
El nucli històric de Gràcia 
aspira a protegir el 50%
de fi nques per patrimoni
“Defi nirem un perímetre com si Gràcia fos un municipi independent”, diu 
en una entrevista el coordinador de la nova catalogació, Joan Casadevall

Toni Espinosa: “Els 
cinemes Girona 
defensen el talent 
local i la diversitat”
La sala engega la tradicional 
campanya d’abonaments anuals 
del juliol i ja prepara el desè 
aniversari l’any 2020 P14

Albert Balanzà

El treball frenètic d’ampliació del catàleg de patrimo-
ni que quatre equips tècnics (i un de coordinació) 
han fet des de l’abril a Gràcia, com a conseqüència 
directa del confl icte que des del novembre havia po-
sat en perill les casetes d’Encarnació i l’alzina bicen-

tenària, ha tancat aquest dimarts la fase principal amb les 
conclusions de la investigació que els ha dut a documentar 
i confi gurar una proposta de protecció del teixit tradicio-
nal, que inclou habitatges, interiors d’illa i espais verds. Si 
en l’actualitat en l’anomenat Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic Històric (PEPPAH) hi havia 599 
edifi cis protegits, bàsicament en el nucli històric de la Vila, 
que representaven el 8% aproximat, ara el plantejament im-
plica 2.520 fi nques, això és gairebé el 50%. En espai verd es 
passaria dels 15 arbres catalogats actualment a 130 parcel-
les que conservarien el seu arbrat singular.

La proposta de l’equip d’experts, sorgida i nodrida tam-

bé a partir del procés participatiu que encara està en mar-
xa, suposa, segons afi rma en una entrevista el seu coordi-
nador, Joan Casadevall, un “canvi de paradigma” perquè 
es concretarà no només en un llista d’adreces sinó en una 
preservació de conjunt en metres quadrats que concentra 
el 72% dels casos en un 40% del nucli històric, molt simi-
lar a la foto fi xa que tenia Gràcia al voltant de l’any 1889. 
“Defi nirem un perímetre com si Gràcia fos un municipi in-
dependent”, apunta Casadevall. L’equip d’experts s’inclina 
per un nivell de protecció C, que inclou tot l’envolvent de 
l’edifi ci, i no només la façana. Pàgina 3

Ara hi ha 599 edifi cis protegits 
i 15 arbres i es planteja passar a 
2.520 fi nques i 130 espais verds

Les campiones olímpiques 
de l’acidH-Lluïsos de bàsquet, 
pregoneres de la Festa Major
Quatre medallistes dels Special Olympics pujaran a la 
balconada de plaça de la Vila el 14 d’agost P4

L’anomenada casa graciencs segons l’estudi dels experts. Foto: A. V.
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L’exUnió Jordi 
Daura es perfi la 
com a conseller 
de Valls a Gràcia

L’exdirigent local 
d’Unió i conseller del 
grup municipal de CiU, 
Jordi Daura, candidat 
independent a la llista 
de Manuel Valls, BCN 
pel Canvi, es perfi la com 
a conseller del grup 
municipal de l’exprimer 
ministre francès a 
Gràcia, després del 
trencament de la marca 
electoral amb Ciutadans. 
Fonts coneixedores 
de la negociació han 
explicat que, a falta del 
repartiment fi nal, Daura 
ja hauria rebut l’encàrrec 
d’ostentar l’única plaça 
de conseller de Gràcia 
que li correspon al grup 
de Manuel Valls.

Jordi Bea seguirà 
com a conseller 
únic de Ciutadans 
a Gràcia
El grup municipal 
de Ciutadans, que a 
mig mandat passat va 
fer un canvi un punt 
traumàtic en substituir 
Luis Calonge per Jordi 
Bea, tindrà continuïtat 
amb Bea, que aquesta 
setmana ha rebut la 
confi rmació que seguirà. 
Els ‘taronges’ haurien 
doblat si Valls no hagués 
partit peres amb ells. 

BEC i PSC no tanquen 
el cartipàs i els comuns 
avisen que Gràcia pot 
arrencar sense bipartit
La lluita pel repartiment de carteres a Barcelona, que té 
com a tancament límit dimarts, s’allargaria al setembre

Albert Balanzà

La negociació entre BCN 
En Comú i el PSC es cou 
aquests dies a foc lent, 
amb la plena seguretat que 
hi haurà acord tard o d’ho-

ra, però els negociadors, entre els 
quals hi ha el regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, volen marcar territori 
tant en el repartiment de carteres 
com en la distribució de districtes 
i no es tallen a l’hora de reduir les 
esperances d’un acord imminent. 
“Treballarem tot el cap de setma-
na perquè el termini s’acaba di-
marts, però ja els hem dit que no 
tenim cap problema de començar 
el mandat amb l’actual distribu-
ció provisional i ajornar l’acord 
fi ns al setembre”, apunta Badia a 
l’Independent.

Ara mateix, com és lògic entre 
mandats, el govern es troba en 
funcions i amb un cartipàs pro-
visional gairebé calcat al que va 
tancar els quatre anys el 26 de 
maig. I amb aquesta distribució 
treballa l’equip negociador dels 
comuns, cosa que tècnicament i 
jurídicament no impediria arren-
car així el nou mandat més enllà 
de dimarts que ve i de la setma-
na del 22 de juliol, que és la triada 
perquè es constitueixi almenys el 
consell plenari de Gràcia. 

El mandat, en aquest cas, es po-
saria en marxa sense la fórmula 
de bipartit i al Districte comen-
çaria manant l’actual regidor en 
funcions i els cinc consellers de 

Consellers i conselleres de Gràcia moments abans de començar la darerra sessió plenària del Districte aquest juny. Foto: A. B.

Gràcia En Comú. Cinc vots sobre 
disset consellers.

Per la seva banda, el PSC, que 
aquest dilluns triarà els dos can-
didats a conseller que li correspo-
nen, després de doblar represen-
tació respecte del mandat passat, 
ha admès a través del seu porta-
veu del grup municipal, Alberto 
Lacasta, que les negociacions 
avancen “a poc a poc”. “Passar d’11 
-4 a 10-8 genera confl ictes però se 
solucionaran”, ha apuntat. Lacasta 
encara no ha volgut descartar del 
tot que els socialistes puguin obte-
nir al fi nal la regidoria de Gràcia, 
recuperant una tradició que va 
evolucionar quasi inalterada fi ns 
al 2011.•

Els ‘comuns’ activen les 
primàries a consellers. Gràcia En 
Comú ha tancat aquest divendres 
la presentació de candidatures 
als cinc llocs de conseller 
obtinguts el 26-M. Els fi ns ara 
consellers Robert Soro i Àngels 
Tomàs ja s’hi han presentat. La 
setmana que ve es publicaran 
els aspirants i les votacions 
seran del 16 al 19 de juliol per 
proclamar resultats el 22 de juliol.

A. B.
 

L ’assemblea del casal Francesc 
Macià d’ERC ha elegit aquest 
dimecres el nou grup munici-

pal després del fort salt endavant 
de les últimes eleccions munici-
pals, que li suposa passar de dos 
a cinc consellers, i aposta per una 
renovació a fons de l’equip amb 
el canvi de portaveu d’Alba Metge 
a Olga Hiraldo, fi ns ara secretà-
ria d’organització. Hiraldo, biòlo-
ga i arqueòloga de formació i tre-
balladora en l’àmbit de la difusió 
cultural, avalada internament 
pel president local, Toni López, 
comptarà també amb la fi ns ara 
consellera Núria Pi, que seguirà 
quatre anys més i que dimecres 

ERC es renova a 
fons apostant
per Olga Hiraldo 
al Districte 
El grup municipal  manté Núria Pi i fi txa com a 
independent l’activista cultural Guillem Roma

va fer un discurs molt emotiu a la 
militància. “Venim a liderar l’opo-
sició”, ha apuntat Hiraldo.

També el nou equip estarà for-
mat per altres membres de l’exe-
cutiva local, com Marc Bosch, 
secretari adjunt de Política 
Municipal, i cares conegudes de 
l’activisme de la cultura popular 
a Gràcia com Guillem Roma, que 
hi entra com a independent. No 
és el primer cop que els republi-
cans fi txen en aquest segment: el 
precedent més clar es remunta a 
l’any 2007 amb l’expresident de 
Castellers Roger Gispert. El cin-
què conseller serà Marc Colomé, 
que en els últims temps ja ha re-
presentat puntualment el partit 
en els contactes amb els mitjans 
de comunicació locals. •Pi, Colomé, Roma, López i Hiraldo, 

dimecres; només falta Bosch. Foto: ERC
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Albert Balanzà

E l catàleg de patrimoni ja 
té una proposta numèri-
ca i, com diu l’equip d’ex-
perts encapçalat per Joan 
Casadevall, de “canvi de 

paradigma” que pretén blindar el 
teixit  tradicional de Gràcia en ter-
mes d’habitatge, interiors d’illa i 
espais verds: del 8,5% es vol pas-
sar a prop del 50% del nucli his-
tòric, una foto fi xa molt similar a 
la Gràcia del 1889. En xifres abso-
lutes, la proposta també impres-
siona: dels 599 edifi cis i 15 arbres 

inclosos en el catàleg actual es vol 
saltar a 2.520 fi nques i 130 parcel-
les amb un espai verd singular. 
“Volem protegir Gràcia urbanísti-
cament perquè no es perdi  el seu 
teixit”, resumeix Casadevall.

L’equip d’experts, que va pre-
sentar dimarts en sessió oberta al 
CAT les conclusions del treball de 
camp que s’ha fet des de l’abril, no 
ha acabat ni molt menys la feina 
però sí que ha deixat un primer do-
cument que va partir d’un primer 
paquet en revisió format per 5.200 
fi nques amb interès i que ara es 
concreta sobretot en un perímetre 
ampli del nucli històric. Un 72% de 
les propostes de protecció estan en 
un 40% de l’àmbit estudiat. 

Els quatre equips (tres geogrà-
fics i un de vegetació) va partir 
d’aquestes 5.200 fi nques, un 70% 
del total, i 8.600 patis que podien 
contenir massa verda i ha recollit 
moltes conclusions de relleu: per 
exemple, a les illes de cases situ-
ades al sud del Torrent de l’Olla i 
Travessera de Gràcia s’ha proposat 
protegir un 56% més del que hi ha. 
En el nucli històric, a més, hi ha 353 
patis de més de 65 metres quadrats 
que concentren el 46% del verd de 
tota la Vila, però només 130 parcel-
les tenen un interès biològic.

En el debat viu al CAT, amb algu-
nes crítiques perquè no s’ha inclòs 
el barri del Coll en l’estudi, la con-
clusió tècnica es va encaminar cap 
a una “preservació de conjunt” i a 
una priorització de la preservació 
que pot obrir una via per desafec-
tar edifi cis assenyalats encara  en 
els plans municipals. •

El nucli històric de Gràcia 
aspira a protegir el 50%
de fi nques per patrimoni
L’equip d’experts en l’ampliació del catàleg quantifi ca un salt endavant des dels actuals 599 
edifi cis i 15 arbres protegits, un 8,5%, a 2.520 fi nques i 130 parcel·les amb espai verd singular

En Joan Casadevall (Gràcia, 
1955) ha tancat amb la 
Montserrat Villaverde, el 

Francesc Caballé, la Gemma 
Serch i el Marc Montlleó una 
proposta d’ampliació del catàleg 
de patrimoni a Gràcia. 

Què n’extreus de la conclusió 
del treball dels quatre equips?
Els equips han pentinat casa per 
casa i arbre per arbre. Ara hem 
de processar les dades, però ja 
hem vist que tenim una allau 
d’edifi cis importants i interi-
ors d’illa amb potencial i hem 
d’anar cap a conservar-ho tot. 
Anem cap a la preservació del 
tot, del teixit, d’una àrea, no de 
singularitats, com es va fer a 
Sant Andreu o a Horta.

Un nou catàleg de patrimoni?
No. Ja existia el planejament i 

Joan Casadevall: “Defi nirem 
un perímetre com si Gràcia fos 
un municipi independent” 
“Ara hem d’aconseguir entrar a les cases per veure elements interiors; l’únic 
problema és que anem curts de temps i al novembre hem d’haver acabat”, apunta

el catàleg. Igual que a l’Eixample 
el 1978 ja es va registrar un sec-
tor de conservació, per què no es 
pot fer el mateix a les antigues 
viles annexionades. Intentem 
identifi car quin és el nucli fun-
dacional que encara conserva 
els màxims signes d’identitat 
d’aquell municipi.

Això espanta el constructor?
Evidentment. El promotor ha de 
veure marcades unes regles de 
joc. Però has de preservar també 
els interessos del privat, perquè 
potser la gent no vol que li pro-
tegeixin casa seva. Li has de bus-
car avantatges: incentius fi scals, 
ajuts a la rehabilitació...

Tu has treballat entre canvis de 
mandat. Entre l’abril i ara està 
igual de tranquil?
Totalment. Si no ho estic, plego.

En la comissió de seguiment 
d’aquest procés participatiu, ara 
fa un mes, vas dir dues coses: 
que no et feia por afegir 80 edifi -
cis més i que tenies por que no et 
deixessin entrar a les cases.
Sí que esporàdicament ens han 
deixat entrar, però en la segona 
part del treball hem d’entrar per 
veure elements interiors, jardins, 
patis... Anem a porta freda, però 
la gent va sabent que existim.

Hi ha predisposició a deixar-vos 
entrar?
No. Per això has de semblar molt 
bona persona, ensenyar bé la cre-
dencial, garantir que no publica-
rem res sense autorització. Cada 
edifi ci que vulguem catalogar 
s’ha de negociar amb els propi-
etaris. L’únic problema és que 
anem curts de temps. Al novem-
bre hem d’haver acabat.

Hi ha un model de casa pròpia-
ment gracienca?
Sí, i n’hem fet una categoria. 
Gràcia es va formar perquè els 
terratinents van parcel·lar els 
terrenys i van crear un tipus 
de casa estreta de 5,70 metres, 
amb una fondària d’11 metres, 
amb un pati darrera, amb una 
teulada en principi de dues ai-
gües i ara plana.

On encara hi ha aquestes cases?
Totes les que són planta bai-
xa i pis. A l’entorn de Joanic, a 
Fraternitat...

Digue’m una cosa que t’hagi 
sorprès.
La quantitat d’interiors d’illa 
que encara queden. Ho hem tre-
ballat amb satèl·lit. És espec-
tacular la taca verda que hi ha 
dins dels edifi cis.

L’Ajuntament no ha prioritzat 
l’obertura d’aquests interiors 
d’illa. Creus que la vostra ope-
ració ho pot accelerar?
No és l’objectiu. És la preserva-
ció del verd. Sí que aconsegui-
rem la defi nició d’un perímetre 
com si Gràcia fos un municipi 
independent que té un centre 
històric que s’ha de preservar. 
No seran les 5.200 fi nques del 
primer paquet en revisió, però 
sí la meitat.

No serà un número sinó un àm-
bit global?
Hi haurà número, uns metres 
quadrats globals i també llistat 
d’adreces. Perquè els residents i 
propietaris ho han de saber.

I una categorització? Ho veus 
refl ectit en una categoria actu-
alment existent: A, B, C, D...?
Sí. Sabem segur que serà una C, 
la protecció de tot l’envolvent, 
no només la façana. •

El debat veïnal  
obre una via per 
desafectar edifi cis 
i preservar-los

El coordinador de la nova catalogació, Joan Casadevall -tercer per la dreta-, amb la resta d’equip d’experts. Foto: A. B.
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Aterra a Gràcia el 
primer ‘coworking’ 
adscrit a grups
immobiliaris

La transformació de la 
Riera de Sant Miquel rep 
des d’aquest divendres 
un nou impuls amb la 
inauguració del coworking 
Monday, l’espai de treball 
que promou el grup 
immobiliari Urbania 
International i que ja 
compta amb centre 
similars a la Barceloneta 
i a l’avinguda Tibidabo. 
Ubicat a l’edifi ci d’ofi cines 
del número 3 i batejat 
com a Monday Diagonal, 
el nou servei utilitzarà 
1.500 metres quadrats 
per encabir fi ns a 200 
persones.

Gatuari celebra el 
tercer aniversari 
amb 107 gats 
adoptats 
Gatuari, la cooperativa 
animalista ubicada al 
carrer Sant Lluís, oferirà 
aquest dissabte 6 de 
juliol activitats especials 
per celebrar els seus 
tres anys com a cat cafè, 
temps durant el qual ha 
aconseguit 107 adopcions 
pel gats adults que tutela. 
Des que va obrir, l’espai 
ha acollilt 122 felins 
de protectores de tota 
Espanya. Dissabte hi haurà 
un taller sobre cadells i 
diferents xerrades. 

Les campiones olímpiques de 
l’acidH-Lluïsos de bàsquet, 
pregoneres de la Festa Major
Quatre medallistes dels Special Olympics d’Abu Dhabi, Madrid i 
Àvila pujaran a la balconada de la plaça de la Vila el 14 d’agost

Adriana Campo
 

L’anunci del Districte de pre-
cintar els dos locals que l’esco-
la Nou Patufet té a Encarnació i 

que pretén adequar per tal de tras-
lladar infantil a començament de 
curs ha creat polèmica els darrers 
dies. El centre, fundat el 2015 quan 
l’Escola Patufet va tancar per jubi-
lació, ha presentat un recurs per 

tal d’alentir el procediment i tenir 
temps per complir el que demana 
el Districte. A causa d’un proble-
ma administratiu, els terminis per 
començar les obres al nou local no 
coincidien amb els de l’administra-
ció. Aquest malentès ha provocat 
que les obres no hagin començat 
malgrat que tenen el permís des 
del febrer. Tot i així, després de 
parlar amb el Districte el confl icte 
està en vies de resoldre’s i les obres 

començaran de manera imminent. 
Ara bé, el local no podrà ser uti-
litzat a l’inici del curs, com es vo-
lia, ja que les obres tenen previs-
ta una durada d’entre 4 i 5 mesos. 
D’acord amb el director de l’escola, 
Francesc Granada, el trasllat està 
previst per a mitjans de curs.

El Nou Patufet es va fundar 
l’any 2015 quan l’Escola Patufet va 
tancar per jubilació. És una escola 
cooperativa d’una línia amb nens 

Un malentès atura les 
obres del Nou Patufet
L’escola traslladarà infantil a l’espai d’Encarnació a meitat de curs

des d’infantil a ESO. UNICEF va 
reconèixer l’escola com un centre 
educatiu referent en Educació en 
Dret d’infància i Ciutadania Global 
i fa poc se’ls ha acreditat amb el 
segell Smart. L’escola té tres lo-

cals (Encarnació 22, Encarnació 
23 i Bruniquer 25) i fa dos anys en 
va adquirir un quart. Aquest esta-
va pensat per unifi car els cursos 
d’infantil en un sol espai, però s’ha 
d’adequar.•

Albert Balanzà

L a Festa Major 2019 no tin-
drà enguany ni un pregoner 
com és habitual ni una pa-
rella pregonera com va ser 
el cas del Bicentenari sinó 

quatre: el gruix de l’equip de do-
nes olímpiques amb intel·ligència 
límit de l’acidH-Lluïsos, que han 

Cristina  Pandis, sotscampiona dels Special Olympics d’Abu 
Dhabi 2019. Foto: Cedida

Paola Manjon, sotscampiona dels Special Olympics d’Abu 
Dhabi 2019. Foto: Cedida

Xènia Galtés, campiona als Special Olympics de Madrid 
l’any 2018. Foto: Cedida

Noèlia Bautista, campiona als Special Olympics d’Àvila de 
l’any 2017. Foto: Cedida

segueixo, deixeu-me ser valenta en 
l’intent”, afi rmava en aquella en-
trevista.

L’acidH, que enguany a més ce-
lebra 25 anys, també remarca a 
través de la seva portaveu que el 
pregó és una bona oportunitat per 
visibilitzar aquest col·lectiu “que 
fa moltes coses i ningú se n’adona 
de la seva aportació”. La secció es-
portiva de l’acidH va néixer amb 
l’objectiu de fomentar la pràctica 
esportiva entre les persones amb 
intel·ligència límit o discapacitat 
intel·lectual lleugera com catalit-
zador de les seves capacitats. “El 
nostre àmbit d’actuació està ba-
sat amb la fi losofi a del programa 
internacional de Special Olympics 
que té com a missió proporcionar 
entrenament i competicions es-
portives a totes les persones amb 
discapacitat psíquica al llarg de 
la seva vida i en diferents modali-
tats”, apunta Anguera. 

Des de l’any 1997, l’acidH for-
ma part activa de la Federació 

Catalana d’Esport per a Dis ca pa-
citats Intel·lectuals. En els inicis 
només hi havia un equip de bàs-
quet mixt i actualment ja són tres 
equips de bàsquet masculí i dos 
equips de bàsquet femení. Des del 
2012 l’Associació acidH i els Lluïsos 
de Gràcia creen la secció Special de 
Bàsquet. Ja fa més de set anys que 
els equips de bàsquet d’acidH par-
ticipen i competeixen.•

“Fa més respecte 
el pregó que la 
plata a Abu Dhabi”, 
diuen a l’entitat

integrat en els últims tres anys 
la delegació espanyola als Special 
Olympics d’Abu Dhabi, Madrid i 
Àvila, amb medalles d’or i plata.

Cristina Pandis, Noèlia Bautista, 
Xènia Galtés i Paola Manjón, re-
presentants d’aquest equip cam-
pió que nodreixen les dues entitats 
gracienques, pujaran a la balco-
nada de la plaça de la Vila el prò-
xim 14 d’agost a les set de la tarda. 

“Estem tots i elles estan supercon-
tentes”, ha explicat Eva Anguera, 
directora de Comunicació de 
l’acidH. “Potser els fa més respec-
te fer el pregó a Gràcia que gua-
nyar la plata a Abu Dhabi, perquè 
aquí les coneix tothom”, afegeix. 
Manjón va protagonitzar arran 
d’aquells Special Olympics un re-
portatge a National Geographic. 
“Vull guanyar, però si no ho acon-

L’espai a Encarnació que l’escola vol adequar per al proper curs. Foto: A.C.
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A.B.

L ’exregidor de Gràcia , 
Guillem Espriu, i el perio-
dista Pep Gorgori, en el seu 
vessant creixent d’activis-
tes socials i culturals, han 

llançat aquest juny un nou pro-
jecte d’emprenedoria anomenat 
Argos i que es confi gura com una 
cooperativa de cohabitatge en ter-
renys encara per concretar a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. La 
proposta, encara en la fase de con-
tacte amb altres nuclis familiars 
interessats, respon a un projecte 
inicial de vuit pisos amb jardins i 
espais compartits, ja amb dos al-
tres interessats en prereserva.

“El model de cohousing funci-
ona a Dinamarca en entorns de 
gent gran però també a Badalona 
en experiències de tractament so-

bre malalts d’esclerosi múltiple; es 
tracta de triar els valors i condici-
ons al voltant de les quals ens agra-
daria articular la nostra comunitat 
de veïns”, explica Gorgori. Sense 
defugir els valors que compartei-
xen, també com a parella, Espriu 
i Gorgori han predefi nit la coope-
rativa com a animal friendly, res-
pectuosa amb la sostenibilitat i 
els valors LGTBi, amb espais d’as-
saig musical i coworking i oberta a 
compartir serveis com habitacions 
per a convidats o bugaderia.

Assessorats pel despatx Co-

housing Lab, els dos promotors 
han fet un càlcul mitjà de costos 
de 200 euros per metre quadrat i 
han ubicat en aquest sentit el fo-
cus de cerca de terrenys allà on 
poden costar aquest preu: Gavà, 
Castelldefels, Viladecans, Papiol, 
Sant Climent, si bé el lloc el deci-
diran per majoria els socis amb la 
proposta fi nal que tanquin. “Volem 
estar a deu minuts d’una estació de 
tren que et porti en vint minuts a 
plaça Catalunya”, apunta Gorgori.

El calendari ja corre, amb en-
trevistes a persones que els dema-
nen informació, amb la previsió 
de fer l’encàrrec de terrenys a l’oc-
tubre i amb la petició de compro-
mís als nous companys de fi nca de 
disposar de 41.300 euros per soci 
quan es comprin els terrenys el 
primer semestre de 2020. El preu 
fi nal per unitat familiar serà de 
175.000 euros. • 

Espriu i Gorgori 
impulsen un projecte 
de ‘cohousing’ a l’Àrea 
Metropolitana
L’exregidor i el periodista projecten una fi nca amb jardins i espais 
compartits seguint un model ja aplicat a Dinamarca i a Badalona

Imatge virtual d’un projecte similar impulsat a Badalona. Foto:Cohousing Lab

La comunitat serà 
‘animal friendly’ i 
respectuosa amb 
els valors LGTBi

Adriana Campo

Ara fa deu anys en Moises va obrir una perruque-
ria al carrer Sant Lluís: “les tisores més joves”, 
titulava  l’Independent 407. Tenia 20 anys. A la 

pregunta de què ha canviat, respon que el negoci s’ha 
transformat enormement; la crisi va fer de les seves. 
Abans hi havia aproximadament tres barberies més 
al barri, ara n’hi ha unes vint-i-cinc. Durant aquella 
època la majoria de clients no tenien feina. Tot i que 
ara hi ha més competència en Moisés no ha perdut cli-
ents. És cert que abans entraven a la barberia una mit-
ja de deu clients al dia i ara uns cinc, però n’ha fi delit-
zat els de tota la vida que ara també hi porten als fi lls. 
També han canviat les demandes; abans el màxim era 
un “rapat al dos” i els talls eren molt clàssics, ara, so-
bretot per la infl uència de la música llatina, es dema-
nen més degradats o dibuixos. Els estudis també són 
diferents, ell va haver d’estudiar perruqueria unisex i 
va treure’s el títol en dos anys, avui en dia amb sis me-
sos en tens prou (i pots estudiar només barberia!).

I les xarxes socials? Les utilitza com a eina, sobre-
tot Instagram (@barberia_sesiom2009). Ensenya fo-
tografi es i els interessats escullen el pentinat. No bus-
ca nous clients, ja en té gairebé tot el dia i són clients 
que no pot assumir a llarg termini. Comenta que tot 
i que els seus preus siguin més alts que altres (cobra 
uns 12€) ofereix uns estàndards de qualitat elevats. 
Els habituals ja ho deuen saber; en tota la conversa no 
ha deixat de rebre trucades demanant hora, entre di-
lluns i dimarts ja se li omple la setmana. 

La barberia li ha aportat molt. Recorda amb esti-
ma moltes persones i assegura que té moltes històries 
que no pot explicar. Fa dos anys tot va fer un gir ines-
perat; per un client va trobar un local més gran a bon 
preu i pocs mesos després va obrir una altra barberia 
a Calella. El noi que va estudiar perruqueria per poder 
deixar l’institut s’ha fet gran.•

‘Les tisores més 
joves de Gràcia’, 
deu anys després 
En Moisès fa balanç positiu d’una 
dècada al capdavant de Sessions

Moisés, a la seva perruqueria de Travessera. Foto: A. Campo
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Breus

Localitzat sense 
vida el cos d’un 
home a l’avinguda 
Vallcarca
Agents dels Mossos 
d’Esquadra i de la Guàrdia 
Urbana han activat 
aquest dimecres al matí 
un fort desplegament i 
acordonament de la part 
baixa de l’avinguda de 
Vallcarca, banda Besòs, 
quan algú els ha alertat 
de la presència del cos 
sense vida d’un home 
que estava assegut en 
un banc del carrer, just 
davant d’un supermercat 
que hi ha pujant a mà 
dreta abans del solar de la 
Casita Blanca. La policia 
ha actuat quan passaven 
pocs minuts de dos 
quarts de vuit i el metge 
ha confi rmat que no hi 
havia signes de violència 
en la defunció. Els 
passavolants han explicat 
a l’Independent que la 
situació ha cridat l’atenció 
perquè els agents estaven 
utilitzaven una manta 
tèrmica per cobrir el cos 
de la víctima.

A. B. 

Cinquanta anys en la vida 
d’un local expliquen 
la vida d’una ciutat. 
Això és el que ha pas-
sat en molts punts de 

Barcelona, on tot canvia per as-
semblar-se més, i que al núme-
ro 3 de plaça Lesseps, en reali-
tat al fi nal del carrer Gran, s’ha 
traduït en una evolució que va 
des d’una discoteca ie-ie fi ns a 
l’obertura aquesta setmana d’un 
Burger King. 

Sí, els baixos de la nova pro-
moció de pisos de Lesseps 3 va 
ser la disco ie-ie Club 66 (1966-
68), una discoteca-boîte (1969-
1979) i de manera compartida 
després bingo i darrerament La 
Baguettina Catalana. Hi havien 
actuat Georgie Dann i Tequila, 
i al número 4 hi havia l’enyo-
rat cine Roxy. El març de 2016 el 
bingo va tancar i es va instal·lar 
una lona de grans dimensions 
que anunciava una promoció de 
pisos de luxe amb piscina. S’hi 
han fet habitatges de 194 metres 

quadrats al preu de 1,3 milions 
d’euros.

Però res ha traumatitzat tant 
el pols veïnal com l’obertura 
del restaurant fast-food, sobre-
tot entre els moviments socials 
que més van batallar per acon-
seguir un pla d’usos restrictiu 
que impedís nous establiments 
pública concurrència. “Estem al-
lucinant”, apuntava Gràcia On 

Vas dimarts al matí a les xarxes.  
No és que Gràcia, i particular-
ment el carrer Gran siguin ter-
ritori verge per als restaurants 
de menjar ràpid -el McDonalds 
forma part del paisatge des dels 
anys 90-, sinó que ni a primer 
tomb aquestes entitats recorda-
ven l’escletxa que es va generar 
en la reforma del pla d’usos en 
el passat mandat en els carrers 

limítrofs a altres districtes com 
Còrsega o Riera de Cassoles. 
“La façana d’aquest establiment 
es regeix per les condicions de 
Sarrià-Sant Gervasi”, aclareixen 
fonts municipals. Per tant, l’ober-
tura del Burger King de plaça 
Lesseps es plenament legal.    

“En aquest espai no hi ha cap 
restricció i impera la barra lliu-
re; vam advertir mil vegades que 
calia regular les zones perime-
trals de Gràcia”, afegia Gràcia 
On vas un cop feta la compro-
vació tècnica i amb el mapa del 
pla d’usos circulant d’ordinador 
en ordinador. I rematava amb 
un desafi ant: “Vila de Gràcia vs 
Burger King”. 

A l’exterior de l’establiment, 
amb els paletes encara treballant 
en els serrels de la promoció im-
mobiliària que, juntament amb 
la del xamfrà del davant, canvia-
ran el tipus de veïnat, els curio-
sos s’aturaven davant del rètol i 
de la façana estreta però de dues 
plantes que ocupa ja l’establi-
ment. A dins, els primers clients: 
Whopper complet, patates i la 
coneguda olor. •

el repor

L’establiment de menjar ràpid, dilluns ja en ple funcionament. Foto: A. B.

De la disco-boîte al Burger King 
Els baixos de la nova promoció de pisos de plaça Lesseps 3 sumen un nou 
restaurant fast-food aprofi tant el límit no regulat del pla d’usos de Gràcia

Societat
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El Club Natació 
Catalunya celebra 
dissabte la 
diada del soci

Frontó, pàdel, body combat 
o tennis taula són algunes 
de les activitats previstes 
pel CN Catalunya per 
celebrar la festa del soci. 
Les activitats començaran 
a primera hora del matí i 
acabaran a la mitjanit amb 
un bany lliure a la piscina. 
A banda de les activitats 
esportives, també n’hi 
ha encarades a l’oci, com 
la festa de l’escuma, una 
demostració de màgia i un 
cinema a la fresca. També 
s’entregaran les insígnies 
als socis que han obtingut 
75, 50 i 25 anys d’associats.

El Tres Peons 
obre les tardes 
del juliol i tanca 
el mes d’agost
Durant el mes de juliol, 
el local del CE Tres Peons 
estarà obert de dilluns a 
divendres, des de les 5 de 
la tarda fi ns a les 10 de la 
nit. Els caps de setmana, 
el local estarà tancat tot el 
dia. Del 29 de juliol i fi ns 
a l’1 de setembre, el local 
estarà de vacances, amb 
l’excepció del dimarts 
20 d’agost, que serà la 
data quan se celebrarà el 
Torneig de Ràpides de la 
Festa Major. 

89 gimnastes graciencs 
participen en el 
campionat d’Espanya
Els esportistes de La Salle Gràcia, el Gràcia Gimnàstic Club 
i l’AE Gràcia estan competint aquesta setmana a València

Albert Vilardaga

Aquesta setmana s’està 
celebrant al pavelló de 
la Font de Sant Lluís de 
València el campionat 
d’Espanya de gimnàstica 

artística amb presència important 
de gimnastes graciencs tant de La 
Salle Gràcia, del Gràcia Gimnàstic 
Club i de l’AE Gràcia en les dife-
rents categories.

La gimnàstica artística es divi-
deix principalment en dues cate-
gories, la Via Olímpica i la Base. 
En el primer grup competeixen 
aquelles gimnastes més prepara-
des, que més hores entrenen i que 
millors condicions tenen, mentre 
que en el segon, malgrat ser també 
molt exigent i les esportistes hi de-
diquen moltes hores, se situen un 
graó per sota. Totes dues categori-
es tenen diferents nivells en funció 
també de l’edat.

A València hi competeixen 89 
gimnastes de clubs de Gràcia, 79 
noies i 10 nois. El club que més es-
portistes aporta és La Salle Gràcia, 
que té competint a 28 noies dins 
la categoria Via Olímpica i 16 en 
Base. El segon en nombre de par-
ticipants és el Gràcia Gimnàstic 
Club, que és l’únic club de Gràcia 
on també competeixen nois. El 
Gràcia GC participa en el campi-
onat amb 36 gimnastes, 26 noies 
i 10 nois, distribuïts en 23 noies i 
8 nois competint en els nivells de 
Base i 3 noies i 2 nois en les catego-

ries de Via Olímpica. L’AE Gràcia és 
l’altre club que hi participa amb la 
presència de 9 gimnastes que com-
peteixen en els diferents nivells de 
les categories de Base.

En el campionat, que va comen-
çar diumenge 31 de juny i acaba 
una setmana més tard, el 7 de ju-
liol, les gimnastes competeixen 
en quatre modalitats: barres asi-
mètriques, barra d’equilibri, salt 
i terra; mentre que en la competi-
ció masculina, les modalitats que 
es fan servir són diferents: anelles, 
barra fi xa, cavall amb arcs, barres 
paral·leles, salt al poltre i terra.•

El Gràcia GC es proclama 
campiona de la Base. Encara 
s’estan resolent diverses categories, 
peròuna de les millors notícies 
que ha arribat des de València és 
que les noies del Gràcia GC han 
aconseguit la primera posició 
en la competició per equips. Gry 
Thorstensen ha quedat segona a 
la general de la Via Olímpica 1.

Les gimnastes del Gràcia Gimnàstic Club han aconseguit pujar al calaix més alt del podi en categoria Base. Foto: RFEGimnasia

A. V.
 

La secció de tennis taula dels 
Lluïsos de Gràcia celebra 
aquest dissabte, a partir de les 

9 del matí, el primer Open de l’en-
titat. Aquest esdeveniment tindrà 
dos nivells, i en total es reparti-
ran 250 euros en premis, a més 
de copes i material especial per 
a l’ocasió.

Hi haurà una competició pels 
federats i una altra pels que no 
ho són. Els tres primers classifi -
cats de la competició de federats 
s’emportaran 150, 75 i 25 euros, i 
una copa de record. En la catego-
ria dels no federats, els premis se-
ran una copa per cada un dels tres 
primers classifi cats i material es-
pecial de tennis taula.

El preu de l’incripció és de 15 
euros per jugador/a, i cal enviar 
un correu electrònic a escolaten-
nistaula@lluisosdegracia.cat. La 

Primer Open 
de la secció de 
tennis taula 
dels Lluïsos 
Aquest esdeveniment se celebra dissabte 
a partir de les 9 del matí i es repartiran 
un total de 250 euros en premis, a més 
de copes i material; els inscrits tindran 
una samarreta tècnica de regal

Abril Escoda va ser una de les representants dels Lluïsos als Campionats. Foto: RFETM

inscripció inclou com a regal una 
samarreta tècnica. A més, durant 
el dia s’ofereix un servei especial 
de bar amb música.

Les últimes setmanes s’han ce-
lebrat els campionats d’Espanya 
de tennis taula al Palau d’Esports 

de Tarragona en les diferents ca-
tegories, i la secció dels blaus ha 
tingut representació en diverses 
categories des de la de veterans, 
passant per la categoria sub23, i 
també en les categories juvenil, 
infantil, aleví i benjamí. •
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Jiménez és el quart retorn i 
l’Europa compta amb 20 jugadors
El Llagostera serà el rival a la primera ronda de la Copa Catalunya, i a la segona 
ronda es podria viure un derbi contra el Sant Andreu al Nou Sardenya l’11 d’agost

L’Europa s’ha enfontat aquesta temporada al Llagostera en lliga. Foto: Andrés Satan

A. V

El primer equip de l’Europa 
torna a la feina el 25 de ju-
liol i de mica en mica va de-
fi nint la seva plantilla. En el 
capítol de noves incorpora-

cions destaquen que quatre d’elles 
vestiran l’escapulada per segona 
o tercera etapa, el primer va ser 
Jordi Cano, després va ser el torn 
d’Àlex Gutiérrez ‘Guti’, fa uns dies 
Sergi Pastells, i aquesta setmana 
s’ha anunciat la tornada de l’ex-
trem David Jiménez. Tots quatre 
van deixar un gran record en les 
seves etapes anteriors defensant 
l’escapulada.

Jiménez va jugar a l’Europa fa 
dues temporades, on va tenir un 
paper destacat, va jugar 36 dels 38 
partits de lliga, va marcar 12 gols i 
va repartir 7 assistències. Lúltima 
temporada ha jugat a L’Hospitalet, 
on no ha brillat el que ho va fer 
amb la samarreta escapulada.

En el capítol de renovacions, 
aquesta setmana s’ha anunciat 
que Adrián Guillen complirà la 
seva tercera temporada al primer 
equip de l’Europa amb l’objectiu 
de seguir la seva progressió; Ignasi 
Varona, intentarà deixar enrere un 
mal any per culpa de les lesions i 
complirà la quarta temporada; i 
Jordi Martínez seguirà sent l’home 
gol després de ser una peça clau a 
la davantera aquest any. Aquest es-
tiu, l’Europa ha aconseguit la conti-

nuïtat de la majoria de la columna 
vertebral de la temporada passa-
da, com ara els tres capitans (Cano, 
Alberto i Uri), i jugadors que han 
estat imprescindibles en els esque-
mes de Vilajoana, com ara Alfons 
Serra, Jordi Martínez o Marc 
Priego. En total l’Europa compta 
amb 20 jugadors (12 renovacions i 
8 incorporacions o ascensos).

D’altra banda, el primer equip ja 
coneix el primer rival a la primera 
eliminatòria de la Copa Catalunya, 
i serà el Llagostera. L’eliminatòria 
es jugarà al Nou Sardenya, a partit 

únic el 3 o 4 d’agost, en una hora 
encara per determinar. Si l’Euro-
pa aconsegueix passar de ronda, 
es podia viure un derbi contra el 

Guillen, Varona 
i Martínez han 
estat les tres 
renovacions 
d’aquesta setmana

una plantilla competitiva a contra-
rellotge, per intentar afrontar la 
tornada a l’elit del waterpolo amb 
les màximes garanties possibles, te-
nint en compte que moltes jugado-
res ja saben on jugaran l’any vinent 
i hi ha poques jugadores al mercat. 

La Lliga Premaat, sense descens
La màxima categoria masculina 
s’ha vist reduïda a onze equips per 

la renúncia del Sant Feliu i la ne-
gativa d’altres equips com el Rubí, 
el Molins de Rei o el Concepción 
Arenal a agafar la plaça diferents 
motius. 
Aquest fet provoca que la tempora-
da vinent no hi hagi cap plaça que 
suposi el descens directe, i l’equip 
que acabi en onzena posició, l’últi-
ma, haurà de disputar la promoció 
de descens.•

El CN Catalunya puja a divisió d’honor 
femenina per la renúncia del Moscardó
La competició masculina no tindrà descens directe l’any vinent

A. V.

S
etze anys després, el Club 
Natació Catalunya competi-
rà a partir de la temporada vi-

nent a la màxima categoria del wa-
terpolo estatal. L’equip gracienc es 
va quedar a un pas d’aconseguir 
aquesta plaça fa unes setmanes en 
la promoció d’ascens, perquè en el 
partit decisiu no va poder superar 
el Madrid Moscardó i les madrile-
nyes van aconseguir mantenir-se a 
la Divisió d’Honor per 15a tempora-
da consecutiva. 

Aquesta setmana, però, ha canvi-
at la situació: el Madrid Moscardó 
ha renunciat a aquesta plaça per la 
manca de jugadores per confecci-
onar l’equip, i el CN Catalunya ha 
aprofi tat per quedar-se-la. Per tant, 
la temporada vinent, tant la secció 
masculina com la femenina tindran 
representació a la màxima divisió 
estatal.

La màxima preocupació ara del 
club és aconseguir confeccionar 

Imatge del partit de la promoció d’ascens contra el Madrid Moscardó. Foto: J. M. Bigas

Sant Andreu al Nou Sardenya l’11 
d’agost, en cas que els andreuencs 
també derrotessin el Peralada en 
la primera eliminatòria.

El club també ha començat 
aquest juliol la campanya de so-
cis i abonats de cara la temporada 
vinent. El preu del carnet de soci 
varia entre els 300 i els 35 euros 
en funció de la modalitat, i el club 
ofereix descomptes importants al 
llarg de tot el mes. L’abonament té 
un preu tancat de 50 euros i per-
met viure tots els partits de la lli-
ga al Nou Sardenya. També hi ha 
la possibilitat d’adquirir el carnet 
de suport al futbol femení per un 
preu de 20 euros. •

Breus

Rofes i Sánchez 
renoven a la 
banqueta de 
Lluïsos de Gràcia

Els entrenadors del sènior 
masculí i femení dels 
Lluïsos de Gràcia, Carles 
Rofes i Gerard Sánchez 
seguiran una temporada 
més al capdavant dels 
principals equips de 
l’entitat. L’equip masculí 
competirà a Copa 
Catalunya, i el femení ho 
farà a Primera Catalana.
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Editorial

Un pregó de triple

El pregó de la Festa Major de Gràcia és una tradició recent si es posa en 
perspectiva en els 202 anys de la celebració que es desplega entre el 15 
i el 21 d’agost i que posa la Vila per uns dies en el mapa internacional 

de l’actualitat. El pregó no és un acte menor perquè suposa el toc d’inici a 
una festa que conserva una profunda organització popular de base i una 
coordinació veïnal al voltant de la Fundació Festa Major, a la qual s’hi afe-
geix la col·laboració de les institucions i l’afegitó de múltiples festes alter-
natives que corregeixen i augmenten en positiu la defi nició completa del 
que som a Gràcia. El pregó és la carta de presentació de la festa.

Al llarg dels anys aquesta carta de presentació ha tingut moltes cares 
conegudes que han pujat a la balconada de la plaça de la Vila sense que 
l’organització hagi hagut de recórrer al fi txatge de noms que, com pas-
sa en altres festes majors, no 
tenen res a veure amb el mu-
nicipi a qui adrecen el seu dis-
curs més enllà de ser persona-
litats destacades o famoses en 
un àmbit mediàtic. És cert que 
aquí Gràcia ho ha tingut fàcil 
perquè tenim un bon planter 
de cares que viuen entre nosal-
tres i que reivindiquen orgullo-
sament aquest entorn.

En els últims anys hi ha una feina depurada per millorar la tria dels 
pregoners amb una voluntat necessària de prioritzar les dones (Remei 
Sipi, Imma Sust, Elena Carreras, per citar tres exemples). Però a la condi-
ció de dones s’hi afegeixen altres complexitats i valors que costa de trobar 
el continent en una sola persona o en un grup ben identifi cat. Per això té 
un especial mèrit la tria d’enguany, que ha recaigut en l’equip olímpic fe-
mení d’acidH-Lluïsos de bàsquet, amb quatre representants de nivell que 
són exemple de dona, de referent esportiu i de lluita per l’accesssibilitat. 
Cristina Pandis, Paola Manjón, Xènia Galtés i Noèlia Bautista. Recordin 
aquests noms, perquè difícilment trobarem mai més unes pregoneres 
que simbolitzin millor el que volem ser com a societat.•

El politòleg Jordi Muñoz ha publicat a Journal of Peace 
Research un article que conclou que els aldarulls del Banc 
Expropiat de maig de 2016 van reduir el suport al moviment 
del 15M en deu punts, sobretot entre gent de centre-esquer-

ra i votants de PSC i ERC, i entre residents a Gràcia. El periodista expert 
en moviments socials Jesús Rodríguez ha matisat que els suports cauen 
o pugen si el confl icte es perd o es guanya, i posa com a exemple de gua-
nyar Can Vies. El confl icte del banc, doncs, es va perdre per als movi-
ments socials. La seu inicial del Banc ara és un Carrefour Bio i el nou es-
pai del carrer Quevedo queda amagat.

El
depen-

dent

Cartes al director

Depèn de nosaltres, 
ciutadans europeus, 
demostrar coratge

Des 2017 Espanya ha privat de llibertat a 9 
líders catalans pacífi cs. Se’ls acusa de crims 
violents. Amnistia Internacional i l’ONU de-
manen l’immediat alliberament d’aquests 
presos polítics. Què diuen els polítics euro-
peus sobre aquesta situació? Doncs no s’hi 
volen fi car perquè diuen que és un assump-
te intern o afi rmen que Espanya és un estat 
de dret. Però, ¿què diu d’un pretès estat de 
dret que s’enviï a la policia a reprimir bru-
talment els votants d’un referèndum pací-
fi c? O que 13 músics estiguin tancats pels 
textos de les seves cançons? I si no són les 
urnes, sinó els jutges els que determinen 
qui podrà seure al parlament i qui no? I si el 
Govern rep el dictamen de l’ONU i contesta 
posant en dubte els que han escrit les con-
clusions?
Que els altres representants europeus 
guardin silenci sobre aquests fets que 
succeeixen a Espanya és sorprenent. Per 
aquesta raó he iniciat una petició als repre-
sentants del meu país. Holanda, com un 
dels pares fundadors de la Unió Europea i 
com a amfi trió de la Cort Internacional de 
Justícia, té l’obligació de defensar els drets 
humans. Li demano al Parlament holandès 
que faci tot el possible per a l’alliberament 
dels presos polítics a Espanya.
L’empresonament de líders pacífi cs a 
Espanya és una cosa que ens concerneix a 
tots. Per això aquesta petició està oberta a 
tots els ciutadans europeus. Deixa sentir la 
teva veu i signa la petició: catalaansegevan-
genen.petities.nl.

Laura Prat Bertrams 

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Volem recordar la periodis-
ta Montserrat Minobis que va 
ser presidenta de l’Associació de 

Dones Periodistes de Catalunya (1994-
2002), presidenta honorària de la Xarxa 
Internacional de Dones Periodistes 
i Comunicadores de Catalunya – 
XIDPICCAT i exdegana del Col.legi de 
Periodistes, que va dirigir Catalunya 
Ràdio dos anys i va ser una de les fun-
dadores de la xarxa de notícies amb vi-
sió de gènere La Independent (2007). 

ens va deixar als 76 anys aquest mes de 
maig. La Montserrat Minobis era una 
gran professional i va defensar els drets 
de les dones periodistes a tot el món. 
Era Llicenciada en Filosofi a i Lletres i 
Ciències de la Informació. Inicia la seva 
carrera professional a Figueres, on va 
néixer, com a locutora, redactora i guio-
nista de Radio Popular. El 1996 va rebre 
la Creu de Sant Jordi en reconeixement 
a la seva trajectòria professional. També 
fou professora de la UPF. Era una dona 
compromesa amb la lluita antifranquista 
i activista en defensa de la llengua cata-
lana i els drets de les dones. Aquest  8 de 
març va dir que hi havia un avenç molt 
signifi catiu, “que la lluita no s’ha aturat. 
I que ha agafat una fortalesa planetària. 
La lluita feminista, la lluita de les dones, 
ja no la para ningú”.•

Montserrat Minobis

Gran professional, va 
defensar els drets de 
les dones periodistes 
a tot el món
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No trobarem mai més 
unes pregoneres que 
simbolitzin millor el que 
volem ser com a societat
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La Festa de l’Ou com Balla 
per no dir la del Corpus

Potser alguns de vosaltres us haureu adonat que en els 
darrers anys la Festa del Corpus a Barcelona es pre-
senta des de l’Ajuntament com la Festa de l’Ou com 

Balla. Si no entrem en profunditat en la qüestió pot sem-
blar una cosa simpàtica i innocent, però no és ben bé així.

Aquest canvi de nom neix de la clara voluntat de l’ac-
tual govern de la Ciutat de Barcelona de desvincular la 
Festa del seu origen clarament catòlic. Comparteixo to-
talment aquesta aposta per la neutralitat religiosa en 
l’àmbit públic, i ho dic com a persona agnòstica que sóc, 
però no trobo gens encertada ni raonable aquesta políti-
ca de canvis de nom de les Festes. O és que ara el Nadal li 
haurem de dir la Festa dels Torrons? o potser la revetlla 
de Sant Joan s’haurà de dir la Festa dels Petards?

La Festa del Corpus te un innegable origen catòlic, 
el 1320 es documenta la primera processó del Corpus 
Christi amb la clara voluntat per part de l’Església de ve-
nerar públicament el cos de Crist mitjançant l’exhibició 
de l’hòstia consagrada a tota la ciutat durant la proces-
só. També hem de dir que aquesta festa va adoptar mol-
tes expressions paganes anteriors i les va integrar i que 
en part gracies a això han arribat a nosaltres avui en dia 
amb la seva lògica evolució com a vestigis de cultures an-
teriors a la nostra.

Per altra banda, molts costums i tradicions, com pot 
ser el pessebre per Nadal, són tant potents que poden 
transcendir la religió i esdevenir patrimoni de tots no-
saltres independentment de les nostres creences. Un cas 
clar és Sant Fèlix, el patró de Vilafranca estimat pels ca-
tòlics i no catòlics, que durant gran part de l’any està en 
cases particulars. I un altre, el nostre estimat Sant Medir, 
del qual la seva veneració gracienca, iniciada per Vidal 
Granés al primer terç del s XIX, ens ha regalat aquesta 
Dolça Festa.

Les catifes florals, l’ou com balla, la coca de cireres, 
la processó festiva... tots són elements d’una festa que 
podem fruir des de la laïcitat. Per què s’ha de canvi-

ar el nom de la Festa del Corpus si portem dient-li així 
fa quasi 700 anys? Per què hem de renegar del nos-
tre patrimoni inmaterial? Per què no podem dir que 
Celebrem la Festa del Corpus laicament i ens deixem 
d’eufemismes infantils? •

Guillem Roma i Batlle, activista de la cultura popular

Les catifes fl orals, l’ou com balla, la 
coca de cireres, la processó festiva... 
tots són elements d’una festa que 
podem fruir des de la laïcitat. 
Per què s’ha de canviar el nom 
de la Festa del Corpus si portem 
dient-li així fa quasi 700 anys?

Imatge de la celebració de l’ou com balla. Foto: Cedida

el
 bloc

Per què no et cases?

Silvia Manzanera

Aquesta ha estat una de les pregun-
tes més recurrents que m’han fet al 
llarg de la meva llarga relació amb el 

meu company. També el puc anomenar 
la meva parella o el pare dels meus fi lls, 
o la persona amb qui comparteixo los pe-
queños terribles encantos que tiene el hogar, 
que canta Silvio Rodríguez, però això se-
ria un títol massa llarg. Company sona a 
progre trillat però el cert és que m’agrada. 
Així que amb el meu company hem ha-
gut de donar moltes explicacions de per-
què hem fugit tots aquests anys de l’acte 
administratiu-festiu de casar-se. Potser 
és que sóc poc pràctica. O massa confi a-
da i crec que no caldrien papers davant 
d’alguns confl ictes. Però fa pocs mesos, 

una conversa amb una amiga de l’Inde-
pe em va fer veure que la meva utòpica il-
lusió de viure d’esquenes a determinades 
normes socials, burocràtiques o estatals 
podia perjudicar les persones que més es-
timo del món. Evidentment no m’he ca-
sat casat (es veu que és tendència entre 
infl uencers), però per un cop he cedit una 
mica en una norma pròpia que havia de-
fensat a capa i espada tota la vida i he tin-
gut en compte el desig de la persona amb 
qui fa ja tant vaig decidir construir un 
projecte comú. Quan entrem al departa-
ment de justícia un dilluns de primavera, 
en unes instal·lacions que fan pena a Pau 
Clarís, entreguem tota la documentació 
per fer-nos parella estable, una fórmula 
jurídica que a Catalunya és gairebé com 
el matrimoni i que m’evitarà problemes 
futurs, com diu aquesta amiga. El tràmit 
el podíem fer online, però ja que hem vin-
gut, fem un passeig fi ns a la Ribera per fer 
el vermut i enviar una foto al grup de la 
família. T’has casat en dilluns?, pregun-
ta la meva germana. Casar-se casar-se no. 
Només una mica. •

Potser sóc massa 
confi ada i crec que no 
calen papers davant 
d’alguns confl ictes
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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

el 
bloc

L’Europa pinta bé

Albert Vilardaga

Aquesta setmana comentàvem les 
incorporacions i renovacions de 
l’Europa, i tots coincidíem amb una 

cosa: Pinta bé. Després en una tempora-
da passen mil coses, però en tot cas sem-
bla que els moviments que s’ha fet aquest 
estiu ajuden a fer que la gent estigui en-
grescada, i perquè no dir-ho, més iden-
tifi cada. S’han renovat els tres capitans 
(Cano, Alberto i Uri), a gent de la casa que 
s’han convertit en referents pel planter 
(Varona, Josa) i a part de la columna ver-
tebral de la temporada anterior (Priego, 
Alfons Serra, Martínez).

Han arribat, o en aquest cas han tor-
nat, Pastells o ‘Guti’, dos graciencs que 
tornen a la vila, i què voleu que us digui, a 
mi m’agrada que graciencs tinguin l’opor-
tunitat de jugar a l’Europa. Altres retorns 

com el de David Jiménez que també hau-
rem de veure si segones parts són bones, 
però que van deixar un bon record.

Com apunta l’Àngel Garreta, per pri-
mera vegada en anys hi ha més renovats 
(12)  que baixes (9), i penso que és un bon 
senyal. Com a mínim aquest any no ens 
dedicarem les primeres jornades a fer 
memòria per recordar el nom de les no-
ves incorporacions, els que segueixen i 
els nous ens els sentirem una mica més 
nostres perquè els coneixerem.

A Vilajoana i als seus jugadors els hi 
queda menys d’un mes per tornar a la fei-
na, és impossible saber com anirà, però 
és important generar il·lusió. Només fa 
uns dies que hem vist el que ha aconse-
guit el Prat, ens ho hem mirat des de la 
distància però amb un punt d’enveja. És 
parlar per parlar, però somiar no costa 
diners, per ara. •

Opinió convidadaOpinió convidada
Josep Callejón Giménez, Grup d’Estudis Coll - Vallcarca

El Museu del còmic i la 
il·lustració de Barcelona

Fruit de la incompetència, la insensibilitat, la ignoràn-
cia i d’alguna manca  més dels nostres estimats re-
presentants municipals, la ciutat de Barcelona en el 
districte de Gràcia i concretament en el barri del Coll 
– Vallcarca ha perdut l’oportunitat de fer el primer 

museu del còmic i la il·lustració de l’estat. El Grup d’Estudis 
Coll - Vallcarca junt amb altres entitats de caire cultural, va-
rem encetar el peregrinatge de reivindicacions amb el suport 
de més de quaranta entitats d’arreu del districte, a banda de 
particulars compromesos amb la cultura, signades, segella-
des i rubricades, i també un bon grapat de reunions amb tèc-
nics i consellers.

De la primera reunió amb el districte ja fa més de set anys, 
i es reivindicà l’edifi ci de Can Carol, que aleshores era de pro-
pietat privada i l’edifi ci de l’antic Consolat de Dinamarca pro-
pietat de la Diputació de Barcelona per donació de la família 
Junyer Canals amb l’objectiu de que es fes quelcom cultu-
ral pel barri. Totes dues edifi cacions presentaven un aspecte 
deplorable, ja que no s’havia fet cap tasca de manteniment 
ni cap reparació. Can Carol ara es propietat municipal i el 
Consolat va estar cedit per la Diputació a l’Ajuntament, està 
clar que això no va ser cosa d’un dia per l’endemà, sinó que 
en els protocols de cessió s’hi van repenjar però a fi nals de 
l’anterior legislatura ja van anunciar la cessió. 

Han passat quatre anys de la posterior legislatura i tots 
dos edifi cis segueixen en les mateixes deplorables situacions 
que el primer dia, no voldria enumerar la quantitat de en-
trebancs i pegues que han sorgit per consolidar tant l’adqui-
sició de Can Carol com la cessió del Consolat per part de la 
Diputació sobre uns possibles hereus del matrimoni Canals 
Junyent. També hem assistit a un grapat de reunions sobre 
la futura utilització de ambdues edifi cacions, en les quals el 
nostre projecte, l’únic documentat i físicament existent en 
forma de més de quatre-centes caixes amb material emma-
gatzemat en un local soterrani degradant-se solidàriament 
amb els dos edifi cis, no solament no ho han valorat, és que 
ni s’ho han mirat i quan es van fer els concursos d’idees i 
projectes aquesta opció no era inclosa en cap  de les votaci-
ons perquè prèviament ja ho van descartar en base a proble-
mes tècnics i d’espai. (A la fi nca del Consolat van expropiar el 
80% de jardí per un projecte d’uns vials des de la avinguda de 
Vallcarca fi ns la plaça de Mons, però quan en van veure la in-
viabilitat, el projecte va ser desprojectat, llavors en una de les 
moltes reunions es va demanar que aquests terrenys tornes-
sin a la fi nca i que es fes un gran jardí; doncs aquesta idea no 
va estar acceptada perquè ja hi havia un altre idea millor).

Des de ja fa molt de temps que em faig aquesta refl exió: jo 
no sóc un decebut de la política, són els polítics els que em 
deceben. La política es la ciència de fer arribar al poble les 
solucions i les lleis que el poble o les circumstàncies demana, 
no la forma de donar-li la volta i fer el que convingui al con-

sistori de manera que surti com si s’hagués demanat. Però 
també puc estar equivocat en les meves apreciacions i els fets 
no són com jo els veig, però quan valoro la situació de com 
estaven aquests edifi cis fa sis o set anys i com estan avui dia, 
penso que el meu tancament en banda davant de qualsevol 
raonament polític està més que justifi cat.

  Aquest article està fet amb la intenció de que els polítics 
de torn vegin que les coses ben fetes més tard o més d’hora 
tenen la seva compensació i que els que d’una forma o d’altra 
es dediquen al còmic i en defi nitiva a l’humor són gent molt 
seriosa. També m’agradaria que els que han ignorat o no han 
volgut entrar a valorar la possibilitat de municipalitzar el 
Museu del Còmic puguin tenir l’honradesa de sentir-se aver-
gonyits. A Barcelona hi ha molts edifi cis emblemàtics buits, 
deteriorant-se dia a dia, on campen les rates i les males her-
bes, també hi ha moltes entitats culturals que d’una forma 
estrictament voluntària desenvolupen la seva tasca sense un 
lloc on trobar-se, guardar els seus estris, exposar...

I aprofi tant que el “Barcelona decidim” ha encetat el pro-
cés participatiu del Patrimoni de Gràcia, on el barri del 
Coll de moment no està inclòs, reprenc el que va apuntar 
la Carme Ferrer (vicepresidenta del Grup d’Estudis Coll – 
Vallcarca), i que va ser la primera aportació d’aquest procés, 
sobre l’edifi ci situat al passeig de la Mare de Déu del Coll, 40: 
en aquest indret es trobava la productora cinematogràfi ca 
Balet i Blay on es va fer la primera pel·lícula de dibuixos ani-
mats en colors d’Europa, Garbancito de la Mancha, l’any 1945, 
dirigida pel gran mestre Arturo Moreno.

Aquest edifi ci de propietat privada ja fa molts anys que 
resta buit i disponible per llogar; no se’l veu deteriorat, su-
poso que la propietat el manté en bones condicions com per 
llogar-ho. Amb la manca d’espais que gaudim al barri, és una 
veritable llàstima que aquest lloc només serveixi d’aixopluc a 
les mosques i al fantasma de Garbancito de la Mancha. •

El CC Coll va ser la seu d’una exposició sobre La Bruguera. Foto: Arxiu

Han renovat els 
capitans, els referents 
pel planter, i ha tornat 
gent de la casa

Programació
Ràdio Gràcia 2019

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 h

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

Tot hi cap Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

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

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

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

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

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

concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.
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Exposicions
5 de juliol
Onze alumnes de la Facultat de Belles 
Arts s’han organitzat per a muntar una 
exposició de diferents temàtiques, su-
ports (pintura, fotografi a i escultura) i es-
tils reunint les seves obres en una exhibi-
ció molt personal.
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192)

Fins al 6 de juliol
A l’Espai Albert Musons es pot visitar 
aquests dies l’exposició La nit de Sant 
Joan. De dilluns a dijous, de 17 a 21h i di-
vendres de 10 a 13 h.
Espai Albert Musons (Alzina, 7)

Fins al 9 de juliol
Exposició dels grafi ts i de fotografi es 
d’aquest procés creatiu, organitzats pels 
Grassonets del Camp, el 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 12 de juliol
El Palau d’Antiguitats repassa els seus 
onze anys de vida i les seves vint-i-dues 
exposicions des de la seva inauguració 
a fi nals de l’any 2007. Aquestes exhibici-
ons han acollit artistes tant diversos com 
Marià Fortuny (pare i fi ll), Ismael Smith, 
Lluís Rigalt, Francisco de Goya o Pau Roig.
Palau d’Antiguitats (Gràcia, 1)

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 vist d’aquest 
agermanament a través dels infants que 
venen cada estiu a Gràcia. L’exposició es 
pot visitar de dilluns a divendres de 9 a 13 
i de 16 a 23 h, i els caps de setmana de 10 
a 23 h. 
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 14 de setembre
Aquesta visita segueix diferents itinera-
ris de diferents temàtiques que profun-
ditzen en el coneixement del Park Güell i 
la seva relació amb la ciutat. Les temàti-
ques van des de la història de cada edifi ci 
del parc al creixement de la ciutat vist des 
del parc.
Museu d’Història de Barcelona - Park 
Güell Casa del Guarda

Fins al 29 de setembre
En aquesta visita guiada programada 
dins el projecte “Estiu als museus” podràs 
disfrutar d’una experiència sensorial on 
descobriràs l’essència de la Casa Vicens. 
És un recorregut visual i olfactiu que et 
permetrà amb tots els sentits la primera 
casa de Gaudí. Els dijous en castellà, els 
dissabtes en anglès i els diumenges en ca-
talà a les 19 h.
Casa Vicens (Carolines, 18-24)

Exposició permanent
Exposició Casa Vicens, la primera casa de 
Gaudí: manifesto 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-
geni i la seva anticipació al modernisme.
Casa Vicens (Carolines, 18-24)

Actes
Divendres 5 de juliol 
Taller: Aquarel•la i mandales
Parc de la Creueta del Coll (Pg Mare de 
Déu del Coll, 77), a les 19 h

Concert: GOSTO BCN
Parc de la Creueta del Coll (Pg Mare de 
Déu del Coll, 77), a les 21 h

Concert: Muchacho & Los sobrinos.
Park Güell, a les 22 h

Dissabte 6 de juliol
Taller infantil: Taller de ventalls
Mercat de la Llibertat (pl. Llibertat, 27), a 
les 11.30 h

Xerrada: Antropologia dels bolets
Biblioteca Jaume Fuster, a les 12 h

Espectacle: Jam 1x1 (HipHop, House, 
Breaking, Popping, AllStyles Kids fi ns 16 
anys)
Espai Jove Fontana (Gran de Gràcia 190-
192), a les 16 h

Teatre: El misteri de Houdini. 
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 17 h

Teatre: Microescape Kids Escuela de 
Magia
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 17 h

Taller d’intercanvi de roba. Es pot portar 
entre 5 i 10 prendes.
El Cambio Lógico (Sant Cristòfol, 15), a 
les 18 h

Dimarts 9 de juliol
Taller: Posa’t a les meves sabates: Teatre 
per a famílies
Centre per a Famílies amb Adolescents 
(C Sant Antoni Maria Claret, 64-78), a les 
17.30 h

Acte de Presentació de la “40a edició de la 
travessa Matagalls - Montserrat”
Biblioteca Vila de Gràcia, a les 19 h

Dimecres 10 de juliol
Itinerari: Gaudí i Jujol. Del Park Güell a la 
Finca Sansalvador
Park Güell

Divendres 12 de juliol
Taller: Atrapa somnis i animals reciclats
Parc de la Creueta del Coll (Pg Mare de 
Déu del Coll, 77), a les 19 h

Concert: Johnny Chipen. A tempo de 
rumba.
Park Güell, a les 22 h

Concert: Rags & Blue
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

Fins al 18 de juliol
Espai d’adolescents ‘Refresca la repesca’
CC El Coll – La Bruguera

Fins al 31 de juliol
Patis escolars oberts: projecte que es pro-
posa donar alternatives a l’hora de jugar 
i proporcionar un entorn conegut i segur. 
Horaris diferents.
Escola Baldiri  Reixac  (Olot, 1-13, Recinte 
Parc Güell)
Escola La Sedeta (Indústria, 67)
Escola Josep Maria de Sagarra (Pg. Vall 
d’Hebron, 64)

Escola Montseny (C. Torrent del Remei, 
2-10)
Escola Reina Violant (C. Trilla, 18 
(Entrada C. Badia))

Fins l’11 d’agost
Taller familiar: Pintem fl ors de ceràmica
Casa Vicens (Carolines, 18-24), a les 10 h

Fins al 30 d’agost
Espectacle: ¿Estamos preparados? A càr-
rec de Magno
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 22 h

Espectacle: Impro Show Lover’s Night
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 22 h

Fins al 31 d’agost
Espectacle familiar: Magia kids
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 18 h

Espectacle: ¡Ay coño!
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 18 h

Espectacle: No eres gorda, eres ancha de 
caderas.
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 
23.30 h

Fins l’1 de setembre
Espectacle: Impro – Show
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 22 h 

Espectacle: Agencia matrimonial: 7 
d’amor
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 19 h

Fins al 19 de setembre
Taller infantil i juvenil: El teatre des de 
dins
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 9 h

Fins al 30 de setembre
Juguem a les places 2019: Activitat or-
ganitzada pel Consell Municipal del 
Districte de Gràcia que es proposa pro-
moure l’activitat a les places. 17.30 h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Teresa Vergés presenta el poemari ‘Entre 
supervivients’ a la Jaume Fuster 
Teresa Vergés i Adrià presenta “Entre supervivents”, la seva quarta obra, 
a l’espai 1 de la biblioteca Jaume Fuster. En aquest poemari, Vergés relata 
experiències dures i colpidores que parteixen d’experiències reals. L’autora 
explora temes com les relacions afectives, la sexualitat, la violència, el gènere 
o el cos. Les hores que Vergés va compartir amb dones i les experiències 
tan desagradables que li van relatar han desembocat en aquest poema. 

Dijous 11 de juliol a la biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps) a les 19 h

Recomanem

Les curiositats del Centre

Beisbol i bàsquet

Agustí Serra

Sabies que l’equip de beisbol d’El Centre va quedar campió de 
Catalunya i d’Espanya? L’abril de 1951, però, es va comunicar la 
seva dissolució com a secció al no poder fer front al pressupost de 
500 pessetes mensuals (3€ actuals). Tanmateix, l’equip de bàsquet, 
fundat el 1948, es consolidava; la crònica narrava el partit de comiat 
que es va dedicar al president  de la secció, Jesús A. López, per 
“immediata incorporació a fi les per complir amb els seus deures amb 
la pàtria.” “Va fer el servei d’honor l’agraciada i simpàtica senyoreta 
Josefi na Mercader obsequiada amb un esplèndid ram de fl ors.” 
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Osqui Guzman 
improvisa a 
la Sala Porta 4 
amb ‘Mono’

Mono és l’unipersonal 
d’improvisació de l’actor 
Osqui Guzman, un 
desafi ament personal de 
comèdia improvisada. 
L’actor escolta la ràdio 
en viu, mou el dial i 
apareixen tota classe de 
programes i amb tot el 
que es troba (música, 
programes diferents o 
tertúlies) construeix 
històries absurdes davant 
del públic. La peça 
s’estrenarà a Porta 4  el 
proper dissabte 13 de juliol 
a les 21 h. Guzman va ser 
multipremiat per El Bululú. 
Antología endiablada, que 
porta set anys en cartell a 
Buenos Aires.

Obertes les 
inscripcions per 
a la quarta edició 
del Desconnecta
Lluïsos ha obert les 
inscripcions de la 4a edició 
de DescoNNecta, el concurs 
de bandes joves (menors 
de 25 anys) organitzat 
per l’entitat gracienca i 
L’Ampli. El format es manté 
i constarà de dues fases: les 
semifi nals i la fi nal. Entre 
tots els inscrits fi ns al 12 
de setembre, es realitzarà 
una preselecció de grups, 
que s’anunciaran a fi nals 
d’aquell mes al Bar Perdem 
el Nord. El 2018 The Crab 
Apples van ser el grup 
escollit per tocar a la fi nal.

Silvia Manzanera

E ls cinemes Girona han 
buscat sempre el seu pro-
pi camí: programació inde-
pendent, cinema d’autor i 
una cura especial per la 

diversitat, programant pel·lícules 
europees i cicles estables de cine-
ma asiàtic i llatinoamericà totes 
les setmanes. El 2013 van decidir 
digitalitzar les sales, la primera 
“ocurrència” del seu nou gerent, 
Toni Espinosa, i oferir abona-
ments anuals al juliol per 59 eu-
ros (valen 190). L’objectiu: seguir 
captant nou públic. El 2020 faran 
deu anys i ja s’han posat a pensar 
en la celebració.

Com valores la situació actual del 
sector i en particular dels Girona?
Tenim una línia editorial molt defi -
nida, i crec que no ens afecta la si-
tuació global del sector, que ara és 
estable i s’han recuperat pantalles 
des de 2013. Hi ha una aposta pel 
cinema des del punt de vista em-
presarial, i també s’ha demostrat 
l’interès de les plataformes de tv. 

No són una amenaça, doncs?
Estic segur del que tenim entre 
mans i els apocalipsis no me’ls 
crec gaire. És evident que hi ha 
hagut molts moments de canvis, 
però els has de viure amb diver-
sió i emoció. Són reptes a superar.

Quin diries que és el tret diferen-
cial del Girona?
La personalitat del Girona no és 

El gerent dels Girona, Toni Espinosa, al vestíbul dels cinemes. Foto: S.M.

Toni Espinosa: “Els 
cinemes Girona 
defensen el talent 
local i la diversitat”
La sala ha posat en marxa aquest mes la campanya 
d’abonaments anuals i ja prepara el desè aniversari el 2020

perquè hagi nascut d’un projecte 
absolutament defi nit, sinó que ha 
estat resultat de prova-error. És 
el fruit de la feina i la capacitat 
d’experimentar de l’equip i alho-
ra la capacitat de la gent de pro-
posar i col·laborar-hi. Rebem pro-
postes diàries de gent que vol fer 
coses. I nosaltres estem oberts i 
som receptors i emissors d’aques-
ta inquietud cultural que té la 
ciutat. 

Per exemple?
Fa cinc anys que fem el cinefò-
rum amb l’Associació de veïns del 
Passeig de Sant Joan perquè ells 
ens ho van proposar. Són uns ci-
nèfi ls brutals, tant com ho pot ser 
el director de la Filmoteca. I quan 
es troben de tu a tu amb membres 
del sector l’experiència és molt 
enriquidora per a tots plegats.

 Quins han estat els principals can-
vis que ha aplicat el cinema en els 
darrers anys?
Han estat canvis graduals, alguns 
imperceptibles però potents. Vam 
començar amb un espai una mica 
maltractat i en menys de deu anys 
hem aconseguit posicionar-nos, 
millorar la qualitat de la cartellera 
i la relació amb els distribuïdors; 
tothom es creu el projecte. 

Quins són els principals eixos de 
la sala?
Defensa del talent local, no podem 
condemnar-lo a mort; defensa de 
la diversitat (programem cinema 
europeu, llatinoamericà o asiàtic), 
i manteniment de la qualitat. 

A més de la tipologia de cartellera, 
també us defi neixen festivals i al-
tres activitats paral·leles. 

En un curs superem la vintena de 
festivals. Acabem d’acollir el fes-
tival de futbol i de la gent gran. 
També programem molts docu-
mentals perquè aporta un públic 
diferent que, més que cinèfi l, està 
molt interessat en la seva temàtica. 

Quins són els principals objectius 
ara mateix a sobre de la taula? 
Hem de continuar treballant per 
guanyar més públic, per recupe-
rar el que havíem perdut. El pú-
blic infantil, per exemple, no tenen 
la capacitat d’escollir ni comparar 
perquè no tenen oferta de cinema 
infantil en català. La col·laboració 
entre distribuïdors i exhibidors és 
fonamental pel futur del cinema. 
El públic majoritari és gran i fe-
mení, així que hem de recuperar 
la gent jove.

L’abonament anual del juliol es fa 
amb aquest objectiu?
Ens ha fet guanyar públic més 
jove, perquè també és qui viu més 
en precari i tenir l’opció d’una ta-
rifa plana que t’ofereix més de 100 
pel·lícules és tot un descobriment

Està ubicat en aquesta zona és un 
avantatge?
Crec que estem al centre de la ciu-
tat. A més estic molt feliç de tenir a 
prop els Texas o els Verdi, junts mi-
llorem l’oferta i l’intercanvi cultu-
ral. És molt bona notícia que aca-
bin d’obrir una llibreria al costat, 
junts som motor i dinamització de 
la vida comercial i cultural del bar-
ri, sense això l’estaríem condem-
nant a l’aïllament.•

La banda N’Gai 
N’Gai estrena 
ara nou canal 
al Youtube 
Després d’estrenar nou 
disc, N’Roll, i presentar-
lo a Disco 100 al maig, 
un dels grups pioners 
del rock català els anys 
80, N’Gai N’Gai, segueix 
promocionant el seu 
treball ara amb l’estrena 
d’un canal a Youtube, on 
cada setmana presentaran 
nous assajos, actuacions i 
declaracions inèdites.

les dades

La fórmula per 
guanyar més públic

S. M.

Els Cinemes Girona es van in-
augurar el 10 de març del 
2010. Els inicis no van ser 

gens fàcils (“partíem de sota 
zero”, confessa Toni Espinosa), 
però la línia editorial que van 
marcar des del primer minut 

també els va ajudar a fer-se un 
lloc en el panorama audiovisual i 
cultural del districte i de la ciutat. 
Com la resta, no es poden perme-
tre veure les sales buides així que 
no es cansen mai de buscar nou 
públic i fer promocions. Fins al 31 
de juliol tenen en marxa la seva 
ja tradicional campanya d’abona-
ments anuals, que permet accedir Cua a la porta del cine. Foto: cedida

a totes les projeccions de cinema 
comercial i, a més, ofereix la pos-
sibilitat de tenir descomptes en 
altres sessions especials. Gràcies 
a aquests abonaments, han re-
jovenir el públic i també mante-
nir un increment d’assistència 
de més d’un 10% anual. També 
fan preus especials per a majors 
de 65 anys, i, des d’aquest any, les 
persones majors de 75 amb pro-
blemes de mobilitat gaudeixen 
tots els dies de descomptes 2x1 
perquè puguin anar al cine sense 
que les persones que les acompa-
nyen paguin l’entrada.•
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Amb l’objectiu d’impulsar 
i donar visibilitat a pro-
postes artístiques emer-
gents, així com dinamit-
zar les relacions entre 

artistes, professionals del sector 
i públic en una ambient de proxi-
mitat com el Claustre de l’Oratori 
de Sant Felip Neri, torna una nova 
edició del NunOff. Així, del 8 al 13 
de juliol es podran veure un total 
de 17 espectacles de diverses dis-
ciplines artístiques relacionades 
amb l’escena. Com a novetat, en-
guany el festival ha inclòs la mà-
gia dins la seva programació, en un 
espectacle d’humor que es podrà 
veure a la darrera jornada. 

Seran, doncs, sis nits a l’aire 
lliure on es podran veure diferents 
espectacles de nova creació, i com 
en anteriors edicions, durant totes 
les nits hi ha una única entrada de 
públic entre les 20 h i les 21 h. 

Dilluns 8 obrirà el festival que 
organitza NunArt des de fa deu 
edicions la peça El somriure de 
mils d’abraçades!, dirigida per Ona 
Mestres. També es podran veure 
Ritme al carrer, de La Banda Street 
Groove, i Vitamina D, a càrrec del 
músic Eduard Gener. 

Dimarts també hi haurà espai 
per a la música amb l’actuació de 
Magalí Sare qui, acompanyada 
de Sebastià Gris i Laura Urteaga, 
presentarà un conjunt de can-
çons pròpies del seu primer disc 
Cançons d’amor i dimonis, i d’al-
tres cançons de diferents parts 
del món. La tercera nit inclourà 

El NunOff arrenca 
dilluns i ofereix 
enguany un cartell 
amb 17 espectacles 
Ona Mestre (nunArt) obre l’onzena edició del festival 
amb l’espectacle ‘El somriure de mils d’abraçades!’

El cartell de dimarts 9: Los Detectives Salbajos, Bru Ferri i Magalí Sare. Foto: Cedida

El día de la marmota, Hombre Bala 
unplugged i l’actuació de Pësh; la 
banda liderada pel músic Santi 
Carcasona presentarà el seu nou 
àlbum Too Many Universes But 
Mine. La quarta nit, la del dijous, té 
en cartell, entre d’altres, el solo de 
dansa de Nacho Cárcaba (Tiempo). 
L’espectacle La frontera, d’Asier 
Heredia Vaz, haurà donat el tret de 
sortida a la nit, que tancarà a les 
21.50 h Lico y Pery, el duet de Marc 
Vilajuana i Elena Tarrats, els quals 
“estableixen un diàleg sonor entre 
una cultura i misticisme antics i 
la quotidianitat contemporània, 
sempre amb una vessant minima-

lista”, com defi neixen al programa 
els responsables del festival.

Divendres 12, la ballarina, cre-
adora i docent Laura Vilar pre-
senta el seu espectacle Voyager. I 
després, The Amateurs, Partícules 
paralel·les, tres històries teixides 
amb un mateix fil temàtic: l’ex-
ploració de les relacions humanes 
al segle 21. 

Dissabte 13 de juliol tanquen el 
duet de ballarins Marc Fernández 
i Matias Kuüger, la màgia amb hu-
mor d’Arnau Cazes (disciplina que 
s’estrena aquest any al festival), i 
la peça La Isla Flotante, a càrrec de 
Teatre de Açúcar.•

Joan Millaret Valls

E   l fi nès Dome Karukoski s’estrena de ple en el ci-
nema nord-americà amb un biopic de l’escriptor 
britànic J.R.R. Tolkien. Però més que un fi lm bio-

gràfi c a l’ús, Tolkien és un fi lm sobre la gènesi de la fu-
tura obra escrita de Tolkien que refl ecteix com la vida 
i l’experiència del jove Tolkien (Nicholas Hault) acaba 
conformant l’imaginari de la seva rica obra literària. 

Tolkien és una nova a aportació fílmica que susten-
ta la tesis de que els mons fantàstics, aparentment 
situats lluny de la quotidianitat, fruit de fer volar la 
imaginació, en realitat són hereus de la pròpia reali-
tat. La fantasia literària és un refl ex del nostre món. 
Així, el dia a dia de Tolkien va conformant i teixint la 
fantasia de les seves novel·les, tant de El hobbit com la 
trilogia de El senyor dels anells.

Tolkien és un nen orfe que serà acollit per una fa-
mília rica que li permetrà accedir als estudis univer-
sitaris. Precisament la seva etapa d’estudiant resulta 
troncal ja que troba una colla d’amics amb qui formen 
una fraternitat, la Barrovian Society, en honor del saló 

de té del mateix nom on 
es reunien. Funden una 
comunitat però es veu-
rà truncada per l’esclat 
de la Gran Guerra, una 
tragèdia col·lectiva que 
trasbalsarà la vida de 
Tolkien, ja que hi perdrà 
alguns dels seus amics 
més íntims de facul-
tat, com Geoffrey Bache 
Smith (Anthony Boyle). 

La seva participació a la I G. M. al front europeu, a les 
trinxeres a la batalla del Somme, afavoreix una per-
cepció del front de guerra mediatitzada pel seu estat 
febril -la febre de les trinxeres- i on tot resulta sinistre 
i dantesc: des de les muntanyes de cadàvers, els ba-
salts tenyits de sang, la terra cremada o el gas tòxic. 

En el repartiment trobem destacats actors brità-
nics com Derek Jacobi en el paper de professor de fi -
lologia Joseph Wright, responsable d’alguna manera 
del tomb de l’estudiant Tolkien envers la literatura i 
la lingüística. O Colm Meaney en el paper de Francis 
Morgan, capellà tutor del petit Tolkien quan aquest 
queda orfe després de la mort de la seva mare malalta.

       Valorem que aquest fi lm destaqui més pel seu aspec-
te metaliterari, incidint en els aspectes que contribu-
eixen a la futura creació artística de Tolkien, els in-
gredients i condiments del seu rebost literari, que no 
pas el simple relat biogràfi c. A Tolkien sobresurten les 
imatges bèl·liques per la seva paleta cromàtica i les se-
ves textures fantasmagòriques. Però cal lamentar l’ex-
cessiva correcció i l’academicisme del seu tractament, 
així com la fredor del conjunt, ja que acaba encoma-
nant un cert ensopiment general.•

‘Tolkien’, rebost literari’

crítica de 
cinema

Cal lamentar 
l’excessiva 
correcció i 
la fredor del 
conjunt del fi lm

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Spider-man: Lejos de casa. Sala 

01. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 16.10, 
19.05, 22. Dj 16.10

• Spider-man: Lejos de casa. Sala 
07. Dj 19.10, 22

• The Cure. Dj 20:30
• Pokémon: Detective Pikachu. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj 16
• Els dies que vindran. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj 18.10, 20.20, 22.30
• Los Japón. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

dj 16, 18.05, 20.20, 22.15
• La biblioteca de los libros recha-

zados. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj 
15.50, 18, 20.10

• Los muertos no mueren. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj 22.20

• Men in Black: International. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, dj 16.05, 19.05
• Godzilla: Rey de Los Monstruos. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj 22
• Toy Story 4. Sala 06 Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj 15.50, 18.05, 20.20, 
22.30

• Toy Story 4. Sala 07 Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc 17, 19.15, dj 17

• Rocketman. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc 22.10

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

• Yesterday. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj 16.15, 19.10, 22.05

Cinemes Girona. Girona, 177
• Lino. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj 16
• 522. Un gato, un chino y mi pa-

dre. Dv, dc, dj Dv, dc, dj 16, 18, 
20. Ds, dg, dl, dm 16, 18, 20

• La (des)educación de Cameron 
Post. Dv, dc, dj 16, 18, 20. Ds Dv, 
dc, dj 16, 18, 20. Dg, dl, dm 16, 
18, 20

• Me llamo Violeta. Dv 22.30. Ds 
22. Dg, dl, dm, dc 20.30. Dj 18

• El vendedor de Tabaco. Dc 22
• Largo viaje hacia la noche. Ds, 

dg, dl, dm, dc 18
• La maleïda. Dv, dc 20
• Midiendo el mundo. Dv 20
• The cure. Dj 20.30
• Dolorosa gioia. Dj 20
• Villa Dwellers. Ds 20

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: La dona de la munta-

nya. Dv, ds, dg i dc, 16.00, 18.00 i 
20.00. Dl, dm i dj, 16 i 18. La seva 
millor història.22.00.

• Sala 2: Cafarnaúm. 18 i 2015. 
Cold War. Dv, dl, dm, dc i dj, 16 i 
22.25. Ds i dg, 22.25.

• Sala 3: El Veredicte. La llei del 
menor. 16 i 20.30. Dl, 20.30. 
Capvespre. 18. The old man and 
the gun. 22.25.

• Sala 4: Mi tio. 18. Las vacaciones 
de messieur Hulot. 20.15. La cla-
se de piano. 16 i 22.20.

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 recha-
zados. 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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La torratxa

Cicatriu
Jesús Sánchez

 

La cicatriu és un memorial no desitjat 
d’un trauma que en el fons es vol obli-
dar. Les cicatrius no desapareixen. Son 

per sempre. Les pitjors son les cicatrius 
emocionals: no tan sols no desapareixen 
sinó que cobren vida quan menys t’ho es-
peres. La cicatriu en el fons, és una ferida 
latent per molt que es vulgui disfressar 
d’anells de la saviesa. Les cicatrius són, en 
ocasions, conseqüència de la no adapta-
ció al mitjà. Com la que va aparèixer di-
mecres passat a l’avinguda Vallcarca: una 
persona va aparèixer morta a sobre d’un 
banc. Anònima. Probablement un sen-
se sostre. Va deixar una enorme cicatriu. 
Invisible, sí, però hi era. Hores desprès, 
una multitud de turistes passaven pel da-
vant. Tornen del ParK Güell i la calor els 
fa caminar de tal forma que semblen per-
sonatges de The Walking Dead. A la Ribera 
d’Ebre a vista de dron s’observa una enor-
me ferida de bosc cremat i granges arra-
sades per les fl ames. De les cicatrius futu-
res, ningú se n’ocuparà. Una altra cicatriu 
per defi nir serà la repressió patida per 
milers de ciutadans l’1-O. Algun polític de 
mètodes de metge sàdic i verborrea su-
premacista defensa que no hi haurà cica-
triu sense abans desinfectar.

Per inadaptats aquell grup de rock 
radical basc: Cicatriz. La seva cançó 
Inadaptados deia així: “Somos punkis mu-
tantes inadaptados, automarginados se-
res en un mundo de retrasados”. Van mo-
rir tots els integrants com a conseqüència 
de la SIDA o de sobredosi. Hi ha cicatrius 
infernals inspirades en la fe catòlica i la 
unitat d’Espanya com l’enorme creu que 
emergeix del Valle de los Caídos com si 
fos un maquiavèl·lic monstre mecànic 
sortint de la piscina del Doctor Infi erno. 
Semblava que la Transició era un 
Mazinger que destruiria el mal. Estúpids, 
Mazinger no existeix.

N’hi ha de cicatrius molt doloroses i 
insuportables: les dels adults que van pa-
tir abusos sexuals a la seva infantesa o les 
dones que son violades. I ja no diguem de 
la gran cicatriu que és el Mar Mediterrani. 
El món és una gran cicatriu i tota la seva 
essència sembla romandre per sempre 
més en aquell punt de Vallcarca, símbol 
de la nostra insensibilitat. •

Èric LluentGràcia des de l’exili Èric

El Santi i la felicitat

El Santi es lleva cap a les deu del matí. Davant del mi-
rall, es renta les dents i la cara, es pentina i s’afaita. 
Es posa la camisa blanca, molt blanca i ben planxa-
da, i els pantalons i les sabates negres. El ritual el 
celebra gairebé a diari des de 1979, quan va comen-

çar de cambrer de caps de setmana al Roure de la riera de 
Sant Miquel, d’on mai no ha marxat. El Santi servirà les se-
ves darreres tapes i canyes el proper 30 de juliol en el que 
serà el comiat defi nitiu d’un cambrer que és història viva 
de Gràcia. 

En de temps relacions digitals, cal recordar que va ha-
ver-hi un passat en què els bars eren l’escenari principal 
de l’acte social per antonomàsia, la conversa. Confessions, 
amors i desamors, raons i improperis, mentides, somnis i 
promeses han conformat de sempre la banda sonora dels 
bars més concorreguts del món, també del Roure. Enmig 
d’aquesta barrejadissa de mots, gestos, fum i cervesa, el 
Santi va començar a fer les seves primeres passes en el món 
de la restauració en plena Transició. 

Mica en mica, es va anar guanyant la simpatia de la seva 
clientela, joves del barri, molts d’ells amb fi lls petits, que 
anirien passant per la sala del bar restaurant setmana rere 
setmana. “He tingut la sort de tenir una clientela de gene-
racions. Això de venir aquí a menjar o a fer el vermut ha 
anat passant de pares a fi lls, i a molts us he vist créixer”, co-
menta encara emocionat per la festa de comiat que el pas-
sat 16 de juny va congregar al local veïns, familiars, clients 
i companys de feina. Acabat d’arribar de Reykjavík, les pri-
meres hores d’aquesta darrera visita les passo al Roure, un 
diumenge assoleiat en què més dues-centes persones des-
fi len pel bar per abraçar el Santi, fer-se selfi es amb l’estre-
lla de la jornada, brindar a la seva salut i ballar els ritmes 
rumberos d’Arrels de Gràcia.

“Per al bon cambrer el ‘no’ no existeix. Sempre has de 
dir alguna cosa positiva. La gent t’estima perquè els resols 
molts problemes”, refl exiona el Santi sobre la seva profes-
sió. Però la vida del cambrer, més enllà del relat amable 
dels que la vivim des de l’altre cantó de la barra, és dura. 
Les jornades laborals són llargues. En el seu cas, de dotze 
del migdia fi ns l’hora de tancar abans de mitjanit, havent 
dinat a les cinc o sis de la tarda, “depenent de la faena”. Al 
Santi sovint se l’ha vist cansat, però mai desganat, mai des-
pistat, sempre amb una capacitat inhumana per retenir co-
mandes de racions de patates braves, croquetes, truita, ca-
lamars o el variat de la casa.  

“Quan venien els teus pares als anys 80 a fer el ver-
mut, el plat estrella era el variat de la casa. Ara ja no surt 
tant; avui les reines del menú són les braves”, comenta 
el cambrer, que se sap els plats de la carta tan bé com les 

alineacions del Barça de les darreres dècades. El Santi és 
un culer de la vella escola, dels que no entenen el Roure 
sense els televisors encesos i les banderes ben disposades 
per veure el partit del Barça. De fet, quan se li pregunta 
pels millors records, no dubte ni un segon: “les fi nals de 
la Champions, que tancàvem el bar per a clients de con-
fi ança, érem una gran família. A la de 1992, la del gol de 
Koeman, la gent plorava i tot!”. 

El Santi és d’una generació de cambrers que va enten-
dre que la seva feina no anava només de servir sinó de fer 
feliç a la gent. Ara diu que vol viatjar a la Terra del Foc, a 
Kenya i Zimbàbue i a Islàndia. Els graciencs de Reykjavík 
l’esperem amb els braços oberts, unes tapetes de salmó i 
una canya ben freda de Viking. Per molts anys de felicitat 
i gràcies, Santi, llegenda ja per sempre del Roure de la rie-
ra de Sant Miquel. •

Quan se li pregunta pels millors 
records, no dubte ni un segon: 
“les fi nals de la Champions, que 
tancàvem el bar per a clients 
de confi ança, érem una gran 
família. A la de 1992, la del gol de 
Koeman, la gent plorava i tot”!”

El Santi, llegenda del Roure de la riera de Sant Miquel . Foto: Èric Lluent


