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Els impulsors dels sonòmetres
a Sol promouen accions per
millorar la qualitat de l’aire
La nova campanya repartirà la setmana que ve 100 plantes de maduixes
a Gràcia per analitzar en tres mesos la contaminació que s’hi impregna

Albert Balanzà

L

a plataforma Ideas for Change, que el 2017 va desplegar amb els veïns de la plaça del Sol i sota el projecte Making Sense una acció innovadora per registrar
i combatre amb sonòmetres les diferents versions
sobre els nivells de soroll que s’havien de suportar al
nucli històric de Gràcia, arrencarà la setmana que ve una
recerca cientíﬁca amb procés participatiu de 100 veïns de
Gràcia per saber com inﬂueix la contaminació de l’aire en
els aspectes de salut.
La proposta, que aquest cop es farà extensiva a tota la
ciutat però que comptarà amb els col·lectius de Gràcia que
ja han treballat amb la plataforma, consistirà a repartir
divendres que ve, 20 de setembre, aproﬁtant el Park(ing)
Day d’accions i vaga pel clima, un centenar de plantes de
maduixes en un estand instal·lat a l’Escola Sagrada Família
(Sardenya 343). Cada veí tindrà la planta durant tres mesos
al balcó i haurà d’enviar fulles a l’organització perquè s’ana-

El comerç de Travessera
de Gràcia insisteix a fer
la via peatonal i demana
mesuradors de contaminació
litzin en laboratoris per detectar la quantitat de partícules
magnetitzades que han atret.
La nova campanya centrada en la contaminació de l’entorn coincideix amb una nova fase de la reivindicació dels
veïns i comerciants de Travessera de Gràcia per reclamar
la peatonalització del carrer, en el tram central i més afectat pel pas contaminant de vehicles. Els comerciants de la
Unió de Botiguers de Travessera Casc Antic han demanat ara
a l’Ajuntament i al Districte la instal·lació de mesuradors que
registrin els nivells d’emissió de gasos i soroll que registren
els més de 10.000 vehicles que hi passen. Pàgina 3

L’estació de control de l’aire de Gal·la Placídia. Foto: A. V.
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Roben la pancarta
dels presos i el
Districte ja n’ha
penjat una altra

Mitja dotzena d’activistes
espanyolistes van
aconseguir despenjar
la matinada de dijous
a divendres passat la
pancarta dels presos que
penja de la balconada
del Districte. En imatges
facilitades per un veí al
Districte es veuen almenys
cinc persones amb un
objecte que sembla un
pal amb la pancarta
arrencada en una punta.
El Districte, que prepara
una denúncia a Mossos, ja
n’està produint una altra
i provisionalment en va
posar immediatament
una altra, de més petita,
que ja tenia.

Cicle sobre el
maquis llibertari,
a l’Ateneu del
carrer Alsina
L’Ateneu Llibertari del
carrer Alsina engega
aquest dissabte (19h) un
cicle dedicat al maquis
llibertari amb una
exposició que es podrà
visitar ﬁns al 5 d’octubre
i que inaugurarà aquest
primer dia l’exmilitant
del MIL i veí de Gràcia
Ricard de Vargas. També
es projectarà 24 anys
de guerrilla llibertària a
Catalunya (1939-1963).

Política
Badia i Mascarell posen
habitatge i participació
al centre del debat en els
discursos de la Diada
La pluja desllueix l’assistència en un acte sense C’s i PP

Albert Balanzà

La Diada local
es va tancar
amb l’ofrena al
monument de
Pompeu Fabra

L

a Diada, celebrada dimarts
a nivell local amb el tradicional acte organitzat
per les entitats històriques a la biblioteca Jaume
Fuster, va servir per posar sobre
la taula les prioritats del regidor
i del president del districte, Eloi
Badia (BCN En Comú) i Ferran
Mascarell (JxcCat) i per donar
pistes del model de cohabitació
que seguiran en aquest mandat.
En uns discursos acompanyats
dels posicionaments de les personalitats convidades i de la resta de partits, Badia i Mascarell,
respectivament, van posar l’habitatge i la participació al centre
del debat en la política dels propers mesos. Mascarell, de fet, va
concretar una mica més demanant abordar ja la llargament
reivindicada elecció directa dels
regidors de districte. Tots dos, a
més, van rebutjar la situació dels
presos independentistes.
En un acte deslluït per la pluja
prèvia, que va reduir l’assistència a una seixantena de persones,
els grups municipals van apellar a la “construcció col·lectiva”
(Jordi Farriol, BCN En Comú)
o a denunciar l’Estat espanyol
com un “règim constitucionalista” (Olga Hiraldo, ERC). També
Sílvia Mayor (PDeCAT) va reivindicar que “no hi ha futur sense
llibertat”, Alberto Lacasta (PSC)

Públic assistent i personalitats a l’escenari, a la Diada local, dimarts. Foto: A. B.

Badia i Batlle, gest de pas
endavant en seguretat. El nou
pacte de govern entre comuns i
socialistes, i el debat creixent sobre
la seguretat a la ciutat, ha tingut
un efecte a Gràcia en la pròxima
convocatòria de la comissió de
seguretat local, que inusualment
estarà presidida pel regidor i pel
tinent d’alcalde. Tots dos havien
coincidit el 2016 en la crisi del Banc
Expropiat, quan Batlle era a Interior.

va posar en valor les ciutats com
a “símbol de progrés i diversitat”
i Jordi Daura (BxCanvi-Valls) va
demanar “una Diada de tots”. C’s
i PP no hi eren.
La resta de l’acte va anar amanit per la contribució al debat per
part d’una quinzena de personalitats de la societat civil, en el que
l’organització va voler que esdevingués un manifest coral, i així
l’exconsellera Marta Duñach va
lamentar la pèrdua “d’un llençol
a cada bugada” en educació, l’activista cultural Jordi Fàbregas va
criticar la manca de pressupostos en cultura, el director teatral
Jordi Boldú va remarcar la importància de la llengua pròpia,
l’activista en cooperació Frederic
Callís va insistir en la necessitat
d’un millor finançament per a
Catalunya i el periodista Jordi
Fortuny va assegurar que els joves han activat “la revolta pendent per la democràcia real”.
Finalment, l’acte es va acabar
amb l’ofrena ﬂoral al monument
a Pompeu Fabra, a tocar de la biblioteca.

•

JxCat canvia un conseller abans d’iniciar curs
Xavier Farrés, que es va estrenar al ple constitutiu, passarà a l’Eixample i al seu lloc s’hi asseurà Biel Figueras
A. B.
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l plenari de Gràcia iniciarà el
nou curs oﬁcialment el pròxim 2 d’octubre però la foto
de família del ple constitutiu del
passat 24 de juliol pot ser que
ja no es repeteixi i en canviï almenys una de les cares, concretament la del conseller Xavier
Farrés, del grup municipal de
Junts x Cat, que s’estrenava justament en aquest mandat i que serà
substituït per Biel Figueras, ﬁns
ara designat conseller de JxCat a

l’EIxample. La portaveu del grup
a Gràcia, Sílvia Mayor, ha explicat
que “a última hora, i per motius
organitzatius a nivell de ciutat, es
va decidir el canvi”.
Figueras, escriptor i historiador de formació, assumirà en
principi no només les seves responsabilitats sinó que exercirà
també momentàniament tasques
de suport al president del districte, Ferran Mascarell. “En principi m’hi faig càrrec temporalment
fins que tot estigui organitzat a
l’octubre”, ha apuntat Figueras a
l’Independent.

Biel Figueras, en un acte de campanya de les eleccions municipals. Foto: Cedida

Figueras, tot i que no milita
a l’agrupació local del PDeCAT,
ha estat vinculat al grup municipal a Barcelona des del mandat passat i porta temes de comunicació, anàlisi electoral, de
xarxes i també de qüestions de
seguretat a Junts per Catalunya
de Barcelona.
Professionalment va ser director de la revista Endavant i ha collaborat a les publicacions: Jot
Down Magazine, El Nacional, La
República o Revista Mirall. També
ha escrit Tot el que no es volia dir,
amb Xavier Trias.
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Gràcia és el quart
districte de BCN
amb més renda
per persona

Redacció

L

Ideas for Change repartirà
100 plantes a Gràcia per
analitzar en tres mesos la
contaminació que reben
Travessera de Gràcia, on veïns i comerciants volen la peatonalització. Foto: A. V.

Albert Balanzà
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ncara que l’efectivitat immediata dels projectes no
es concreta tant com les
mesures en educació o
habitatge, la salut relacionada amb la contaminació o el soroll serà un dels grans temes del
mandat, i la societat civil ja s’està
movent a Gràcia per engegar una
nova campanya. Els impulsors
del desplegament de sonòmetres
a la plaça del Sol ara fa dos anys,
Ideas for Change sota el projecte
Making Sense, que va servir per
contrastar amb les mateixes eines les versions que oferia amb
menys mitjans l’Ajuntament, ja
tenen una nova acció preparada
i ara centrada en la qualitat de
l’aire. El projecte CitieS-Health,
ﬁ nançat pel programa europeu
H2020, planteja que “la ciutadania lideri un estudi d’investiga-

Gràcia liderava
amb l’Eixample
i Ciutat Vella la
participació en
l’estudi a l’agost
ció sobre com la contaminació de
l’aire a la ciutat està afectant la
salut dels seus habitants”, explica Mara Balestrini. Amb aquest
objectiu es farà una recerca cientíﬁca que s’ha iniciat amb una
enquesta virtual en la qual ja hi
han participat més de 300 persones a Barcelona, i on Gràcia lidera la participacio amb l’Eixample
i Ciutat Vella. L’enquesta pregunta, per exemple, com de contaminat està l’aire al barri o en
quines situacions creu l’enquestat que la contaminació l’afecta

més. També s’ofereixen dades
com el càlcul de 600 morts anuals per contaminació de l’aire a
Barcelona o el 98% de ciutadans
que viuen exposats a nivells de
contaminació superiors als recomanats.
La materialització a peu de carrer de la campanya es farà aquest
divendres 20 de setembre amb el
repartiment de 100 plantes de
maduixes per als veïns de Gràcia,
concretament en una parada
que s’ubicarà a l’escola Sagrada
Família (Sardenya 343). L’acció
compta amb la col·laboració dels
nuclis de veïns que la plataforma va aplegar en la campanya
dels sonòmetres a plaça del Sol.
“L’interessant d’aquesta nova
campanya és que volem arribar
a la dimensió de ciutat i, segons
veiem els resultats desplegarem
el programa amb les comunitats
més afecades i amb voluntat de
participar”, diu Balestrini.

El comerç de Travessera
insisteix a fer-la peatonal
Demanen la instal·lació de mesuradors de contaminació i soroll
Silvia Manzanera

L

a peatonalització de
Travessera de Gràcia com a
mesura contra la contaminació atmosfèrica. Els comerciants de la Unió de Botiguers de
Travessera Casc Antic -que reclamen des del 2009 mesures més
contundents per paciﬁcar aquesta via comercial de la Vila- han
demanat ara a l’Ajuntament i al
Districte, amb un escrit dirigit a
Eloi Badia, Ada Colau i Janet Sanz,
la instal·lació de mesuradors que
registrin els nivells d’emissió de

gasos i els nivells de soroll que
provoquen els més de 10.000 vehicles que passen cada dia per
aquest tram de carrer. “Després
d’una reunió amb el Districte, on
van assistir una quarantena dels
botiguers que formen part de l’entitat, hem decidit -amb l’ajuda del
nostre equip d’advocats- fer una
petició formal per solucionar un
greu problema de salut”, explica
David Rodríguez, membre de la
junta dels comerciants.
Els botiguers argumenten en
el seu escrit que el carrer no compleix la normativa europea ambiental. “No és una qüestió de
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vendes, sinó d’aplicar veritables
mesures que dinamitzin la zona
i la facin més saludable”, insisteix
Rodríguez. Pels comerciants, les
diﬁcultats plantejades per l’Ajuntament de peatonalitzar el carrer
més enllà dels dissabtes a la tarda
o en determinades jornades de comerç al carrer o per Nadal són “excuses”, perquè, diuen, s’ha demostrat que quan el carrer s’ha tancat
més temps per obres no hi han hagut problemes de mobilitat en les
vies adjacents. Els comerciants donaran un temps de marge per la
resposta de l’Ajuntament abans de
prendre mesures.

•

La tria de les plantes de maduixes també té lògica: les seves fulles acumulen partícules presents
en l’aire i es pot analitzar la presència de contaminants a la ciutat. Els resultats se sabran en un
termini de tres mesos.

•

’Institut d’Estadística ha
publicat a nivell estatal noves dades sobre renda mitjana per persona que situen
Gràcia com el quart districte
de Barcelona en aquesta classiﬁcació, lleugerament per sobre de la mitjana total i només
per darrere de Sarrià-Sant
Gervasi, Les Corts i l’Eixample. Amb 16.511 euros els veïns
de Gràcia superen la mitjana
de la ciutat, que està en 15.389
euros, però queda encara força lluny de la renda mitjana
per persona que es registra
a Sarrià (24.700 euros) o Les
Corts (21.376 euros) i més a
prop de l’Eixample (17.280 euros. A la cuda d’aquestes xifres a nivell de Barcelona hi
ha Ciutat Vella i Nou Barris
amb 10.183 euros i 11.217 euros, respectivament.

•
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El bloc de l’ermita de la salut ja
es comercialitza sobre plànol
però s’hi amplia l’assentament

Breus

Sagar decora el
mur de seguretat
de l’ediﬁci de
Fraternitat 5

L’espai passa a mans de Coral Homes, pertanyent al grup de capital risc Lone Star, i
llueix en la seva imatge promocional la capelleta reformada amb el nou campanar

En una iniciativa de
Norma Cómics i Núñez i
Navarro, diversos murs de
seguretat dels ediﬁcis en
construcció s’han decorat
amb una il·lustració. Entre
ells hi ha el del carrer
Fraternitat, número 5, on
l’artista Sagar ha dibuixat
famílies passejant pel
carrer, terrasses plenes
de gent, concerts a l’aire
lliure, un carrer guarnit,
una colla castellera i, al
fons, la façana l’església
de Sant Joan de la plaça
Virreina.

Per ara, missa itinerant. Un dels
actes més apuntalats a la tradició
de la Festa Major de la Salut, la
missa a la capelleta de l’ermita,
s’ha hagut de celebrar itinerant
per segon any consecutiu. El
2017 va ser l’últim cop que es
va fer al lloc de sempre, l’any
passat el Tennis La Salut se’n
va fer càrrec i enguany ha estat
la parròquia, al carrer Clavell.

Es paciﬁca
l’entorn del Park
Güell i es desplaça
la parada de taxis
A l’accés al Park Güell pel
carrer d’Olot només hi
poden accedir els veïns,
els vehicles de serveis i el
bus 116. Amb l’objectiu de
paciﬁcar la zona també
s’ha canviat el sentit de
circulació dels carrers Olot,
Marianao i Larrard, i s’ha
traslladat la parada de taxis
a la rambla de Mercedes.
La restricció s’ha fet
amb senyalitzacions i es
completarà amb pilones.

El rètol de la nova promoció de pisos, al solar de l’ermita de la Salut. Foto: I. G.

Albert Balanzà
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ou pas cap a la llarga
història d’aixecament
del nou gratacel de Travessera de Dalt 97-99
cantonada Escorial, lloc
on des del febrer de 2011 només

hi queda l’emblemàtica ermita
de la Salut dempeus del conjunt
que ﬁns aleshores havia format
el temple amb la masia de Can
Morera: el bloc residencial de vuit
plantes, aprovat el 2016 i amb llicència des de l’any passat, s’ha
començat a comercialitzar sobre
plànol amb un gran cartell que

anuncia pisos d’una, dues i tres
habitacions.
L’espai, que inicialment va adquirir Vertix per passar després a la filial de Caixabank
Buildingcenter, ara és propietat de Coral Homes, pertanyent
al grup de capital risc Lone Star,
si bé la comercialització seguirà
en mans dels últims propietaris
a través de Servihabitat. El telèfon d’informació dóna poc detall
de preus i temps d’execució dels
nous pisos. En la imatge promocional que des de ﬁnals de la setmana passada s’ha instal·lat al solar
s’hi reconeix almenys el projecte
ja conegut que manté l’ermita reformada i amb un nou campanar
d’espadanya.
Les grans línies del projecte, a
més de la protecció de l’ermita i del

passadís separador que s’hi farà,
detalla un edifici de dos cossos
amb vuit plantes per Travessera i
cinc per Mare de Déu de la Salut
per a un total de 22 habitatges,
amb tres soterranis per a 24 places d’aparcament i 22 trasters.
La gran incògnita, ara mateix,
és el futur de l’assentament que
hi ha al solar, que ha anat a més
després que el juny de 2018 s’hi
veiessin les primeres okupacions. L’ermita, que ja va ser okupada fins i tot interiorment el
2012, veu ara com s’hi ha ampliat
l’assentament amb construccions
precàries a tocar de Mare de Déu
de a Salut, a la banda del bloc limítrof, i espais d’estada a tocar
de l’ermita. Els veïns hi han retratat ﬁns i tot motos aparcades
a l’interior.

•

el repor

Per què un bloc de pisos
de Torrent de l’Olla
s’enretira i el següent no?
La capritxosa línia d’afectació del Pla
General genera debat entre el veïnat

A. B.

L

a nova promoció de pisos que
s’esta enllestint al Torrent de
l’Olla cantonada Perla no té
res d’estrany, més enllà de les estretors de la feina dels treballadors i dels sempre polèmics cartells de vigilants d’un suposat

col·lectiu gitano. “Per què el nou
bloc no s’ha aixecat enretirat com
es fa amb tots els blocs nous del
carrer”, es preguntava un veí entrant abans de l’estiu per la porta
de la redacció de L’Independent.
La resposta està en el capritxós
traçat de la línia d’afectació que
va determinar en aquest tram de
Gràcia el Pla General Metropolità

Torrent de l’Olla, entre els números 140 i 146, motiu de debat. Foto: A. B.

de l’any 1976, i que encara és vigent malgrat les inﬁnites modiﬁcacions a què ha estat sotmès:

el bloc nou del número 140 de
Torrent de l’Olla no està afectat
per la línia del pla, tot i la prima

distància que hi ha entre la vorera i la calçada, aproximadament d’un metre.
El contrast arriba, però, a la
vista dels dos blocs dels números 142 i 144, que aquests dies
llueixen cartells de pròxim enderroc. En aquest cas, segons
apunten fonts municipals,
aquests dos espais sí que hauran d’enretirar-se (vegeu foto) i
aliniar-se amb el bloc del número 146, que ja és de nova planta.
Es dóna la circumstància que on s’enretiraria més
l’obra nova en aquest tram de
Torrent de l’Olla és just a la vorera Llobregat, i per contra a la
vorera Besòs hi ha afectacions
mínimes. Ara bé, a la vorera
Llobregat justament és on s’estan movent menys promocions
de nova planta.
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Plaça del Nord s’aixeca
per millorar el paviment
i redeﬁnir els escocells
La reforma de l’espai, nou anys després de perdre la seva
original superfície de sorra, ha aproﬁtat per expulsar les motos

La plaça del Nord, amb la nova superfície de sauló i els escocells rodons. Foto: A. V.

A. B.

L

a plaça del Nord ja fa nou
anys que va deixar de ser
l’última plaça de sorra de
Gràcia i va evolucionar cap a
una superfície més compacta de sauló, conservant encara un
espai de jocs infantils que recordés
aquella vella imatge anterior. Però
li calia un restyling, després de petites modiﬁcacions que han suposat la pèrdua d’alguns arbres o de
l’espai de tennis taula que molestava alguns veÏns, i això és el que
s’ha afrontat en aquests primers
dies de setembre.
La mesura més destacada en
aquests canvis dels últims mesos,
no obstant, no és estètica essencialment sinó d’adaptació a la nova
mobilitat: la plaça del Nord ja va

Amb el sistema
nou d’escocells es
preveu augmentar
la irrigació
dels arbres
ser l’any passat un dels set espais
on la Guàrdia Urbana va desplegar
el pla de motos que preveu una primera campanya informativa i una
posterior de sancions, però encara
no s’havia aconseguit la total expulsió d’aquests vehicles de dues
rodes del contorn interior de la
plaça. La reforma actual ha contemplat la col·locació de senyals de
prohibit aparcar i la recol·locació
també de contenidors d’escom-

braries perquè s’asseguri la continuïtat visual del carrer Martí/
Bellver. També s’han canviat de
lloc els bancs.
L’aspecte visual de la plaça, després d’aquests canvis, és el principal beneﬁciat, però la setmana
passada òbviament el que més cridava l’atenció era l’aixecament de
tota la superfície de sauló i la ubicació del nou disseny d’escocells
rodons en lloc dels postmoderns
models angulats que s’hi havien
instal·lat en la passada reforma.
També hi ha una raó de millora de la irrigació en el canvi dels
escocells, segons apunten fonts
municipals: els escocells s’han
ampliat per tal de millorar l’aportació d’aigua als arbres. Ara només
queda pendent la reubicació de la
font d’aigua a la part superior de
la plaça.
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Canela i veïns s’enfronten
en una agra discussió
La topada es va produir abans de la nova assemblea aquest dilluns
A. B.

E

l conﬂicte entre els propietaris
de la discoteca Canela (exKGB)
i els veïns de l’entorn no s’ha
solucionat aquest estiu, malgrat
les reunions a tres bandes amb la
presència del Districte, i aquest dilluns, abans de la segona assemblea
que els veïns havien convocat a l’escola Pau Casals, cinc membres de
l’establiment i la comissió delegada
dels veïns han mantingut una agra
discussió en la qual les dues parts
s’han llançat acusacions de manca de responsabilitat en la solució

del conﬂicte. “Ningú, a cap sala de
Barcelona, està prenent les mesures de seguretat i vigilància que nosaltres estem aplicant; m’esteu fotent amb la campanya de vídeos”,
ha apuntat el nou propietari de
la sala, que ha argumentat aquest
punt amb l’augment ﬁns a 13 vigilants i d’acordonament de clients
ﬁns al metro de Joanic. En un to
més cru, el propietari ha amenaçat
que, “si anem així, puc obrir per llicència els dijous i els diumenges”.
La comissió de veïns, en una segona assemblea a la qual van assistir prop de cent persones, han
respost que no s’han complert les

mesures d’evitar treure ampolles a
l’exterior. “No ha millorat res ostensiblement”, ha apuntat un dels portaveus de la plataforma d’Afectats,
Miquel Colomé.
Les dues parts, després d’un
quart d’hora de discussió en el
qual hi eren presents altres veïns
i aquest setmanari, han quedat
d’acord a fer una nova reunió amb
el Districte i després de l’assemblea han acordat començar a penjar pancartes a partir de la setmana que ve i deixa en un segon pla els
vídeos que ﬁns ara han fet circular
per denunciar alguns casos de conﬂictivitat a l’entorn de Canela.

•
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Breus

El CE Gràcia
celebra la 40a
travessa Matagalls
- Montserrat

Esports
El Vila de Gràcia de
bàsquet es jugarà entre
el Comellas i Penitents
Diumenge a les 19h es farà l’entrega de premis als equips
guanyadors, just abans de la ﬁnal masculina del grup 1

Aquest dissabte comença
una nova edició de la
travessa Matagalls Montserrat que organitza
el Centre Excursionista
de Gràcia. Aquest any se
celebra la quarantena
edició d’aquesta travessa
de 82,6 quilòmetres, amb
un desnivell acumulat de
5.773 metres, en el qual
l’objectiu és arribar al
Monestir de Montserrat
en un màxim de 24 hores.
La sortida serà dissabte
des de El Brull entre les
tres i dos quarts de cinc
de la tarda, i l’arribada
màxima és diumenge a
dos quarts de cinc.

Martina Terré,
campiona de
l’Europeu juvenil
de waterpolo
La jugadora del CN
Catalunya ha aconseguit
la medalla d’or amb la
selecció espanyola en
el campionat d’Europa
juvenil després de derrotar
a Rússia a la ﬁnal per 12
a 11. A més, en l’Europeu
disputat a Volos (Grècia),
Terré també va ser
premiada com a millor
portera del campionat. La
seva germana, Mariona,
va ser campiona d’Europa
cadet el mes de juliol.

Albert Vilardaga

O

nze anys després el torneig Vila de Gràcia torna
a ser una part fonamental de la pretemporada
pels sèniors dels Lluïsos
de Gràcia, el Vedruna, el Bàsquet
Claret, el Safa Claror, el Coll i el
Pedagogium. A un quart de vuit del
vespre del divendres aixecaran el
taló els Lluïsos i el Safa en categoria femenina, els dos favorits per
aixecar el trofeu del grup 1, ja que
són els equips que competeixen
en la categoria més alta, Primera
Catalana, durant la temporada. Les
blaves, un any més entrenades pel
Gerard Sánchez, han apostat per la
continuïtat del bloc i han reforçat
la plantilla amb incorporacions interessants com el retorn de la Júlia
Daví, mentre que les taronges seran
dirigides aquesta temporada per
Josep Alemany. L’altre rival d’aquest
grup és el Vedruna Gràcia, que a
priori parteix amb menys opcions
al competir a Segona Catalana. El
segon partit del divendres serà del
grup 2 de la categoria masculina entre el Coll i el Pedagogium, amb el
Coll com a favorit en el partit per
competir a Tercera Catalana durant la temporada, mentre que el
Pedagogium ho fa una categoria
per sota. L’altre rival del grup és el
Vedruna Gràcia B, que també competeix a Tercera Catalana.
Dissabte al matí, el torneig es
desplaçarà al pavelló de Penitents
per deixar lloc al Vila de Gràcia de
tennis taula, i a partir de les onze
començarà el duel femení entre el
Coll i el Pedagogium, que junta-

El Safa Claror i el Bàsquet Claret es van veure les cares en un partit amistós el passat cap de setmana. Foto: Albert Vilardaga

El Centre organitza el 21è Vila
de Gràcia de tennis taula . El
pavelló Josep Comellas acull
dissabte de 9h a 14h una nova
edició del torneig on també hi
participen els Lluïsos, el Club Ariel
i el Cercle. Es competirà en sis
taules i tres categories en funció
del nivell. El mateix dissabte,
l’escola de tennis taula dels Lluïsos
organitza el primer Open Manga,
juntament amb l’Espai Daruma.

ment amb el Claret completen el
grup 2 del torneig femení, on a priori el Claret parteix com a equip
masculí. L’altre partit del matí és
la primera semiﬁnal masculina entre els Lluïsos i el Claret, la segona
entre el Vedruna i el Safa es jugarà a primera hora de la tarda, de
nou al Josep Comellas. En aquest
grup, els Lluïsos, per ser l’equip
que competeix en la categoria més
alta, i el Vedruna, que ha incorporat reforços importants, parteixen
com a favorits.
Diumenge es jugaran la resta de
partits els últims partits de les competicions i a les set es farà l’entrega de premis, just abans de la ﬁnal
masculina del grup 1.

•

El Nou Sardenya segueix
pendent de les reformes
Només funcionen quinze dels trenta-nou focus de l’estadi
A. V

L

’estrena a casa del primer equip
de l’Europa va posar en evidència que les reformes pendents
al Nou Sardenya per ara van molt
lentes. En l’empat a dos contra el
Terrassa disputat dissabte a la tarda, una hora poc habitual, es va
haver d’encendre la il·luminació

de l’estadi, i com ja passava l’any
passat, la majoria de focus segueixen fosos. A la part superior de la
tribuna en funcionaven set dels dinou que hi ha instal·lats, a la torre
del carrer Sardenya en funcionaven cinc dels deu, i a la torre del
carrer Pau Alsina, tres dels deu. En
total funcionen quinze focus dels
trenta-nou que hi ha instal·lats, un
38% de la il·luminació. La tempo-

rada passada diversos àrbitres ja
van fer constar que la il·luminació
de l’estadi era deﬁcitària.
La victòria del juvenil per un
a zero de l’endemà va coincidir
amb una forta pluja, que va provocar que el camp quedés totalment
inundat i diﬁcultés molt el joc per
part dels dos equips.
L’estructura, la il·luminació, la
ventilació dels vestidors, la mega-

De la il·luminació de la tribuna només funcionen set dels dinou focus. Foto: A. V.

fonia, la seguretat són reformes
pendents, des del club informen
que els tècnics de l’ajuntament,
que al cap i a la ﬁ són els propietaris de la instal·lació, van estar tot
el mes de juliol i segueixen aquest

mes de setembre fent inspeccions
pel camp, però que per ara les úniques intervencions que s’han fet
ha estat tapar algunes de les moltes esquerdes que presenta l’estructura.

•
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La tendència ‘plastic free’
revifa la venda a granel

editorial
Proximitat real

Green consolida el projecte de botiga de detergents sense envasos
S.M.

Un mapa peatonal per a joves
Del 16 al 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de
la Mobilitat amb tot d’activitats diferents arreu del país per
promoure hàbits més sostenibles i saludables. En aquesta línia,
el Consell de Joventut de Barcelona ha editat recentment un
mapa de la ciutat que calcula el temps de trajectes curts a peu

o en bicicleta amb l’objectiu d’incentivar una mobilitat més
saludable, i que es tingui en compte en determinats casos com
a alternativa al transport públic. Amb el dibuix de les línies de
metro d ela ciutat, el mapa indica els minuts aproximats que
es triguen entre les diferents estacions.

És un no parar d’entrar persones, no
només per curiositat, sinó perquè són
consumidores conscients i des de
fa un temps han canviat alguns dels
seus hàbits amb la premissa de reduir
envasos i d’incrementar el respecte
per l’entorn i per la salut. La botiga
Green, ubicada a Mare de Déu dels
Desemparats és un espai més d’una
xarxa que s’estén pel Districte i que,
més enllà del distintiu com a comerç
verd, contribueixen al canvi que des
de molts sectors socials es venen reclamant, ara amb més urgència.Alguns
són històrics de la venda a granel a
Gràcia, com l’emblemàtica Graneria
Sala.Tot i que l’oferta a granel ha estat
una constant a l’alça els darrers temps
a Gràcia i en general a tota la ciutat,
l’oferta d’altres articles, com ara els
detergents o els productes d’higiene
personals s’han anat incorporant
poc a poc. En la mateixa línia que el
Safareig, la drogueria ecològica de
Santa Eugènica, el projecte Goccia
Verde -amb la seva evolució diferent,
perquè ara ja no és franquícia, sinó
el projecte personal d’una persona
compromesa- també va néixer per
conscienciar de la necessitat de
transformar el model productiu i de
distribució. Perquè el canvi climàtic no
és cap invenció. I mentre reclamem
a governants i empreses un canvi de
rumb per assegurar-nos el futur com
a planeta, apliquem en el nostre dia a
dia nous hàbits de consum que són
una realitat consolidada en d’altres
països europeus. Comprar detergent,
natural, biodegradable, sense tòxics,
hipoal.lergènic i vegà, i aprofitant un
envàs per no generar més residus
no és cap moda. És una necessitat.
Proveu-ho.

[el tema del mes]
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escoles
més
sostenibles
+ sostenibles

El Consell de Joventut edita un mapa
per fomentar la bicicleta i caminar

Un bany de
bosc a l’Aula
Turull
CJB

Del 16 al 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la
Mobilitat amb tot d’activitats arreu per promoure hàbits més sostenibles i saludables.
En aquesta línia, el CJB
ha editat recentment
un mapa de Barcelona
que calcula el temps de
trajectes curts a peu o
en bicicleta.
Silvia Manzanera
Sota el lema ‘Barcelona és bona
però a peu millora, el Consell
de la Joventut de Barcelona ha
editat un mapa que calcula la
distància, a peu i en bici, dels
trajectes de la ciutat. Segons
l’entitat, sovint es fa servir el
transport públic per trajectes
curts que, de saber-ho, surten
millor caminant o amb la bicicleta. Evidentment es tracta de
temps aproximats, ja que no
tothom camina o pedaleja a la
mateixa velocitat, ni és el mateix
un camí de baixada que un de
pujada. Però el CJB pretén que
els joves descobreixin que moltes vegades surt més a compte
una passejada que esperar el
bus, i a més és una manera més
saludable de moure’s.

El mapa es pot trobar en format digital a la pàgina web del CJB

Aquest mapa es pot trobar en
alguns dels equipaments juvenils
de la ciutat així com a la pàgina
digital del CJB.
La salut també és un dels objectius de la Setmana Europea de

L’objectiu de la Setmana
de la Mobilitat és
promoure hàbits més
sostenibles i saludables
la Mobilitat, que se celebra del
16 al 22 de setembre. La idea és
promoure hàbits de mobilitat
més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments
SM

a peu, en bicicleta, en transport
públic o amb vehicle elèctric,
així com visualitzar els canvis
possibles en l’ús de l’espai públic,
millorar la qualitat de l’aire i la
reducció de la contaminació.
Amb el lema ‘Camina amb nosaltres!’, la Setmana del 2019
anima a la ciutadania a moure’s
de manera sostenible, saludable
i segura: caminar o anar en bicicleta són activitats beneficioses
no només per a la salut i per al
medi ambient, sinó també per a
la butxaca
El programa de la Setmana -que
inclou el dia sense cotxes a la
Vila Laietana per les festes de la
Mercè o diferents caminadestambé pretén estimular un com-

portament ciutadà, en relació
amb l’ús del vehicle, compatible
amb el desenvolupament urbà
sostenible, en particular amb
la protecció de la qualitat de
l’aire, la prevenció d’accidents
de trànsit, la reducció d’emissió
de gasos que provoquen l’efecte
hivernacle i el consum racional
dels recursos energètics.
Amb les diferents activitats que
tindran lloc durant tota la setmana, la campanya defensa l’ús dels
mitjans de transport sostenibles
i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu
i els vehicles elèctrics.
Per una altra banda, “potenciar
un retrobament de la ciutadania
amb la ciutat, la seva gent i el seu

Després del descans del mes
d’agost l’Aula Ambiental del
Bosc Turull ha tornat a l’activitat; es poden trobar els dimarts, dijous i divendres de
9.30 a 14.30h, els dimecres
de 15 a 19h i dos dissabtes
al mes de 10 a 14h. Abans
de donar a conèixer el programa d’activitats de tardor,
l’Aula Ambiental té previst
per aquest divendres i dissabte un curs de coaching
a la natura. Es tracta d’una
acció formativa que pertany
a un projecte d’identificació i
millora de les competències
en el sector de l’educació i
divulgació ambiental. I està dirigida exclusivament
a persones professionals
d’aquest sector. Dirigit per
Yolanda Vidal, coach i terapeuta, i amb la col·laboració
de Isabel Verdaguer Foz de
Biotop Natura i Irene Cervera Buisán de l’associació
Animal Latitude, entitat que
organitza el curs.
patrimoni cultural, en un entorn
saludable i relaxat, o reflexionar
sobre com afecta a la nostra salut
l’ús excessiu del transport motoritzat” són eixos fonamentals
d’aquest programa. Diferents
campanyes institucionals han
posat l’accent en els perjudicis
sobre els sistems respiratori i
cardiovascular que provoca la
contaminació atmosfèrica.També
s’incideix en que l’ús del cotxe
propicia el sedentarisme i la
inactivitat física.

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

Aula Ambiental Bosc Turull
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]

Aparcament de bicis a la plaça Revolució
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“Amb el plàstic, les campanyes de
sensibilització comencen a funcionar”
S. Manzanera

Primer sota els paràmetres
d’una franquícia, i des de fa
més d’un any “lliure”, la botiga
Green -regentada per l’Elisa
López-Mateos i especialitzada en detergents a granel i
altres productes d’higiene de
la llar i personal ‘plastic free’-,
defensa un canvi en la manera
de consumir més conscient.
Silvia Manzanera
Com passes de la Goccia Verde,
una franquícia, a projecte propi?
Tenia una botiga Goccia a l’Hospitalet el
2014, però en aquell moment i en aquella
zona encara no hi havia tanta consciència
ecològica. Ni el granel ni el moviment de
residu zero estaven presents com ara.Així que vaig haver de tancar la botiga però
volia seguir en el projecte i vaig treballar
sis mesos el 2017 en aquesta botiga de
Gràcia. Més endavant la dependenta que
hi havia va marxar així que em van tornar

que venem a granel són d’Alfaba, fabricant de Cardedeu.

Hi ha més sensibilitat ecològica
pel que fa als residus però també
més consciència dels perjudicis
dels químics al cos, oi?
En els darrers temps s’ha incrementat
el nombre de persones, sobretot famílies amb infants, que busquen articles
d’higiene que no provoquin al.lèrgies. Hi
ha més nens amb pell atòpica o d’altres
problemes a causa de factors alimentaris,
ambientals i dels productes industrials
agressius amb el cos.

Quines són les característiques
dels productes de Green?
Tot són avantatges, són respectuosos
amb el medi ambient i alhora són respectuosos amb el teu cos. La composició
és lliure de químics (sense fosfats per no
perjudicar les aigües residuals ni tampoc
kathons, que són els responsables de
crear al•lèrgies).També està l’estalvi d’en-

Has notat un canvi de tendència
respecte la primera botiga?
Gràcia és una petita nació més avançada.
Hi ha més consciència ecològica i poc
a poc anem fent canvis. També me n’he
adonat que les campanyes informatives
o de sensibilització funcionen. Ho vam
notar molt per la Setmana sense plàstic.
Calen més accions en aquesta línia.

Elisa López-Mateos mostra els sabons a pes que té a la botiga de Mare de Déu dels Desemparats

a cridar a mi, però la propietària de la
marca, la Matilde Leone, es va jubilar i va
decidir emportar-se l’empresa a Itàlia. Es
va fer una mena de traspàs així que des
del juny de 2018 que som “lliures”.
Han canviat els proveïdors, dons?
En el seu moment les botigues, que veníem tot el producte d’Itàlia, vam demanar
un fabricant km0 real, perquè creiem que
era molt més coherent. Els productes de
neteja per a la llar i els d’higiene personal

vasos, és clar. Pots venir amb la teva ampolla i reomplir-la, si no en tens nosaltres
en venem de buides però jo prefereixo
aprofitar-ne, o les que jo tinc per aquí o
les que tinguin els clients perquè així no
es genera més residus. I, evidentment tots
els productes de la botiga són cruelty free;
jo sóc animalista.

Opinió
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Cartes al director
Editorial

Ull de
dona

Els catalans volen
fer efectiu el Primer
d’Octubre

Aire negre

A

la plaça Gal·la Placídia hi ha l’estació de control ambiental de l’aire
que assoleix un dels pitjors registres de la ciutat, sobretots basats
en la quantitat de micrograms per metre cúbic de diòxid de nitrogen. L’Organització Mundial de la Salut calcula que el límit que pot suportar l’ésser humà són 40 micrograms, però aquest estiu hi ha hagut
puntes a Gal·la Placídia de 233 micrograms. I endavant, que no ha estat
res. Aquesta plaça continua sent el gran eix de connexió entre Sarrià-Sant
Gervasi, Gràcia i l’Eixample, no es rebaixa el trànsit de pas i l’embotellament quan aquest s’endinsa cap a la Vila és espectacular (de 4 carrils a 1).
De res ha servit amb el pas dels anys que s’hagi eliminat el carril que pujava des de Riera de Sant Miquel des de Diagonal i que es convertia en un
carril lateral ﬁns a la part nord de la plaça, on ara hi ha el Col·legi d’Economistes. L’eliminació es va aconseguir quan el mercat provisional de la
Llibertat es va aixecar i no es va recuperar el carril de pas. Però els números de qualitat de l’aire no
milloren i, lògicament, les
institucions no gosen traslladar l’estació de control a
una altra banda, que seria
una manera –tramposad’assolir xifres més baixes.
És en aquest sentit que ha
arribat l’hora que, tal com
va passar fa dos anys amb
els sonòmetres a plaça del
Sol, siguin els ciutadans els que prenguin la iniciativa i activin alternatives que ens ofereixin dades ﬁables sobre el que respirem no en punts com
Gal·la Placídia, sinó a cada cantonada i a cada balcó. El nou projecte d’Ideas for Change, continuador d’aquella campanya Making Sense que es va
apuntalar a Sol, recorre a elements tan simples com plantes de maduixes
per analitzar les partícules contaminants que ens envolten i que queden
impregnades en aquestes plantes que els cientíﬁcs anomenen vigilants de
l’aire. No n’esperem res de positiu dels resultats, però cal persistir ﬁns
que algú deixi d’una punyetera vegada el cotxe a casa.

Cal persistir en aquests
projectes ﬁns que algú
deixi d’una punyetera
vegada el cotxe a casa

•

El potencial català escapa a qualsevol previsió. I la prova de tot plegat, és la celebració del referèndum
d’autodeterminació el passat primer
d’octubre de 2017. És una ﬁta que marca
un punt i a part en l’existència dels catalans. La seva proesa, de caràcter democràtic, consisteix en haver avançat sense
haver perjudicat en res els drets nacionals dels catalans. Certament, com a nació aquest poble pot exercir, amb tot el
dret, qualsevol opció, inclosa la secessió
unilateral, amb totes les seves més diverses intensitats. Tanmateix, ha optat,
deliberadament i de la forma més difícil,
per la via democràtica i participativa. I a
partir d’aquí en va sorgir el referèndum
d’autodeterminació, com a culminació
d’una cadena inicial de consultes populars per la independència amb una gran
participació i compromís. Ara aquesta
conquesta social i cívica se suma a la realitat històrica i nacional de Catalunya. I
com a conquesta és indefugible per a tots
els catalans, àdhuc els seus polítics actuals. El mandat democràtic del Primer
d’Octubre és una autèntica cisalla per a
tots, i la seva efectivitat una causa irrenunciable. Els polítics catalans només
poden treballar tenint en compte aquesta veritat democràtica i aquest anhel
nacional. Si l’obliden o el menystenen,
encara que l’anomenin o en parlin, estaran girant l’esquena a la democràcia i als
catalans que van votar lliurament poder
viure en un nou estat, català, en forma
de república.
Llorenç Prats

El mandat arrencarà oﬁcialment el 2 d’octubre amb el priEl
mer ple, però la cohabitació entre BCN En Comú i PSC ja ha
dependent
deixat algunes pistes de posicionaments, almenys per barris. Els socialistes van aproﬁtar la Festa Major de Gràcia (i
l’absència en el pregó del regidor) per acaparar imatge. Badia els la
va tornar per la Festa Major de Vallcarca, on en els principals actes
només s’hi van deixar veure els comuns, amb el regidor al capdavant.
D’això se’n diu marcar territori.

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

Tamettut
Conxa Garcia

H

em conegut Tamettut a través
d’una informació publicada a La
Independent i volem presentarvos-la: és una associació que vol donar
a conèixer la causa i la cultura amaziga
des de la perspectiva de gènere, i amb
la participació de les dones amazigues.
L’entitat es va fundar l’any 2004. Des de
llavors s’ha anat ampliant els serveis,
les participacions i les col·laboracions,
no només amazigues sinó del conjunt

L’entitat vol donar a
conèixer la causa i la
cultura amaziga amb
perspectiva de gènere
de les dones i les persones immigrades
a Catalunya. Així han col·laborat amb
el Centre UNESCO, la Direcció General
d’Immigració, alguns ajuntaments de
Catalunya i institucions catalanes per
organitzar espais de diàlegs, jornades
de convivència, tallers a les escoles, etc.
i també servei de mediació, de traducció
i de consultoria i assessorament jurídic;
així com xerrades i conferències d’interès a diferents espais del país i a nivell
internacional. El 80% de les persones
originàries del Marroc, tant a Catalunya
com a Espanya, són amazigues. Salwa
El Gharbi, presidenta de l’entitat diu:
“Volem treballar des d’una perspectiva
global perquè en la cultura amaziga totes les dones són “Tamettut”, que vol dir
dones amb capacitats màgiques, amb un
gran potencial humà, mediadores i lluitadores innates...”

•

Edita: Associació Cultural L’Independent de Gràcia. President d’honor: Joan Cervera. Director: Albert Balanzà.
Redactora en cap: Silvia Manzanera. Redacció: Albert Vilardaga, Carina Bellver, Clara Darder, Meritxell Díaz,
Ignasi Fortuny, Èric Lluent, Òscar Mejías. Col·laboracions: Albert Benet, Enric Borràs, Jordi Borràs, Xavier
Borràs, Lluís Bou, Conxa Garcia, Ernest Cauhé, Ramon Casalé, Josep M. Contel, Àngel Garreta, Luis Ángel
Fernández Hermana, Pere Martí, Joan Millaret, Víctor Nubla, Sara Reñé, Josep A. Torralba, Joan Vall i Ricard
Valentí. Maquetació: DBcoop, sccl (Marta G. Bravo i Sergi Lou). Disseny web: Jordi Collell. Publicitat: Cristina
Gispert (692 601 263) publicitat@independent.cat. Imprimeix: Indugraf Oﬀset, S.A. 8.500 exemplars.
Dipòsit legal: B-32.478-00. Sol·licitat control PGD
Amb la
col·laboració:

7

Opinió

8 L’Independent de Gràcia
13 de setembre de 2019

Opinió convidada

la
setmana

Josep Callejón, Centre d’Estudis el Coll - Vallcarca

Comença l’escola
Clara Darder

A

vui dijous 12 de setembre moltes i
molts de nosaltres hem deixat els
ﬁlls i ﬁlles a l’escola. Avui moltes famílies hem respirat després d’un gratiﬁcant estiu. I és que un mes i mig de vacances amb els nostres infants esgoten a
qualsevol. I és ara quan escric aquestes
línies, on em comença a pujar pels peus
la culpabilitat del que us dic. I no vull
sentir-me així. Sé que faig una bona tasca
com a mare i també la meva ﬁlla necessita anar a l’escola.
Quan parles amb altres pares i mares, quasi tots estem d’acord que la rutina va bé per a qualsevol petit i petita,
i que l’escola és una manera de perpetuar aquests hàbits tan necessaris en el
seu creixement. També és important la
socialització amb éssers de la seva edat
per millorar l’empatia, l’assertivitat, el
joc i l’aprenentatge de normes grupals.
Aquests aspectes des de casa s’han d’ex-

Famílies i escola,
progenitors i educadors
han d’anar a la una per
formar els nostres ﬁlls
plicar per a què puguin conviure en societat, però després a l’escola, amb els
mestres i educadors podran reforçar-los
i conquerir-los assaborint una convivència plena. Famílies i escola, progenitors i educadors, han d’anar a la una en
la ﬁta comú per la formació dels nostres
nois i noies. I agraïts hem d’estar de tenir
aquesta gran vocació, la comunitat educativa, que ens assessora i recull la nostra descendència per donar-li’s un futur
millor. Sí, ho heu llegit bé, anar a l’escola
és bo durant la infantesa, doncs allà aprenen coneixements per a la vida, augmenten el seus sabers sobre la coexistència i
el dia de demà. La gran vocació d’educar
l’hauríem de respectar des de la primera
a l’última lletra, i vanagloriar-los doncs,
ells i elles, ens ajuden a ubicar a la vida
als nostres ﬁlls i ﬁlles.

Gràcies a la meva
estimada Pepita Pardell

N

o puc precisar en quin moment vaig conèixer
la Pepita, crec que de tota la vida; llavors en el
nostre barri ens coneixíem tothom. El que sí
recordo es el moment en que per mitjans de
la seva mare, la senyora Emilia, i la meva tieta
vaig tenir una entrevista amb ella per tal de que fes una
valoració d’uns quants dibuixos que jo havia fet, alguns
en la sucursal de la Llotja del carrer Gran de Gràcia i uns
altres fruit de la meva collita. Les seves paraules d’ànim i
la seva valoració (entenc que molt condescendent) per un
vailet de catorze anys, van ser l’al·licient que d’una aﬁció
que hores d’ara s’hagi convertit en una incontinència dibuixística.
També he de manifestar el meu etern agraïment perquè va adreçar-me a un estudi de dibuixants amics d’ella
i que de fet també havia col·laborat professionalment on
apart de rebre un excel·lent tractament, van ensenyar-me
a utilitzar el pinzell, a dibuixar amb aiguatinta i moltes
tècniques de dibuix expressiu i en moviment.
Mai he dibuixat com a professional, encara que he treballat vint i un anys a l’Editorial Bruguera però com administratiu, i sempre que m’han preguntat que perquè
treballant a la millor editorial del món en el camp del
còmic i de la historieta no hagués dibuixat professionalment. La meva resposta ha estat una autojustiﬁcació o un
intent de autoconvenciment sense acabar de creure-ho
del tot de que amb la meva aﬁció jo podia dibuixar el que
em donés la gana sense ningú que em digués el que havia
de fer, o fer-ho amb un guió, i per aquest motiu de convertir una aﬁció en una professió m’hagués hagut de buscar-me un altre aﬁció, que m’omplís tant com el dibuix.
Moltes gràcies estimada Pepita, no solament perquè en
un moment de la meva vida vas obrir o crear o col·laborar
per fer possible aquesta quasi malaltissa aﬁció de dibuixar, sinó per la teva gran personalitat, per la teva obra,
pel teu art, per la teva independència i sobretot per haver
col·laborat a embellir aquest món amb la teva presència i
els teus dibuixos.

•

Dibuix de l’autor dedicat a Pepita Pardell.

Moltes gràcies, estimada Pepita;
no només perquè en un moment
de la meva vida vas contribuir
en aquesta malaltissa aﬁció de
dibuixar, sinó per la teva gran
personalitat i per haver col·laborat
a embellir aquest món amb la teva
presència i els teus dibuixos

•

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari

Programació
Ràdio Gràcia 2019

hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 h

La tarda és nostra

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap

Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

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

Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2
Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
1

3

La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.

4

Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

5

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

Sortides amb Gràcia
“Properament”

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

Exposicions
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
Del 16 al 30 de setembre
Exposició fotogràﬁca L’inﬁnit de Lluís
Rugama Espasa. Segons explica l’autor,
“el món està arribant a la seva ﬁ i la gent
es va morint a poc a poc. Als que encara sobreviuen els queden tan sols algunes pertinences que arrosseguen amb
ells mentre caminen perduts, nus… En un
món que s’ha estavellat contra el seu inﬁnit”. Aquest reportatge fotogràﬁc es va
dur a terme el 19 de maig del 2018 al Bosc
de les creus, prop d’Òdena.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)
Del 16 de setembre al 2 d’octubre
Concurs de pintura al Passeig de Sant
Joan. Exposició dels guanyadors del XVIII
Concurs de Pintura al Passeig de Sant
Joan, secció aﬁcionats. L’exposició inclou
obres dels artistes Unai Gómez (1r premi), Margarita Serraclara (2n premi) i
Maria Mercè Pou (3r premi). L’Associació
de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan
Fins al 28 de setembre
Exposició: Barcelona – Colòmbia, caminant junts per la lectura. Experiències
bibliotecàries que mostren com la cultura impacta positivament en la vida de la
gent, ajudant i superant contexts de violència en favor de la pau.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104)
Fe, pàtria i amor. Mostra sobre la història
dels primers 150 anys del Centre Moral i
Instructiu de Gràcia que proposa un recorregut per les diferents etapes viscudes durant aquests 150 anys per l’entitat,
alhora que també és un testimoni gràﬁc
del moment i de com l’entitat ha anat evolucionant al llarg dels anys en paral·lel a la
societat. La Violeta (Maspons, 6)
Exposició Col·lectiva de fotograﬁa al Coll.
El centre cívic El Coll La Bruguera inaugura aquest divendres 6 de setembre,
amb una guia comentada, una mostra de
fotograﬁes sobre diversos espais i indrets
del barri, realitzades per diferents veïns i
veïnes del Coll.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 20 d’octubre
Exposicions Barcelona, 1979. La democràcia des dels barris’, a càrrec de l’Arxiu
Municipal del Districte de Gràcia. Projecte
que aplega tres exposicions, que es presenten a tres districtes de la ciutat: Gràcia,
Sants i Nou Barris, i que volen recordarnos el context i els primers passos que es
van fer per convertir Barcelona en una ciutat democràtica, cultural i moderna.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Fins al 30 d’octubre
Exposició fotogràﬁca de Jaume Cosialls
Estructures i ànimes. El mercat provisio-

nal de l’Abaceria acull aquesta mostra fotogràﬁca des del passat juliol amb motiu
del primer aniversari del seu trasllat al
passeig de Sant Joan.
Passeig de Sant Joan 181

Recomanem

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)

Després d’un any de la primera
presentació d’Emocions, el Fòrum
Cultural Odissea estrena una segona
entrega. Després d’una presentació
a càrrec de Marta Montcada i Daniel
Birba, els rapsodes i autors Magda
Gabàs, Anna-Maria Giménez Giberga
i Antoni Jaquemot recitaran els seus
propis poemes, acompanyats per les
fotograﬁes emblemàtiques i suggerents
de Ramon Ignasi Canyelles. El recital
es presenta dividit en quatre intervals
musicals escollits i interpretats per
l’Anton Torrents, que va començar de
ben jove en el món de la música com a
escolà de Montserrat. Cada peça musical
anirà acompanyada de la projecció
de les pintures de Marta Montcada.
Divendres 20 de setembre al Jardi del
Silenci (Encarnació, 62) a les 19 h

Actes
Divendres 13 de setembre
Prohibit no tocar. Espai de joc lliure.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 16 h
Fontana Fridays: malabars.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), de 17.30 a 20 h
Jam session a la plaça.
La Fontana (Gran de Gràcia, 190), a les 19 h
Concert: Ganzá (bossa nova, samba).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Dissabte 14 de setembre
Paella concert solidari per recollir fons per
un estudi de l’ependimoma. Scaramoche,
Els Martisans, Carles Carolina i el Mag Pep.
Plaça del Diamant, a les 13 h
Microscape Kids: El misteri de Houdini.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 17,
18 i 19 h

Emocions 2, recital de
foto-poesia i música
al Jardí del Silenci

Dilluns 16 de setembre
Inscripcions als tallers de la Fontana (hiphop, autodefensa, art urbà, guitarra...)
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), de 10 a 15 h i de 17 a 22.30 h
Dimarts 17 de setembre
Jam session jazz manouche.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.30 h
Dimecres 18 de setembre
Concert: C4 Trío.
CAT (Pl. Anna Frank s/n), a les 21 h
Dijous 19 de setembre
Xerrada informativa sobre acolliment familiar. A càrrec de Jimena Arribas.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 2022), a les 19 h
Cicle documentals a la fresca: Fugir per
estimar i ser. La Directa (Víctor Yustres,

Sònia Calvó i Victòria Oliveres) en collaboració amb la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat (CCAR) i Servei Civil
Internacional (SCI) de CAtalunya. 2019.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 20.30 h
Grec’19: Espectacle Càsting Giulietta, a
càrrec de Juan Carlos Martel Bayod.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 20.30 h
Concert: Briganthya.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h
Concert: Dani Roto & The Hobos.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 21.30 h
Divendres 20 de setembre
Concert: Ministrils del Camí Ral a la Mercè.
Seguici inaugural del Palau de la Virreina
a plaça Sant Jaume a les 18.45 h i toc d’inici a la plaça Sant Jaume a les 19.45 h

Concert: Moscova. Folk Anmimal.
Jardí del Silenci (Encarnació, 62), a les
18.30 h
Teatre: Armand gresca. Representació de
l’obra d’Adrià Ortega, del Quare Escènic
de Sant Medir.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h
Diumenge 15 de setembre
Primera ﬁra del comerç del barri del Coll.
Tallers infantils de construcció de mòbils
transparents i titelles.
Parc de la Creueta del Coll, de 10.30 a 14 h
Espectacle familiar: Contes des del Roser.
Obra infantil de creació pròpia amb personatges fantàstics i les seves aventures.
Teatreneu (Terol, 26), a les 16.30 h
Festival l’Hora del Jazz: Elisabet
Raspall-Benet Palet Duet + Joel Moreno
Codinachs Quartet.
Plaça de la Vila, a les 17 h i a les 18 h
Espectacle: Opereta Marioneta.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 19.30 h
Teatre: Bliss - 5 claus màgiques per la felicitat, a càrrec de Jordi Pota.
Teatreneu (Terol, 26), a les 20.30 h

Entitats

Divendres 13 de setembre
Portes obertes dels tallers d’art.
Experimentem amb l’Art (Torrijos, 68),
de 17.30 a 19.30 h

Dilluns 16 de setembre
Setmana de portes obertes dels tallers.
Lluïsos de Gràcia (pl del Nord 10), durant
tot el dia

Descarga underground.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dijous 19 de setembre
9a Mostra Internacional de Cinema
Etnogràﬁc: Reconstrucció de la Cabana
de Cacano d’Eticreport sccl i la Fundació
el solà sobre el procés de reconstrucció d’una cabana de volta de la Fatarella
(Terra Alta) i Barraques de pedra seca
(a Mont-roig del camp) de Martí Rom
(2006) sobre les barraques de pedra seca
i els seus orígens a Mont-roig del Camp
(Baix Camp.
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h

Dissabte 14 de setembre
Open manga de tennis taula.
Lluïsos de Gràcia (pl del Nord, 10), a partir de les 9 h
Intercanvi de roba. Vermutet &
Wardrobe restart XI.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34)
d’11 a 15 h
Inauguració de l’exposició Maquis +
Audiovisual 24 anys de guerrilla llibertària a Catalunya (1939-1963). Presentació
de Vargas Golarons. Lectura de 2 cartes
dels darrers maquis vius.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Amb el suport de
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Breus

Tres duets per
celebrar el
cinquè aniversari
del Soda Acústic

Cultura
L’IED amplia el seu
imperi educatiu sumant
l’exseu d’Idental i RBA
Amb set plantes i 2000 m2, l’ediﬁci estarà operatiu el 2020

Els cinemes
Girona acullen
la sisena mostra
de cine brasiler
Els cinemes Girona han
donat el tret de sortida
aquest dijous a la sisena
mostra de cine brasiler
amb el ﬁlm Los silencios.
El cicle inclou tres
pel·lícules més inèdites
a Catalunya: Deslembro
(divendres 13), Praça Paris
(dissabte 14) i Espero Tua
(Re)volta (diumenge 15).
Totes les sessios son a les
vuit del vespre.

carrer Topazi

1

c a r re r V
e rd i

Torrent de l’Olla

La programació en viu
del Soda Acústic s’ha
reprès aquesta setmana
i ho ha fet de manera
especial, celebrant cinc
anys de trajectòria de
l’espai de Guilleries,
abans conegut com a Soul
Kitchen on també es van
celebrar una trentena de
concerts). Aixi, aquest
dimecres ha tingut lloc
l’edició 222 de Discordia
Nocturna amb tres duets.
El cartell de Soda també
ha inclòs les actuacions
aquest dijous d’una jam
session amb Inés Galván
(a la foto) i la bossa nova
de Ganzà programada per
aquest divendres 13 de
setembre a les 22.30 h.

4

carrer S

ant Salv

ador

Pl.
N o rd
carrer Providènc

ia

2

carrer Providènc

ia

carrer Robí
3

carrer Astúries
Pl.
Diamant

El nou espai de l’IED a Sant Salvador 70, ara en obres. Foto: IED

Silvia Manzanera

L

‘expansió territorial de l’IED
Barcelona Escola Superior
de Disseny ha fet un salt significatiu amb la incorporació d’un nou ediﬁci de 2.000
metres quadrats al número 70 del
carrer Sant Salvador, un espai que
havia estat ocupat ﬁns al maig de
2018 per la seu central d’Idental,
clausurada pels Mossos i amb centenars de denúncies, i anteriorment encara per l’editorial RBA.
L’estudi Franconi Architects és el
responsable de la rehabilitació de
l’ediﬁci, que l’escola preveu que es-

Història, amor
i titelles, a
l’inici de curs
de Porta 4
La sala estrena ‘La imposibilidad de las
cosas’, de la mexicana Habitando Teatro

tarà completament operatiu a principis del 2020. Des de l’arribada de
l’Istituto Europeo di Design a la Vila
l’any 2002, l’escola ha format més
de 15.000 estudiants del disseny. En
els últims vuit anys, el número d’estudiants del centre, procedents de
més de 100 països diferents, ha experimentat un creixement del 45%.
Aquest increment ha provocat un
procés de colonització per part de
l’IED que ha sumat a la seu principal de Biada 11 quatre espais més:
la biblioteca de l’escola a Torrent
de l’Olla 161 (1), el Maker Lab a
Biada 6 (dedicat a la fabricació digital i impressions)(2), els tallers de
moda a l’Espai Virreina, a Torrent

Pl.

carrer Co

ngost

Virreina

En els darrers vuit
anys, el nombre
d’estudiants
del centre ha
crescut un 45%
d’en Vidalet 57 (3), i el darrer ediﬁci -que també havia estat seu de
l’editorial RBA- a 400 metres de
la casa mare (4). Segons l’IED, les
noves instal·lacions s’estan dissenyant acord amb les noves tendències d’educació.
L’ediﬁci vol ser un nou espai on
els alumnes de Moda, Comunicació
Visual, Disseny i Management &
Design Strategies puguin treballar
conjuntament en processos de cocreació en entorns dinàmics i mòbils. Així mateix, també incorporarà aules lectives i tallers laboratoris
que permetin afegir novetats i ac-

tualitzacions ràpidament relacionades amb la tecnologia i la digitalització. Segons expliquen des de
l’escola, el nou ediﬁci obre les seves instal·lacions a la revolució 4.0
coincidint amb una nova oferta
formativa que relaciona el disseny
amb el món digital. “En el disseny
d’aquest nou espai, volem situar al
centre als usuaris, tant estudiants,
docents com staff i analitzar les
seves necessitats d’aprenentatge,
investigació, comunicació i intercanvi, tenint en compte l’evolució
del món contemporani”, declara
Alessandro Manetti, director de
l’IED Barcelona.
En aquest sentit, l’escola subratlla que l’ediﬁci -que ja ha començat els treballs de reforma- s’està
deﬁnint a través de metodologies
d’innovació, design thinking i cocreació implicant a totes les persones que formaran part d’aquest
nou espai per tal de tenir present
els seus requeriments i oferir les
instal·lacions més avançades.

•

Escena de la peça ‘La imposibilidad de las cosas’, en cartell a Porta 4. Foto: Cedida

S.M.

A

mb El mal de la piedra, una
mirada a les ferides obertes de la Guerra Civil des de
El Valle de los Caídos, Porta 4 va
donar pas a l’inici de la tempora-

da. La performance audiovisual
Aún, de La Guacha -una companyia catalano-argentina-, que es
veure el passat cap de setmana,
ha donat pas a la propera estrena
que ocuparà la cartellera del mes
de setembre de la sala gracienca:
La imposibilidad de las cosas, una

peça de la companyia mexicana
Habitando Teatro, sobre la necessitat de parlar de l’amor des d’un
altre punt de vista. La programació també ha tingut en compte el
públic més petit amb Cargol treu
banya, un espectacle de titelles
per a infants de 0 a 3 anys.

•
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crítica
d’art

el repor

Estiu daurat a Gràcia

L’expressivitat de la pintura

El jove escriptor gracienc Mario Güera-i-Duch publica
‘Dinou Espines’, un recull de poemes que manifesten
els conﬂictes de la ﬁctícia ‘Generació Suïcida’

Ramon Casalé Soler

Silvia Manzanera

A

mb 21 anys en Mario
Güera-i-Duch ja ha treballat com a actor i periodista i ara s’estrena com a poeta. Amb Dinou espines (Uno
Editorial) el jove escriptor recupera estils de poetes catalans com Josep Carner, Joan
Alcover o Bartomeu RossellóPòrcel, combinats amb la prosa
poètica contemporània. Nascut
a Blanes i instal·lat a Gràcia,
el jove escriptor ha deixat empremta de la seva casa actual al
segon poema del recull, titulat
Estiu daurat a Gràcia. [Cada humit trau de magnòlia/que damunt de mes venes corre/sent
la calitja i, com la noia/que entre citrines roses plora,/del menuell el bell cim,/moll de cald
crúor, em tremola]
El poemari manifesta una
sèrie de conﬂictes que comprenen tota una generació, la ﬁctícia Generació Suïcida, explicats pel personatge del Príncep
de la Rosa, conﬂictes generats
pel pas dels dinou als vint anys.
Com expliquen des de l’editorial, aquesta generació “fa referència a tota una comunitat
de persones, incompreses pel
seu entorn, a qui la por els porta a castrar i abandonar el seu
caos interior, allò que les mou”,
i per tant “obliden l’art com a
forma vàlida d’expressió i de
redempció”. L’amor, el sexe, les
drogues, la mort, el futur, els
cànons de bellesa imperants...
Tots aquests temes estan presents a l’obra de Güera-i-Duch.
La prologuista de Dinou espines,
Amanda D, destaca per la seva

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• IT: Capítulo 2. 15.55, 18.20, 21.25.
• Vivir dos veces. 16.05, 19.15, 21.50.
• Dora y la ciudad perdida. Ds, dg,
18.05.
• Padre no hay más que uno. Dv,
dl, dm, dc, dj, 18.05, 20.10. Ds, dg,
20.10.
• Los años más bellos de una vida.
Dv, dl, dm, dc, dj, 16.
• Playmobil: La película. Ds, dg, 16.
• Quién a hierro mata. 19.15, 22.15.
• A dos metros de ti. 16.05, 19.05,
22.05.
• Litus. 16.05, 18.05, 20.05, 22.05.
• Objetivo: Washington DC. 16.10,
19.10, 22.
• Mascotas 2. 16.25.
• Érase una vez en...Hollywood. 16,

Amb la seva darrera obra, en una imatge promocional. Foto: Cedida

L’amor, el sexe,
les drogues, el
futur o els cànons
de bellesa són els
temes del poemari
part “la simbologia” dels poemes, “una imatgeria amb què el
jovent d’avui en dia prou s’identiﬁca”, com ara són les roses, els
mussols, les albades i els capvespres.
El jove poeta reivindica l’art i
també una nova tradició de fer
poesia. Acualitat i frescor. Per
exemple, al poema “Suïcidi”,
la silueta de la composició, un
cal·ligrama en forma d’electrocardiograma, guia el lector des
d’un inici cru i depressiu ﬁns a
un ﬁnal vitalista i sorprenent,
on la poesia apareix com a “elixir”, com a heroïna. El femi-

18.30, 21.30.
• Los años más bellos de una vida.
18.15, 20.15, 22.
• El Rey León. 15.50, 22.10.
Cinemes Girona. Girona, 177
• ¿Qué hemos hecho para merecer
esto?. Dv, , ds, dg, dl, 16. Dm, dc,
dj, 16, 20. Dv, ds, 18, 22. Dg, dl, dm,
dc, 18. Dj, 17.30.
• Deslembro. Dv, 20.
• Praça París. Ds, 20.
• Espero tua (re)volta. Dg, 20.
• Kikoriki: La llegenda del drac
daurat. Ds, dg, 16.
• Ray&Liz. Dc, dj, 21.45.
• Los informes sobre Sarah y
Saleem. Dv, dc, dj, 17, 19.30, 21.45.
Ds, 17.30, 19.45, 22. Dg, 17.30, 19.45.
Dl, dm, 17, 19.30.
• Una íntima convicción. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, 16.
• Forty Baldies. Ds, 20.
• El hotel a orillas del río. Dv, ds, dg,

nisme, en canvi, és el ﬁl protagonista dels poemes Sirena i
Formigues urbanes.
La seva experiència com
a actor inclou espectacles al
Poliorama o a l’Aula de Teatre
de la Pompeu Fabra. Ha publicat a El Punt Avui i VilaWeb, i ha
presentat i conduït un informatiu per a Betevé. El 2016 en
Mario va ser guardonat amb
el Premi Institut Català de les
Dones de la Universitat de Vic
amb l’assaig La generació ‘beat’:
la dona a la carretera, el qual
també va quedar ﬁnalista del
Premi Francesc Noi d’Humanitats de la UPF. Aquest any,
el jove escriptor ha rebut una
beca de la Universitat Pompeu
Fabra per cursar a la universitat The New School of New
York seminaris d’escriptura i de
teatre l’any vinent. Per ara, està
treballant en un projecte de
nove·la “de carretera” que presentarà, segons les seves previsions, a ﬁnals d’enguany.

•

dl, dc, dj, 18. Dm, dc, 20.
• Autoretrato. Dv, ds, dc, 22. Dg, 20.
• Womanhood. Dv, 20.
• Il volo at matera. Dm, 18.
• Rigoletto. Dj, 19.30.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 01: Bohemian Rhapsody. 18,
20.25. The party. 16, 22.35.
• Sala 02: Lucky. 16, 20. Ballant la
vida. 18. El viatge de Chihiro. 22.
• Sala 03: L’última lliçó. 16, 18, 20.
Bohemian Rhapsody. 22.
• Sala 04: L’espia vermella. 16, 18,
20. Ds, dg, 18, 20. La caiguda de
l’imperi americà. 22.
TEXAS NANOS:
· El mejor verano de mi vida. Ds,
dg, 16.
Verdi. Verdi, 32.
• El hotel a orillas del río. Dv, ds, dg,
dl, dc, dj, 16, 19, 20.40. Dm, 16, 19.

A

l carrer Bruniquer, 42 es troba l’Escola d’Art
À.G. Llàcer, on treballa i dona classes de dibuix, pintura i modelat el pintor Àngel González
Llàcer (Barcelona 1962). Va estudiar solfeig i piano al Conservatori Superior Municipal de Música de
Barcelona. És llicenciat en Belles Arts, especialitat d’Escultura, per la Facultat de BBAA de Sant Jordi. També
ha realitzat estudis d’Arquitectura. Forma part d’una
nissaga d’artistes, de la qual s’han fet diverses exposicions, entre elles, les més importants van ser les dels
anys 2012 i 2016 a la galeria d’art Àgora 3 de Sitges, i la
de la Casa de Cultura Agustí i Sardà de Mont-roig del
Camp (2016), poble on va néixer Teresa Llàcer.
La seva primera exposició individual va tenir lloc
l’any 1986, a la galeria Àgora 3. Des d’aleshores ha mostrat els seus treballs en diferents ciutats europees i americanes (a Barcelona, a la galeria Comas, principalment).
A González Llàcer se’l coneix més per la seva contribució al món de l’abstracció, encara que també ha conreat la ﬁguració. Actualment alterna ambdues. Quant al
seu treball abstracte es centra tant en l’expressionisme
espacial –constructivista- com gestual. Per un costat,
apareixen unes formes quadriculades al mig de la composició, com si fossin uns cubs superposats, que de fet,
són els veritables protagonistes, encara que també el
color adquireix una gran notorietat, ja que proporciona
a l’obra la idea de
lluminositat, i per
tant, l’existència de
moviment, aproximant-se als conceptes fonamentals de l’op-art. Per
l’altra, sorgeixen en
les teles o papers
unes taques que recorden el món oriental, com si fossin ideogrames, que
gràcies a la gestualitat de la pinzellada, es dilueixen per
tota la superfície.
La ﬁguració sempre ha estat present en la seva obra,
tant en els seus inicis com actualment, per això s’endinsa amb naturalitat amb les natures mortes, els retrats, els paisatges rurals i les marines. El fet de treballar amb aquestes dues maneres de manifestació
artística demostra que no se sent condicionat pels models establerts per part de la crítica, la qual considera
natural passar de la ﬁguració a l’abstracció o viceversa
–com ho han fet artistes de reconegut prestigi–, però
en canvi no es considera ortodox realitzar-ho al mateix
moment, encara que less dues tendències poden simultaniejar-se, ja que hi són presents en moltes de les seves
obres recents, degut a que els elements ﬁguratius que
apareixen en un primer pla s’acoblen en perfecta harmonia amb el fons abstracte per conﬁgurar una obra
plenament dinàmica i contemporània.

Membre de nissaga
d’artistes, Llàcer va
debutar el 1986 a
la galeria Àgora 3

•

• Litus. 16, 17.50, 20.15. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, 22.30. Ds, dg, 11.30. Dj, 22
• Érase una vez en...Holywood.
16, 17.40, 21. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
19.30.
• El cocinero de los últimos deseos. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16, 20.15,
22.30. Dj, 16, 22.30.
• La biblioteca de los libros rechazados. 18.20.
• Midsommar. 22 (excepte dj).
• El Rey León. Ds, dg, 16.
• Quien a hierro mata. Dv, ds, dg,
dl, dc, dj, 18.10, 22.30. Dm, 22.30.
• Semillas de alegría. Dv, dl, dm, dc,
dj, 16. Ds, dg, 11.30.
• Los años más bellos de una vida.
Ds, dg, 11.30.
• Los nenúfares de Monet. Dm,
18.15, 20.30.
• Las Trece rosas. Dj, 20.15.
• Diplomacia. Dj, 22.15.
• Mascotas 2. Ds, dg, 11.30.
• Mia y el león blanco. Ds, dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Dulcinea. Ds, dg, 18.05, 22.15. Dv,
dl, dm, dc, dj, 18.20, 22.20.
• Dolor y gloria. Ds, dg, 20.05. Dv, dl,
dm, dc, dj, 20.10.
• Viento de libertad. Dv, ds, dg, dl,
dc, dj, 16, 20.05. Dm, 16.
• Los años más bellos de una vida.
16.15, 18.20, 20.15, 22.30. Dv, dl,
dm, dc, dj, 11.30.
• Hotel Bombay. 18, 22.
• La virgen de agosto. 16.
• IT. Capítulo 2. 18.25, 21.25.
• La casa de verano. 16 (exc ds, dg).
• La biblioteca de los libros rechazados. Dv, dc, 11.30.
• Litus. Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Érase una vez en...Hollywood.
Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30.
• Los nenúfares de Monet. Dm,
11.30.
• The Beatles: 8 days a week. Dm,
20.15.
• Mascotas 2. Ds, dg, 16.15.
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Graciencs a la contra

Òscar Mejías

La Torratxa

Nous veïns
Pere Martí
@peremarticolom

H
Enllaç Solidari dóna suport a les necessitats més emergents que hi ha a l’estat de Rondônia, a l’oest del Brasil. Foto: Cedida

Viure sempre de
manera solidària

F

er descobrir el valor de la vida que es comparteix resulta ser el principal llegat que en Josep Roca vol deixar a la gent. Preguntat sobre com animaria a la gent
a col·laborar amb la organització Enllaç Solidari, respon que no és tan important participar esporàdicament en una activitat solidària, sinó “viure sempre de manera solidària”. Va ser cap a l’any 82 quan en Josep va fer un pas
més enllà d’aquest tipus de vida, i va voler dedicar-se plenament a l’ajuda a les persones necessitades d’arreu del món.
Per això va entrar en un grupet de Claretians de Catalunya
que començaven un treball de cooperació al Brasil. Aquesta
va ser la llavor del que avui és Enllaç Solidari, una ONG reconeguda jurídicament al 1995 que dóna suport a les necessitats més emergents que hi ha a l’estat de Rondônia, a l’oest
del Brasil.
És just en aquest moment, en el que la selva amazònica
sembla estar en un gran perill, quan és important destacar
la gent quer sí que treballa per mantenir-hi la vida i millorarne les condicions. És per això que la feina d’Enllaç Solidari a
la regió sempre ha abraçat multitud de tasques. Una d’elles
era l’acompanyament que la organització feia a les famílies
que havien rebut, a través del govern, un tros de terra per a
conrear. La organització ajudava a que aquests cultius fossin
prolífers i respectuosament sostenibles amb el medi amazònic. Aquesta ha estat només una de les moltes accions portades a terme per Enllaç Solidari. Durant tot aquest temps
han iniciat projectes de salut i sanitat, amb metges ajudant a
millorar les condicions higièniques; també centres d’acollida

per a infants i adolescents, que han arribat a evolucionar en
una oferta de reforç escolar i d’alimentació; o, ﬁns i tot, un
projecte d’apadrinaments que encara ara es manté viu. De
fet, aquest Projecte d’Apadrinaments és una de les tasques
que en Josep Roca destaca, per l’ajuda que suposa per als infants en risc de malnutrició. I, de mica en mica, han aconseguit que l’acompanyament passi a estar gestionat de cooperants de Catalunya a gent autòctona, que distribueixen els
aliments i milloren les condicions de vida. I és en aquest sentit que en Josep veu la necessitat de reconversió de l’entitat i
és per això que “aproﬁtant una reforma dels estatuts que ens
demanava la Generalitat, ja vàrem obrir la possibilitat d’oferir suport a col·lectius menys afavorits d’aquí mateix”, explica en Josep. Tot i que encara li preveu una llarga durada al
Projecte d’Apadrinaments del Brasil.
D’aquest projecte, en Josep explica que, curiosament, en
un inici el nom va inquietar a les famílies: “Es pensaven que
un dia podria venir el padrí o padrina i endur-se’n l’infant”,
comenta. Canviar el nom a “Familias amigas” va ser un primer pas per generar conﬁança. Va ser en aquest inici quan el
Josep recorda que “uns dels primers apadrinats van ser dos
bessons acabats de néixer. Del pare no se’n tenia notícia, la
mare no se’n podia fer càrrec, i els avis van assumir la parelleta. Quan aquests avis van començar a rebre una petita jubilació van renunciar immediatament a l’apadrinament, dient que es podia oferir a una família que ho necessités més”.
No hi pot haver un exemple més evident de “viure sempre de
manera solidària”.

•

em tornat de vacances i tenim nous
veïns al carrer. Uns s’han instal·lat en
una antiga oﬁcina bancària que va
tancar fa mesos, després que els contribuents la rescatéssim amb els nostres diners
i els seus directius s’enriquissin malgrat
les pèrdues. És una família amb molts
ﬁlls, que van amunt i avall recollint ferralla. La guarden a la caixa forta, com un
tresor, i després la venen a preu de saldo
en un drapaire majorista. No són d’aquí
ni d’allà, perquè potser d’on són ja no existeix, ja no hi tenen casa i els seus familiars
han mort en alguna guerra absurda.
Una altra família s’ha instal·lat en una
antiga tintoreria, que va plegar perquè
ja no queden camises d’oﬁcinistes de la
banca per planxar ni vestits italians per
anar a treballar. Són una parella amb
un ﬁll. Una cortineta els dóna intimitat i
per la porta només sobresurt una ante-

No són d’aquí ni d’allà,
perquè potser d’on
són ja no existeix, i
ja no hi tenen casa
na de televisió que els connecta a la falsa
realitat del món. La seva, de realitat, no
surt mai a la tele, només en forma d’estadística, dins la llista de persones que
ho han perdut tot.
Encara uns tercers veïns s’han installat en un local comercial que no recordo
que hi havia perquè sempre l’he vist tancat, amb un cartell etern que deia es lloga però mai ningú ho feia. La família ha
decidit ocupar-lo, malgrat que ni tan sols
té aigua corrent. Per sort, hi ha una font
a prop i durant la nit omplen desenes de
garrafes per tenir aigua per beure, cuinar, dutxar-se i rentar la roba. Ho fan
de nit, quan la gent ja està a casa mirant
com van caient els rebuts de la hipoteca eterna o com el lloguer puja inversament proporcional als sous. Tenim nous
veïns i no sabem qui són. Però em temo
que cada vegada n’hi haurà més.

•

