malti.
Ateneu La Torna (Sant Pere Màrtir, 37), 
a les 22 h

Diumenge 30 de juny
Trobada Castellera Camp d’en Grassot.

Carrer Indústria (Roger de Flor i 
Nàpols), a les 12 h

Concert d’estiu Veus amb Gràcia.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 12 h

Espectacle clown: MusicMusicandis. A 
partir de 3 anys.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 18 h

Taller de teatre: Rumors, de Neil Simon, 
adaptació de Sergi Belbel.
Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord), a les 
18.30 h

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Rumba al Park Güell: Sicus & Aires de Rumba 
La programació d’estiu al Park Güell i als seus entorns inclou un cicle dedicat a 
la rumba, reivindicant la història dels gitanos de la ciutat que van trobar la seva 
manera d’expressar-se a través de la música. Després de l’estrena de La Nave 
Bruja, de Nou Barris, li toca el torn a Gràcia amb l’actuació aquest divendres 
de Sicus i Aires de Rumba. El proper 5 de juliol, i representant a Hostafrancs, 
hi actuarà Muchacho & Los Sobrinos, i tancarà el cicle el 12 de juliol Johnny 
Chipen. A Tempo de Rumba, del barri de Sant Antoni. Els concerts són gratuïts 
i tenen lloc al Jardins d’Àustria, al Park Güell (entrada pel carrer Olot). 

Divendres 28 de juny als Jardins d’Àustria a les 22 h

Recomanem
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El festival Mira 
aterra a Gràcia 
amb dos projectes 
audiovisuals al Lliure
La col·laboració respon a la voluntat dels organitzadors 
de programar en espais diferents a Fabra i Coats

Breus

Nova mostra de 
joves artistes 
a la Fundació 
Felícia Fuster

El proper 3 de juliol 
s’inaugura l’exposició 
Dis-Conformitats a la 
Fundació Felícia Fuster. 
Enguany, els joves 
artistes seleccionats 
han estat Carmen 
Dengra, amb el projecte 
Blur Time en gravat, 
Inés Schaikowski, amb 
Gybride Heimat, en 
escultura, i Simon Contra, 
amb Com pintar la boira, 
a la categoria de pintura. 
La mostra dels projectes 
que han guanyat els Ajuts 
a la Creació d’Arts Visuals 
presenten unes propostes 
de nova creació sensibles 
a la situació de les vides 
de les persones. 

Silvia Manzanera

El festival d’arts digitals que 
se celebra a Barcelona des 
del 2011 aterra enguany a 
Gràcia amb dos especta-
cles que tindran lloc al te-

atre Lliure. Enfocat en les noves 
tendències de la cultura digital i la 
tecnologia, el Mira pretén expandir-
se a nous espais programant els es-
pectacles en diferents formats escè-
nics. Així, la sala de teatre gracienca 
acollirà el 6 de novembre dos pro-
jectes audiovisuals inèdits: la per-
formance de l’artista, coreògraf i 
compositor Colin Self, que presen-
tarà el seu darrer treball Siblings, 
acompanyat d’un trio de cordes i 
de vuit intèrprets; i Sacred Horror 
in design del compositor i artista 
iranià Sote, un espectacle audio-
visual en col·laboració amb Tarik 
Barri, Arash Boloure i Behrouz 
Pashaei que barreja instrumenta-
ció persa acústica amb electrònica 
contemporànea i visuals generats 
en directe. 

L’àlbum Siblings, que marca la 
culminació de Elation, és -segons 
els programadors del festival- una 
“òpera transfeminista” de sis parts 
sobre la transfi guració i la incerte-
sa global inspirada en el treball de 
la pionera teòrica feminsta Donna 
Haraway. El resultat pretén ser un 

“espectacular show audiovisual a 
mode de performance” en el qual 
l’artista estarà acompanyat per un 
trio de cordes i un grup d’intèr-
prets, i on s’exploraran temes com 
ara l’alineació, l’empatia i el paper 
de la família no biològica. 

Per altra banda, el segon show 
audiovisual que es podrà veure al 
Lliure és un concert que barre-
ja instrumentació acústica per-
sa amb electrònica i visuals gene-
rats en directe de la mà de l’artista 
Tarik Barri -col·laborador de Thom 
Yorke, Monolake o Nicolas Jaar- i 
dos dels músics més actius de 
Teheran: Arash Boloure (santur) i 
Behrouz Pashaei (sitar). Segons de-
fi neix la direcció del festival, el pro-
jecte “preserva la bellesa de la tradi-
ció al mateix temps que transforma 
els patrons existents en formes úni-
ques, fusionant de forma idealit-
zada el patrimoni musical i visual 
d’Iran amb les tècniques d’àudio i 
vídeo més avançades”. 

El festival, doncs, allarga en la 
novena edició la programació du-
rant una setmana, del 5 al 9 de no-
vembre, i s’estén a altres espais cul-
turals de la ciutat, a més del Lliure 
de Gràcia, programaran a l’Audito-
ri i a IDEAL, el primer centre d’arts 
digitals d’Espanya que s’inaugurarà 
el proper mes d’octubre i del qual 
Mira forma part de l’equip de direc-
ció artística.•

L’artista Colin Self actuarà al Lliure el 6 de novembre. Foto: Johnathan Grassi

Cicle de cinema 
iranià als Girona 
de la mà de 
Casa Àsia
Casa Àsia programa de 
nou una retrospectiva de 
cinema iranià als Cinemes 
Girona, del 6 de juliol al 28 
de setembre, que inclou 
vuit pel·lícules realitzades al 
2017 per la nova generació 
de cineastes que s’ha 
format a l’Iran, l’aportació 
dels quals ha consolidat 
l’existència d’un cinema 
nacional iranià.

El Munt de Mots engega 
campanya a Verkami. El festival 
de narració oral Munt de Mots, 
que ha assolit en els darrers anys 
una forta implantació a la Vila amb 
més seus i més col·laboracions, 
ha engegat una campanya de 
micromecenatge per aconseguir 
fi nançament per a l’organització 
de la desena edició, que tindrà 
lloc del 21 al 26 d’octubre.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Toy Story 4. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 15.50, 18.05, 20.20., 22.30.
• Godzilla: Rey de los monstruos. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16.05, 
22.05.

• Rocketman. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 19.05.

• Los Japón. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16, 18.05, 20.10, 22.15.

• Pokémon: Detective Pikachu. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16.15.

• Matrix. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 19.

• El secreto de las abejas. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 22.20.

• Men in Black: International. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16.10, 
19.10, 22.10.

• Los muertos no mueren. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj, 15.50, 18, 
20.10, 22.25.

• La biblioteca de los libros rec-
hazados. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 15.55, 18.05, 20.15, 22.25.

• Els dies que vindran. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 15.55, 18.10, 20.20, 
22.30.

• Aladdin. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 19, 22.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Lino. Ds, dg, dm, dj, 16.
• Los bando. Dv, ds, dg, dl, dc, 16.
• La banda. Dv, 16, 22. Dg, 20.30. 

Dm, 20. Dc, 22.
• Touch me not. Dj, 22.
• Enemigos íntimos. Dv, dl, dm, 

dj, 16. Dc, 16, 22.
• Me llamo Violeta. Dv, dl, dm, 

dc, 18, 20. Ds, dg, 16, 20. Dj, 18, 
22.

• Au poste. Dv, 20.
• Tumbbad. Dv, 22.
• Number 37. Ds, 18.

• Freaks. Ds, 22.
• Ghostland. Dg, 18.
• El vendedor de tabaco. Dv, dg, 

dl, dm, dc, 18. Dc, dj, 22.
• Largo viaje hacia la noche. Dv, 

ds, 18, 20.30. Dg, 18, 20. Dl, dm, 
dc, 17, 19.30. Dj, 17.

• Dolorosa Gioia. Dj, 20.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Capvespre. 18, 20.30. La 

clase piano. 16. 
• Sala 2: Cafarnaum. 18, 20.15. 

Cold war. 22.25, Dv, dl, dm, dc, 
dj, 16. 

• Sala 3: El veredicte. La llei del 
menor. 16, 18, 20. The old man 
and the gun. 22. 

• Sala 4: 4 latas. 16, 18. La seva 
millor història. 20, 22.10.

TEXAS NANOS: 
• Bikes. Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Els dies que vindran. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, dj, 16.15, 18.10, 
20.05, 22.

• La biblioteca de los libros rec-
hazados. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 16, 18, 20.25, 22.15.

• Rocketman. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 18.05, 20. 

• El secreto de las abejas. Dv, ds, 
dg, dl, dc, 16, 22.25. Dm, dj, 16.

• Instinto maternal. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16.30, 18.25, 20.20, 
22.15.

• Un atardecer en la Toscana. Dv, 
ds, dg, dl, dc, 16.15, 22.20. Dm, 
dj, 16.15.

• En los 90. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 18.05, 22.10.

• Melancolía. Dm, 20.15.
• La Reina de África. Dj, 20.15.
• El sabor del sake. Dj, 22.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Dolor y Gloria. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 16, 20.10.
• Toy Story 4. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 16. Dv, ds, dg, dl, dc, 
dj, 18, 18.10, 20, 22. Dm, 18.10, 
20.15, 22.

• Aladdin. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 17.55, 22.20.

• Los muertos no mueren. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, dj, 16, 18.05, 
20.10, 22.15.

• El vendedor de tabaco. Dv, ds, 
dg, dl, dc, dj, 20.20.

• Tolkien. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 22.30.

• Rembrandt. Dm, 11.30, 18.15, 
20.30.

• Mia y el león blanco. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, dj, 16.
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‘Soroll de màquina estèril’, 
educació i art en comunitat

El curtmetrage fruit del treball en residència de l’artista Fito Conesa i la mediació 
d’Experimentem amb l’Art convoca als Texas la comunitat educativa del Príncep de Girona 

S. M. 

No és estrena absoluta però 
sí la primera vegada que el 
veuen en pantalla gran. I la 

cosa canvia. Amb el curs escolar 
acabat i la majoria de joves amb 
les energies posades en les vacan-
ces, la trobada als cinemes Texas 
aquest dijous es pot considerar 
un èxit; no només han vingut els 
protas del treball realitzat aquest 
curs amb el programa Creadors 
en Residència, impulsat per 
l’ICUB i el Consorci de Barcelona, 
també hi és una considerable re-
presentació de la comunitat edu-
cativa de l’IES Príncep de Girona, 
en pocs mesos anomenat Teresa 
Pàmies, com s’esforcen a recor-
dar els alumnes.  

“M’ha ensenyat a treballar 
en grup i he tingut l’oportuni-
tat de conèixer millor els meus 
companys en tan sols un curs 
que durant tot els anys de l’ESO”, 

respon la Mitsuko a la pregun-
ta sobre què havien après durant 
aquest projecte artístic. També 
a aprendre de l’error: el títol és 
una traducció del google trans-
late que hagués estat desafortu-
nada en d’altres circumstànci-
es però que aquí van decidir que 
funcionava, igual que Alejandro 
de Mí, el suposat protagonista de 

la pel·lícula: “Vam fer tallers d’es-
criptura automàtica i un alum-
ne va escriure això en comptes 
de dir “alejándose de mi”, i vam 
decidir deixar-ho”, explica Fito 
Conesa. El curt, tota una decla-
ració de les emocions i pensa-
ments dels adolescents, no té veu 
en off sinó que està narrat amb 
subtítols, paraules escrites sense 

fi ltre ni correccions pels parti-
cipants. D’aquí l’ús del castellà 
i català indistintament o les fal-
tes ortogràfi ques. L’equivocació 
és part del procés d’aprenentat-
ge. Així com les noves maneres 
d’ensenyar i aprendre a les aules. 
Precisament això també recla-
men el professorat de l’institut. 
Tot canvia, l’escola també ha de 
canviar. I volen seguir apostant 
pels projectes com Creadors en 
Residència. I Experimentem amb 
l’Art també vol seguir treballant 
amb instituts, ara que han pro-
vat, perquè és això els que els 
defi neix, l’art i l’educació en co-
munitat. I Fito Conesa que no vol 
abandonar el Príncep de Girona 
(Teresa Pàmies, tornen a cridar 
els alumnes), i tot i que sap que el 
programa ha acabat ofi cialment, 
ell segueix donant-hi voltes i pen-
sant en crear tallers de vídeo, per 
exemple, amb altres residències 
que hagin fet treballs audiovisu-
als. La xarxa no s’atura.•

el repor

La projecció del curt ‘Soroll de màquina estèril’, dijous als Texas. Foto: SM

Crida d’Espai 
Poètic per recaptar 
20.000 euros 
per no tancar

L ’Espai Poètic intensifi ca 
aquests dies la seva agenda 
cultural amb actes a dife-

rents espais i recaptar així fi nan-
çament per salvar la seu del pro-
jecte, ara en perill de tancament 
per problemes amb la llicència 
(veure L’Independent 759). A 16 
dies per acabar la campanya a 
Verkami, l’associació cultural 
nascuda al 2017 ha recollit 3.645 
dels 20.000 fi xats. Durant el cap 
de setmana han programat a 
l’espai de Pau Alsina 42 diferents 
actuacions, a més d’una marató 
dissabte 6 de juliol durant tot el 
dia. També s’ha programat una 
gala màgica dimecres 3 de juliol 
a les 21 h i un show de monòlegs 
benèfi c dimecres 10 a les vuit 
del vespre. L’Ateneu Llibertari, 
un dels espais que s’ha sumat 
a la campanya de suport a l’Es-
pai Poètic, acollirà dijous 11 
de juliol una sessió de cinema 
amb Adolfo Quibus, director 
del Festival Internacional de 
Cinema Nunes. 

S.M.
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Òscar MejíasGraciencs a la contra

Què passa si un grup de dentistes amb compromís 
social s’ajunten i planegen com aprofi tar els seus 
coneixements? Això és el que va passar el 2004 a 
Gràcia, i d’aquí en va sortir Acción Planetaria.

El Cristian Vargas és una d’aquelles perso-
nes  que pot reivindicar el seu origen gracienc amb fets:  
va néixer a l’Hospital de l’Esperança, ni més ni menys que 
el dia de Sant Medir. Però, a més, n’està orgullós de ser-
ho “Demostrem una tremenda solidaritat i esperit col-
laborador que es tradueix en l’associacionisme que carac-
teritza al barri”. Després de diversos viatges en missions 
internacionals, i de la crisi econòmica que va colpejar a les 
famílies aquí, en Cristian va comprovar que no calia anar 
tan lluny per trobar gent que necessités els seus serveis. 
Així que va decidir posar fi l a l’agulla i començar a treba-
llar en un projecte a casa seva: va obrir la primera Clínica 
Solidària, Les 1001 Dents, on ofereix l’opció de triar una 
odontologia pròxima, de qualitat i responsable.

Però que treballés a casa no signifi ca que ho deixés de fer 
a fora. Aquella trobada de dentistes del 2004 va acabar en un 
viatge molt especial. El grup decideix emprendre un viatge 
a Mauritània per oferir els seus serveis odontològics. I, per 
fer-ho, viatgen en camions habilitats com a clíniques den-
tals mòbils per poder tenir una gran autonomia i actuar en 
el màxim de pobles on hi hagi la possibilitat d’aturar-se. I, a 
partir d’aquest engrescador origen, han arribat a l’actualitat 
amb diversos projectes mèdics, socials i educatius a pràctica-
ment tots els continents del món. 

La voluntat d’Acción Planetaria és la de millorar el món 
en tantes facetes com els hi sigui possible. “Nosaltres ofe-
rim a les persones l’espai i acompanyament per a desenvo-
lupar les seves accions positives, i també en duem a terme 
de pròpies”, explica en Cristian. La seva missió és la de re-
alitzar tasques de suport en les comunitats locals amb les 
que treballen, ja sigui un suport sanitari, en educació, o 
de desenvolupament. Els seus últims destins han estat la 
Índia, Uganda, Perú i Grècia, i ara s’aventuraran per primer 
cop a Guatemala. Tot i que no abandonen les arrels, i torna-
ran al Senegal, després de molts anys.

És tant l’espai que intenta abraçar aquesta organització 
que, fi ns i tot, se’ls fa difícil arribar a comptabilitzar el nú-
mero de voluntaris implicats en el seu projecte. I sembla que 
això no s’atura aquí, perquè en Cristian confessa que “estem 
experimentant un període de creixement que comporta l’ini-
ci de nous projectes, la implicació de més persones i la dedi-
cació de més hores”.

I com si no tinguessin ganes de parar de créixer mai, 
Acción Planetaria ja pensa en projectes futurs: “ens agrada-
ria molt ampliar la Clínica Social per a abastar a més famíli-
es i poder treballar amb més entitats”. A on? Doncs a Gràcia. 
Perquè, després de voltar pel món, encara tenen molt pre-
sent casa seva. Perquè és per això que cada 11 de novembre 
els podreu trobar a Francesc Giner celebrant l’aniversari 
d’aquesta clínica. I, perquè és per això que un dia del 2004 un 
grup de dentistes amb compromís social es van ajuntar i van 
planejar com aprofi tar els seus coneixements. •

El Cristian Vargas, ànima de l’entitat solidària Acción Planetària, treballa a la Vila i arreu amb d’altres dentistes compromesos. Foto: Cedida

Acció gracienca i planetària

La Torratxa

Notícies falses  
Luis Ángel 
Fernández 
Hermana  

Van venir les eleccions. Van marxar 
les eleccions. Van venir les fake news. 
Van marxar les fake news. Ens van 

avisar que les fake news ens cuinarien les 
neurones quan votéssim. Com han fet en 
tantes parts del món gràcies als russos. 
O a Trump. El govern ha dit que aques-
ta vegada no va ocórrer. Els va patinar el 
calendari polític? L’alerta ofi cial ens va in-
timidar amb notícies tan falses que ja les 
anomenem fake news, o viceversa, perquè 
se sàpiga que, a més de falses són dolentes 
de veritat. Quin embolic, no sabem si les 
fake són les que ens expliquen polítics, ad-
ministracions o empreses per engrandir 
o dissimular els seus èxits. Aquestes fake 
són màrqueting, gràcies al qual sabem 
que si no fos per les agències de l’Estat, a 
saber què hauria estat de nosaltres.

Podem liquidar les fake i/o les falses. 
Depèn del que vostè vulgui, necessiti, li in-
teressi o li preocupi. Aportem una possi-
ble solució: en lloc de tractar de descobrir 
i de perseguir els dolents per contrares-
tar-ne les infomalifetes, juguem a favor de 
la dinàmica de la informació de qualitat, 
que sempre és de pagament. Dissenyem 
espais de tota mena on es pugui verifi -
car obertament i de forma cristal·lina la 
qualitat de la informació que s’aporta i 
es consumeix, pagada gràcies a la ges-
tió col·lectiva en xarxa que garanteix la 
seva qualitat. Els interessats paguen per 
aquesta informació o es responsabilit-
zen del fi nançament aportat per aquests 
interessats, o per aquesta preocupada 
administració, o per les corporacions, o 
associacions benefi ciàries de la qualitat i 
la fi abilitat d’aquesta informació. La que 
aparegui aquí, i la garantia aportada per 
qui la gestioni, serà amb què jugarem i sa-
brem d’on ve i què es pretén amb ella. La 
que queda fora, l’emissor no se la vol ju-
gar ni encara que li paguin, i nosaltres sa-
brem per què no juguem amb ella. 

Dit d’una altra manera: o volem pren-
dre decisions com a ciutadans adults sa-
bent de què va l’assumpte, fi ns i tot gesti-
onant-lo. Per tant ¡mort a les plataformes 
de comunicació gratuïtes on desconeixem 
a gairebé tots i gairebé tot! O, si no és així, 
tant se val que ens enganyin. Encara que 
siguin russos, o Trump.•

de Gràcia


