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Un estudi compara el Park
Güell, Amsterdam i Venècia
per entendre la turismofòbia
“Cal un equilibri perquè tothom pugui gaudir del parc i reconnectar-lo amb la
ciutadania”, apunta Alexander Araya, de la Universitat Ca’ Foscari de Venècia

Albert Balanzà

U

n estudi de la universitat Ca’ Foscari de Venècia
finançat per la Comissió Europea està comparant des de fa 13 mesos les problemàtiques de
Barcelona -amb especial atenció sobre el Park
Güell- i les ciutats de Venècia i Amsterdam per
entendre el creixement de protestes per les possibles conseqüències negatives i les mesures que s’estan adoptant sobre el turisme de masses. El responsable del projecte Rights
Up, Alexander Araya, ha arrencat la investigació amb una
reunió amb l’empresa pública BSM interessant-se pel model de gestió i governança del recinte -en evolució des que el
2010 va iniciar-se el debat amb la creació de la Coordinadora
d’Entitats del Park Güell davant la primera idea de tancar la
zona monumental el 2009- i, tal com explica Araya a l’Independent (vegeu entrevista), ara es tracta de “buscar un equilibri perquè tothom pugui gaudir del parc i reconnectar-lo
amb la ciutadania”. L’estudi planteja que el tiquet d’entrada

Primers resultats del bus
llançadora: el 35% dels tíquets
venuts on line utilitzen el servei
a la zona monumental del Park Güell no redueix el nombre
de turistes a l’entorn del recinte. El projecte entrarà aviat
en la fase de publicació de conclusions.
D’altra banda, l’Ajuntament, a través de la comissió de
mobilitat de la Proposta Estratègica del Park Güell, ha comunicat aquesta setmana els primers resultats d’ús del bus
llançadora, que es va activar l’1 d’abril per atenuar els desbordaments en les línies regulars de bus 24 i V19 i que connecta gratuïtament els visitants que treuen l’entrada on line
des de la plaça Alfons X a la porta de la carretera del Carmel.
En els tres primers el bus llançadora ha estat utilitzat per un
màxim del 35,3% dels visitants amb entrada on line. Pàgina 3

Protesta per demanar l’accés lliure al parc. Foto: Fotomovimiento.org
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Breus

Alberto Lacasta
i Mercè Saltor
formaran el
grup del PSC

L’agrupació local del PSC
ha aprovat aquest dilluns
l’única candidatura que
es presentava als dos
seients de conseller que
li correspon en funció
del percentatge obtingut
en les últimes eleccions,
on els socialistes van
quedar en quart lloc al
districte. A la coneguda
voluntat de repetir del
ﬁns ara portaveu, Alberto
Lacasta, s’hi ha sumat
Mercè Saltor, membre
de l’executiva i militant
des del 2015. Saltor havia
estat presidenta del
Gràcia Gimnàstic Club i
també va estar vinculada
a l’AMPA de l’escola Reina
Elisenda.

Esquerra deixa
la seu central
de campanya de
Maragall a Grassot

Esquerra va fer servir
durant les eleccions
municipals el local que
fa cantonada del carrer
Còrsega amb Grassot
com a seu central en
la campanya d’Ernest
Maragall. El local estava
totalment logotipat del
partit, i un mes i mig
després de les eleccions
no queda ni rastre i el
local està ple de sacs de
ciment. Els republicans,
a nivell local, segueixen
tenint com a espai el Casal
Francesc Macià del carrer
Tres Senyores.

Política
Badia repeteix com
a regidor però sense
el portaveu Soro en
el grup municipal
L’exportaveu Jordi Farriol encapçala una llista
a les primàries amb la consellera Àngels Tomàs
i altres pesos pesants de l’agrupació

Albert Balanzà

Opinió convidada

T

al com estava previst i reiterada la voluntat de repetir per part seva en les
últimes setmanes, el regidor de Gràcia, Eloi Badia,
seguirà en el càrrec que va assumir un ja llunyà novembre de 2015,
quan es va aclarir un cert joc de cadires a BCN En Comú que va provocar que el Districte tingués ﬁns
a tres regidors diferents en només
sis mesos: Laura Pérez ho va ser
oficiosament un dia, Raimundo
Viejo va arrencar el mandat i Badia
va agafar deﬁnitivament les regnes
ﬁns al punt que ha decidit repetir.
Badia, que si completa aquest
mandat fregarà el rècord que a
Gràcia només va aconseguir el socialista Xavier Valls als anys 80-90
amb nou anys, s’estrenarà en el
nou cartipàs local la setmana del
22 de juliol, amb data de ple local
encara per deﬁnir. La presidència
del districte encara està pendent
de designar però habitualment es
reserva com a marge de negociació
en els contactes amb l’oposició que
ara s’acceleraran.
El regidor de Gràcia, no obstant això, no estarà acompanyat en
aquest mandat per qui ha estat una
de les seves mans dretes, el portaveu del grup municipal, Robert
Soro, que s’ha retirat a última hora
del procés de primàries malgrat que
havia manifestat la seva intenció de
continuar. Els moviments interns
d’aquests últims dies s’han traduït
amb una candidatura en equip liderada per Jordi Farriol, veterà de la
política local i portaveu d’ICV-EUiA
entre el 2002 i el 2007.
Farriol, que també va ser posteriorment president de l’executiva
local d’ICV i coordinador del grup
municipal a Barcelona, ha integrat
en el seu tíquet la ﬁns ara consellera Àngels Tomàs i suma dos pesos
pesants de Gràcia En Comú com
Yusef Quadura i Cristina Carrera.
L’assemblea va validar dimarts la
llista. La cinquena consellera serà
Judith Calàbria, que seguirà compatibilitzant el càrrec polític amb
el de consellera tècnica per designació directa del regidor. La setmana que ve, en tot cas, es votarà
la llista i els nous consellers es proclamaran el 22 de juliol.

•

Robert Soro, militant de Barcelona En Comú

Fer política
des del carrer

Q

ui m’ho anava a dir fa un mes que
aquell plenari de tràmit, per aprovar
l’acta, era el meu últim, de fet vaig improvisar unes paraules que no tenien voluntat de comiat. Doncs sí, va ser el meu últim plenari com a conseller de districte de
Gràcia, donat que fa pocs dies vaig decidir retirar-me del procés de primàries que tot just
ara comença a Barcelona en Comú.
En aquelles paraules vaig parlar dels veïns
i veïnes, entitats, col·lectius i associacions, la
política té sentit si pensa en la ciutat, els barris i la seva gent, organitzada o no. També
vaig agrair la immensa tasca de les persones
que treballen a l’Ajuntament, son els responsables de que la ciutat funcioni dia a dia, més
enllà dels cicles electorals. Però vaig voler fer
un reconeixement explícit a la feina de les
conselleres i consellers de districte.
A la ciutat hi ha aproximadament unes
190 persones que fan de conseller de districte, que a ﬁnals de més seran nomenats, miraran de ser útils als seus intentant aportar la
seva mirada política. Persones que la majoria de vegades han de compatibilitzar la seva
feina amb la tasca de conseller, restant hores
a la seva família i amics, una dedicació que
moltes vegades és invisible i poc reconeguda.
Joan Fuster va dir “La política o la fas o te la
fan”, vosaltres consellers i conselleres de districte feu política.
Miguel, Luis, Jordi B., Alberto, Roser, Ma
Antònia, Quim, Núria, Alba, Jordi D, Joan,
Silvia Manzano, Silvia Mayor, Esteve, Berta,
Eduard, Clara, Marta, Àngels i Judith, moltes
gràcies per la feina que feu. Han sigut 4 anys
molt intensos per mi, tinc una llarga i diversa experiència laboral i us puc assegurar que
no hi ha comparació. He aprés molt de com
funciona l’Ajuntament i la ciutat (i del que

Soro i Badia, en l’últim ple. Foto: A. B.

no funciona també), hi ha moltes coses que
tornaria a fer, i altres moltes que amb l’experiència faria d’una altra manera, però el que
és segur és que li posaria la mateixa il·lusió,
intensitat i dedicació. Tinc un amic que deﬁneix la ﬁgura del conseller de districte
com una barreja entre “ﬁcus i sac de boxa”,
possiblement és una bona deﬁnició, sobretot ﬁns que les competències dels districtes no siguin clares, o ﬁns que no s’acordi
un procés d’elecció directa dels consellers
de districte, dotant-los de més responsabilitats, segur que això arribarà algun dia, però
ara per ara els consellers i conselleres son la
cara política més propera a la ciutadania, a
qui els expliquen en qualsevol ocasió, canal,
i horari quin és el problema que els preocupa, i nosaltres, amb millor o pitjor fortuna,
mirem d’incidir en canviar les condicions de
vida de la gent, dels nostres veïns i veïnes.
Això és fer política.
Jo no marxo lluny, continuaré militant a
Barcelona en Comú, a l’assemblea i als eixos,
continuo vivint als “barris del nord” com li
dieu des del barri del sud, i em trobareu a les
xarxes i carrers.

•
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El projecte Rights Up, ﬁnançat per la Comissió Europea, es remunta a les
protestes de 2013 i inclou l’impacte mediàtic d’últims episodis crítics puntuals
Albert Balanzà

L

a Universitat Ca’ Foscari de
Venècia, ubicada en un dels
punts de concentració turística més intensa del món,
ha triat el Park Güell com
a escenari principal a comparar
amb la capital del Vènet i també
Amsterdam per trobar respostes a
la necessitat de repensar el turisme global i els seus efectes.
L’estudi Rights Up [www.unive.it/rightsup], finançat per la
Comissió Europea en el marc del
programa Horizon 2020 amb el
fons d’investigació Marie Curie,
s’ha reunit amb l’empresa pública BSM, de l’Ajuntament de
Barcelona, com a responsable de
la gestió del recinte, posant èmfasi en l’evolució del model, el debat des del 2010 sobre l’accés regulat de la zona monumental i els
resultats del manteniment dels 9
milions de visitants comptant els
visitants de pagament i els passavolants que entren a la resta de
l’espai o es passegen pels voltants.
“Els activistes locals creuen que el
tiquet no redueix la quantitat de
turistes a l’entorn”, apunta l’estudi com a premissa.
El responsable de l’estudi,
Alexander Araya, en conversa
amb L’Independent, defineix el
cas del Park Güell com a “important” per “la resistència de ciutadans i organitzacions que van lluitar per aquest espai públic” que
ara és “públic sota certes condicions” i es remunta per exempliﬁcar la durada del conﬂicte a les
protestes de 2012-2013 vinculades
a la Plataforma Defensem el Park
Güell, si bé el 2010 una primera
Coordinadora d’Entitats ja va criticar el primer projecte municipal
de l’any 2009 per regular l’accés al
recinte i ubicar-hi ﬁns a cinc quioscs-bar repartits a l’interior (vegeu L’Independent núm. 314).
Ara, segons Araya, es tracta de
“mirar aquesta complexitat des de
la idea del dret a la ciutat” i com
ho viuen altres territoris amb una
pressió similar sobre l’espai públic. “A Venècia, per exemple, una
nova regulació impedeix que els
nens i nenes no poden jugar en
una part de la ciutat, però els turistes no necessàriament saben
que aquests espais que es perden
es transformen en terrasses on ells
fan una cervesa”, argumenta.
L’estudi encara es troba en fase
d’anàlisi, incloent l’impacte en
els últims anys que hi ha aportat
premsa i xarxes socials per ampliﬁcar episodis de turismofòbia.

•

Araya: “Cal un equilibri perquè
tothom pugui gaudir del parc i
reconnectar-lo a la ciutadania”
“La idea és mirar la complexitat del problema des del punt de vista del dret a la
ciutat”, apunta el responsable del projecte de la Universitat Ca’ Foscari de Venècia

E

l sociòleg Alexander
Araya, investigador de la
Universitat Ca’ Foscari de
Venècia, és el responsable de l’estudi Rights Up, que avalua l’augment de protestes per les possibles conseqüències negatives del
turisme de masses a Barcelona
-amb especial atenció al Park
Güell-, Venècia i Amsterdam.
Quin interès té a nivell de turisme global el Park Güell?
El Park Güell és un cas emblemàtic perquè l’origen de la idea de
l’accés regulat respon a problemes de saturació i protecció del
patrimoni. Però també és un cas
important per la resistència de
ciutadans i organitzacions que
van lluitar per aquest espai públic que, si bé no s’ha privatitzat,
ara és públic sota determinades
condicions. M’interessa entendre com funciona la regulació
dels ﬂuxos, perquè és una idea
freqüent, la de limitar l’accés
amb una entrada. Venècia està

parlant d’una contribució d’ingrés
o Buthan també té una entrada
per turista i dia. Itàlia vol limitar
l’accés a Cinque Terre. Per això el
Park Güell és important, encara
que un recinte no sigui una ciutat.
Perquè a més a més no és un cas
tancat, i encara s’està provant la
manera de gestionar tant la zona
monumental com la resta del recinte. Hi ha qui el veu com un espai perdut per a Barcelona. Cal un
equilibri que permeti que tothom
pugui gaudir del parc i reconnectar-lo amb la ciutadania.
Quines similituds i diferències hi
veus en els tres casos?
El projecte parteix de les similituds perquè Barcelona, Venècia i
Amsterdam tenen un centre històric important i són destinacions
obligatòries en llistes de viatge,
tenen un fort turisme de creuer i
són ciutats que d’una o altra manera depenen del turisme. Ara bé,
hi ha molts matisos: l’oferta laboral a Barcelona és més diversa

Alexander Araya. Foto: Cedida

que la de Venècia o el treball sexual no és el mateix a Venècia que a
Amsterdam. Com que el projecte
se centra en grups de ciutadans,
mitjans de comunicació i protesta
pública, les estratègies per protestar també canvien: a Barcelona i a
Venècia és més habitual sortir al
carrer. La comparació pot ajudar
a trobar solucions.

Les protestes contra el turisme
generen encara incomprensió.
Sí, i poden semblar noves però
no ho són. El moviment de lluita
contra els creuers a Venècia és
anterior al 2012, el cas del Park
Güell es remunta al 2013. Potser
ara els mitjans hi dediquen més
atenció, i es fan ressò de casos
sensacionalistes com turistes
nus o pixant als monuments. La
premsa local, per exemple, informa a un altre nivell: seguint les
dinàmiques més profundament
que els mitjans globals. Volem
documentar aquesta diversitat, i
també analitzar com el periodisme ciutadà ho difon a les xarxes
socials. La premsa local informa
que a Venècia, per exemple, una
nova regulació impedeix que els
nens i nenes no poden jugar en
una part de la ciutat, però els turistes no saben que aquests espais que es perden es transformen en terrasses on ells fan una
cervesa. La idea és mirar la complexitat des del dret a la ciutat.

Només un 35% dels turistes
utilitzen el bus llançadora
Les obres per limitar l’accés dels taxis pel carrer Olot, al setembre
A. B.

E

ls tres primers mesos de funcionament del bus llançadora
del Park Güell, que pretenia
descongestionar autobusos públics
i facilitar la compra on line del paquet entrada+transport, ha donat
uns primers resultats discrets: un
35% dels turistes que pugen al re-

cinte amb entrada agafen l’autobús
gratuït. “És qüestió de veure el got
mig buit o mig ple”, va apuntar dimecres a la comissió de mobilitat
del Park Güell el director de mobilitat de l’Ajuntament, Adrià Gomila.
A l’abril el bus llançadora va ser utilitzat per un 35,3% dels visitants
amb entrada on line, al maig va ser
el 34% i al juny un 32,3%; en xifres
absolutes, 180.977 de 533.553, dels

quals 2.566 eren veïns.. En usos diaris, això representa unes 1.500 persones, cosa que situa l’ús en capacitat de l’autobús en un 18-20%. Des
de l’1 de juny, també per les crítiques veïnals, els combois han passat de quatre a tres i de set minuts
de freqüència a deu minuts.
La comissió també ha calendaritzat les obres de limitació d’accés dels taxis pel carrer Olot: al

El bus llançadora. Foto: A. V..

setembre es canviarà el sentit de
Marianao i Larrard i s’ubicaran els
taxis a Rambla Mercedes. Se senyalitzarà la prohibició de passar i les
pilones es posaran al gener.

•
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Gràcia rebrà
amb una festa a
la plaça de la Vila
nou nens sahrauís

Societat
Protegim L’Illa prepara
una ‘soirée’ Vallmitjana per
reivindicar la memòria artística
“Volem recuperar i fer visible un gran tresor”, apunta la plataforma veïnal en
defensa del que va ser punt de trobada d’artistes com Picasso, Nonell o Gargallo

L’estada estival que
organitza Gràcia amb
el Sàhara per a nens i
nenes sahrauís implicarà
enguany nou infants en
nou famílies del districte.
Per celebrar l’arribada
s’ha programat una
festa a la plaça de la Vila
el pròxim 15 de juliol a
les set de la tarda, en
la qual hi participaran
l’Esbart Vila de Gràcia i
els Malsons de la Vella, a
més de la recepció que els
faran les institucions al
Districte. “Tenim famílies
noves molt maques”, han
apuntat fonts de l’entitat.

L’Hospitalet acull
l’exposició amb
motiu de l’envelat
del Bicentenari
L’exposició sobre els
envelats que va inaugurar
la Festa Major del
Bicentenari als Jardinets
segueix el seu itinerari
per Catalunya i aterra
des d’aquest dijous i ﬁns
el 25 d’agost al Museu de
l’Hospitalet. L’exposició
vol reivindicar els
envelats, que van neixer
en les primeres dècades
del segle XIX, com a bé
patrimonial i impulsar-ne
la recuperació. L’envelat de
Gràcia segueix a Sant Pere
de Torelló.

Una imatge retrospectiva del taller Vallmitjana, inclosa en l’informe presentat per Protegim L’Illa a Patrimoni. Foto: Cedida

Albert Balanzà

E

l final del passat mandat municipal es va acabar amb la urgència del
Districte d’aprovar una
línia de futur de projectes d’habitatge públic com Kasa
de la Muntanya o placeta Manuel
Torrente, però aquesta voluntat
també va embarrancar en altres
espais com l’illa interior d’Astúries amb carrer de l’Àngel, on s’hi
volia encabir un bloc d’una manera un tant forçada, cosa que va
fer emergir la plataforma veïnal
Protegim L’illa. Els veïns organitzats, un cop aturada aquesta iniciativa política que va fracassar
amb quatre intents de redisseny,

Una ruta Vallmitjana des del
carrer Astúries ﬁns a Rambla de
Prat. Encara se saben poques coses
de la ‘soirée’ de Protegim L’illa,
però sí que hi haurà una passejada
almenys amb quatre aturades:
sortida des del número 4 d’Astúries,
el taller; segona parada als cines
Bosque -antic Teatre del Bosc-, on
a la façana hi ha ñes carotes de
Gargallo; tercera parada al número
9 de Prat, on va viure Vallmitjana;
i quarta, retorn a Astúries.

han centrat ara els esforços en
un spin-off de la reforma: l’obertura del carrer de l’Àngel cap a
Astúries, a l’alçada del número
4, obligava a enderrocar l’antic
taller d’orfebreria Vallmitjana,
punt de trobada a principi del segle passat d’artistes com Gargallo,
Nonell, Picasso o el mateix ﬁll Juli
Vallmitjana. “A partir d’un conﬂicte, el de l’interior d’illa, hem descobert coses que no eren visibles,
des del gran plataner que els experts de Patrimoni descriuen com
el segon arbre més important de
Gràcia, ﬁns al taller Vallmitjana,
un gran tresor; volem recuperar
això i fer visible aquesta memòria”, apunta un dels portaveus
de Protegim L’illa, Josep Maria
Artigal.
La nova mobilització ja té data:
el proper 8 de setembre, i la comissió veïnal ja treballa en un programa amb el suport d’artistes com
Pepa Arenós i Zahara García.
Protegim L’illa, a preguntes de
L’Independent, no es mulla sobre
l’objectiu ﬁnal de la reivindicació
del taller Vallmitjana. “L’objectiu
és preservar la memòria col·lectiva
i que l’Ajuntament faci el que hagi
de fer”, adverteix Artigal.
L’enderroc del número 4 d’Astúries ja va ser qüestionat inicialment per Jordi Bonet, de Vitralls
Bonet, un altre taller veí que després de 96 anys va haver de marxar ara fa dos anys a l’Hospitalet.
Bonet i els veïns han acabat fent
front comú i el Districte ha arribat
a plantejar en converses informals
la possible salvació de la part superior del taller fent un accés al carrer de l’Àngel a través d’una mena
de pont. Però tot plegat ja és matèria de debat polític per al nou mandat que comença, i on caldrà també majories polítiques.

•

L’antiga camisseria Pons serà un forn de pa
L’espai, tancat des de l’any 2015, forma part de la llista de comerços emblemàtics i s’hi està reformant l’interior
A. B.

A

Gràcia, durant anys i panys,
qui es volia fer un vestit
a mida anava a camiseria
Pons. Això va ser així quasi tota la
vida, des del 1907, quan la família
Estrany va obrir una sucursal al
carrer Gran 49 de la botiga que tenien al carrer Portaferrissa, ﬁns al
2015 quan l’establiment va tancar
per sempre. La botiga, que va anunciar-se per televisió gairebé en solitari en els primers anys de Betevé,
es va mantenir ﬁdel als orígens i no

va tocar pràcticament res ni el rètol
de l’entrada, ni l’aparador, ni el taulell de fusta ni la prestatgeria, ﬁns
al punt que aquests elements van
quedar documentats com a patrimoni intocable de la ciutat. Des del
2014 forma part de la llista selecta
de comerços emblemàtics.
Quatre anys llargs han passat
des d’aquell tancament i l’obligatorietat de mantenir els elements
modernistes n’ha diﬁcultat el lloguer o la compra, però ara fa un
mes ja se’n van retirar els rètols de
transacció, es va empaperar l’aparador per discreció i aquesta set-

Interior de la camiseria Pons, amb els operaris treballant. Foto: A.B.

mana ja s’hi veuen operaris reformant l’interior. Fonts municipals
han constatat que hi ha un comunicat d’obres per fer-hi un forn de
pa -un altre, en un carrer on ja n’hi
ha una dotzena-, i hi ha un informe
de patrimoni afegit.
El moviment d’operaris, segons ha pogut comprovar L’Independent aquesta setmana, no ha
enretirat cap element històric, encara que alguns sacs de material
s’encabeixen en els forats de les
prestatgeries. També s’estan fent
instal·lacions al terra i les parets
laterals.

•
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Veïns de Travessera de Dalt
pugnen des de fa cinc anys per
retirar una antena de telefonia

5

Breus

Protesta veïnal
per una retirada
d’amiant a
Josep Torres

La companyia obvia una petició de trencament de contracte del 2014 i
amplia la potència mentre ofereix negociar per marxar el 2020 o el 2021

A. B.

L

es comunitats de veïns de
de Travessera de Dalt 63 i
entorns, on hi ha instal·lada
des de 1999 una antena de
telefonia de la companyia
Orange, han iniciat una recollida
de signatures de protesta i han
anat al Síndic de Greuges, com a
pas previ a la via judicial, per denunciar les diﬁcultats que s’estan
trobant per retirar la instal·lació
activada des de fa 20 anys en la línia dels pactes subscrits i les clàusules que contenien.
Els fets arrenquen el març de
1999 quan la companyia i la comunitat de veïns del número 63
van signar un acord per deu anys
pel qual la primera abonava un
lloguer en un compte dels segons
per utilitzar el terrat i ubicar-hi
l’antena de telefonia. L’any 2009,
segons documents aportats per

L’antena de telefonia polèmica, al 63 de Travessera de Dalt. Foto: Cedida

la comunitat als quals ha tingut
accés aquest setmanari, la renovació del contracte va anar acompanyada d’una esmena que reduïa
la renovació a un període de dos
anys, ﬁns al 2011, i que el proper
període de lloguer seria de cinc
anys més “amb l’excepció que al-

gunes de les parts notiﬁqui la intenció de no renovar-lo almenys
amb sis mesos d’antelació a la ﬁnalització de cada període mitjançant carta certiﬁcada amb justiﬁcant de recepció”.
Els veïns, aferrats a aquesta
clàusula, expliquen que l’octubre

de 2014 es va comunicar a Orange
que no volien renovar i l’empresa
va emetre un justiﬁcant de recepció
el 8 de juliol de 2015, ﬁns i tot amb
número d’incidència.
A partir d’aquí, les dues parts
argumenten calendaris diferents
per rebutjar o mantenir la installació, en funció dels seus interessos: els veïns apel·len a la comunicació de 2014 per trencar la relació
aquest 2019 i la companyia fa els
seus càlculs ﬁns al 2021 obviant
el justiﬁcant de 2015 i activant el
contracte de cinc anys entre 2016 i
2021. “Fa tres setmanes deien 2021
i l’última noticia va ser dijous passat dient si els hi deixaven estar
fins al setembre del 2020, però
mentrestant han apujat la freqüència amb tres nous plafons”,
apunten els veïns, que ja han activat altres mesures com tancar el
compte on reben el lloguer de la
companyia i es plantegen canviar
la clau d’accés al terrat.

•

Veïns a títol individual
i la plataforma Afectats
Abaceria han protestat
aquesta setmana per
la retirada d’una gran
coberta d’amiant a
l’interior del número 19
del carrer Josep Torres
a càrrec de l’empresa
Ferrolezama, que estava
avisada per als dies 5 i
6 i s’ha prorrogat per
sorpresa a aquest dimarts
9 esmenant amb bolígraf
els cartells penjats al
carrer. Amb els permisos
en regla de la Generalitat,
l’empresa advertia en el
missatge “la prohibició
d’obrir ﬁnestres, sortir als
balcons i penjar roba en els
patis limítrofs”.
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Els impulsors del
bar Perdem el Nord
obriran un nou espai

el
repor

Tarda amb pregoneres

El projecte amb seu a Lluïsos es
queda un antic local d’Arapdis

Les quatre medallistes de l’acidH-Lluïsos de bàsquet
reivindiquen la diﬁcultat dels Special Olympics i la
contribució del bàsquet a la igualtat home-dona

Exseu d’Arapdis i futur restaurant al carrer Martí. Foto: S. Goncevatt

A. B.

J

a fa tres anys i mig que el bar de Lluïsos, aproﬁtant la remodelació integral que va afrontar
la seu de l’entitat de la plaça del Nord, és el bar
Perdem el Nord. Els seus impulsors, vinculats antigament a l’esplai GMM i a espais gastronòmics de renom a Gràcia com La Pubilla, en marxa a la plaça de
la Llibertat, van transformar el clàssic bar d’entitat
en un punt d’entrada dels nous graciencs a la xarxa
local a través del millor aliat: el menjar. I la jugada
va sortir bé, a la vista que no hi ha manera de trobar
taula si no és amb una reserva amb certa antelació. A
més, al Perdem el Nord hi ha sempre una taula reservada: la de Jordi Cuixart, per quan torni.
L’Àngel Moya i en Joan Duran, però, volen aproﬁtar la clientela que han fet en aquest temps a la plaça
del Nord i tenen nous projectes; per això han vist clara l’oportunitat que se’ls ha presentat molt a prop del
Perdem, només a uns cent metres, a la cantonada del
carrer Martí amb Vilafranca. En aquell mateix lloc
hi havia ﬁns fa dos anys un punt de trobada, més bar
que restaurant, de l’associació Arapdis. Aquest nou espai està actualment fent-se un rentat de cara i obrirà
aquest setembre que ve sent més restaurant que bar.
Moya i Duran, en tot cas, tenen clar que el nou establiment no serà un annex ni una ampliació del
Perdem el Nord. No serà exactament el mateix concepte. “Volem que la gent se sorprengui”, apunta. Ara
la idea és aproﬁtar l’espai i transformar el concepte,
però amb diferents nivells de servei. “Tindrem taula
baixa, taula alta, barra; volem que sigui un lloc viu”,
explica Moya a L’Independent.
El nou projecte, sobre el qual els dos socis encara
barrinen noms provisionals, seguirà per començar els
mateixos horaris de vespre que el Perdem, però a curt
termini ja vol ampliar l’oferta als migdies.

•

Les quatre pregoneres d’enguany amb l’equipació oﬁcial de l’equip dels Lluïsos de Gràcia - acidH. Foto: Cedida

Albert Balanzà

L

a Cristina, la Noèlia, la Xènia
i la Paola han sortit aquest dimarts a la tarda per primer
cop a la balconada de la plaça de la
Vila, des d’on el pròxim 14 d’agost
pronunciaran el pregó de la Festa
Major. Les medallistes de l’acidHLluïsos als Special Olympics, que
s’han integrat a Abu Dhabi, Àvila
i Madrid en la delegació espanyola, confessen un punt de nervis,
com quan comença un partit de
bàsquet i han de juntar les mans
i cridar ben fort. “A vegades cridem AcidH o Lluïsos en lloc d’Espanya!”, diu la Paola fent broma.
Les quatre, que es reparteixen
medalles d’or i plata en una dinàmica competitiva que els ha portat
a jugar contra Austràlia, Sèrbia o
el Japó i viatjar als Emirats Àrabs
o a la Xina, posen cara de responsabilitat quan se’ls demana una
frase que segur que diran en el
pregó. “Que estic molt emocionada perquè m’hagin triat”, diu la
Noèlia. “Felicitaré l’equip feme-

El pregó convidarà
a passar-s’ho bé i
recolzarà les dones
i l’esport femení
ní de bàsquet i li diré a la gent que
disfruti la festa”, afegeix la Paola.
“Que estic contenta d’estar aquí i
que sóc feliç per ser dona”, remarca la Xènia. “Que estic encantada
que m’hagin rebut a l’Ajuntament
de Gràcia”, completa la Cristina.
A Abu Dhabi, l’última gran competició on han estat, van arribar a la
prórroga contra Austràlia i es van
endur la plata només perdent de
quatre punts. “Als Special ningú va
amb reserves”, diu la Paola per remarcar la competició. “Als preliminars encara però després competim per nivell”, explica la Cristina.
La Cristina i la Paola no només
veuen l’esport en aquest estat dels
Emirats Àrabs, molt complex socialment i políticament, i s’avancen

explicant sense embuts la realitat d’Abu Dhabi. “Sabia que era un
país on la gent no es pot abraçar
ni petonejar pel carrer però ens
van tractar bé”, apunta la Cristina.
La Xènia, per la seva banda, recorda l’or aconseguit a Madrid,
on van guanyar precisament a
l’equip de Madrid. La Noèlia, campiona a Àvila, creu que aquest reconeixement del bàsquet femení
també ajuda a la igualtat homedona. “Hem de tenir els mateixos
drets”, subratlla.
Però un pregó de Festa Major
no seria res sense alguna referència a Gràcia, i aquí la Xènia
ho té clar: “he vingut als pregons
però els he viscut des de baix”. “A
mi m’agraden els carrers guarnits”, afegeix la Cristina. La Paola
i la Noèlia es confessen fans de
Sant Medir. Les quatre pregoneres tenen el pregó en ment
però també les pròximes ciutats
on voldrien competir amb els
Special: República Dominicana
(Paola), Londres (Noèlia), Los
Ángeles (Xènia) i Amsterdam
(Cristina).

•
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el Mercat
de
l’Abaceria
compleix
un any del
seu trasllat
ce
n
Dissabtte, 20 de juliol
A l’’entrada de Sant Antoni Maria Claret:
De 10.00 a 11.00

Músics de l’Àliiga
A partir de les 11

Talller de Castells
(amb els Castellers de la Vila de Gràcia)

Migdia

Botifarrada popular
I a la sala polivalent del mercat:
([SRVLFLyIIRWRJUj´F
FD

“Estructures i àniimes”
(Fotògraf: Jaume Cosiallls)

D’111.00
00 a 14.0
00

Excalextric
E
xcalextric
(a partir de 4 anys)
y

$SUR´WDSHUY
YLVLWDUOHVE
ERWLJXHV
H[WHULRUVG
GHOPHUFDW

Amb el suport de:
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El Prat de
Dólera serà el
rival al trofeu
Vila de Gràcia

A.V.

E

l primer equip de l’Europa
farà la presentació al Nou
Sardenya el 15 d’agost en el
trofeu Vila de Gràcia, i el rival
serà el Prat. El conjunt que dirigeix l’exescapulat, Pedro Dólera,
acaba d’aconseguir l’ascens a la
Segona B. El partit es jugarà als
voltants de les set de la tarda.
En el parcel·la institucional, la
Junta Directiva de l’Europa ha
decidit recol·locar el seu vocal
Ramon Torrellas i que sigui el
responsable del Nou Sardenya.
L’àrea esportiva havia mostrat
el seu malestar per les ingerències del directiu en la seva feina,
i ﬁnalment s’ha decidit que ocupi un nou càrrec allunyat de la
parcel·la esportiva.

Breus

Mariona Terré
(CNC) disputa
l’Europeu sub15 a
Kirishi (Rússia)
La jugadora del CN
Catalunya, Mariona Terré,
esta disputant el campionat
d’Europa en categoria
cadet a la ciutat russa
de Kirishi. La selecció
espanyola ha superat la
fase de grups amb dues
victòries contundents
contra Israel (20 a 4) i
Sèrbia (34 a 2). Terré va ser
autora de tres gols en el
segon partit.

Esports
Els Lluïsos preparen
la nova temporada
sense dues peces claus
“L’Uri és el jugador més important de la història de la secció
i el Víctor és molt determinant, serà un repte”, explica Rofes

Albert Vilardaga

E

ls Lluïsos de Gràcia han posat punt final a una gran
temporada, però també llarga i esgotadora. Els blaus
han competit ﬁns a l’últim
dia de la ﬁnal a quatre, “estem molt
contents de com ens han sortit les
coses, llàstima del regust amarg del
ﬁnal de temporada”, explica el seu
entrenador, Carles Rofes. La pròxima temporada els Lluïsos seran
l’únic equip de Gràcia a la màxima
categoria del bàsquet català, i de
fet seran un dels dos únics equips
de Barcelona en tota la competició,
juntament amb l’Horta.
El seu entrenador, Carles Rofes,
complirà la 12a temporada al capdavant de l’equip, dividida en dues
etapes, però aquesta tindrà una diﬁcultat afegida, i alhora un nou repte, i és que no podrà comptar amb
dues peces fonamentals els últims
anys, l’Oriol Pla, que marxa a viure
al Brasil per motius laborals, i la del
Víctor Pla, que ha decidit buscar un
nou repte esportiu en una categoria superior.
“L’Uri és el jugador més important de la història de la secció i el
Víctor és molt determinant perquè fa moltes coses bé, la temporada vinent serà un repte i com a
equip haurem de buscar coses noves”, explica el tècnic. Per substituir
aquestes dues peces claus, els blaus
han mirat els jugadors de la casa, i
han decidit que el Joan Salvà faci el

Carles Rofes dóna instruccions als seus jugadors en un temps mort durant la ﬁnal a quatre. Foto: FCBQ

Devant substitueix Sanmartín
al capdavant del Safa Claror.
Després de dues temporades com
a coordinador de la secció de
bàsquet, César Sanmartín deixa
el càrrec i el seu lloc l’ocuparà el
Bernat Devant. El nou coordinador
ha estat jugador de la casa i les
últimes dues temporades ha
entrenat el sènior masculí.

La Salle queda
L
vuitena a la
Via Olímpica
i el Gràcia GC
guanya a la Base

pas des del sènior B per substituir
l’Oriol, i que entre l’Arnau Canyes,
que s’està recuperant d’una lesió de
genoll, i l’Arnau Mascaró, del sènior
B, substitueixin el Víctor a la posició de base.
Ha estat la primera temporada dels sèniors al pavelló Josep
Comellas, i malgrat que els hi agradaria entrenar algun dia més a la
seva nova pista de joc, han aconseguit tenyir la grada de color blau:
“ha estat un èxit, ens hem sentit
molt acompanyats i les tardes dels
diumenges s’han convertit en tardes dels Lluïsos”, explica Rofes.

•

A. V.

Gry Thorstensen (Gràcia GC), Lucía Gómez
(La Salle) i Paula Toral (AE Gràcia) van
ser les més destacades a nivell individual

a gimnàstica gracienca ha triomfat en el campionat d’Espanya disputat a València. El conjunt de La Salle Gràcia va guanyar 10
medalles, i l’equip de Via Olímpica,
va quedar ﬁnalment en vuitena posició espanyola. L’equip format per
Clàudia Ayora, Clàudia Buxeda, Ona
Duart, Nora Garcia i Carlota Martí
van destacar sobretot en la competició de salt i terra.
El Gràcia Gimnàstic Club s’ha
proclamat campió de la categoria
Base. Ruth Montoriol, Carla Garriga,
Martina Codinach, Nadia Pedrosa,
Martina Pujol, Carla Garcia, Nerea
Soria i Ainara Garcia han format el
conjunt campió per davant del Club
Gym-Val i del Salt GC.
En les classificacions individuals, les dues gimnastes gracienques més destacades han estat Gry
Thorstensen (Gràcia GC) i Lucía

Grey Thorstensen (Gràcia GC). Foto: Cedida

Lucía Gómez (La Salle Gràcia). Foto: Cedida

Gómez (La Salle Gràcia). La primera va quedar en segona posició de la
Via Olímpica 1, i en la seva categoria
va guanyar en l’especialitat de terra i va quedar en segon lloc en barres asimètriques i barra d’equilibri;
mentre que Lucía Gómez va pujar al

segon calaix del podi en la categoria
Via Olímpica 7, on va dominar en les
especialitats de salt i terra, i va quedar segona en l’aparell de paral·leles
asimètriques. De l’AE Gràcia, Paula
Toral va ocupar el 17è lloc en la categoria de Base 4.

•
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Cartes al director
10.000 catalans
a Estrasburg per
protestar davant del
parlament europeu

Editorial

Al nivell de Venècia

L

a Comissió Europea ha decidit ﬁnançar un estudi de la Universitat
Ca’ Foscari de Venècia que compara les problemàtiques de
Barcelona –posant especial atenció al Park Güell-, Venècia i
Amsterdam en relació al creixement de protestes per les conseqüències negatives del turisme de masses. Poca broma. Perquè la base de
treball no és la notícia sensacionalista clàssica del diari digital que
un estiu sí i l’altre també se’n va a fer una foto dels enginyosos cartells que pengen els moviments socials de Vallcarca, ni el bombo que
li dóna la premsa generalista –sempre amb la matraca de la inseguretat a Barcelona- sinó que l’anàlisi es remunta a les protestes pacíﬁques
i festives que es van deixar sentir a l’entorn del Park Güell sobretot
l’any 2013. Ja n’hi va haver el 2010 amb la creació de la Coordinadora
d’Entitats del Park Güell “para evitar cualquier cerramiento o restricción de acceso al Park Güell”, com deien els plecs de recollida de signatures, després que un any abans Imma Mayol plantegés per primer cop
l’accés regulat al recinte modernista.
Ara la perspectiva de l’estudi és àmplia i coincideix en bona part
amb els desitjos, voluntats i frustracions que té en aquesta qüestió
l’equip de govern de BCN En Comú, que es va presentar a les eleccions
municipals de 2015 amb la promesa de reobertura “paulatina” del tancament de la zona monumental. Però a l’executiu –ara bipartit- ningú
no parla de tornar al punt d’inici i els nous milions de visitants d’anys
enrere s’han transformat en tres milions de pagament i nou milions
en total passejant-se per l’entorn. Com dirien els experts politòlegs,
podem fer veure que no el veiem, però l’elefant encara és al mig de
l’habitació.
El Park Güell està al nivell de Venècia? Els que el coneixem bé diríem que no. Però el malalt té una difícil solució amb mesures que els
lents tràmits administratius triguen a implementar. La limitació d’accés als taxis, sense anar més enllà, es va anunciar ara fa un any i el pas
de la ﬁbra òptica per connectar les pilones que impediran l’accés als
privats no arrencarà ﬁns al gener de 2020. El bus llançadora, engegat
a l’abril per combinar tiquet d’entrada i transport gratuït i evitar així
l’ús de les sobrecarregades línies 24 i V19, només l’utilitzen un 35%
dels que compren l’entrada on line. I només 2.566 veïns hi ha participat, entre 533.553 visitants.

•

Avui la cosa va de banderoles físiques i virtuals que proven que el canvi de mandat a l’Ajuntament ha estat dur.
Primer perquè les banderoles que donen entrada al carrer Gran, al Pla d’en Salmeron, encara anunciaven dilluns el
Tradicionàrius, que es va acabar el 22 d’abril. Dimarts ja se n’hi van posar de la campanya municipal contra el soroll. A xarxes el Consell de la
Joventut també s’ha despistat: en un cartell de dates de festes majors
deia que la Festa Major de Gràcia es feia del 14 al 20 d’agost. Del 15 al 21!!
El
dependent

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

El 2 de juliol s’ha inaugurat el nou
Parlament Europeu. Amb l’atenció centrada en l’elecció de càrrecs, la UE ha volgut
passar per alt que faltaven tres eurodiputats catalans a l’hemicicle. Això suposa la vulneració dels drets polítics de dos
milions de ciutadans catalans, espanyols i d’altres països que van votar per
Carles Puigdemont i Toni Comin (exiliats
a Bèlgica perquè a Espanya serien jutjats
venjativament) i Oriol Junqueras (empresonat preventivament des de fa gairebé
2 anys i amb una futura sentencia que es
preveu molt dura). Espanya els acusa de
rebel·lió per haver organitzat un referèndum d’autodeterminació i haver declarat la
independència de Catalunya, sense arribar
a aplicar-la, per comminar Espanya a negociar sobre un conﬂicte que ignora sistemàticament. I ara, Espanya, en el seu combat antidemocràtic contra aquest projecte
legítim i no violent, ha posat condicions impossibles per als electes exiliats i empresonat, i en conseqüència els vol esborrar del
mapa polític europeu. Si permetéssim això,
permetríem que els estats poguessin invalidar els polítics que no desitgin per qualsevol motiu. Aquesta intent de vulneració
d’Espanya sobre dos milions de ciutadans
europeus, ha motivat que, en un dia laborable, 10.000 catalans hagin viatjat 1.200 km
per fer la manifestació més gran que es recorda davant del Parlament Europeu. En la
seva campanya de desinformació, la premsa espanyola gairebé no ha parlat de la manifestació o ha intentat desprestigiar-la. El
Tribunal de Justícia de Luxemburg haurà
d’emetre aviat un veredicte, que no pot ser
altre que permetre que prenguin possessió
del càrrec d’eurodiputats pel que han estat
elegits.
Jordi Oriola Folch

Ull de
dona

Gentriﬁcació
Conxa Garcia

L

a gentriﬁcació es un procés de transformació urbana que implica l’expulsió i substitució de les persones que
viuen a un barri per d’altres amb més poder adquisitiu i la destinació d’una part,
cada cop més important, del parc d’habitatges a apartaments turístics. Provoca
una reestructuració de l’espai en funció
del nivell econòmic de les famílies i això
fa que moltes es vegin foragitades del
seu barri per no poder assumir el cost
dels habitatges, cosa que produeix un

Les dones tenim una
percepció d’inseguretat
en l’espai públic que
no tenen els homes
trencament de la cohesió social, la inclusió i també en l’ús de l’espai públic. Tot
això té un impacte sobre la vida de les
dones a què afecta aquest procés, però
no s’ha estudiat. Les dones vivim la ciutat d’una forma especíﬁca degut a la nostra quotidianitat lligada als treballs de
cura i, a més, tenim una percepció d’inseguretat en l’espai públic que no tenen
els homes, per exemple. Ara sembla que
des del Departament de Transversalitat
de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona,
es planteja realitzar un estudi per tal de
poder conèixer quins són els impactes de
la gentriﬁcació a la ciutat en termes de
gènere i proveir indicadors per mesurarlos, així tindrien elements per dissenyar
polítiques per abordar-los també amb
aquesta perspectiva. Està bé, però cal posar fre a la gentriﬁcació”.

•
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Opinió convidada

la
setmana

Enric Albaladejo

Junts podem arribar
més lluny, més lluny

A Gràcia, juguem
o ens avorrim

Josep A. Torralba

F

a temps que penso que ens estem tornant molt extremistes en casos concrets. Hi ha gent que ha estat darrera
de causes molt justes que ara veu com les
mateixes s’estan semblant a allò en contra
del que lluitaven.
Crec que el millor que pot passar en
les lluites pels drets de qualsevol tipus és
que la presència de gent de diverses procedències, pensaments o orígens socials fa que aquesta tingui una força molt
més accentuada i clara. Està molt bé
reivindicar, però si ho fas de manera excloent, des del meu punt de vista, perds
totes les raons que defenses.
Els casos LGTBIQ+ i feminista són
uns dels exemples d’això que intento comentar.
Si tu vols reivindicar que estàs sota
una opressió d’una societat masclista i
homòfoba, el millor que pot passar és
que et trobis recolzament d’una gran
part d’aquest grup que, òbviament, no
tenen aquests pensaments, sinó que de

J

a ha arribat l’estiu i amb ell els jocs a les places. Des de
fa ja uns anys, Virreina, Sol i Diamant entre d’altres,
són testimonis de somriures i emocions al voltant de
jocs i activitats lúdiques diverses. A Virreina trobem les
Tardes de Circ els dimecres, on nens i no tan nens, poden
participar de forma activa als tallers de circ i malabars. A
Sol el ja conegut Quiosc de jocs de dilluns a divendres totes
les tardes, més les Intervencions Artístiques, on la creativitat i l’expressió a través de l’art prenen el control de la
plaça. I a Diamant, els divendres tarda, el futbol botons, els
jocs de taula i la ludoteca infantil són protagonistes del joc
en família.
Paralel·lament, a les mateixes i d’altres places, com per
exemple a la del Poble Romaní, es realitzen diverses activitats, com Castells, escacs o taller de sembra entre d’altres.
Amb nous emplaçaments i activitats s’amplia l’oferta respecta a l’any anterior.
Per tant, estem davant d’una oferta de lleure amplia i important, que s’emmarca dins de la campanya Juguem a les
Places 2019 que organitza i impulsa el Districte de Gràcia de
l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu es disposar d’un canal
per promoure la participació veïnal i familiar i la convivència a les places.
I més enllà d’això: què signiﬁca pels habitants de Gràcia
el disposar de totes aquestes activitats al seu abast?
D’entrada, ara en període de vacances escolars, és el de tenir
com a recurs a l’abast de les famílies -pares, mares, àvies,
tietes i cangurs-, un espai de diversió i entreteniment atractiu. A l’espai lliure, on toca amb el bon temps i amb jocs adequats per a cada edat.
També s’entén que en una vida tant enfeinada, agafada
a horaris i múltiples tasques, molts pares i mares sovint no
tenen tot el temps que desitjarien per jugar amb els seus
ﬁlls. Des d’aquest punt, Juguem a les Places ofereix uns espais tant físics com temporals, perquè les famílies i grups
d’amics gaudeixin d’estones de qualitat, en les que relacionar-se, emocionar-se, riure, saltar, fer equilibris, pintar,
crear o llençar el diàbolo. Jugar no té edat, compartir el joc
encara menys i a més és de les coses que fem que sabem que
són sanes i no generen colesterol o altres rareses.
L’experiència d’altres anys i la de l’any en curs ens diu que
les activitats lúdiques a les places sí millora i aprofundeix
la convivència. A més la introducció de la pilota d’escuma,
amb menys soroll i impactes que la pilota de cuir, ha millorat la tolerància del veïnat respecte a la presència quasi
constant del futbol a les places. Gràcia està plena de messis i neymars, duggans i alexias, que marquen gols per l’esquadra de cracks infantils, en la millor modalitat de futbol
que existeix: el futbol de carrer. El beneﬁci per a famílies,
infants, veïns és clar: els jocs a les places ens aporten més
qualitat de vida i més felicitat almenys durant unes hores.

Joc de bitlles a la plaça del Diamant, un clàssic de l’estiu. Foto: Camaleó

Només cal passar-se per alguna d’aquestes places i veure les
expressions d’emoció i felicitat dels més petits.
Un capítol a part de la diversió és que si ens mirem el
programa de jocs, veiem les activitats in situ i observem el
material, ens adonarem que són jocs i activitats pensades i
escollides pel seu valor educatiu, cultural i artístic amb els
objectius d’estimular i transmetre valors positius. Per posar
un exemple, quan anem a jugar ens adonem que en qualsevol joc les regles són les mateixes per a tothom. El joc no
n’entén de gèneres, races o creences; més bé posem les ﬁtxes, despleguem un tauler i tothom assegut o dempeus te
les mateixes possibilitats de guanyar o perdre, a menys que
sigui un joc col·laboratiu on tothom guanya. El joc és igualitari, però això queda per un altre article, el del joc com a
transmissor de valors. De moment, el que si tenim és la possibilitat d’anar a qualsevol d’aquestes places (o a totes), el
dia assenyalat i és tan fàcil com asseure’t i que una monitora t’expliqui un joc emocionat que es per compartir i passar
una estona divertida amb familiars o amics. És una bona
proposta per a les tardes d’estiu, nomes cal decidir si juguem o ens avorrim.

•

Si reivindiques de
manera excloent,
perds totes les raons
que defenses
seguida donen suport a qualsevol de les
iniciatives que puguin sorgir.
Si tu comences a fer jornades feministes on només poden participar dones
o jornades de reivindicació LGTBIQ+
on només poden participar persones de
qualsevol d’aquests grups, el que estàs
fent és donar la raó als teus adversaris,
perquè, en el fons, t’estàs comportant
com els altres ho fan amb tu.
Demano, per tant, a tothom que reivindica allò que creu que és més just per
a la nostra societat que no sigui excloent
amb ningú, llavors, potser, algun dia, la
normalitat s’imposi i les lluites arribin
a bon port molt més ràpid i de manera
més convincent.

•
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Opinió

Opinió convidada
L’equip d’Experimentem amb l’Art

Els tallers d’art

C

ap a les 17 ‘30h de la tarda, comencem a
preparar el berenar, per compartir amb
les famílies de cada grup dels tallers
d’art, com han viscut aquest curs 201819. Moltes ja fa temps que formen part de
l’Entitat, d’altres és la primera vegada que venen,
però si hi ha alguna cosa en la que totes coincideixen, és en l’hospitalitat i l’acollida rebuda. Se senten que formen part de la comunitat EART i agraeixen els vincles, relacions i complicitats que es
teixeixen a l’espai.
Comentem l’evolució dels infants durant aquest
curs, i entre totes destaquem, l’alt grau d’autonomia que han adquirit. Apareixen conceptes com,
deixar-se anar, atrevir-se a fer, conﬁar en les seves
capacitats i amb el grup, com també, tot l’aprenentatge obtingut a partir de la pròpia experiència, dels seus interessos i de les seves necessitats.
Ens mirem i somriem. Per nosaltres, una de les
particularitats del projecte, és precisament, potenciar que els mateixos infants prenguin la iniciativa en el seu procés d’ensenyança i aprenentatge.
“Hem de seguir anant cap als processos de treball
col·lectius, incloent-hi l’assaig-error i la incertesa.”
Comenta la Berta, educadora del grup d’infants 4
i 5 anys i famílies: “ i acollir realment l’inesperat,
sense avançar-se a donar solucions.”
Entenem que l’acció educativa ha de ser un es-

pai de recerca que ens ajudi a cultivar les mirades
i els pensaments, afavorint la consciència creativa. L’art contemporani ens serveix per parlar sobre diferents aspectes del nostre dia a dia, posant
en valor tot allò que ens interessa i ens preocupa,
amb mirada crítica. Per seguir imaginant possibles canvis i transformacions.
En un moment de la conversa, la mare de la
Clàudia, ens explica que la seva ﬁlla, sempre té la
necessitat de controlar-ho tot, i que els tallers d’art
l’han ajudat a tenir una altra actitud davant les
coses del seu dia a dia. “ Sempre és sorpresa. Mai
saps que passarà” Comenta. Tan sols, el fet de deixar-se anar, per ella ja és molt important.
Ja gairebé es l’hora, però no volem marxar
sense abans haver reﬂexionat amb el tancament
d’aquest curs. Volem compartir entre totes, que
no hi ha la necessitat de trobar respostes tancades, com tampoc arribar a resultats concrets, però
si, vetllar per fer visible el procés i que ens acompanyi de forma col·lectiva, durant tota la investigació. “Al ﬁnal de trimestre tornem a mirar el que
hem fet i investigat, fent valdre les descobertes.
Projectant les fotograﬁes de les sessions, organitzant una exposició o bé revisant l’arxiu d’experiències, per compartir amb les famílies. L’últim
dia de trimestre les famílies venen 10 o 15 minuts
abans i el grup els ho explica. Ha funcionat molt

Imatge d’un dels tallers d’EART. Foto: Cedida

bé.” (Berta). Comencem a recollir i mentrestant,
ens acabem la fruita. A les aules, a la cuina i al
mig del pati, entre motxilles, bicicletes i patinets, hi ha famílies que es retroben i s’acomiaden, algunes d’elles marxen a viure a fora i ja no
ens veurem i d’altres que al setembre continuarem col·laborant plegades. Sentim que el projecte
es viu i es troba en constant moviment. Son les
experiències de totes i cadascuna de nosaltres,
i que sense tota la implicació, no seria possible.
Continuem al setembre, amb noves propostes i
reptes, creixent i ampliant aquesta inﬁnita xarxa
de coneixements. Gràcies!

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2019

hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 h

La tarda és nostra

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap

Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5
Les tardes a Gràcia 6

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.

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.

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

3

5

Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

Sortides amb Gràcia
“Properament”

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

Exposicions
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 ﬁnals de l’any 2007. Aquestes exhibicions han acollit artistes tant diversos com
Marià Fortuny (pare i ﬁll), Ismael Smith,
Lluís Rigalt, Francisco de Goya o Pau Roig.
Palau d’Antiguitats (Gràcia, 1)
Fins al 31 de juliol
L’exposició fotogràﬁca Fills del desert
mostra els anys d’agermanament del
Districte de Gràcia amb la Daira de Guelta
del campament de refugiats saharauís
d’Aiún, i ofereix el punt de 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)
Exposició Bajo la superfície, superfície,
de Bruno Ollé. on totes les obres estan realitzades amb tècnica mixta damunt metall. Ollé viu i treballa entre Barcelona,
Gant i Brussel·les. Ha estudiat a l’Escola
d’Art i Disseny Eina on va fer un màster
d’Arts Visuals. També ha fet diverses residències a les ciutats belgues de Brussel·les
i Gant. La seva primera exposició collectiva va tenir lloc a Venècia, concretament a Traghetto Gallery l’any 2001. Des
de ben jove ha participat en diferents ﬁres
d’art arreu del món.
Galeria Miquel Alzueta (Sèneca, 9-11)
Fins al 14 de setembre
Aquesta visita segueix diferents itineraris de diferents temàtiques que profunditzen en el coneixement del Park Güell i
la seva relació amb la ciutat. Les temàtiques van des de la història de cada ediﬁci
del parc al creixement de la ciutat vist des
del parc.
Museu d’Història de Barcelona - Park
Güell Casa del Guarda
Fins al 27 de setembre
DIS-CONFORMITATS. Joves artistes a la
Fundació - XIV Edició 2019. Exposició
de Carmen Dengra, amb el projecte Blur
Time, en gravat; d’Inés Schaikowski,
amb Gybride Heimat, escultura; i Simon
Contra, amb Com pintar la boira, en pintura. “Tots tres aposten per un relat social, que veu la persona en un marc d’una
societat orgànica en la qual la persona,
degut a circumstàncies alienes i externes
a la seva voluntat o situació personal, viu
en certa manera condicionada pel context
de l’època que li ha tocat viure”, com diu
Pilar Parcerisas, la comissària que ha fet
el seguiment de les obres.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 11)
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 català 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 congeni i la seva anticipació al modernisme.
Casa Vicens (Carolines, 18-24)

Recomanem

Actes
Divendres 12 de juliol
Taller: Atrapa somnis i animals reciclats
Parc de la Creueta del Coll, a les 19 h
Nunoff 2019: Voyager (Laura Vilar) +
Partícules paral·leles (The Amateurs).
Oratori Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 21 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
Concert: Maria Thalita meets Tribu do
Choro. Tribut a CARTOLA.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Dissabte 13 de juliol
Nunoff 2013: ÍOR (Marc Fernández &
Matias Kuüger) + Màgia amb humor + La
Isla Flotante (Teatro de Açucar).
Oratori Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 21 h
Diumenge 14 de juliol
Itinerari: Barcelona 1902, urbanitzar la
muntanya pelada. Amb reserva prèvia.
Park Güell a les 10h
Dijous 18 de juliol
Taller: Les espècies exòtiques invasores
en els ecosistemes aquàtics.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 17.30h
2n aniversari de VeGala.
Vegala Vegan Beauty (Santa Eugénia, 16)
a les 18h

Màgia, música i dansa en l’última nit del NunOﬀ
El festival organitzat per nunArt arriba al ﬁnal aquest dissabte. Amb una única
entrada de públic entre les 20 i els 21 h, el cartell de la cloenda del nunOff
d’enguany arrenca amb l’espectacle ÍOR, de Marc Fernández & Matias Kuüger,
“dos cossos en escena, que en trobar-se, exploren les fronteres de la seva
pròpia identitat”. Després segueix amb el show de màgia i humor, dinamisme i
moments impossibles de la mà d’Arnau Cazes, per acabar amb La Isla Flotante
(Teatro de Açúcar, una companyia dedicada a les noves dramatúrgies),
una invitació a una jornada musical per diferents paisatges sonors.
Dissabte 13 de juliol a l’Oratori de Sant Felip Neri (Sol, 8), a les 21 h

Fins al 30 d’agost
Espectacle: ¿Estamos preparados?
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 22 h

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

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

Espectacle: Agencia matrimonial: 7
d’amor
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 19 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 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 organitzada pel Consell Municipal del
Districte de Gràcia que es proposa promoure l’activitat a les places. 17.30 h

Documental: Plaer Adult.
Cinema Texas (Bailèn, 205), a les 20h
Divendres 19 de juliol
Espectacle infantil: Karibu – Cançons i
danses per a un món més just.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 11h
Concert: Tro
Parc de la Creueta del Coll, a les 21h
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 proposa 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 ﬂors de ceràmica
Casa Vicens (Carolines, 18-24), a les 10 h

Entitats

Divendres 12 de juliol
Relats: Como agua para chocolate y otras
suculencias.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35),
a les 21h
Dissabte 13 de juliol
Taller: Crear amb terra. Activitat familiar a càrrec de Carla Peracchi, professora
d’art i creativitat.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull,
2), a les 11.30 h
Espectacle familiar: Gala màgica solidària.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35),
a les 19h
Diumenge 14 de juliol
Arrossada popular per a la Festa Major
Carrer Ciudad Real. Venda de tiquets a
l’Ateneu roig
Ciudad Real, a les 14 h
Espectacle: Contes al Jardí Secret.

La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35),
a les 18h
Actuació Benèﬁca: Improsolidària associació per al desenvolupament dels bancs
de temps.
La Violeta de Gràcia (Maspons, 6), a les
19h
Divendres 19 de juliol
Cor de cambra Cecilia Espinosa: La música sacra. Organitzat per la Coral Cantiga
(Lluïsos), el cor Corarte i la Universitat
EAFIT.
Cripta de la Sagrada Família (plaça de la
Sagrada Família, 318), a les 21 h

Amb el suport de
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Breus

La mostra sobre
‘Aloma’ i Mercè
Rodoreda, ara
a la Sedeta

Amb motiu de la
commemoració dels 50
anys de la publicació de
la segona edició del llibre
Aloma, la Fundació Mercè
Rodoreda i l’Institut
d’Estudis Catalans han
unit forces i han creat
una exposició itinerant
que anirà a biblioteques
i espais culturals durant
tot l’any. L’objectiu és
explicar la novel·la dins les
obres de Rodoreda i el seu
context històric, cultural i
literari. A partir del 9 i ﬁns
al 24 de juliol es pot trobar
l’exposició a La Sedeta.

Josep Carner i
la pèrdua en un
concert recital
al Pipa Club
Dimecres 17 de juliol a les
19 h al Pipa Club (Santa
Eulàlia, 21) les poetes
Rosa Artigas, Rosa M.
Arrazola i Marta Pérez,
acompanyades amb el
piano de Jordi Margarit,
recitaran poemes de Josep
Carner sobre la pèrdua.
L’objectiu és consolar la
mort i celebrar la vida
contraposant els dos estats
a partir dels recursos de la
llengua, en aquest cas, els
poemes de Carner.

Cultura
Nits temàtiques i
noms clàssics en una
Festa Major amb més
programa diürn
L’Error Fest de plaça Rovira reivindica els vermuts
musicals i les propostes familiars amb Escola de Rock

Silvia Manzanera

A

gairebé un mes per la
celebració de la Festa
Major, l’oferta musical
dels diferents espais està
molt avançada, amb algunes excepcions com ara l’emblemàtica Plaça del Folk, un cartell que el CAT tancarà en breu.
Qui té la programació deﬁnitiva és
Plaça Rovira, que ja va anunciar fa
unes setmanes els principals noms
de l’Error Fest i del Blackcelona.
Precisament el festival nascut de
l’estudi gracienc Error Design el
2016, amplia enguany l’oferta diürna de concerts, amb les actuacions de Xavier Calvet, Luces Negras
i Golíat. Present a la primera edició però acompanyat dels seus
companys sota el paraigües de
Bullitt, Xavier Calvet presentarà a
Rovira divendres 16 d’agost el seu
nou disc en solitari Crosswinds
(BCore 2019).
La inauguració dels vermuts
musicals de l’Error tindrà lloc
un dia abans de la mà de Luces
Negras, el trio barcelonès format fa poc més d’un any per l’Anna, la Blanca i la Pilar. Després
de les seves melodies lluminoses
serà el torn de Golíat, el punt més

La banda Ebri Knight repeteix per Festa Major, enguany a Plaça de la Vila. Foto: Cedida

Música amb mirada pedagògica. A
part dels concerts, l’Error Fest incorpora
enguany una activitat musical infantil
lligada a l’educació i la solidaritat. La
cooperativa BitLab oferirà divendres 16
d’agost un taller que fusiona el projecte
Escola de Rock i Musicaula Missió
Kènia: normalitzar la música en viu
tot ensenyant als infants com es pot
ajudar els demés a través de les arts.

Aida Rodríguez
(MIRA): “Gràcia ens
dóna centralitat”

E

l festival d’art digital MIRA ha
trobat en el Lliure de Gràcia
un aliat per seguir creixent. El
teatre se suma així a la proposta
com a nou espai i programarà dos
espectacles audiovisuals inèdits el
6 de novembre. “La connexió amb

la direcció del Lliure va ser molt
fàcil perquè estan oberts a nous
llenguatges”, explica la codirectora del MIRA Aida Rodríguez, qui
assegura que l’expansió del festival més enllà de Fabra i Coats, on
s’ha celebrat els darrers vuit anys,
servirà per créixer i guanyar nou
públic. “Sens dubte Gràcia ens donarà més centralitat, i a més és

•

Una òpera
del futur

El festival d’art digital que se celebra al novembre suma per
primer cop el teatre Lliure per créixer en nous espais i públic
S.M.

metàl•lic del cartell de migdia,
amb el seu nou EP editat a Error
Music aquest any. “Una mescla
de melodies sonores amb paisatges surrealistes combinats entre
si per una veu de lluminositat i en
català”, com defineixen els seus
responsables.
Per una altra banda, els Castellers de la Vila també tenen la
programació completa: si l’any
passat Ebri Knight formava part
del cartell de plaça del Folk, enguany la banda del Maresme és
una de les actuacions destacades
de l’espai de Plaça de la Vila, juntament amb amb Tupica, Albercocks
o Pastorets Rock, que repeteixen
per dotzena vegada. Els Castellers,
però, sempre destaquen del seu
programa de Festa Major la diada, el dia 17 a les 19, amb un “super cartell de luxe”: Castellers de
Vilafranca, Colla Joves Xiques de
Valls i Xiquets de Reus.
Un altre carrer destacat pel
que fa al seu programa musical és
Travessia de Sant Antoni: el folk
alternatiu de Halldor Mar (18/08
a les 12 h), l’eclecticisme festiu de
Miqui Puig (17/08 a la 1 h) després de l’espectacle afrocaribeny
de Terroristas del Son, o l’especial
Queer Fest (18/08, 23 h) són algunes de les propostes destacades.

un territori cultural molt potent i
sempre obert a noves experiències”, assegura Rodríguez. L’objectiu
d’expandir-se a altres espais culturals de la ciutat és generar noves
sinèrgies i tenir l’opció d’oferir diferents formats escènics, en una
nova línia de continguts inaugurada aquest any però que pretén
tenir continuïtat.

•

El MIRA ha programat al Lliure Siblings,
una òpera transfeminista del compositor
Colin Self, que ve acompanyat d’un trio
de cordes i un grup de vuit intèrprets.
“Partint d’un format tradicional l’artista
construeix un altre totalment nou”,
explica l’Aida Rodríguez, membre de la
direcció del festival. El segon espectacle,
Sacred Horror in design, de l’artista
iraní Sote, també barreja elements
tradicionals amb contemporanis.

Cultura
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L’Almeria Teatre
acull al setembre la
reestrena de ‘Qui ets?’
de Màrius Serra

crítica
d’art

Pintura al passeig de Sant Joan
Ramon Casalé Soler

D

La sala ja ha posat les entrades a la venda de l’espectacle dirigit per
Joan Arqué i que recull l’experiència de l’escriptor i el seu ﬁll Llullu

S.M.

D

esprés de l’estrena al
Lliure de Montjuïc a principis d’any de Qui ets?, la
peça teatral nascuda de
la novel·la que va escriure Màrius Serra el 2008 sobre el
seu ﬁll Llullu torna a pujar a l’escenari; aquesta vegada durant mes
temps i a l’Almeria Teatre, una sala
propera a la Fundació Nexe, l’entitat on va anar el ﬁll de l’escriptor
durant anys i que ofereix atenció
als infants quiets. “Té un punt màgic”, explica Màrius Serra sobre la
reestrena de l’obra al mes de setembre en territori gracienc. “Em
fa molta il·lusió que es faci a Gràcia
perquè durant sis anys venia cada
setmana a deixar el Llullu a Nexe,
m’anava amb el meu llibre pel barri, i després quan el recollia anàvem a passejar ﬁns a plaça Rovira,
i seia al costat del senyor Rovira
a berenar, ﬁns que agafàvem el 87
per tornar-nos a Horta”. Tot just
aquest mes de juliol fa deu anys
que el Llullu va morir.
La peça, “una muntanya russa emocional”, explica la història
del Llullu, nascut amb paràlisi cerebral. El director Joan Arqué ha
aportat, segons l’escriptor, una mirada plena de llum. Sobre l’escenari tres actors, Roger Julià, Òscar
Muñoz i Judit Farrés que interpreten el narrador-pare de la novel·la,
i una cadira de rodes buida. “La
presència del Llullu, aquest cadira buida, és un mirall, i juntament
amb la música en directe s’aconsegueix aquest impacte immediat en

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.
• Pokémon: Detective Pikachu.
Sala 02. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 16.
• Los Japón. Sala 02. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc 18.10, 20.20.
• Els dies que vindran. Sala 02. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc 22.20.
• Annabelle vuelve a casa. Sala
03. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 15.50, 18,
20.15, 22.30.
• La biblioteca de los libros rechazados. Sala 04. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc 15.50, 18, 20.10.
• Rocketman. Sala 04. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc 22.20.
• Lo nunca visto. Sala 05. Dv, ds, dg,

egut al trasllat provisional del mercat de l’Abaceria l’Exposició-Concurs de Pintura al Passeig de
Sant Joan ha sofert una petita modiﬁcació, ja que
s’ha desplaçat un carrer més a baix, entre Indústria i
Rosselló. També hi ha hagut una novetat: la primera
Exposició-Concurs d’Escultura, que s’han exhibit en el
mateix mercat. En aquesta ocasió han participat 45 artistes dins de l’apartat pictòric i 17 en l’escultòric.
El primer premi -en la categoria general,- va ser per
l’obra Terráqueo IV de l’argentina Andrea Allen, per “la
manera harmònica, serena i alhora vibrant amb la qual
es dilueixen els diferents colors en el cercle que marca
la separació de l’art amb la realitat circumdant”. La dotació econòmica és de 1.500 €. El segon premi ha correspost a Berto Martínez, amb la peça Monument de Jacint
Verdaguer, per “l’encertada síntesi pictòrica en que representa lliurement un tema ben conegut i icònic de la
ciutat”, i el tercer premi ha estat per Límit I d’Ariadna
Costa, on “des d’una òptica conceptual la ﬁgura de l’ésser humà en moviment reﬂecteix perfectament la lluita
per trobar el seu hàbitat
natural, on el col·lage esdevé el principal protagonista”.
El guanyador de
l’apartat Aﬁcionats ha
estat Unai Gómez amb
l’obra Selﬁe borratxo, per
“una excepcional interpretació pictòrica que
aconsegueix anar més
enllà de l’autoretrat fotogràﬁc”. El segon premi ha anat a parar a la peça Bodegón,
de Margarita Serraclara, “per una composició adient i
uns colors encesos, que suggereixen un foc generador
i ens parlen del goig de viure”, i per últim, amb el títol
Barques a l’Estany, Maria Mercè Pou ha aconseguit el
tercer premi.
Dins de la 1a Exposició-Concurs d’Escultura, la guanyadora ha estat l’alemanya Viola Hoffmann amb la
peça Dona i llum, on s’ha valorat “l’acurat treball de l’alabastre tant des del punt de vista formal, com del conceptual, que dóna ple sentit al títol Dona i Llum”. La dotació
és de 500 €, patrocinat pel propi mercat. El segon premi li ha correspost a Javier Mendoza per Luigi, sobretot
“per la molt sentida i sensible manera de retratar molt
ﬁdelment a Luigi”. I el tercer premi, a l’obra Urna de
Javier Codina, “pel joc de textures, pesos i materials”.
Per últim, el jurat va acordar donar el Premi Facultat
de Belles Arts UB als alumnes i exalumnes amb millor
obra presentada, tant en la secció de pintura com d’escultura, per poder realitzar una exposició conjunta a la
pròpia facultat, sent els tres escultors ja mencionats i
als pintors: Ariadna Costa, Berto Martínez, Unai Gómez,
Raúl de la Torre, Joan Josep Grimalt i Joan Lalucat.

La novetat ha
estat el concurs
d’escultura, que
s’ha exposat
a l’Abaceria

Escena de l’obra amb els tres intèrprets. Foto: Cristina Claramunt

“És un antídot
contra la por, com
tornar al quarto
de les rates amb
llum”, diu l’autor
el públic; clarament és un relat de
les reaccions” explica Serra.
El Qui ets? de l’Almeria Teatre
té algunes diferències amb el que
es va poder veure al Lliure de
Montjuïc. Per començar, els actors
han visitat recentment els nens i
nenes de Nexe, una trobada que
no s’havia produït durant el procés
de creació de l’obra. “Sense fer un
Stanislavski, tot l’equip artístic ha

dl, dm, dc 16.10, 18.10, 20.10, 22.10.
• Toy Story 4. Sala 06. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc 15.55, 18.05, 20.15, 22.25.
• Serenity. Sala 07. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc 15.50, 18.05, 20.20, 22.30.
• Aladdin. Sala 08. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc 16, 19, 22.
• Yesterday. Sala 09. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc 16.15, 19.10, 22.05.
Cinemes Girona. Girona, 177
• LINO. Sala 02. Dv, Ds, Dg, Dl, Dm,
Dv, Dj 16.
• 522. Un gato, un chino y mi padre. Sala 01. Dl, dj 18.
• La (des)educación de Cameron
Post. Sala 03. Dv 20. Ds 18. Dg 18,
21. Dl, dm 21. Sala 02. Dj 22.
• Me llamo violeta. Sala 02. Dj 20.
• La vida sense la Sara Amat. Sala
01. Dv, ds 16, 18, 20, 22. Dg, dl, dm,
dj 16, 18, 20. Dc 16, 18, 22.
• Un amor imposible. Sala 03. Dv,
ds, dc, dj 16, 21. Dg, dl, dm 16, 20.

pogut interioritzar i treballar les
emocions després d’aquesta visita”, afegeix l’escriptor. Una altra diferència, l’espai. “Per a mi es tracta d’un teatre de proximitat molt
adequat per aquesta obra”. L’autor
de Quiet assegura que el muntatge
teatral és un antídot contra la por:
“Qui ets? és com tornar al quarto
de les rates, et fa por en la teva foscor, però quan hi entres veus que
només hi ha cubells o brutícia,
però res més”.
Les entrades per veure l’obra,
que estarà en cartell del 24 de
setembre fins al 13 d’octubre, ja
s’han posat a la venda (les anticipades tenen descomptes). I després seguirà girant per altres municipis i teatres. Esperen. L’interés
que ja està generant l’estrena a l’Almeria així ho fa preveure.

•

• Un amor imposible (castellà).
Sala 03. Dv, ds, dc, dj 18.30, 21.30.
Dg, dl, dm 18.30.
• La maleïda 1882. Sala 02. Dc 20.
• Bésame mucho. Sala 01. Dm 18.
• Mothering (2017). Sala 02. Ds 20.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: A la platja de chesil. Dv, dj,
ds, dl, dm, dc i dj, 15.55, 18, 20.10.
Dg 15.55, 18. Una raó brilliant. Dv,
dj, ds, dl, dm, dc i dj 22.05. Canvi
de reines. Dg 20. Thelma. Dg 22
• Sala 2: The habit of beauty. 16, 18,
20. Lucky. 22
• Sala 3: TEXAS NANOS: Monky.
Dv, ds, dg 16. The party. Dl, dm,
dc, dj 16, 18, 20. Dv, ds, dg 18, 20.
Marguerite Duras. Paris 1944. 22.
• Sala 4: Miss Dalí. 18. Les estrelles
de cinema no moren a Liverpool.
15.55, 22.
Verdi. Verdi, 32.

•

• Yesterday. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
dj 16, 18.10, 20.20, 22.30.
• Los muertos no mueren. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, dj 16, 22.10.
• Varda por Agnès. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj 18.
• La biblioteca de los libros rechazados. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj
18.15, 20.10.
• Dolor y gloria. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj 20.
• Aladdin. Dv, ds, dg, dl, 22.15.
• Els dies que vindran. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj 16.15, 18.10, 20.05, 22.
• Rocketman. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
16, 20.15. Dj 16.
• En los 90. Dv, ds, dg, dl, dm, dc
22.30.
• Apolo 11. Dm, dc, dj 18, 22.15.
• Los héroes del tiempo. Dj 20.15
• The Beatles: Eight days a week.
Dj 22.15
• Mia y el león blanco (Castellà). Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, dj 16.

• Mia y el león blanco (Català). Dv,
ds, dg ,dl 18.
Verdi Park. Torrijos, 49
• El cuento de las comadrejas. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, dj 16, 18, 22.15.
• Toy Story 4. Dv, ds, dg, dl, dc, dj
20.25, 22.25. Dm 22.30.
• Spider-Man: Lejos de casa. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, 16, 17.45, 20.10,
22.30. Dj 16, 17.45, 22.30
• La vida sense la Sara Amat. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc, dj 16, 18.25,
20.15, 22.05.
• An Accidental Studio. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj 20.25
• Ayla: La hija de la guerra. Dm
20.15
• Toy Story 4 (Català). Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj 16.
• Toy Story 4 (Castellà). Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj 18.25.
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La torratxa

La meva pàtria
Ernest Cauhé
@ernestcauhe

N
La imatge actual del bar Las Euras a la plaça de la Vila contrasta amb l’anunci publicat el 1918. Dibuix irònic d’en Valentí Castanys publicat el 1931. Foto: S.G.

Rebrotar al cor de Gràcia

L

’estiu del 1931 l’Europa va tocar fons. Per tal d’evitar-ne la desaparició, la junta presidida per Antoni
Massoni va impulsar la fusió amb el Gràcia, un club
encara més modest que també travessava una crisi
econòmica asﬁxiant. D’aquella unió entre escapulats i
llagostins (aquest era el motiu de l’equip vermell) en va sortir el Catalunya FC, que volia esdevenir un referent esportiu
i social en la Barcelona catalanista i republicana de l’època.
A l’hora de la veritat, però, la unió va esdevenir un fracàs absolut: l’equip va ser cuer en el campionat de Catalunya i no
va poder jugar la segona volta de la lliga espanyola de Segona
divisió per manca de diners per poder pagar els desplaçaments. A més, el Catalunya FC va quedar-se sense camp i va
haver d’arrendar Les Corts i Sarrià per jugar els darrers partits. En pocs mesos, el globus es va desinﬂar del tot.
En paral·lel a aquella desfeta, però, alguns dels socis de
l’Europa antic que no estaven d’acord amb la fusió amb el
Gràcia, va constituir una junta nova i van inscriure un equip
al campionat amateur. Aquells europeistes tossuts i convençuts van haver de començar des de zero. Reunits al bar Las
Euras de la plaça Rius i Taulet número 1, a principis de novembre del 1931 es va nomenar la direcció del nou Europa,
que sota l’escut lluïa l’any de la refundació. En Josep Saló,
en va ser el primer president mentre en Joan Alemany (que
durant molts anys va mantenir el carnet número 1 del club)
i en Ramon Planas (europeista clau durant la guerra) van
ocupar les vicepresidències d’una directiva que van completar els Vila, Torrellas, García Pons, Polech i Brugera. El fet de
establir la seu social al bar Las Euras, al cor de la vila, va contribuir a mantenir viu el caliu de l’entitat, que aquella tardor del 1931 comptava amb només 70 socis. Uns mesos més
tard, el juliol del 1932, Saló va cedir la presidència a Francesc

Sugot i va passar a ocupar funcions de tresorer tota vegada que un altre europeista de pedra picada, Josep Vieta, va
incorporar-se a la cúpula de l’entitat escapulada. La renaixença es va centralitzar des del popular bar gracienc i poc a
poc l’Europa va anar recuperant socis, que sovint es trobaven a Las Euras per comentar els partits. Malgrat els canvis
de camps, la seu social del club es va mantenir en aquest bar
ﬁns al 1954, quan la junta va llogar un pis al carrer Gran cantonada amb el de Sant Domènech.
Malauradament, del pas de l’Europa per Las Euras avui
no en queda gaire rastre. Només documents oﬁcials del club
o algun anunci o notícia a la premsa dels anys 30, 40 i 50. En
el local però, no hi conserven cap escut ni cap fotograﬁa. I els
cambrers desconeixen absolutament el passat futbolístic del
bar, com em corrobora un amic a qui li he demanat aquesta setmana que s’hi atansés per a fer la comprovació. Jo no
hi estat d’ençà de la celebració de la tercera Copa Catalunya i
no recordo haver-hi vist mai cap símbol escapulat.
Aquest oblit m’entristeix profundament perquè sabem
del cert que qui perd els seus orígens perd la seva identitat. La transformació del barri s’accelera i crec que Gràcia
s’assembla cada cop menys a si mateixa. Per la seva banda,
l’Europa no pot aturar la pèrdua lenta però progressiva de
socis. Actualment, en som 392! Per intentar créixer, des del
Nou Sardenya s’ha endegat una campanya publicitària que
pretén vendre el futbol de proximitat. Un dels protagonistes dels cartells publicitaris és l’estimat Josep Maria Felip, un
soci amb més de 75 anys de ﬁdelitat a l’Europa, que representa l’esperit de lluita i perseverança d’aquelles persones
que el 1931 van decidir que tornarien a aixecar l’Europa. I ho
van aconseguir. Veurem si nosaltres, entre tots els europeistes som capaços d’afrontar els reptes del futur.

•

i el barri. La meva pàtria és el
meu carrer. I és quan comences
a fer caixes per marxar que et fa
mal la bandera. Aquestes quatre parets
llogades que han vist néixer la nena, i
el nen. Aquest balconet modest, com a
imatge en petit del lloc on ens hauria
agradat viure. L’escala, que ha quedat
lluny de restar immutable. Han marxat veïns de somriure fàcil, la Laia i el
Sergi, i les nenes, ﬁns i tot abans que
nosaltres. Han anat passant un carrussel de turistes al pis del cinquè. I les
nits de borratxeres del veí alcohòlic.
Com s’ho farà la Carme amb en Manel,
que ha anat perdent la mobilitat des
que vam arribar? Segur que els nous inquilins del primer segona l’ajudaran a
aixecar-lo si mai torna a caure a terra.
I deixarem de compartir mals amb
l’Adela i la Laura de la farmàcia, que sa-

Quan comences
a fer caixes per
marxar és quan et
fa mal la bandera
ben més dels nostres dolors físics i espirituals que els amics més ﬁdels. A qui
deixarem les claus sinó al joier de davant de casa, sempre al carrer, sempre
amb un bon dia, sempre amb les mans
a les butxaques? Ell va tancar fa unes
setmanes, com avançant-se al canvi
d’era. I la Conxi, que no falta a les seves
hores de balconada.
Haurem de refer llaços amb el
punjabi que ens arregla el mòbil. I el
Miquel de Can Ros, quantes olives clavades al dit petit de les criatures estalviarà al cap de l’any? I les noies de la
drogueria, aquella dolçor, aquells ulls
brillants, on dimonis les durà a treballar la franquicia? Ni el barri. La meva
pàtria és el meu carrer. Fins aviat, estimada pàtria.

•

