
La Festa Major 2019 s’inspira 
en fi lms, móns imaginaris i 
canvi climàtic en els guarnits

El programa ofi cial recorda 
els 40 anys d’ajuntaments 
democràtics i 80 de guarnit 
seguit a Puigmartí i Progrés

L’activitat paral·lela suma el 
Mas i Mas Festival a l’Hotel 
del Sol però trontolla la festa 
alternativa de Tres Lliris
Pàgina 3Veïnes del carrer Berga treballant dels detalls de jardí que proposen fer per Festa Major. Foto: Fèlix Prunera

L’Hora del Jazz 
centra la 29a edició 
en la dona, el talent 
jove i la precarietat 
dels músics
El festival arrencarà el 8 de 
setembre en doble sessió de 
diumenges a la tarda P10

Mascarell: “Hi 
ha profundes 
diferències però 
trobarem punts 
d’encontre”
El ple de constitució de Gràcia 
arrenca el mandat amb el retorn 
de l’expresident i exregidor P2

Canela intenta reduir 
la protesta veïnal 
elevant el límit 
d’edat i apujant el 
preu de l’entrada
La discoteca reorienta el públic 
amb una imatge no sexista i sense 
ofertes de promoció d’alcohol P5
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2 Política

Albert Balanzà

E l ple de constitució del dis-
tricte de Gràcia ha confi r-
mat aquest dimecres 24 de 
juliol el retorn a la primera 
plana de la política local de 

qui va ser regidor executiu entre 
1999 i 2003 i president entre 2003 
i 2006, Ferran Mascarell. Elegit 
per unanimitat per tots els grups 
i presentat com a únic candidat a 
la presidència pel seu, Junts x Cat, 
Mascarell torna a Gràcia després 
d’un periple iniciat el 20 d’abril de 
2006, quan va deixar el mateix càr-
rec de president del districte i els 
seus càrrecs a l’Ajuntament per ser 
conseller de cultura del Govern de 
la Generalitat.

Dimecres, en les primeres pa-
raules adreçades als veïns un cop 
elegit, Mascarell va evidenciar el 
gran canvi que s’ha produït en la 
política en aquest espai de temps 
de 13 anys des que va marxar de 
Gràcia i va constatar les “profun-
des diferències polítiques” que hi 
ha entre els partits, però alhora 
també va manifestar que res és 
insalvable i que es poden trobar 
“punts d’encontre”.

Apel·lant al fet local, el president 
de Gràcia -només a l’espera de ser 
ratifi cat per Alcaldia a Barcelona- 
va fonamentar la seva reflexió 

Mascarell: “Hi ha profundes 
diferències polítiques però 
trobarem punts d’encontre” 
El ple de constitució de Gràcia elegeix per unanimitat qui va ser regidor i 
president entre 1999 i 2006; només el regidor Badia i set consellers segueixen 

Robert Soro (Barcelona, 1973) 
ha tancat etapa per sorpre-
sa com a conseller i porta-

veu de l’equip de BCN En Comú. 
Fa 15 dies signava un article en 
aquest setmanari explicant el fet 
i ara amplia la informació. 

Què faràs a partir d’ara?
Tornar a la meva feina de la qual 
estic en excedència.

Aquesta setmana has acabat de 
recollir. Amb què et quedes?
Em quedo amb una experièn-
cia vital bestial i amb un nivell 
d’aprenentatge inigualable. 

Robert Soro: “Volia seguir però 
l’encaix no m’era còmode” 
“El nou equip de BCN En Comú és potent; és el que estàvem intentant crear, amb 
l’única pega que cap d’ells és de Vallcarca”, diu l’exportaveu dels ‘comuns’ al Districte

Sobretot em quedo amb les coses 
que s’han començat i en les quals 
hi he posat el meu granet.

I què llences?
Intentaré no llençar res. Fins i tot 
de les coses dolentes cal extreure 
bons aprenentatges. Puc llençar 
errors comesos o cuidar més al-
gunes relacions, en tot cas.

T’ha perjudicat el teu llenguatge 
directe, sobretot a xarxes?
Vaig rebre alguna crítica interna 
i vaig baixar la intensitat, però 
la fama et persegueix. Ara que ja 
no represento ningú, torno a po-

sar menys fi ltre. Tot i així, crec 
que no ha afectat en la meva de-
cisió.

...teva decisió. Tu volies seguir.
Jo tenia una voluntat i després la 
canvio. Hagués preferit continuar 
però no hi havia les circumstàn-
cies adequades. El meu encaix no 
em resultava còmode i vaig prefe-
rir fer un pas al costat.

Comportava fer unes primàries 
contra una altra candidatura?
No. Suposava una dedicació no 
plena que havia de compatibilit-
zar amb la meva feina.

Ha guanyat la teva opció?
He guanyat...Sí, bastant.

Què et sembla el nou equip?
Molt potent. És l’equip que d’al-
guna manera estàvem intentant 
crear. Només trobo la pega que 
cap d’ells són de l’upper districte.

No completar la feina de quatre 
anys és el que més greu et sap?
Esclar. Quatre anys és molt poc 
temps. M’hagués encantat ser a 
la inauguració dels jardins Anna 
Piferrer o de l’IES Vallcarca.

Com serà el nou mandat?
Crec que ERC sortirà del dol i en 
sis mesos es pot arribar a acords.

Com et veurà la gent ara?
Com un veí de Vallcarca i els 
Penitents que va sortir de l’ar-
mari com a agent polític.

Com deies, vas començar a P3 de 
conseller, i t’has quedat a primer 
de primària. Aquí s’acaba?
Aquí s’acaba... aquesta etapa. La 
vida dóna moltes voltes.•Soro, dilluns al carrer Gran. Foto: A. B.

El president Ferran Mascarell i el regidor Eloi Badia, amb els disset consellers del nou mandat, dimecres. Foto: J.M.Contel

en el fair play polític i social que 
sempre ha marcat el caràcter de 
Gràcia. “On vaig entendre el sen-
tit de la política va ser a Gràcia; la 
veritable cultura era aquella que 
practicàvem a Gràcia, on la gent 
ens saludàvem pel carrer; no hem 

de perdre aquest senyal”, va dir.
El discurs de Mascarell, a peu 

dret des de la primera línia de cadi-
res de la sala d’actes del Districte, 
va ser el punt fi nal d’un ple de poc 
contingut i de pur tràmit adminis-
tratiu, amb el regidor Eloi Badia 

i els disset consellers ja triats set-
manes enrere al seu lloc. 

El canvi més important en el 
nou mandat, de moment, és de 
cares: només set dels disset con-
sellers continuen i són Judith 
Calàbria i Àngels Tomàs (BCN 

Exportaveus com 
Robert Soro i 
Miguel Raposo es 
van deixar veure a la 
sessió constitutiva

En Comú), Sílvia Mayor i Sílvia 
Manzano (Junts x Cat), Núria Pi 
(ERC), Alberto Lacasta (PSC) i 
Jordi Bea (C’s). Jordi Daura torna 
sota la marca Valls després d’ha-
ver deixat CiU el 2017. Els nous 
són: Jordi Farriol, Yusef Quadura 
i Cristina Carrera (BCN En Comú); 
Olga Hiraldo, Marc Bosch, Guillem 
Roma i Miquel Colomé (ERC); 
Xavier Farrés (Junts x Cat) i 
Mercè Saltor (PSC). Exportaveus 
com Robert Soro (BCN En Comú) 
i Miguel Raposo (PP) es van deixar 
veure entre el públic.

L’única intervenció veïnal va 
estar protagonitzada per la nova 
plataforma veïnal d’afectats per 
la discoteca Canela, exKGB, que 
van desplegar pancartes i van lle-
gir un manifest en què van reite-
rar els “problemes de convivència” 
que s’estan generant a l’entorn de 
l’establiment.•

•Vídeo a independent.cat
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La Festa Major s’inspira 
en fi lms, canvi climàtic 
i móns imaginaris en 
els guarnits de 2019
El programa ofi cial recorda els 40 anys d’ajuntaments 
democràtics i 80 de guarnit seguit a Puigmartí i Progrés

Albert Balanzà

L es tradicions canvien: el 
que feia un parell de dè-
cades semblava tabú, no 
descobrir els guarnits de 
Festa Major abans de les 12 

de la nit del 15 d’agost, ara ja es 
coneix el 24 de juliol. Aquest di-
mecres, avançant uns deu dies la 
roda de premsa habitual prèvia, la 
Fundació Festa Major ja ha reve-
lat tots els guarnits que es desple-
garan enguany en els 24 carrers 
entre el 15 i el 21 d’agost i que nu-
mèricament suposaran un rècord 
que no s’assolia des del 2001.

Enguany la inspiració, com 
sempre, ha estat diversa, però 
hi pesen les propostes basa-
des en pel·lícules a plaça Rovira 
i a Progrés (tercer i cinquè pre-
mi 2018), móns imaginaris a 
Llibertat i a Lluís Vives (primer 
premi 2018 i un dels tres debu-
tants de 2019) o en el canvi cli-
màtic a Jesús i Perill (quart i 18è 
premi 2018). Verdi, que va portar 
amb força al posi l’any passat amb 
el segon premi, enguany apostarà 
per un retrat vegà.

La Festa Major 2019, al marge 
dels guarnits i del ja anunciat pre-
gó de les medallistes dels Special 
Olympics de l’equip acidH-Lluïsos 
(vegeu número 762), tindrà també 
un bon eix de memòria: en primer 
lloc per la concidència amb els 40 
anys de la recuperació dels ajun-

Els veïns de Joan Blanques de Baix preparant el guarnit. Foto: Fèlix Prunera

taments democràtics, que merei-
xeran una exposició comissariada 
per Josep Maria Contel, però en 
segon lloc també per l’homenat-
ge als carrers Puigmartí i Progrés 
pels 80 anys de guarnit del carrer 
de manera ininterrompuda des de 
1939. El carrer Ciudad Real tam-
bé dedicarà el seu guarnit a recor-
dar la Festa Major de 1935, l’últi-
ma abans de la Guerra Civil.

L’aposta per la inclusivitat, re-
ivindicada des del pregó, entrarà 
en una nova fase enguany amb un 
premi específic en el concurs de 
guarnits previ a ser ja un requisit 
en futures edicions. “Volem que 
a la llarga compti en el guarnit 
global”, va apuntar dimecres la 
presidenta de la Fundació Festa 
Major, Carla Carbonell. També hi 
haurà una prova pilot amb qua-
tre carrers que se sotmetran a un 
procés de recollida selectiva del 
guarnit.

Finalment, la cultura popular 
segueix donant passes de creixe-
ment amb noves fi gures que l’or-
ganització ha impulsat per “digni-
fi car el pregó”, segons el dossier de 
premsa ofi cial, com el nou acte de 
la Passada del Pregó, el 14 d’agost 
a les 17.30 hores: autoritats i pre-
goneres arribaran a la plaça de la 
Vila des de Can Musons, acompa-
nyats pels gegants de Gràcia Pau 
i Llibertat i de l’Àliga, la nova fi -
gura del bestiar local estrenada 
l’any passat. En l’àmbit de la cul-
tura popular, la consolidació de la 

concurs 
de carrers

1. Berga. El jardí
2. Ciudad Real. 1935 en el 

record
3. Fraternitat de Baix. 

Halloween
4. Fraternitat de Dalt. 

Fratern’s diner
5. Jesús. La mar de plàstic
6. Joan Blanques de 

Baix. John White un 
petit indi

7. Joan Blanques de Baix 
de Tot. Emociona’t 
amb JBdBdT

8. La Perla. Perlantone
9. Llibertat. L’Atlàntida 

existeix
10. Lluís Vives. Macondo
11. Maspons. Masforn
12. Mozart. La biblioteca 

cinc minuts després de 
la mitjanit

13. Perill. Perill ecològic
14. Plaça Poble Romaní. 

Pastisseria Romaní
15. Plaça Vila de Gràcia. 

El procés del guarnit
16. Plaça del Nord. 

Reserva del nord
17. Plaça Rovira. Rovira 

presenta ‘Los pájaros’
18. Placeta Sant Miquel. 

Ca la Gràcia: benvin-
guts i benvingudes

19. Progrés. Harry 
Progrés i els 80 guarnits

20. Providència. Mina 
Provi dència

21. Puigmartí. Foc i gel
22. Tordera. Vaixell 

Viking
23. Travessia Sant 

Antoni. La ruta de la 
Travessesa

24. Verdi. Veggie Verdi

El Mas i Mas aterra a l’Hotel del 
Sol i trontolla la festa alternativa 
de Tres Lliris. Artistes habituals 
del Jamboree com Gigi McFarlane o 
Carlos Sarduy estrenen la Terrassa 
SanMiguel a l’Hotel del Sol. Menys 
clara és la ubicació de la festa 
alternativa del casal Tres Lliris, fi ns 
ara a plaça del Nord i descartats 
Dones del 36 i Lesseps, després 
que la negociació amb el Districte 
oberta des del gener s’hagi trencat.

diada castellera en dissabte a la 
tarda en els últims anys i la co-
incidència enguany amb el lliura-
ment de premis, que sempre es fa 
el 17 d’agost, farà que la resolució 
del concurs s’avanci a les cinc de 
la tarda perquè tot seguit es des-
pleguin a plaaça els Castellers de 
Vilafranca, la colla Joves Xiquets 
de Valls i els Xiquets de Reus, jun-
tament amb els Castellers de la 
Vila de Gràcia.•
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L’OAB de Carles Ferrater aterra 
al nord de Lesseps amb una 
promoció d’habitatge de luxe
L’enderroc de dues fi nques del carrer Mare de Déu del Coll amb Maignon 
donarà pas a la primera operació immobiliària amb segell d’autor de la zona

Albert Balanzà

Amb els dies comptats per 
estrenar el gran projecte 
de l’hotel Seventy al car-
rer Còrsega, ja en terri-
tori de l’Eixample i que 

gestionarà Núñez y Navarro, l’Of-
fi ce of Architecture in Barcelona 
(OAB) de Carles Ferrater ja té un 
nou projecte a Gràcia, de dimen-
sions molt més reduïdes, però 
que dóna pistes dels moviments 
que s’estan generant en el sector i 
l’impacte que pot tenir en el canvi 
de perfi l social al districte. 

L’àmbit del projecte se situa al 
nord-est de la plaça Lesseps, en la 
cantonada dels carrers Mare de 
Déu del Coll i Maignon, on l’ofi-
cina de Ferrater hi ha desenvolu-
pat un projecte de housing que ja 
ha estat notifi cat i així consta en 
els tràmits municipals. “No serà 
una promoció gran”, han assegu-
rat aquestes fonts. L’OAB ha estat 
convidada a explicar el projecte 
per part d’aquest setmanari.

Aquesta setmana s’ha comple-
tat el treball d’enderroc i buidat-
ge del solar, incloses les façanes 
que fi ns ara donaven entrada als 
números 10 i 12 del carrer Mare 
de Déu del Coll i al número 2 del 
carrer Maignon, i el solar, un cop 
retirada la maquinària pesant que 
hi feinejava, ha quedat net perquè 
hi comencin els treballs de cons-
trucció.

L’entorn de la plaça Lesseps no 
ha estat aliena en l’últim any a 
nous projectes immobiliaris fi ns 

ara centrats en el tram fi nal del 
carrer Gran, com les promocions 
ja comercialitzades de Lesseps 3 o 
a punt de ser-ho de Gran 247, però 
l’arrencada dels treballs al nord 
de la plaça representa la primera 
operació amb segell d’autor de la 
zona. Al sud de Gràcia, justament 
a tocar de l’hotel Seventy, hi ha 
una altra de les grans operacions 
d’autor en l’antic edfi ci de l’edi-
torial Seguí, a Torrent de l’Olla 
amb Bonavista, on l’ofi cina d’Ori-
ol Bohigas hi està ja fent obres per 
a una altra promoció d’habitatges 
de luxe..•

Més queixes per l’aparcament 
incívic a Mare de Déu de la Salut. 
Veïns del carrer organitzats a les 
xarxes socials han incrementat 
aquesta setmana la pressió sobre 
l’Ajuntament perquè prengui 
mesures contra l’aparcament 
incívic que es concentra sobretot en 
cap de setmana a tocarde l’hospital 
sociosanitari Mutuam Güell. 

Maquinària treballant al solar de Mare de Déu del Coll amb Maignon, on s’aixecarà la nova promoció. Foto: A. B.

el repor

El passatge Napoleó llueix 
placa vuit anys després
La petició veïnal del 2011 es concreta 

amb una inscripció explicativa en honor 
al fotògraf Antonio Fernández Soriano

A. B.

E l passat abril un exveí encara 
amb família a Vallcarca expli-
cava a aquest setmanari el via 

crucis administratiu que l’havia 
portat a no obtenir cap concreció 
física d’una petició, amb resposta 
afi rmativa del Districte l’any 2011, 
per posar una inscripció explica-
tiva a les plaques del Passatge de 
Napoleó, un vial que s’enfi la en 

diagonal entre el carrer Maignon 
i el carrer de la Mare de Déu del 
Coll, a tocar de Lesseps. Des de la 
setmana passada, vuit anys des-
prés d’aquella petició, les noves 
plaques ja llueixen amb l’aclari-
ment lògic que el petit espai no 
ha homenatjat mai el general 
francès sinó el fotògraf Antonio 
Fernández Soriano.
El fotògraf, establert a la Ram-
bla, i la seva dona, Anne Tiffon 
Anaïs Napoleon van comprar ter-

res el 1875 als Maignon “on hi ha 
la residència Regina”, explicava 
Guardiola. “El matrimoni es va 
comprometre a cedir els quatre 
metres d’amplària del passat-
ge en edifi car-lo”, afegia. Arran 
de la publicació al setmanari, el 
Districte va comunicar-se amb 

Guardiola el mateix abril apun-
tant que el tema estava “en via de 
solució” després que fos aprovat 
en la ponència de nomenclàtor 
del 24 d’octubre del 2017. “La pu-
blicació ha fet efecte”, apuntava 
Guardiola aquest dilluns visible-
ment satisfet.•

La nova placa amb l’afegit explicatiu. Foto: A. B.

Breus

Nova retirada 
d’amiant amb 
queixes per una 
escola propera

La coberta d’amiant d’un 
taller de planxa i pintura 
a Torrent d’en Vidalet 8 
ha centrat les crítiques 
aquesta setmana de la 
plataforma Afectats 
Abaceria, sobretot per 
la proximitat a la llar 
d’infants La Quitxalla de 
Gràcia, a Ramon y Cajal, 
tocant per dins, en la 
mateixa illa de cases. Els 
operaris, que han fet una 
part dels treballs sense 
protecció, han fet una 
anàlisi negativa de restes 
d’amiant al pati de l’escola.

El projecte 
Minerva impulsa
un pla d’acció de 
sostenibilitat
El grup de creadores 
Minerva ha elaborat 
un pla d’acció propi 
vinculat a la signatura 
de l’Acord Ciutadà per 
la Sostenibilitat que es 
concretarà aquesta tardor 
amb primeres activitats 
com una sessió presencial 
per traçar estratègies 
de reducció de plàstics 
i residus contaminants. 
“Només col·lectivament 
podem aconseguir frenar 
el canvi climàtic i mantenir 
viu i verd el nostre entorn”, 
ha apuntat la plataforma.

El pla comunitari 
de la Salut 
estrena nova
pàgina web
La plataforma Salutem, 
que impulsa el pla 
de desenvolupament 
comunitari del barri de la 
Salut, ha engegat un nou 
canal de difusió veïnal a 
través d’una nova pàgina 
web, la qual s’afegeix a la 
revista La Salut de Gràcia i 
cites anuals com la mostra 
d’entitats. Al web s’hi 
troba tota la informació 
d’interès relacionada amb 
la feina comunitària, les 
entitats i serveis que hi 
participen, memòries i 
notícies diverses.
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Canela intenta reduir la protesta 
veïnal elevant el límit d’edat i 
apujant el preu de l’entrada 
La sala pren una bateria de noves mesures per reorientar el públic que inclou una 
nova imatge no sexista i que descarta ofertes que abans promocionaven l’alcohol

Breus

L’exregidora 
Gala Pin, al 
Vomitòrium de les 
festes de Vallcarca

Encara falten setmanes 
fi ns al setembre però la 
Festa Major de Vallcarca 
ja ha començat a defi nir 
actes centrals com el 
Vomitòrium, el fòrum de 
debat minutat en el qual 
els ponents intervenen 
en format d’àgora. Entre 
els convidats destaca 
enguany la presència 
de l’exregidora de BCN 
En Comú Gala Pin, el 
subdirector de El Jueves 
Joan Ferrús i el cantant 
dels Zombi Pujol Roger 
Pelàez. L’acte es farà el 
dijous 4 de setembre a 
les 19 hores a la plaça 
Farigola. 

A. B.

L a transició cap a un canvi en 
la composició de la propie-
tat de la sala Canela, l’anti-
ga KGB, combinada amb 
l’impacte que va tenir la 

setmana passada conèixer de pri-
mera mà el rebrot de la protesta 
veïnal en una assemblea a l’escola 
Pau Casals (vegeu número anteri-
or), ha portat el negoci del carrer 
Alegre de Dalt ha començar a im-
plementar des d’aquesta mateixa 
setmana una bateria de mesures 
de reorientació de públic, de pro-
mocions i de imatge externa. 

La primera visualització 
d’aquest procés s’ha pogut com-
provar ja en el tipus de fl yers que 
corren ara per les xarxes socials, 
amb unes imatges més fosques, 
reclams femenins menys volup-
tuosos i eliminació de qualsevol 
referència a ofertes que abans in-

Els veïns organitzats contra el Canela, dimecres intervenint al ple. Foto: A. B.

citaven al consum d’alcohol o d’en-
trada gratuïta per a noies, com era 
habitual. “Hem canviat el format 
de promoció per intentar no fer-
lo sexista”, apunta l’encarregat de 
la sala a L’Independent. 

El canvi de Canela també té 
a veure amb el tipus de públic i 
amb el límit d’edat, cosa que re-
percutirà en un perfi l més adult 
(no es permetrà l’entrada a me-
nors de 18 anys; ara es permetia 

fi ns a 16 anys). Amb aquest objec-
tiu la direcció ha arriscat apujant 
el preu de l’entrada a deu euros 
els divendres i els dissabtes (fi ns 
ara en valia cinc) i no es faran dis-
tincions de sexe; tothom pagarà 
el mateix.

Les fonts de la sala consultades 
per aquest setmanari, després de 
les queixes veïnals que aques-
tes últimes setmanes han dema-
nat al Districte prendre mesures 
dràstiques, fi ns i tot el tancament 
de l’espai, han apuntat que la vo-
luntat ara és “intentar millorar” 
i garantir una línia oberta de co-
municació amb els veïns afectats 
per conèixer de primera mà no 
només el que passa a l’entorn in-
trínsec de la sala sinó també en 
els carrers del voltant. La Guàrdia 
Urbana, en aquest sentit, es va 
comprometre la setmana passa-
da a fer més controls en el radi de 
desallotjament que té la discoteca 
d’Alegre de Dalt.•
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Les instal·lacions del CE Medi-
terrani van ser la seu del sor-
teig de la Copa Catalunya de 

waterpolo que es disputarà a prin-
cipis de setembre, i els equips abso-
luts del CN Catalunya ja coneixen 
els seus rivals. L’equip masculí de-
butarà en l’eliminatòria de quarts 

de fi nal contra el CN Mataró el dia 
4 de setembre, i en cas de guanyar 
aquesta eliminatòria es trobaria a 
les semifi nals el vencedor del par-
tit entre l’Atlètic Barceloneta i el 
CN Barcelona, en un partit que es 
disputarà a 2/4 de 5 de la tarda. 
L’Atlètic Barceloneta és el principal 
candidat per aconseguir el títol, de 
fet són els vigents campions, han 
guanyat 11 de les 13 edicions dispu-

tades, i també és el dominador ab-
solut de la lliga. Les semifi nals i la 
fi nal es disputaran els dies 7 i 8 de 
setembre a Tarragona.

L’equip femení debutarà el 10 
o 12 de setembre en la fase prè-
via d’aquesta competició contra 
l’AE Santa Eulàlia de L’Hospitalet, 
un equip que disputa la Primera 
Divisió. En cas de superar aques-
ta fase prèvia, l’eliminatòria de 

Mataró i AESE rivals del 
‘Cata’ a la Copa Catalunya 
El trofeu es disputarà a principis del mes de setembre

quarts de fi nal seria contra el CN 
Mataró el dia 18 de setembre, i la 
fase final es disputarà el 20 i 21 
de setembre a la piscina del CN 
Montjuic. En la categoria feme-
nina el màxim candidat a aixecar 

el títol és el CN Sabadell, que s’ha 
proclamat campió en 10 de les 11 
edicions disputades de la Copa 
Catalunya, i és també l’equip do-
minador de la Divisió d’Honor els 
últims anys.•

Breus

El Centre estrena 
al setembre una 
nova escola de 
tennis taula

A partir del mes de 
setembre, la secció de 
tennis taula de El Centre 
posa en marxa una 
escola dirigida a nens i 
nenes entre 6 i 16 anys. 
Els entrenaments seran 
un dia per setmana a les 
instal·lacions de l’entitat, 
situada al carrer Ros de 
Olano, 9. Les famílies 
interessades poden fer la 
inscripció a partir del 3 de 
setembre a la secretaria, 
en horari de dilluns a 
divendres de 10 del matí 
a la 1 del migdia i de les 5 
de la tarda fi ns a 2/4 de 9 
del vespre, o bé trucant al 
telèfon 932181964.

El Tennis La Salut 
prepara l’Open 
Internacional 
Jaime Furió
La primera edició d’aquest 
torneig es disputarà del 28 
d’agost a l’1 de setembre al 
CT La Salut. Aquest Open 
està preparat per a majors 
de 35 anys i es disputarà 
en tres categories: masculí, 
femení i mixte. Furió ha 
estat campió d’Espanya de 
més de 85 anys i va rebre 
el rebre el reconeixement 
a la seva llarga trajectòria 
durant la Nit de l’Esport a 
Gràcia del 2017.

Els clubs recuperen el 
torneig Vila de Gràcia de 
bàsquet 11 anys després
Serà la tretzena edició de l’esdeveniment que es disputarà 
el 13, 14 i 15 de setembre al pavelló Josep Comellas 

Albert Vilardaga

E l bàsquet gracienc està 
d’enhorabona i és que 
onze anys més tard els 
clubs han decidit recu-
perar el torneig Vila de 

Gràcia que se celebrarà els dies 
13, 14 i 15 de setembre. Aquest es-
deveniment que en el seu dia es va 
deixar perdre principalment per 
la manca de recursos econòmics, 
ha renascut gràcies a la bona vo-
luntat actual, a la unió aconse-
guida gràcies a la Plataforma 
Bàsquet Gràcia, i a l’ajuda del 
Districte a l’hora de fer front a 
les despeses. En la seva creació el 
mes de setembre de l’any passat 
(vegeu L’Independent núm. 724) 
ja explicàvem que la Plataforma 
treballava per aconseguir una 
millora en les infraestructures 
pels clubs, per construir una lli-
ga d’escoles i per recuperar el Vila 
de Gràcia. 

Lluïsos, Vedruna, Claret, Safa 
Claror, Coll, Pedagogium i La 
Salle han treballat plegats per 
recuperar el torneig que tin-
drà com a seu el pavelló Josep 
Comellas, la pista de joc dels úl-
tims anys del Pedagogium on 
s’han estrenat aquesta tempo-
rada els sèniors dels Lluïsos. La 
Salle Gràcia és l’únic que no dis-
posa d’equips sèniors, però tam-
bé col·labora en l’organització de 
l’esdeveniment.

La Plataforma està tancant els 
últims detalls del torneig, i una de 
les decisions que encara han de 
prendre serà el seu format. Des 
de l’organització expliquen que 

aquest és un punt important, ja 
que els equips són de categori-
es diferents (des de la més alta, 
Copa Catalunya; a la més baixa, 
Territorial), i l’objectiu és aconse-
guir un format atractiu per a tots 
els clubs, on els equips puguin 
gaudir de la festa del bàsquet gra-
cinenc i al mateix temps disputin 
dos o tres partits que els serveixin 
per a la posada a punt de la tempo-
rada ofi cial.

Davant d’aquesta nova edició 
del torneig, alguns àrbitres graci-
encs n’estan al cas i han demanat 
al comitè d’àrbitres de la Federació 
Catalana de Bàsquet la possibilitat 
d’arbitrar algun dels partits de la 
competició.•

Ona Alarcón es concentra amb la 
selecció espanyola. La jugadora 
formada al Claret comença 
diumenge la concentració amb 
la selecció espanyola sub13 
a Íscar. La gracienca, actual 
jugadora del Barça CBS, forma 
part de la Operación Talento de la 
FEB, formada per 32 jugadores 
d’arreu del territori espanyol, 
de les quals 6 són catalanes. La 
concentració acaba el dia 1 d’agost.

Lluïsos de Gràcia i Vedruna Gràcia es tornaran a veure les cares el setembre durant el torneig Vila de Gràcia. Foto: Xavier Sendra

Les jugadores del CN Catalunya durant l’escalfament d’un partit. Foto: Cedida
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Dues estudiants proposen una obra 

feta amb plàstic recollit a la platja

editorial

L’exemple de la Greta

Amb la idea de tancar el cercle del reciclatge, 
exemplifi cat en els decorats dels carrers, la Festa 
Major d’enguany engegarà una prova pilot amb 
quatre comissions voluntàries d’un servei de 
neteja de recollida selectiva del guarnit. També es 
reciclarà plàstic i vidre a les barres. I per tercer 

any consecutiu el got reutilitzable tornarà a ser 
present a la festa. Segons dades de l’edició de 
2018, es van posar en circulació 200.000 gots; si 
la mitjana és de quatre consumicions per got, es 
van deixar d’utilitzar 800.000 gots d’un sol ús: 
una reducció de 4.000 kg de plàstic.

La Greta i l’Aina engengen un projecte que es 
presentarà en públic l’any vinent a Gràcia per posar 
en el centre del debat polític i social el canvi climàtic

Fenomen mediàtic i persona 
reconeguda com una líder per 
milers de joves de tot el món, 
Greta Thunberg s’ha convertit 
en una inspiració per a les per-
sones conscienciades, i també 
les que comencen a conscien-
ciar-se, del problema que repre-
senta el canvi climàtic. Aquesta 
inspiració també ha arribat a 
casa nostra. Les propostes que 
arriben de comerços nous de la 
Vila que defensen un altre tipus 
de consum, molt més responsa-
ble, s’han incrementat de forma 

considerable els darrers anys; 
també propostes d’entitats 
com el Fem Mercat o el Mercat 
de pagès inaugurat recentment 
a Vallcarca. Alguna cosa està 
canviant.  Això és també el 
que pensa la protagonista de 
la contra d’aquest número, 
Greta Nieto, una jove estudiant 
de batxillerat artístic a l’escola 
Massana que ha decidit passar 
a l’acció. Perquè no li agrada el 
món en què vivim i sobretot 
en el que fem per destruir-lo 
d’una manera irresponsable. 

Espantada pel problema de l’ús i 
abús del plàstic en una societat 
de consum que només busca el 
benefi ci sense tenir en compte 
les conseqüències, pensa que, 
igual que la jove sueca que aca-
para portades de tot el món, les 
accions d’una persona poden 
comportar canvis; millor que 
quedar-se a casa sense fer res. 
Passar a l’acció és el que ha fet 
aquesta jove i que, de ben segur, 
aconseguirà el suport d’altres 
persones. A Gràcia ja ho ha 
aconseguit. Endavant, Greta. 

Marc Vilajosana

Col.laboradors especials

Recollida selectiva del guarnit, a prova



[2] [el tema del mes]

Edita: Associació Cultural L’Independent de Gràcia. President d’honor: Joan Cervera. President: Jordi Fortuny. Director de l’Independent de Gràcia: Albert Balanzà. Redactora en cap: Silvia 
Manzanera Coordinadora del suplement De Verd: Silvia Manzanera. Redacció: Albert Vilardaga, Ignasi Fortuny, Marc Vilajosana, Òscar Mejías. Maquetació: Sergi L.B. Publicitat: Hector Giménez (692 601 263). 
Imprimeix: Indugraf Offset SA. Dipòsit legal: B-32.478-00

Amb el suport de:

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sostenibles

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès
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Serveis d’interès

Marc Vilajosana

Un dels monstres del decorat de la Plaça de la Vila l’any passat

cop fi nalitza la festa, la majoria 
dels decorats van a parar a la 
brossa. Tot i que alguns guarnits 
es donen a escoles, biblioteques, 
sales de festa, aparadors o bal-

cons, un gran número d’ells no 
es tria per a la recollida selecti-
va i el seu posterior tractament. 
Per això, la Fundació -segons 
ha explicat en roda de premsa 

També hi haurà una quinzena 
de barres que comptaran amb 
bujols de plàstic i una vintena 
de vidre per tal de fer recollida 
selectiva dels envasos que es ge-
nerin. Per tercer any consecutiu 
el got reutilitzable tornarà a ser 
present a la Festa Major de Grà-
cia. Segons dades de l’edició de 
2018, es van posar en circulació 
200.000 gots. Es calcula que de 
mitjana cada got s’utilitza per a 
quatre consumicions. Per tant, 
es van deixar d’utilitzar 800.000 
gots d’un sol ús, el que equival 
a una reducció de 4.000kg de 
plàstic. En l’edició del 2019 es 
recolliran els gots del 2017, 2018 
i 2019. Amb aquesta iniciativa, la 
Fundació Festa Major de Gràcia 

La Festa Major prova un servei de 
recollida selectiva del guarnit
Amb la idea de tancar 

el cercle del reciclatge, 

exemplifi cat en els de-

corats dels carrers, la 

Festa Major d’enguany 

engegarà una prova 

pilot amb quatre co-

missions voluntàries 

d’un servei de neteja 

de recollida selectiva 

del guarnit. També es 

reciclarà plàstic i vidre 

a les barres.

Fets amb ampolles de plàstic, 
oueres,  càpsules de cafè, llaunes 
i malles de refrescs, taps, bosses 
de plàstic, paper de diari, teles 
velles o qualsevol material amb 
imaginació i esforç es conver-
teix en una preciosa obra d’art 
al carrer, els guarnits són, sens 
dubte, un exemple indiscutible 
de reciclatge i reutilització. Els 
festers fan, durant tot l’any, un 
treball de recull i separació dels 
residus amb l’objectiu que la 
comissió els pugui donar una 
segona vida en forma de guarnit. 
Per això, la Fundació Festa Ma-
jor ha decidit obrir enguany una 
nova via de treball per “acabar 
de tancar el cercle de reciclat-
ge”. Malgrat tot aquesta feina de 
reutilització i aprofi tament, un 

L’any passat l’Aula Ambiental 
Bosc Turull va projectar una 
pel.lícula sobre l’efecte de la 
contaminació dels plàstics 
a escala global (Albatross), 
amb la mirada d’un fotògraf. 
Aquest any proposa un do-
cumental amb una mirada 
més propera sobre l’efecte 
de la contaminació dels plàs-
tics als paisatges costaners 
d’Euskadi, a través del relat 
d’un artista plàstic i surfi sta 
que inicia un viatge de sen-
sibilització personal envers 
aquesta problemàtica. El fi lm 
es va estrenar l’any passat al 
Festival Internacional de Ci-
nema de Medi Ambient, i està 
realitzat per Cesare Maglioni. 
Després de la projecció 
hi haurà un debat sobre el 
problema i les possibles solu-
cions, amb Mireia Abril, de la 
Societat Catalana d’Educació 
Ambiental, i Carles Roig, fo-
tògraf i artista plàstic. L’acti-
vitat s’emmarca dins la Festa 
Major de Gràcia i tindrà lloc 
a la plaça Revolució dilluns 19 
d’agost a les 21 h.

‘Hondar’, el 
‘docu’ de 

l’Aula Turull
Marc Vilajosana

Els festers són experts reciclant i donant una segona vida a tot tipus de material, com Fraternitat de Dalt el 2018

aquest dimecres - ha volgut tre-
ballar directament amb el Servei 
de Neteja de l’Ajuntament de 
Barcelona per tal que es puguin 
recollir les restes del guarnit. 
Es realitzarà doncs una prova 
pilot amb quatre comissions 
que s’han ofert voluntàries per 
estudiar-ne la viabilitat. 
Els guarnits són el principal tret 
d’identitat de la Festa Major, 
i per això la seva defensa ha 
esdevingut en campanyes de 
sensibilització des de fa alguns 
anys per fer veure als visitants 
incívics que, segons la funda-
ció, “estant atemptant contra 
centenars d’hores de treball 
dedicades a aquest projecte 
comunitari”.

També hi haurà una 
quinzena de barres 

amb bujols de plàstic i 
una vintena de vidre

Silvia Manzanera

pretén “caminar cap a unes fes-
tes més sostenibles a la vegada 
que consciencia a la societat del 
valor de la reutilització”.
Un altre punt destacat del pro-
grama de Festa Major és l’espai 
de Tabuenca, el punt verd de la 
Vila. L’espai del carrer Guilleries 
acull cada any tallers i diferents 
activitats entorn la sostenibilitat 
i el reciclatge, i enguany no és 
cap exempció.
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El passat 6 de juny va tenir lloc 
l’Acte de cloenda dels centres 
educatius d’infantil i primària 
als jardins Joan Brossa, enguany 
centrat en la biodiversitat urbana. 
És per això que hi va haver unes 
convidades molt especials: dues 
papallones monarca vingudes 
directament dels EUA i de Mèxic. 
Van ajudar l’alumnat en les activi-
tats i van dinamitzar la jornada. La 
primera part de l’esdeveniment 
va consistir en la realització de 
tallers i la descoberta de l’entorn 
dels Jardins Joan Brossa. Amb 
l’ajuda d’una guia, van haver d’uti-
litzar els cinc sentits per localitzar 
diferents espècies de la fauna i la 
fl ora que els envoltava.
Pel que fa a les activitats, hi va ha-
ver diversos tallers de temàtiques 
molt variades: des de la relació 
entre l’acció humana i la conta-
minació atmosfèrica, passant per 
descobrir la importància de les 
abelles en els nostres ecosiste-
mes i l’oportunitat d’explorar 
diferents materials a través de 
la sorra. Hi va haver diversos 
espais de refl exió, tots realitzats 
a través de dinàmiques que els 
feien participatius i amens. És 
important la biodiversitat per 

Escoles+Sostenibles clou 
el curs amb 400 alumnes

mantenir en millor estat els 
espais verds? On viuen i quina 
funció tenen els insectes? Són 
algunes de les preguntes que 
obrien les dinàmiques. L’alumnat 
també va pensar alternatives en 
el disseny de la ciutat per mitigar 
les problemàtiques ambientals i 
va convertir-se en porcs senglars 
per plantejar-se si arribarà algun 
moment en què aquests animals 
no tindran sufi cients recursos. Els 
centres educatius que ho vulgueu, 
podeu demanar en préstec els 
materials d’alguns dels tallers que 
es van realitzar.
Finalment, l’alumnat es va reunir 
amb les papallones i un altre con-
vidat, un pit-roig, per descobrir 
conjuntament, a partir d’endevi-
nalles, una paraula que li donava 
sentit a tot allò que des de les 
escoles feu per aconseguir una 
ciutat més sostenible. La paraula 
clau era:  Transformem.

Acte de Cloenda a Cotxe-
res de Sants
L’alumnat de secundària, batxi-
llerat, cicles formatius i centres 
d’adults va celebrar la seva clo-
enda el 13 de juny al Centre Cívic 
Cotxeres de Sants. L’Acte de 
cloenda va començar cap a les 9 
del matí amb la benvinguda a les 
persones assistents. En Frederic 
Ximeno, Comissionat d’Ecologia 
en funcions de l’Ajuntament de 
Barcelona, va fer una crida a la 
necessitat de fer un canvi gran a 
través de l’acció col·lectiva i en 
xarxa. Després, un vídeo de la 
Greta Thunberg va permetre que 
dues de les portaveus de Fridays 
For Future Barcelona parlessin 
sobre el moviment. “Hem d’ac-
tuar ja! Quan siguem prou grans 
perquè se’ns pugui escoltar, ja se-
rà massa tard”, van dir destacant 
que és una lluita que interessa 
tothom, però especialment el jo-

El passat mes de juny 

va tenir lloc l’acte de 

cloenda del programa 

Escoles + Sostenibles. 

Més de 400 alumnes 

de 54 centres educatius 

van realitzar tallers, in-

tercanviar experiències 

o presentar els seus 

projectes.

Un moment de l’acte fi nal d’Escoles + Sostenibles amb alumnat de secundària

vent.  Tot seguit, va ser el torn de 
l’intercanvi d’experiències, en què 
l’alumnat va ser el protagonista. 
Van presentar els seus projectes 
a companys i docents d’altres 
centres, i molts portaven maque-
tes o models reals dels projectes 
que havien desenvolupat durant 
el curs. Embolcalls sostenibles 
fets amb cera d’abella, horts ver-
ticals, tècniques d’elaboració de 
fertilitzant orgànic i iniciatives per 
reutilitzar la roba o per combatre 
el malbaratament alimentari són 
algunes de les propostes que es 
podien veure.
Un cop finalitzat l’espai d’in-
tercanvi, l’alumnat va continuar 
compartint experiències a l’es-
morzar, preparat amb criteris 
de sostenibilitat: el càtering era 
d’una cooperativa del barri, els 
gots dels sucs eren reutilitzables 
i els pocs residus que es van 
generar eren compostables. A 
continuació, en l’espai Speaker’s 
Corner, les comissions ambien-
tals de deu centres educatius van 
explicar les seves motivacions i 
com s’organitzen, entrevistades 
per tres reporters de la Premsa 
Sostenible. L’última dinàmica va 
ser “Fem futur, fem xarxa”, que 
consistia en refl exionar sobre 8 
reptes relacionats amb la soste-

nibilitat urbana. Inicialment, els 
dinamitzadors/es exposaven l’es-
tat actual de Barcelona en l’àmbit 
del repte que els correspongués 
(contaminació atmosfèrica i 
mobilitat, verd i biodiversitat i 
consum responsable, entre d’al-
tres). Un cop presentat l’estat 
actual, l’alumnat feia propostes 
de millora d’aquesta situació re-
alitzades des del centre educatiu. 
Quan va acabar la dinàmica, tots 
els centres van votar quins dos 
reptes volien assumir de cara al 
curs vinent des del seu centre 
educatiu.
Un toc d’humor va donar pas 
a la conferència del doctor en 
Ecologia per la UAB Eduard Pla 
sobre com afecta el dia a dia el 
canvi climàtic a la humanitat i a 
les altres espècies. També hi van 
intervenir els ecòlegs del CREAF 
(Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals) Bernat 
Claramunt i Enrique Doblas. Un 
dels objectius va ser fer veure 
l’alumnat l’impacte del canvi cli-
màtic, que fossin conscients que 
és un problema real que els afecta 
directament. Pla va posar punt 
fi nal a la xerrada i a l’acte amb el 
clam popularitzat en les manifes-
tacions pel medi ambient: “Ni un 
grau més, ni una espècie menys!”

Alumnes de primària a la cloenda als jardins Joan Brossa



[4]

Quins són els principals punts de 
reivindicació de la vostra per-
formace? 
El projecte té tres punts clars, pel que fa 
als seus objectius reivindicatius: dema-
nar a l’ajuntament que prengui mesures 
contra el canvi climàtic i es comprometi 
a lluitar per aquesta causa, un missatge a 
la ciutadania perquè sigui més conscient 
dels seus actes i entre tots deixem de 
tirar residus, i un altre missatge a les 
empreses perquè redueixin l’ús massiu 
del plàstic

D’on prové aquest interès pel 
canvi climàtic? 
Em va inspirar l’exemple de la Greta 
Thunberg, la nena sueca que amb la seva 
lluita ha impulsat un moviment mundial. 
Hi ha estudiants a tot arreu que seguei-
xen el seu exemple. També em feia gràcia 
compartir el nom, així que vaig pensar 

que, a diferència del que s’acostuma a 
dir sobre que les accions individuals no 
canviaran res, valia la pena que, des de la 
meva iniciativa personal, fes alguna cosa 
que posés de rellevància les conseqüèn-
cies que té el nostre model de societat 
en el planeta.

Has buscat suports d’entitats o 
comerços que s’hi sumin?
Veurem possibles reaccions un cop 
comencen a fer la difusió del projecte. 
M’ha arribat que hi ha gent interessada 
o sigui que estarem encantades de poder 
comptar amb la col.laboració i suports 
de totes les persones, associacions o en-
titats que ens vulguin ajudar. També hem 
d’acabar de decidir on fem la instal.lació 
de l’escultura; potser es pot convertir en 
itinerant o fer diferents accions a Gràcia 
i Barcelona. 

[per darrere]

“Deien que una persona no pot canviar 
res; que mirin el cas de la Greta Thunberg”

Quin és l’origen del projecte?
La idea va sorgir de la meva preocupació 
i interès pel canvi climàtic i tots els temes 
associats a això, també m’interessaven  
les propostes zero waste i tot el mo-
viment que hi ha darrera de minimitzar 
l’ús del plàstic. Vaig intentar aplicar alguns 
hàbits a casa, convèncer els meus pares, 
però era complicat. 

Quin va ser el següent pas?
Llavors, aprofi tant que faig batxillerat 
artístic, se’m va ocórrer que des de l’art 
també podia fer alguna acció que tingués 
a veure amb tot això. El 23 de juny vam 
anar amb unes amigues a la platja de la 
Barceloneta a passar la nit de Sant Joan 
i vam veure quilos i quilos de deixalles 
i plàstics que acabarien en el mar. Això 
també em va fer pensar en la quantitat 
de plàstic que ja n’hi ha al mar. I vam co-
mençar a recollir tot el que vam poder 
de la sorra, per evitar que acabi al fi nal 
a l’aigua. 

Greta Nieto estudia el batxi-

llerat artístic a l’escola Mas-

sana i està molt preocupada 

pel canvi climàtic. Amb una 

companya de curs, l’Aina, ha 

decidit passar a l’acció des-

prés de veure tones de plàs-

tics acumulats a les platges, 

deixalles que van a parar al 

mar i que tenen un impacte 

desastrós per a la fauna. Per 

això ha engegat un projecte 

per denunciar aquesta situa-

ció, que es visibilitzarà en una 

escultura en forma de tortuga 

feta amb deixalles de plàstic.  

Greta Nieto al taller del carrer Igualda on farà l’escultura amb els plàstics que han anat recollint 

I com serà aquest treball?
El treball consistirà en fer una escultura 
amb totes les deixalles de plàstic que 
recollim de les platges de Barcelona. Amb 
una companya, l’Aina (ella està més espe-
cialitzada en escultura i portarà la part 
tècnica), presentarem l’obra l’any vinent. 
Amb ella vam buscar quin era l’animal 
més afectat pel plàstic al mar, que són 
la balena i la tortuga, i ens vam decidir 
per la tortuga. Així que representarem 
aquest animal i el volem portar davant 
l’Ajuntament. Estem decidint si serà a la 
plaça Sant Jaume o a aquí, a Gràcia. Ara 
tot just ha arrencat el projecte així que 
anirem veient a mida que vagi avançant 
com serà la darrera fase.

Silvia Manzanera

Albert Vilardaga

“Un dels missatges del 
projecte va dirigit a la 

ciutadania perquè sigui 
conscient dels seus actes”

Però el projecte ja ha fet les pri-
meres passes, oi? 
La idea ja està desenvolupada, avalada pel 
tutor, i tenim unes línies ben defi nides. I 
ara aquest estiu començarà a caminar 
amb una visita a la platja, que volem do-
cumentar per poder després fer difusió 
a les xarxes socials, per recollir tot el 
plàstic. Reunir moltes persones a veure 
quanta deixalla podem treure de la platja. 

Què és el que més us heu trobat 
a la platja? 
Sobretot llaunes de cervesa i refrescos, 
plàstic d’un sol ús com canyetes, forqui-
lles, culleretes de gelat, bosses o ampolles. 
Tot allà tirat i escampat.

[per darrere][4]

ÚLTIMS DIES!
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Editorial

Nou mandat, velles cares

E l nou mandat polític a Gràcia, conseqüència dels resultats de les 
eleccions municipals del 26 de maig i de la política de pactes poste-
rior, s’ha estrenat aquest dimecres amb el retorn d’un dels fi lls prò-

digs de la política local, Ferran Mascarell, qui havia estat regidor del dis-
tricte entre 1999 i 2003 i president del districte entre 2003 i 2006 abans 
d’iniciar un periple d’alts càrrecs que el portaria a ser en el terreny pú-
blic dos cops conseller de Cultura del Govern de la Generalitat i delegat 
del Govern a Madrid. Amb sobrades taules en la gestió política i amb 
un punt de tornada de tot, Mascarell s’ha estrenat avançant que el seu 
model de presidència no generarà incomoditat al regidor, Eloi Badia, 
que també repeteix en el càrrec si bé de manera consecutiva. Al costat 
de Mascarell i Badia s’hi asseurà enguany com a portaveu del principal 
grup municipal que integra l’equip de govern, BCN En Comú, un altre 
vell conegut del plenari de Gràcia, Jordi Farriol, qui va ser conseller en-
tre el 2002 i el 2007. Set consellers més també repetiran.

Sembla, doncs, que a priori el nou mandat arrenca amb veus exper-
tes que ajudaran a agilitzar la política local en un escenari que, com va 
dir Mascarell en la seva intervenció primera, es caracteritza per regis-
trar “profundes diferències polítiques però on hi trobarem punts d’en-
contre”. Cert: el mandat municipal mira de reüll a la política nacional 
i estatal i a l’impacte emocional dels dirigents polítics catalans encara 
en presó preventiva, però l’eix local no ha de deixar de ser efectiu en un 
territori que sempre es queda curt en la descentralització que li ator-
ga l’Ajuntament de Barcelona. A tots els retornats els sonarà la canta-
rella eterna de l’elecció directa de consellers de districte, com a requi-
sit de mínims perquè algun dia els veïns de Gràcia -els altres districtes 
que facin el que vulguin- també elegim de manera directa el regidor de 
districte i de facto alcalde de Gràcia. Tots els retornats, i els consellers 
nous i repetidors, hauran d’assumir ben aviat que el districte no es pot 
permetre una posada en marxa lenta que vagi en detriment de projectes 
que ja es van iniciar i debatre fa dècades com el pla Vallcarca. Tots els 
retornats, i els consellers nous i repetidors, han d’afrontar amb valentia 
i efi càcia els grans reptes de mobilitat, equipaments educatius i habitat-
ge que seran claus en els propers quatre anys. 

Encara que no n’informem cada setmana, a la plaça de la 
Vila segueixen incansables les concentracions dels dilluns 
a favor dels presos (i aquest setmanari se’n solidaritza 
amb el llaç groc a la nostra manxeta). Cada dilluns. Allà hi 

ha gent. En les últimes quatre concentracions una urna ha recollit 265 
butlletes amb 416 propostes de resposta quan es conegui la sentència 
del judici. Tantes que l’acte va durar 80 minuts perquè els organitza-
dors les van voler llegir totes. L’activista Joan Josep Isern ha procla-
mat als quatre vents: “llibertat, unitat...i brevetat!”. 

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

De l’entitat UNRWA, Agència de les 
Nacions Unides per als Refugiats de 
Palestina a l’Orient Pròxim, m’arri-

ba la història d’un grapat de dones pa-
lestines, innovadores, hàbils, resilients, 
fortes malgrat les dures circumstànci-
es que els ha tocat viure. Dones com la 
Madleen, de 23 anys, l’única dona pesca-
dora (coneguda) a la franja de Gaza. Els 
pescadors de Gaza només poden accedir 
a menys d’un terç de les zones de pesca 

assignades als Acords d’Oslo: 6 de les 20 
milles nàutiques. Aquest treball és pe-
rillós perquè la marina israelí dispara 
regularment als vaixells palestins que 
consideren han creuat la zona de pes-
ca acordada. La situació s’agreuja si ets 
dona. Malgrat tot això, Madleen Kullab 
puja cada dia al seu vaixell, adquirit 
amb un microcrèdit d’UNRWA i, a més, 
ha posat en marxa un negoci de turis-
me marítim. Els seus germans l’ajuden 
en el treball i ella, per millorar les se-
ves capacitats, està fent diversos cursos 
d’administració i gestió executiva a una 
universitat local i ha obert una pàgina a 
facebook per atendre les comandes de 
peix. No entén per què el fet de ser dona 
ha d’aturar-la: “el mar és la meva vida, el 
meu treball, la meva afecció, i el lloc on 
puc trobar-me a mi mateixa”.•

Madleen Kullab 

Ella puja cada dia al 
seu vaixell i ha posat 
en marxa un negoci 
de turisme marítim

Cartes al director

Els gitanos som gitanos

L’Associació de Joves Gitanos de Gràcia, 
com a entitat referent en el barri de 
Gràcia de Barcelona, volem mostrar el 
nostre descontentament per aquesta 
constant separació per part d’alguns en-
tre gitanos catalans i no catalans. Volem 
deixar ben clar que els gitanos i gitanes 
no som ni catalans, ni espanyols, ni euro-
peus, som gitanos. La nostra comunitat 
es val per si sola i té els seus propis va-
lors. “Ser gitano es sentir-se gitano, ser 
partícip d’un sistema de valors que ac-
cepten i respecten tots els gitanos i que 
transparenta la percepció exterior, sobre 
el fonament d’una cultura mil•lenària”. 
Tenim, malauradament, molts exem-
ples en la nostra història recent dels 
perills que comporta la separació dels 
col•lectius. Per això creiem totalment 
desafortunada l’expressió “gitanos cata-
lans”. El nostre objectiu com a entitat és 
promoure la cultura gitana i aconseguir 
la igualtat i equitat entre tota la població 
amb la resta de la societat.

Ricard Valentí, president de l’Associació 
Joves Gitanos de Gràcia
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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

la 
setmana 

Juliol

Silvia Manzanera

En el mes que sembla que s’acabi el 
món, en aquest racó de món que és 
la Perla 31 encara ens queden les dar-

reres forces per acabar amb dignitat l’úl-
tim sprint abans de les vacances. El trofeu 
de fi nal de carrera s’ho val. Però tam-
bé es fa molt costa amunt preparar els 
textos que més m’agraden de l’any amb 
aquesta calor infernal, amb la temptació 
de deixar-te anar encara que sigui amb 
la imaginació pels racons on tens previst 
perdre’t les properes setmanes. O d’esca-
par-te a fer una cerveseta a la Revolució. 
Arrossegant el peus i sentint que el sol 
ens castiga, i amb raó, perquè som un 
desastre de societat, arribo a la trobada 
de la tarda amb unes veïnes que sí tenen 
energia, una energia que han de dosifi -

car perquè per a elles la recta fi nal també 
és intensa. El compte enrere ja s’ha posat 
en marxa i els nervis es barregen amb la 
il·lusió de mostrar al món una obra d’art 
col·lectiva feta d’ampolles de plàstic, car-
tró, tela de galliner o qualsevol material 
que unes mans expertes com la dels fes-
ters puguin manipular. I elles, sense dei-
xar d’encolar paper i muntar peces com 
si es tractés d’un engranatge perfecte, ex-
pliquen que ja queda poc però queda mol-
ta feina, que el millor premi és muntar 
un guarnit que compleixi les expectatives 
més enllà de qualsevol criteri d’un jurat 
expert, i que la competició entre carrers 
és un mite, la col·laboració, la cooperació 
i el veïnatge campen aquests dies entre 
comissions que es passen materials o de-
manen mans. I quan arriba el 15 d’agost 
a les 8 del matí i senten la traca d’inici 
de festa no poden reprimir les llàgrimes. 
Tens tota la raó Carina, l’especial Festa 
Major que fem a l’Independent és el mi-
llor de l’any. El trofeu més preciós.•

Opinió convidadaOpinió convidada
Josep Callejón, Centre d’Estudis el Coll - Vallcarca

Més sobre el museu del còmic 
i la il·lustració de Barcelona

A quest article es una refl exió com a continuació 
del que vaig escriure, publicat el dia 5 de juli-
ol sobre la ubicació del Museu del Còmic a Sant 
Cugat de Vallés, que havia estat fruit de la in-
competència, insensibilitat, ignorància i alguna 

mancança més dels nostres estimats representants mu-
nicipals, perquè la ciutat de Barcelona en el districte de 
Gràcia i concretament en el barri del Coll – Vallcarca ha 
perdut la oportunitat de tenir el primer Museu del Còmic 
i la Il·lustració de tot l’estat.

No és que en vulgui retractar ni penedir-me d’aquestes 
manifestacions, sinó que encara que s’hagi fet amb molt 
de seny, coneixement, bon gust i professionalitat, amb 
molt d’èxit i un bon futur, doncs al Grup d’Estudis i altres 
entitats ens ha quedat la sensació de que tota la nostra 
tasca reivindicativa vers al tema no ha servit de res, que 
no hem aconseguit l’objectiu malgrat els nostres esforços 
per reunir documentació, projectes, suports ha estat un 
fracàs i no ens agrada.

Per aquest motiu creiem que val la pena no començar de 
nou, sinó no deixar abandonat aquest projecte i continuar 
amb aquest somni o anhel de fer a Barcelona la ciutat de la 
historieta, del tebeo, dels contes, dels cromos, dels dibuixos 
animats... i deixar patent que aquí van haver i hi ha els mi-
llors dibuixants del món.

A l’article del dia 5 de juliol apuntava l’edifi ci on va estar 
la productora cinematogràfi ca Balet i Blai en el passeig de 
la Mare de Déu del Coll, 40, on a banda de la primera pel-
lícula d’animació en color d’Europa l’any 1945, en van sortir 
moltes més.

Així mateix també apuntava que aquest edifi ci de propi-
etat privada ja fa molts anys que està buit i disponible per 
llogar, a més de que al menys per fora presenta un bon es-
tat de conservació. 

Aquí comença la continuïtat del nostre treball; fer 
d’aquest edifi ci el futur Centre de tractament de la 
Historieta o qualsevol altre nom adient, ja que de Museu 
del Còmic ara sí que hi ha.

Què es necessita per començar? Doncs suport per escrit 
amb identifi cació i signatura de tothom que cregui més que 
en la possibilitat o en la necessitat de que aquest projec-
te es faci realitat i posi la nostra ciutat en el primer lloc del 
món, i a la vegada retre el merescut homenatge i reconei-
xement a uns grans artistes, exposant les seves obres, fent 
conferències, tallers, exposicions temàtiques, visites guia-
des... Sóc conscient que el projecte és força ambiciós i cal-

drà lluitar molt i convèncer sobretot als que mai et diuen 
un no rotund, però si cal munten un procés participatiu de 
projectes o d’idees i d’una forma “pseudodemòcrata” fent 
participar a gent de tot el districte, tot i que la majoria no 
sap ni on és ni com arribar al lloc en qüestió, però que ani-
mats a participar són capaços de proposar i votar qualsevol 
iniciativa que se’ls pugui ocórrer. (Ja hem patit algunes ex-
periències al respecte).

Tenim una bona papereta pel davant, però com deia l’avi 
Siset, si estirem fort per aquí, i estirem fort per allí, segur 
que tomba i al fi nal ho podrem gaudir. També hi ha una dita 
que el José Antonio Labordeta va dir en una reunió del diari 
que ell dirigia que es deia ANDALÁN: “Se trata de que se nos 
considere como la avispa que se cuela en la bragueta”.•

Imatge d’arxiu de l’editorial Bruguera. Foto: CC El Coll - La Bruguera

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.

Opinió

Quan arriba el 15 d’agost 
a les 8 del matí i senten 
la traca no poden 
reprimir les llàgrimes

Creiem que val la pena no començar 
de nou, sinó no abandonar aquest 
projecte i seguir amb el somni de fer 
a Barcelona la ciutat de la historieta, 
del tebeo, dels contes, dels cromos, 
dels dibuixos animats... i deixar 
patent que aquí van haver, i n’hi 
ha, el millors diubixants del món
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Exposicions
Fins al 28 de juliol
Exposició Horticultura. Apoderament de 
persones amb problemes de salut men-
tal. La mostra presenta un breu recorre-
gut pels diferents projectes d’horticultura 
terapùetica i comunitària que l’Associació 
AREP porta desenvolupant des de l’any 
2006. L’exposició descobreix com l’horti-
cultura permet facilitar la interacció i la 
inclusió de persones amb problemes de 
salut mental a la comunitat, en diferents 
àmbits de la vida.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15) 

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)

Exposició Bajo la superfície, superfície, 
de Bruno Ollé. on totes les obres estan re-
alitzades amb tècnica mixta damunt me-
tall. 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 resi-
dències a les ciutats belgues de Brussel·les 
i Gant. La seva primera exposició col-
lectiva va tenir lloc a Venècia, concreta-
ment a Traghetto Gallery l’any 2001. Des 
de ben jove ha participat en diferents fi res 
d’art arreu del món. 
Galeria Miquel Alzueta (Sèneca, 9-11)

Exposició del 26è concurs de cartells de 
la Festa Major de Gràcia. L’Espai Albert 
Musons exposa les deu obres fi nalistes del 
26è concurs de cartells de la festa major i 
una selecció de vint obres més, triades pel 
jurat. A l’agost l’exposició s’ampliarà amb 
totes les obres presentades al concurs 
d’enguany.
Fundació Festa Major de Gràcia (Alzina, 9)

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 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 pin-
tura. “Tots tres aposten per un relat soci-
al, 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)

Visita guiada que Casa Vicens programa 
des de novembre de 2018, Les essències 
de la CAsa Vicens, tot un recorregut visu-
al i olfactiu que permet al visitant desco-
brir amb tots els sentits la primera casa 
de Gaudí. Els dijous en castellà, els dissab-
tes en anglès i els diumenges en català a 
les 19 h.
Casa Vicens (Carolines, 18-24)

De l’1 al 21 d’agost 
Exposició 35 Anys de versots a Gràcia. És 
una mostra del recull dels versots que du-
rant més de 30 anys les colles de diables 
de Gràcia han escrit i recitat per la Festa 
Major. Es tracta de la primera exposició 
produïda íntegrament per La Violeta.
La Violeta (Maspons, 6)

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 26 de juliol
FlamenCuentos. A càrrec d’Antonio Zoco.
La casa dels contes (Ramon y Cajal, 35), a 
les 21 h 

Open Mic Poe(TIC).
Espai Poetic (Pau Alsina, 42), a les 20 h

Concert: Gil de Gils (rock llatí).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Dissabte 27 de juliol
Microscape kids: El misteri de Houdini. 
Proposta teatral interactiva que sumer-
geix el públic dins d’un espectacle extra-
ordinari de màgia, teatre i escaperoom.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 17, 
18 i 19 h

Festa de “traje” per a Poetix. Open Mic 
disco party. Entrada lliure.
Espai Poètic (Pau Alsina, 42), a les 20 h

Teatre: La hora de la verdad.
Teatreneu (Terol, 26), a les 22 h

Concert: Farniente 5.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Diumenge 28 de juliol
Itinerari Gràcia 1900. L’aparador burgès 
d’un barri obrer. Gratuït amb reserva prè-
via.
Park Güell (Olot, 7), a les 18.30 h

Dimecres 31 de juliol
Màgia: Micky Conesa.
Espai Poètic (Pau Alsina, 42), a les 21 h

Dijous 1 d’agost
Xerrada: Compartir visió moderna del bu-
disme. A càrrec de Keisuke Matsumoto, 
escriptor i monjo budista japonès
Llibreria Haiku (Montseny, 7), a les 19 h

Espectacle: Xavi & Víctor VícAl Show.
Espai Poètic (Pau Alsina, 42), a les 20 h

Divendres 2 d’agost
Open Mic POE(Tic) amb Carrie Punto.
Espai Poètic (Pau Alsina, 42), a les 20 h

Diumenge 4 d’agost
Taller familiar: Pintem fl ors de ceràmica
Casa Vicens (Carolines, 18-24), a les 10 

Diumenge 11 d’agot
Estiu als museus: taller d’arquitectura per 
a famílies, Jo construeixo. Cal inscripció 
prèvia.
Casa Vicens (Carolines, 18-24), a les 10 h

Fins al 30 d’agost
Espectacle: ¿Estamos preparados? 
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 

Agenda
Si 

voleu publi-
car els vostres ac-

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

@independent.cat

Entitats

Amb el suport de

Porta 4 tanca temporada amb ‘Teresa’ 
i ‘Q33NY... i tu què estaves fent’?
La sala de teatre Porta 4 tanca aquest cap de setmana la temporada amb 
dues peces: Teresa, de Mariano Moro, una història en plena Inquisició i un 
recorregut poètic pel camí de Santa Teresa d’Àvila; i Q33NY... i tu què estaves fent?, 
un espectacle de la cia Enemic Natural que refl exiona sobre aquella diada de 
setembre que va col·lapsar el món en directe i com ho contemplàvem des d’aquí.
Divendres 26 i dissabte 27 a les 21 h (‘Teresa’) i diuemenge 
28 a les 20 h (‘Q33NY’) a Porta 4 (Martí, 18)

Divendres 26 de juliol
Docufòrum: Pintar fl ores sobre el agua 
(2019). L’associació Ch’ul Ixim presenta 
el seu projecte social i ambiental desen-
volupat a San Jorge (Chiapas).
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30 h

Presentació de la Festa Major de Gràcia. 
De 19.30 a 20.30 es presentaran els car-
rers i places guarnits i els espais que fa-
ran festa major, els Castellers de la Vila 
de Gràcia mostraran la samarreta del 
2019 i els Gegants de la Vila de Gràcia fa-
ran ballar el Gegantó Torras amb ella per 
estrenar-la.

Dissabte 27 de juliol
Concert de jazz: Claroscuros.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 21.30 h

Diumenge 28 de juliol
Projecció de Precaristas, amb la pre-
sentació a càrrec del director. Organitza 

el Sindicat d’Habitatge de Vallcarca i 
Inèrcia Docs.
Bodega La Riera (Av. Vallcarca, 81), a les 
19.30 h
Fins al 31 de juliol
Patis escolars oberts: projecte que es 
proposa donar alternatives a l’hora de ju-
gar 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)

Recomanem
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Silvia Manzanera

L a reivindicació de la precà-
ria situació laboral dels mú-
sics del país, així com “la 
manca de llibertats” que es 
viuen aquests dies “sobre-

tot en l’ambit artístic, és un dels 
tres eixos que marquen l’edició 
d’enguany del festival L’Hora del 
Jazz Memorial Tete Montoliu or-
ganitzat per l’Associació de Músics 
de Jazz i Música Moderna de 
Catalunya (AMJM). Precisament 
l’entitat, que emfatitza el caràc-
ter sindical, recorda que els mú-
sics que hi participen ho fan “en 
condicions de treball dignes, con-
tractats laboralment, com marca 
la normativa vigent”. La dona i el 
talent jove són els altres dos eixos 
d’una edició marcada pel 30è ani-
versari de l’entitat organitzadora.

En una línia que ja es va encetar 
l’any passat, el festival seguirà do-
nant visibilitat a la presència de la 
dona al jazz català: tres de les for-
macions que actuaran són lidera-
des o coliderades per dones.

Com a novetat de la 29a edició, 
el dia 22 de setembre serà el dedi-
cat al talent jove, amb l’actuació de 
dos grups liderats per músics me-
nors de 30 anys, una petita mostra 
de la creativitat dels que sorgeixen 
de les escoles superiors de música 
que hi ha a Barcelona.

L’Hora del Jazz centra 
la 29a edició en la 
dona, el talent jove i la 
precarietat dels músics
La plaça de la Vila torna a ser el nucli del festival que 
comença el 8 de setembre i acull dues actuacions gratuïtes 
cada diumenge fi ns al dia 29 en horari de tarda

Sabina Witt, una de les protagonistes de L’Hora del Jazz 2018. Foto: Daniel Sesé

La Plaça de la Vila de Gràcia tor-
na a ser el nucli del festival, que 
arrenca el 8 de setembre, i amb 
les actuacions de Connexions 
Trio i Playground, amb dues ac-
tuacions gratuïtes cada diumen-
ge fi ns el 29 de setembre. L’horari 
dels concerts serà per la tarda, de 
17 a 19 h, com a la darrera edició. 
Tradicionalment, les actuacions 
sempre havien tingut lloc en ho-
rari de matí, de 12 a 14 h. 

Igual que en edicions anteri-
ors, el Jamboree Jazz Club, un es-
pai clàssic a la ciutat, també aco-
llirà un dels concerts del festival 
(l’actuació de Jordi Barceló Latin 
Stride Piano). Fidel al seu esperit 
d’expansió fora de Barcelona, la 
proposta oferirà -en col·laboració 
amb el Jazz Club de Vilafranca-, 
un concert al Vinseum i, en col-
laboració amb l’Associació de 
Músics de Tarragona, un altre con-
cert a La Capsa de Música, i també 
a Girona i Vic, segons ha anunciat 
aquest dijous l’AMJM.• 

Els concerts a la plaça de la Vila
8 de setembre.
Connexions Trio + Playground
15 de setembre.
Elisabet Raspall i Benet Palet duet 
+ Joel Moreno Codinachs Quartet
22 de setembre.
Dani Ferruz Quartet + 
Lluc Casares Quintet
29 de setembre.
Sergi Felipe Trio + Claroscuro 

La nit dedicada 
als joves pretén 
mostrar la 
creativitat sorgida 
de les escoles

Breus

El festival d’arrel 
tradicional 
Ésdansa es 
presenta al CAT

Ésdansa, el festival de la 
dansa d’arrel tradicional 
que enguany celebra 
la 37a edició, ha fet 
la seva presentació 
pública a Centre Artesà 
Tradicionàrius aquest 
dimarts. La trobada tindrà 
lloc del 19 al 25 d’agost a 
Les Preses (La Garrotxa), 
i comptarà -entre d’altres- 
amb l’espectacle La 
Resclosa, del qual van 
oferir un fragment la 
ballarina Núria Hontecillas 
i el músic Roger Andorrà. 
Precisament Andorrà 
va estrenar al passat 
Tradicionàrius el seu 
espectacle Electrogralla.

‘35 anys de 
versots a Gràcia’, 
nova mostra 
a la Violeta
La primera exposició 
produïda íntegrament 
pel centre cultural La 
Violeta recull els versots 
que durant més de tres 
dècades les colles de 
diables de Gràcia han 
escrit i recitat per la Festa 
Major. L’exposició ‘35 
anys de versots a Gràcia’ 
s’inaugurarà el proper 
dijous 1 d’agost i es podrà 
visitar -en l’horari de 
l’equipament- fi ns al 21 del 
mateix mes.

Martí Albesa

S. M.
 

Amb un llarg recorregut 
per festivals, entre ells el 
Tradicionàrius, la proposta 

d’Spontus i Manu Sabaté que va co-
mençar a caminar fa cinc anys, es 
podrà veure per primer cop a l’es-
cenari de la Plaça del Folk el pro-
per diumenge 18 d’agost. Una col-

laboració sense precedents que va 
sorgir de “la casualitat”, com expli-
ca Manu Sabaté, “però que va re-
sultar molt fàcil”, malgrat venir de 
diferents pràctiques de música de 
ball (música bretona, afro-cubana 
i funk gràcies a Hugo Pottin i cata-
lana gràcies a Sabaté), perquè tots 
parlen el mateix llenguatge. “Tots 
venim de la música tradicional i 
amb ganes de transgredir però amb 

tots els respectes cap a la tradició”, 
afegeix el músic. Amb un missatge 
clar de “llibertat”, els músics puja-
ran a l’escenari de la plaça del Sol 
“amb molta il·lusió i ganes de tocar 
davant un públic massiu”. 

El concert ve precedit de la nit 
d’emprenedoria del districte, que 
inclou les actuacions d’Anairam, 
guanyadors del l’edició d’enguany 
del concurs Desconnecta, i de Blue 

Spontus i Manu Sabaté, la 
riquesa de la diferència 
El projecte s’estrena a l’espai de la Plaça del Folk el 18 d’agost

Joy, el grup de ”rockmetunkskeg-
gae” nascut a la Vila l’any 2016 i 
guanyadors del darrer Districte 
Musical Jove; enguany han publicat 
el seu primer disc anomenat Pu*o 

Arte. La nit acabarà amb el punxa 
discos Dr. Batonga, l’alter ego com 
a selector musical de Jordi Urpí, a 
qui agrada defi nir-se com un entu-
siasta cronista musical.•

Spontus més el graller Manu Sabaté en una imatge promocional. Foto: Cedida
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Joan Millaret Valls

El capítol fi nal de ‘Toy Story’ serveix per refl exio-
nar sobre el cicle vital de les joguines i la seva mort, 
que és la seva substitució. Un fi lm sobre el relleu o 

la pervivència d’una joguina, la seva utilitat o el seu re-
buig. Idea posada de manifest en el mateix pròleg amb 
el naixement de la germaneta d’Andy, Bonnie, en la llar 
protagonista que comporta el sacrifi ci d’una joguina, 
una nina de porcellana, Bo Peep, que acaba desaparei-
xent d’escena en una nit plujosa. Transcorreguts nou 
anys després d’aquest pròleg, les joguines, liderades per 
Woody, han sobreviscut en l’habitació de la nena. El pri-
mer embat per evitar l’orfanesa de les joguines, la lluita 
per no ser oblidades i llençades a la brossa, ha reeixit. 

I la trama s’inicia aleshores quan Bonnie va a l’es-
cola i Woody es fi ca dins de la seva motxilla per cuidar 
d’ella. L’experiència escolar de la nena comportarà el 
naixement d’una nova joguina feta amb trossos del cu-

bell de les escom-
braries, Forky, en 
un taller de manu-
alitats. Introdueix 
un nou concep-
te de joguina, una 
mena de monstre 
frankensteinià, pe-
daços inerts ara 
reanimats per la il-

lusió de la nena, la seva creadora. Un fet que comporta 
una cataracta de gags ben ocurrents al voltant del de-
sig instintiu de Forky de retornar a les escombraries.

Toy story 4 es desenvoluparà majoritàriament fora de 
l’habitació. En aquesta aventura de carretera, el cow-
boy Buddy retrobarà la seva antiga companya, llença-
da al bagul de la història, en una botiga de vell, ofi cina 
d’objectes perduts. Es tracta d’un nou passatge brillant 
en què joguines de ventríloc es converteixen en éssers 
aterridors. Una entrega tan divertida com intel·ligent 
que posa un esplèndid punt i fi nal a una saga d’altura. 
Una nova aposta per la camaraderia, l’ajuda col·lectiva i 
la solidaritat de grup. Però també una bonica paràbola 
sobre la maduresa i la llibertat en la intempèrie, lluny 
de l’espai protector de l’habitació de les joguines. I com 
sempre, una pel·lícula d’animació que no s’extingeix 
amb els crèdits fi nals i que obliga a l’espectador a restar 
a la butaca fi ns a l’encesa de llums de la sala.

La fi  de la saga podria ser fruit de la trista paradoxa 
que comporta l’era digital. La camioneta familiar, dota-
da de gps, introdueix la informàtica en la trama, exem-
ple simptomàtic de que la tecnologia digital ha entrat 
en les nostres vides, tot i que el món de Toy Story 4 en-
cara en resta al marge. La pròxima entrega de ben se-
gur que seria un fi lm apocalíptic, amb les joguines clàs-
siques intentant sobreviure per no morir exterminades 
en el reialme de la intel·ligència artifi cial, el regnat de 
les tabletes i les videoconsoles en les mans dels nens.•

‘Toy Story 4’, cap nen sense joguina

crítica de 
cinema

Una entrega tan 
divertida com 
intel·ligent, un punt 
i fi nal d’altura

el repor

Una galeria d’art amb 
la porta sempre oberta

Miluna aixeca la persiana al número 10 de Providència 
com a nou espai actiu cultural “amb molt color i tròpic”

Silvia Manzanera

É
s tota una declaració d’in-
tencions i per això, Corina 
Vilora, l’ànima de Miluna, 
no es cansa de repetir: 
“sempre tinc la porta ober-

ta perquè la gent entri, pregunti, 
opini... Així és com s’apropa l’art 
a les persones”. Des del passat 15 
de juny Gràcia compta amb una 
nova galeria d’art. Al número 10 
del carrer Providència s’ha instal-
lat un espai cultural que té com 
a principal objectiu la difusió de 
l’art contemporani, un punt de 
trobada per a artistes iberoame-
ricans i catalans obert a Gràcia i 
a la ciutat.

Amb una trajectòria de 
dues dècades com a galerista a 
Maracaibo, Corina decideix se-
guir apostant per la seva passió 
a la ciutat comtal, on té la seva fi -
lla, Natàlia Giménez, dissenyado-
ra gràfi ca i professora de ball en 
una escola de la Vila. Precisament 
és ella qui aquesta setmana im-
parteix tallers per a infants, on els 
guia, entre colors i pinzells, per-
què pintin una bossa per a l’estiu. 
“Les activitats pensades per a in-
fants seran una constant a partir 
de setembre, quan regularitzem 
el calendari amb el curs, i oferi-
rem propostes cada setmana”, 
assegura Corina. Els tallers i les 
activitats per a adults també se-
ran una línia de treball recurrent 
a Miluna, així com les exposicions 
dedicades als diferents artistes. 
En aquests moments, la galeria 
mostra diferents treballs d’una 
vintena d’artistes, propostes di-
verses però totes emmarcades en 
l’art contemporani, ja siguin pin-
tures, escultures, joies o làmpa-

des d’ecodisseny. “A Veneçuela te-
nia molt clar que volia ajudar tots 
aquells artistes emergents que co-
mençaven a donar-se a conèixer 
i que necessitaven un primer su-
port”, assegura la galerista, “i aquí 
vull seguir la mateixa línia i apos-
tar per tots aquells que busquen 
visibilitat i la gent no coneix”. 
Corina parla de Cayena Blanca/
Maria Montiel i dels seus jardins 
surrealistes (“aquí hi haurà molt 
color, molt tròpic i molt carib”), 
o de Jan Barceló, l’artista respon-
sable de la intervenció a la façana 
de la galeria (“no volia un cartell 
típic i els dibuixos de Jan Barceló 

han quedat realment bonics”). 
Tot i que la galeria atura l’ac-

tivitat de tallers a l’agost, segui-
rà amb altres propostes, com 
l’exposició 3i3, una mostra dels 
treballs de tres orfebres veneçola-
nes i tres catalanes. “Aprofi tarem 
el 15 d’agost, l’inici de la Festa 
Major, per inaugurar aquesta ex-
posició. Sempre he viscut la festa 
com a visitant, però ara la viuré 
més a prop i treballant”, afegeix 
Corina, que insisteix en la volun-
tat de formar part de tot el tei-
xit cultural i artístic que hi ha a 
la Vila i a la ciutat. “Crec que ca-
dascuna de les galeries tenim la 
nostra especialitat; i quantes més 
som, més benefici per a totes”. 
Precisament, l’elecció de Gràcia 
per obrir Miluna no ha estat ca-
sual. Corina valora el pols cultu-
ral i artístic que viu el districte. 
“Sempre acabàvem trobant-nos 
a Gràcia, estava força decidit, i la 
resposta de la gent aquests dies 
m’està demostrant que hem en-
certat”, afegeix Corina. •

Corina Viloria, ànima de Miluna, mostra una obra de Jan Barceló. Foto: S.M.

La propera 
activitat serà la 
mostra ‘3i3’, tres 
orfebres catalanes 
i tres veneçolanes

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• El rey león. Sala 01. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, 16, 19, 22.
• Midsommar. Sala 02. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, 15.55, 18.50, 21.45.
• El emperador de París. Sala 03. 

Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16, 19, 22.
• Yesterday. Sala 04. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, 16.10, 19.10, 22.05.
• Aladdin. Sala 05. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, 16.15, 19.15.
• Annabelle vuelve a casa. Sala 

05. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 22.15.
• Venganza bajo cero. Sala 06. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, 16.10, 19.10, 
22.10.

• Toy Story 4. Sala 07. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, 15.55, 18.05, 20.15, 
22.25.

• Spider-man: Lejos de casa. Sala 
08. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16.05, 
19.05, 22.

• Primeras vacaciones. Sala 09. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 15.50, 
20.20, 22.25.

• El rey león. Sala 09. Dv, ds, dg, 
dl, dm, dc, 17.55.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Joguines guardianes. Sala 01. 

Dv, ds, dg, dc, dj, 16.
• Quien me quiere que me siga. 

Sala 01. Dv, ds, dg, dc, dj, 18, 20.
• La vida sense la Sara Amat. Sala 

02. Dv, ds, dg, dc, dj, 16.
• Un amor impossible. Sala 02. Dv, 

ds, dg, dc, dj, 21.45.
• Génesis. Sala 02. Dv, dg, dc, dj, 

19.45. Ds, 22.
• 303. Sala 02. Dv, ds, dg, dc, dj, 

17.30. Dv, dc, dj, 22.
• La maleïda. 1882. Sala 03. Dc, 20.
• El emperador de París. Sala 03. 

Dv, ds, dg, dj, 16, 20. Dc, 16. Dv, 
ds, dc, dj, 18, 22. Dg, 18.

• Leaf of life. Sala 02. Ds, 20.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 01: La dona de la munta-

nya. 16, 18, 20. Cold war. 22.
• Sala 02: El veredicte, la llei del 

menor. 16. L’ombra del passat. 
18. Leto. 22.

• Sala 03: Una borsa de bales. 
15.50, 18. L’ombra del passat. 
20.15.

• Sala 04: Univers(o) Pecanins. 
16, 18. El Padrino. 20. 

TEXAS NANOS:
· La catifa màgica. Ds, dg 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• El Rey León. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 16, 17.55, 18.10, 20.20, 
22.30.

• La mirada de Orson Welles. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, 19.55.
• Ayla: la hija de la guerra. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, 22.05.
• Els dies que vindran. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, 16, 20.10. Dj, 16, 20.30.
• Spider-Man: Lejos de casa. Dv, 

ds, dg, dl, dm, dc, 22.05.
• Venganza bajo cero. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.

• El cuento de las comadrejas. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, 16, 20.10.

• Apolo 11. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
18.20.

• La vida sense la Sara Amat. Dv, 
ds, dg, dl, dm, dc, 22.30.

• Fast&Furious: Hobbs & Shaw. 
Dj, 16, 19.50, 22.20.

• Rojo. Dj, 18.25, 22.30.
• Ciudadano Kane. Dj, 20.15.
• Una historia inmortal. Dj, 22.15.
• Mia y el león blanco. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 16, 17.55.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Primeras vacaciones. Dv, ds, dg, 

dl, dm, dc, dj, 16, 17.55, 20.35, 22.30.
• Midsommar. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 16, 19.50, 22.30.
• Yesterday. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

16, 20.20, 22.30. Dm, 16, 22.30.
• Varda por Agnès. Dv, ds, dg, dl, 

dm, dc, dj, 18.10.
• La biblioteca de los libros recha-

zados. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
18.40.

• Ojos negros. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, dj, 16.

• Entendiendo a Ingmar 
Bergman. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 
dj, 17.20.

• Dolor y Gloria. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc, 19.20.

• Los muertos no mueren. Dv, ds, 
dg, dl, dm, dc, dj, 21.30.

• La mirada de Orson Welles. Dj, 
19.20. 

• Rojo. Dm, 20.15.
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