
El Pla d’Actuació de Gràcia 
prioritza educació, mobilitat, 
habitatge i la nova Vallcarca
El Districte calcula que a fi nal de mandat estarà enllestit almenys l’illa Quiró 
d’equipaments, Can Carol, Casa Junyer-Canals, l’Abaceria i el carrer Pi i Margall

Albert Balanzà

Gràcia ja té un esborrany de full de ruta per aquest 
mandat 2020-2023, que previsiblement tirarà en-
davant d’una manera menys accidentada que el 
del període 2015-2019 pel suport ampli que ha re-
but en els pressupostos aquesta setmana l’equip 

de govern de BComú i PSC amb les aportacions d’ERC i 
JxCat. Tancat a 27 de novembre però no fet públic fi ns ara, 
el Pla d’Actuació del Districte, de 23 pàgines, al qual ha tin-
gut accés L’Independent, prioritza quatre eixos principals: 
mobilitat, habitatge, educació i reordenació del nucli an-
tic de Vallcarca.

El document no revela grans novetats de punt de parti-
da tenint en compte algunes herències assumides de l’an-
terior mandat com la proposta del pla d’equipaments, 
la tramitació d’iniciatives d’habitatge públic, la posada 
en marxa del pla Vallcarca i algunes promeses electo-
rals en mobilitat. Però sí que permet albirar un fi nal de 

mandat amb el mercat de l’Abaceria acabat, la reforma 
de Pi i Margall enllestida, el centre cívic de Can Carol i 
la casa Junyer-Canals en funcionament i l’illa d’equipa-
ments Quiró oberta, per citar alguns exemples rellevants. 
L’institut Vallcarca dependrà dels temps de licitació i cons-
trucció que faci la Generalitat.

El Pla d’Actuació, que es manifesta compromès amb 
l’agenda de desenvolupament sostenible 2030 i amb la igual-
tat de gènere, consta de sis eixos: drets socials, emergència 
climàtica, progrés econòmic, dret a la ciutat, aprenentat-
ges i creativitat, i governança. Però el portaveu de l’equip 
de govern a Gràcia, Jordi Farriol, ha reendreçat aquesta 
distribució subratllant quatre blocs principals. En primer 
lloc, la concreció de noves propostes de mobilitat menys 
motoritzada “com un aterratge en aquest terreny de me-
sures d’emergència climàtica”, i aquí s’hi integra el nou pla 
d’aparcaments per a motos (àrea verda i soterrats), la pa-
cifi cació d’entorns escolars (el primer, a l’entorn de l’esco-

La reforma de Pi i Margall, un dels projectes 2020-2023. Foto: A.V.

El Districte postposa 
la gestió directa 
del poliesportiu 
Comellas per la 
lenta tramitació
La Fundació Marcet, que el 2017 
va assumir l’espai amb polèmica, 
seguirà ara fi ns al 30 de juny P6

NyN no renova el 
lloguer a l’empresa 
del KGB i del Canela 
i situa la discoteca 
en la il·legalitat
L’Ajuntament evita el precinte 
fi ns que s’esgoti l’expedient 
per mal ús de llicència P3

El temporal se salda 
amb arbres i fanals 
caiguts, desperfectes 
en balcons i ratxes 
rècord de vent
Els nivells de diòxid de 
nitrogen cauen sota mínims a 
l’estació de Gal·la Placídia P5
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El PAD 2020-2023 prioritza 
la mobilitat, l’habitatge, 
l’educació i el pla Vallcarca 
El Districte calcula que a fi nal de mandat estarà enllestit almenys l’illa Quiró 
d’equipaments, Can Carol, Casa Junyer-Canals, l’Abaceria i el carrer Pi i Margall

Política

L’illa d’equipaments Quiró, un dels grans projectes que s’executarà en aquest mandat. Foto: Albert Vilardaga

Les propostes 
principals del PAD

• Cerca emplaçament per a cen-
tre de dia i residència per a 
gent gran

• Conjunt d’equipaments Quiró 
(casal de joves, casal gent gran 
i casal de barri)

• Espai Jove Grassot
• Projecte d’oci alternatiu: 

Gràcia Zona 0
• Programa Protegim les escoles
• Nou espai verd públic de l’Al-

zina
• Debat veïnal Avinguda 

Vallcarca Verda
• Pla de Centre de Distribució 

Urbana
• Pla d’aparcaments de motos
• Adquisició baixos de protecció 

ofi cial comercials (Park Güell)
• Mercat de l’Abaceria amb nou 

espai d’economia col·la bo ra tiva
• Renovació escales mecàni-

ques barris muntanya
• Reforma Pi i Margall
• Estudi dels usos del túnel de 

Sant Cugat (possible habitatge 
Penitents)

• Pla estratègic de gossos
• Construcció escola Teixidores, 

institut Vallcarca i escola 
bressol Encarnació 13-17

• Pla de refugis
• Casal de barri Can Carol
• Processos participatius Jardí 

del Silenci i Passeig de Sant 
Joan

Un pla de refugis 
i un pla de gossos, 
sorpreses del text, 
que es debatrà des 
del 3 de febrer

la Sagrada Família), la reforma de 
Pi i Margall, i també el nou pla de 
mobilitat al Coll o les superilles de 
Grassot, que estaran subjectes a 
un procés participatiu que inclou-
rà la reforma de la part superior 
del Passeig de Sant Joan. 

En segon lloc, el paquet d’habi-
tatge apareix amb pocs noms i cog-
noms però s’encapçala per la cessió 
del 30% de promocions privades i 
la “lluita contra la gentrifi cació”, i 
sí que esmenta un nou espai verd 
públic al carrer Alzina (conseqüèn-
cia dels mòduls APROP a la placeta 
Manuel Torrente) o l’estudi d’usos 
del túnel de Sant Cugat per generar 
400 pisos al nord de Penitents (ve-
geu número 754); és clar que avan-
çarà la tramitació engegada per fer 
pisos públics a Kasa de la Muntanya 
però no tant la modifi cació del PGM 
Rambla de Prat-Astúries. 

En tercer lloc, el bloc educatiu, 
bifurcat amb esports, es concreta 
més amb la construcció de l’esco-
la Teixidores a l’Hospital Evangèlic 
(ara s’hi suma un institut), l’institut 
Vallcarca i, en negociació política, 
l’escola bressol a les casetes d’En-
carnació; en aquest paquet també 
s’hi poden incloure l’illa Quiró, l’es-
pai jove Grassot o la cerca d’un es-
pai per a centre de dia i residència 
pública per a gent gran. 

En quart lloc, amb entitat prò-
pia per la seva dimensió, el pla 
Vallcarca, que en aquest mandat 
concretarà els primers tràmits de 
reordenació del nucli antic i les pri-
meres obres engegades a Can Carol, 

Ve de la portada

però que haurà de construir el se-
gon bloc de reallotjats i l’institut, 
l’exConsolat, l’anella de serveis i 
solucionar el pla urbanístic del tri-
angle, a més de desencallar el de-
sacord entre moviments socials i 
Núñez y Navarro i culminar el de-
bat sobre la Rambla Verda.

Consultats per aquest planteja-
ment, ERC i JxCat, els dos grups 
cridats a negociar prioritàriament 
amb BComú-PSC, han coincidit en 
la bona voluntat inicial, un cop re-
but aquest dijous el document i 
amb el 3 de febrer com a data d’ini-

ci del procés participatiu. La por-
taveu del grup municipal republi-
cà a Gràcia, Olga Hiraldo, ha posat 
en valor algunes de les partides in-

closes en els pressupostos com el 
poliesportiu del baix Guinardó, la 
gespa del Nou Sardenya i de l’Àliga 
o el carril bici de Via Augusta per 
subratllar la seva futura infl uència 
al PAD. Més escèptica s’ha mostrat 
la portaveu dels postconvergents, 
Sílvia Mayor, que ja ha fet una llis-
ta de demandes: “cal treballar un 
acord per l’MPGM de Rambla de 
Prat o explorar el solar buit de Pere 
Virgili per habitatge o gent gran, 
insistirem en el pavelló de la zona 
nord i no descartem la tercera plan-
ta subterrània d’Abaceria”. •
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Un desnonament 
amb acord i un 
altre executat 
sense notifi cació

Ni el temporal de 
vent i pluja atura els 
desnonaments, amb 
resultat desigual aquesta 
setmana. L’Ofi cina 
d’Habitatge va denunciar 
dimarts un desnonament 
cautelar, sense notifi cació 
prèvia, al carrer Verntallat 
48, a tocar de la plaça del 
Nord. “Vulneració del dret 
a defensa. La Make està 
al carrer amb la que està 
caient. Sou escòria”, va 
deplorar una portaveu. 
En contraposició, el 
regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, va apuntar dijous 
un acord per aturar un 
desnonament al nucli 
històric perquè la família 
es quedés fi ns que pogués 
disposar d’un pis de la 
borsa municipal.

Nou rècord en 
preu de lloguer a 
Jardinets: 21.144 
euros al mes
Els baixos comercials que 
s’han enllestit a Passeig 
de Gràcia 125, en un nou 
bloc d’habitatges de NyN, 
han aparegut als portals 
immobiliaris amb un 
preu rècord de lloguer als 
Jardinets: 21.144 euros al 
mes. El local té 454 metres 
quadrats i sortida també 
per Riera de Sant Miquel.

NyN no renova el lloguer 
a l’empresa del KGB 
i del Canela i situa la 
discoteca en la il·legalitat
L’Ajuntament evita el precinte fi ns que s’esgoti la tramitació 
de l’expedient per mal ús de llicència obert al desembre

Albert Balanzà

L luís Llobet, l’impulsor de la 
discoteca KGB des de l’any 
1984 i que en els últims cinc 
anys havia cedit la gestió del 
lloguer de la sala als promo-

tors de Canela, ja no és l’amo de 
l’històric negoci d’Alegre de Dalt 
55, aquell que es va convertir en 
símbol de la Barcelona preolím-
pica i de les classes populars amb 
anys en què va arribar a progra-
mar fi ns a 300 concerts.

Núñez y Navarro, la propietat de 
l’immoble, que el 2013 ja va fer fora 
la Sala Beckett de la fi nca després 
d’un llarg pols jurídic, ha comuni-

l’obertura d’un expedient per mal 
ús de llicència, un cop es va cons-
tatar que el grup Canela actuava 
com a gestor oficial amb llicèn-
cia cedida per Llobet. Fonts mu-
nicipals han explicat que aquell 
tràmit municipal segueix encara 
el seu curs al marge de la desvin-
culació entre propietari i llogater 
de l’espai, i que ofi cialment el con-
sistori no pot determinar el pre-
cinte de l’activitat fi ns que es re-
solgui el temps d’al·legacions, que 
encara està en marxa. Però el ter-
mini corre i no consta a l’Ajunta-
ment cap al·legació presentada, i 
ara mateix, sense contracte vigent, 
l’establiment es troba en una situ-
ació d’il·legalitat.•

La discoteca Canela, a Alegre de Dalt 55. Foto: Albert Vilardaga

Els veïns es reuneixen amb 
el Districte amb un miler de 
fi rmes sobre la taula. Dilluns 
veïns i Districte analitzaran, amb 
mil fi rmes pro-tancament, la nova 
situació legal del Canela. “Ara són 
okupes”, apunten fonts d’Afectats 
Canela. Les promocions de la 
disco, mentrestant, han tornat al 
botellón i al pit i cuixa que s’havia 
atenuat en els últims mesos.

cat a Llobet l’extinció del contrac-
te que mantenia amb la seva em-
presa, Setraspa S.L. Fonts del grup 
immobiliari així ho han confi rmat 
a preguntes d’aquest setmanari 
després que els veïns emplacessin 
aquest desembre la propietat a no 
perllongar més la relació contrac-
tual que s’acabava aquest 15 de ge-
ner, un cop s’ha incrementat el con-
fl icte de Canela amb els veïns en els 
últims mesos i s’ha posat en mar-
xa per iniciativa de l‘Ajuntament un 
expedient sancionador per mal ús 
de la llicència d’activitats.

Llobet, resident fora de Cata-
lunya, és l’últim dels deu impulsors 
de l’antic KGB que es mantenia com 
a administrador únic de la societat 

que va donar cobertura legal a l’em-
blemàtica discoteca dels anys 80, i 
també famosa pel creixent descon-
tentament que els seus sorolls pro-
vocaven entre el veïnat. Aquesta 
situació, que es va traduir en diver-
sos precintes i tancaments provisi-
onals, s’havia atenuat per les obres 
de reforma que es van fer aprofi -
tant el canvi de nom cap a Canela 
l’any 2015, però el canvi de públic i 
l’augment de confl ictes a l’exterior 
havia tornat a obrir el debat sobre 
el tancament de la discoteca amb la 
creació de la nova plataforma veï-
nal Afectats Canela.

La clau de volta de la pressió 
contra els nous gestors de la lli-
cència va ser el passat desembre 
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Trenta sensesostre 
en la campanya 
d’hivern del temple  
evangèlic de Terol

L’Església Evangèlica de 
Gràcia, al carrer Terol 22, 
ha engegat des del dilluns 
13 la segona campanya 
d’hivern Llum de nit, que 
ofereix acolliment a una 
trentena de sensesostre 
fi ns al març i coincidint 
amb els mesos de fred. 
Amb horari de 21 hores 
a 9 hores, l’espai s’ha 
reordenat amb llits i 
servei d’infusions als 
vespres, entrepans a 
les nits i esmorzars als 
matins. Aquesta setmana 
han obert abans i tancat 
després per no deixar 
ningú a l’intempèrie pel 
mal temps, i de manera 
coordinada amb altres 
serveis com Yaya Luisa.

per Josep Panés, que es manté en 
silenci “per preservar les tasques 
d’aquesta junta directiva”, segons 
un comunicat ofi cial.

Després que abans de Nadal 
se suspengués un cicle de jams ja 
contractades amb l’Associació de 
Músics de Jazz, amb els músics do-
nats d’alta i un canvi de condicions 
que no van assumir els contractats 
(vegeu núm. 782), el nou any ha ar-
rencat amb noves suspensions de 
bolos i acomiadaments de personal. 
La setmana passada es van anul·lar 
tres actuacions previstes per a di-
jous, divendres i dissabte.

Més crisi al Pipa Club amb ‘bolos’ 
suspesos i personal acomiadat
La junta addueix “temes logístics” per anul·lar artistes com Rod Deville o Tristan & Arcarazo

A. B.

E l Barcelona Pipa Club, ubicat 
des del 2015 al carrer Santa 
Eulàlia després de dècades 

d’esclat popular a la plaça Reial, 
està reorientant profundament 
l’activitat per eixugar despeses i 
per sobreviure almenys com a club 
de fumadors de pipa. Aquesta és la 
interpretació més positiva que fan 
les fonts consultades, tant inter-
nes com de músics programadors 
o programats, a l’espera d’un pro-
nunciament de la junta presidida El local, al carrer Santa Eulàlia. Foto: A.V.

Gràcia On Vas 
recull al·legacions 
per al nou catàleg 
de Patrimoni
La plataforma veïnal 
Gràcia On Vas ha 
convocat aquest dissabte 
una sessió monogràfi ca 
per recollir al·legacions i 
“revisar què hi falta i què 
hi sobra” al nou catàleg 
de Patrimoni, actualment 
en procés d’exposició 
pública fi ns al 16 de 
febrer. La reunió tindrà 
lloc al Banc Expropiat 
(Quevedo 13-15) a les 11 
del matí.

Rod Deville, artista afincat a 
Noruega i exmembre de la banda 
barcelonina Shine, mesura la crí-
tica perquè en el seu cas, atenent 
al costós desplaçament, la junta va 
accedir a pagar els concerts inicial-
ment programats per dijous i dis-
sabte. “Sempre que vinc són 400 eu-
ros de desplaçament i vaig arribar 
dimarts i em van dir que no es feien 
els bolos per temes logístics; hagu-
és preferit tocar però en tot cas no 
em van canviar el catxé”, apunta. 
El trio de Raphael Tristan i Camil 
Arcarazo van veure anul·lat el con-
cert de divendres. •

El consell de Salut 
farà el 8 de febrer 
una jornada sobre 
desmedicalització
El consell de Salut 
prepara per al 8 de 
febrer una nova jornada 
centrada aquest cop en 
la desmedicalització i en 
les bones pràctiques per 
a la salut. La jornada, que 
es farà al matí a l’Espai 
Jove la Fontana, comptarà 
amb professionals 
que debatran sobre 
la salut com a negoci, 
el sobrediagnòstic i el 
sobretractament amb 
medicaments.

Josep Maria Raya: “Hem ajudat poc 
la cultura emergent i concentrat 
massa en la cultura popular”
“Amb Martínez vaig treballar molt a gust, amb Mascarell en una hora avançàvem una 
setmana i amb l’Eloi he vist un altre tarannà”, diu el ja exdirector de Serveis a les Persones 

Albert Balanzà

En Josep Maria Raya  (Bar-
ce lona, 1954), director de 
Serveis a les Persones del 
Districte de Gràcia, s’ha 
jubilat després de 26 anys 

al capdavant de la màquina tèc-
nica que opera des de plaça de la 
Vila. A l’Ajuntament hi va entrar 
el 1980 i dijous va ser el seu últim 
dia. Se’n va el cap de trajectòria 
més llarga, el funcionari que té 
més al cap tot el Districte.

Tota una vida. Com te’n vas? 
Tenies ganes de passar pàgina?
Jo no visc per treballar, fi ns i tot 
diria que sóc una mica dropo... 
(riu). Tinc la força per seguir tre-
ballant, però també la tinc per fer 
altres coses: estar més temps amb 
la meva dona, anar a l’Empordà, 
viatjar...

Quina és la teva altra passió?
La música barroca i la lectura. 
Tinc molts llibres per llegir i molt 
Bach per escoltar.

Has tingut una feina que has do-
minat absolutament: 26 anys. 
Com era una setmana teva?
Serveis a les Persones és un equip 
que té unes línies de treball i anem 
donant guies per executar-les. En 
el meu cas, a més, també he tingut 
una predisposició al fet que es pre-
sentés qualsevol i atendre’l: un avi, 
una entitat... gent que passa i et vol 
consultar un tema. La meva porta 
sempre estava oberta.  I també su-
plir els tècnics per estar al dia de 
tot i donar continuïtat.

El polític passa, el  tècnic queda.
Sí, sobretot pel que deia de la con-
tinuïtat, amb serveis tècnics i ge-
rència. Normalment es canvia de 
regidor cada quatre anys, excepte 
ara amb l’Eloi. També la feina de-
pèn del perfi l de consellera tècni-
ca, i ara n’hi ha una que treballa 
com una bèstia.

No facis un rànquing de regidors, 
però sí quins records t’endús.
Amb qui vaig treballar més a gust 
va ser amb Ricard Martínez. Era 
com una persona del carrer que 
està treballant amb tu i que et tru-
cava per consultar-te idees. També 
em va marcar Ferran Mascarell, 
un home de rigidesa; en una hora 
avançàvem una setmana, i va ser 
qui va cosir el nord i el sud del 
districte. I ara l’Eloi i el seu equip, 
el més proper ideològicament a 
mi: hi ha hagut molts temes que 
s’han tractat amb un altre taran-

Josep Maria Raya, dimarts, moments després de l’entravista . Foto: A.B.

nà. T’acompanyen als llocs, per 
exemple, quan abans anaves sol a 
mediar en tota mena de pollastres.

Tu que ets qui més té l’evolució del 
districte al cap, on érem i on som?   
Puc parlar pel meu àmbit: s’ha 
anat creixent en regulació fi ns a 
un extrem... M’és difícil plante-
jar-me la intervenció ciutadana 
des del punt de vista del risc que 
té. En subvencions hem arribat 
a un punt com si tots fóssim sos-
pitosos de ser Millet. Els primers 
Foguerons eren un paperet... Ara 
hem crescut però ens hem buro-
cratitzat brutalment.

Més quantitat. Més qualitat?
Hem avançat poc en el suport a 
projectes de cultura emergent i 
ens hem concentrat massa en la 
cultura popular. La cultura popu-
lar té una pressió al districte que 
òbviament no s’oposa però sí que 

entorpeix un altre avançament. 
Els Premis Salambó no s’haurien 
d’haver perdut, les galeries que 
han hagut de marxar, la Caldera, 
l’Artenbrut, ara el Gràcia Llegeix... 
Podríem haver fet més.

Queda l’Heliogàbal, el Festigàbal...
I el que ha costat... El Festigàbal va 
estar a punt de ser víctima per un 
problema de cerveses!

Quina és la petició més estranya 
que has hagut d’atendre?
Quan ens van demanar que a la 
Creueta del Coll col·loquéssim pan-
talles al turó que l’envolta perquè 
els voyeurs no miressin la senyora 
o la fi lla de X que estava en bikini 
a la piscina.

Ai, mare! I el projecte del qual te’n 
sent més orgullós?
Radars. El projecte va néixer per 
la mort per inanició d’una dona a 
Príncep d’Astúries. Un Sant Medir. 
Va haver-hi una sèrie d’errors 
d’avís. Amb la Montse Filomeno 
de gerent, una noia de l’equip va 
proposar la idea i vam començar 
en quatre blocs de Grassot. Fandos 
ho va estendre a la ciutat.

Què li recomanes al teu successor?
Que el 90% de la gent amb qui es 
reunirà dedica aquell temps, més 
enllà de la feina, a la comunitat. 
Dues: treballem per ajudar, no 
per posar traves. Tres: confi ança 
en l’equip.

Amb quins ulls et miraràs Gràcia?
Amb estima... però quan passi un 
any! M’he fet la proposta de no ser 
el 15 d’agost a Barcelona.•
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No hi han hagut grans des-
perfectes com els que es 
van patir en altres epi-
sodis de meteorologia 
adversa com el tempo-

ral de vent de l’any 2009 i que van 
afectar, per exemple, sobretot el 
Nou Sardenya, però el temporal 
de vent i pluja d’aquesta setma-
na a Gràcia ha deixat un reguit-
zell de destrosses com caigudes 
d’arbres i fanals, afectacions en 
alguns balcons i ratxes rècord de 
vent com feia temps que no es ve-
ien a Vallcarca.

Les primeres incidències ja es 
van registrar diumenge al vespre 
amb la primera ventada, amb un 
primer arbre partit pel tronc da-
vant de Casa Vicens. L’endemà di-
lluns el Pla d’en Salmeron es va lle-
var amb un fanal que podia caure 
i que va ser retirat pels serveis 
d’emergència. Dimarts, amb més 
pluja, també les brigades munici-
pals van actuar per retirar un dels 
pollancres de la zona enjardina-
da del carrer Esteve Terrades, on 
un veí ja va denunciar en la pas-
sada audiència pública el mal es-
tat dels exemplars; en aquest cas 
l’arbre caigut va arribar a malme-
tre el vidre protector d’un balcó.  
Finalment, dimecres, un dels em-
blemàtics xiprers de l’escalinata 
dels Josepets, a plaça Lesseps, va 
cedir i també va ser retirat a tros-
sos pels serveis municipals. Alguns 
veïns van intentar impedir-ho però 
la brigada va actuar ràpidament.

La particularitat d’aquest tem-
poral, com el d’ara fa 11 anys, el 
fort vent, va fer registrar dades 
rècord a Vallcarca, com els 71 

El temporal se salda amb 
arbres i fanals caiguts, 
desperfectes en balcons 
i ratxes rècord de vent
Lesseps, Esteve Terrades, Carolines i Pla d’en Salmeron, escenaris on 
s’han registrat els incidents més remarcables de l’episodi de mal temps

km/h, la segona ratxa més forta 
de tota la serie de l’estació entre 
2002-2020, segons el compte local 
LaMeteodenXavi. El rècord fins 
ara estava en 74 km/h. Per contra-
posició, els nivells de contamina-
ció van caure sota mínims en diò-

xid de nitrogen a l’estació de Medi 
Ambient de la plaça Gal·la Placídia, 
amb dades mitjanes de 40 micro-
grams per metre cúbic quan habi-
tualment aquesta estació se situa 
en els 90 micrograms i amb puntes 
superiors a ls 110.•

‘Gaudí era rata’, nou 
lema de Casa Vicens 
per al turisme xinès
El museu aprofi ta els 7 dies tancats 
per seguir restaurant el fumador

A. B.

La Casa Vicens del carrer Carolines ha engegat l’any, 
després de set dies de tancament per fer obres de 
manteniment i seguir amb la restauració de l’habi-

tació del fumador, per llançar una nova campanya de 
captació de públic adreçada al turisme xinès, el segon 
bloc de perfi l asiàtic en afl uència a l’equipament. El més 
sorprenent de la campanya és un dels lemes, Gaudí era 
rata, aprofi tant la coincidència de l’any 2020 com a Any 
de la Rata en el calendari xinès -a partir del 25 de gener- 
i la mateixa celebració l’any 1852, l’any que va néixer 
Antoni Gaudí. La casa museu ha anunciat visites guia-
des en xinès, els simbòlics sobres vermells Hongbao i 
ratolins de peluix a les habitacions.•

El xiprer de Josepets, ja trinxat per la brigada municipal . Foto: Fernando Casal

El pollancre d’Esteve Terrades, enmig de l’espai ajardinat . Foto: J.B.

La biblioteca comunitària Anarres, l’últim col·lectiu 
que s’ha afegit a la dinàmica constant de grups dels 
moviments socials de Vallcarca per dinamitzar La 

Fusteria (Argenteria 24), es presentarà el pròxim 26 de 
gener amb un homenatge a l’escriptora de ciència-fi c-
ció i referent feminista Ursula K. Le Guin. Aquest acte 
s’afegirà a la desena de convocatòries, al marge de les 
assemblees periòdiques dels diferents col·lectius, que 
aquest gener s’ha consolidat com a nova programació 
del casalot convertit en equipament recuperat i que va 
estar a punt d’anar a terra en les primeres previsions 
del pla Vallcarca.•

La Fusteria de Vallcarca 
accelera amb una nova 
biblioteca comunitària
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6 Esports
El Districte postposa sis 
mesos la gestió directa 
del Josep Comellas 
La Fundació Marcet és el gestor de la instal·lació des de l’abril 
de 2017 i ha vist allargat el seu contracte fi ns al 30 de juny 

Albert Vilardaga

Una de les novetats que 
s’havien de produir a 
principis del 2020 és que 
el Poliesportiu Josep 
Comellas (c. Neptú, 6) ha-

via de passar a ser de gestió directa 
municipal a partir de l’1 de gener 
i s’havia de constituir un Consell 
Rector per aquest equipament 
(vegeu L’Independent núm. 754). 
Representants de clubs i institu-
cions esportives s’havien presen-
tat com a voluntàries per formar 
part d’aquest òrgan. Ha començat 
l’any i la tramitació va més lenta 
del que s’esperava, i mentrestant, 
la Fundació Marcet, que esperava 
que el contracte s’acabés el 31 de 
desembre, ha vist com se li ampli-
ava el contracte fi ns al 30 de juny. 
Fonts municipals asseguren que el 
Districte s’ha vist obligat a allargar-
li el contracte a la Fundació Marcet 
perquè encara no està llesta la ges-
tió directa, i esperen tenir-ho a punt 
a partir del 30 de juny.

La Fundació Marcet és el ges-
tor de la instal·lació des del mes 
d’abril del 2017, quan va guanyar 
un concurs públic que va aixecar 
polseguera, ja que el Pedagogium 
va denunciar que la part econò-
mica de la licitació era decisiva i 
la proposta de Marcet, poc realis-
ta. Finalment, la Fundació Marcet 
va ser l’empresa adjudicatària, 
igual que també ho havia acon-
seguit amb el camp de l’Àliga, i la 
notícia va portar un gran rebom-
bori, que va provocar protestes 
i manifestacions per part de la 

gent del Pedagogium davant del 
Districte i a la plaça Sant Jaume. 
Finalment, al mes de maig, Marcet 
i el Pedagogium van arribar a un 
acord amb el suport institucional, 
i els verd-i-negres van seguir sent 
l’usuari principal de la instal·lació 
(vegeu L’Independent núm. 668). 

El juny de 2018, la Federació 
Catalana de Bàsquet va comunicar 
als Lluïsos de Gràcia la necessitat 
de canviar la seu dels partits dels 
equips sèniors com a local per la di-
mensió de la pista i per defi ciènci-
es en la seguretat. Des de llavors, 
el club blau va arribar a un acord 
amb el Districte, i els equips sèniors 
juguen els diumenges a la tarda al 
Josep Comellas, una franja horària 
que abans no s’ocupava.•

La Salle Gràcia revalida el títol 
en el 22è Vila de Gràcia. La 
celebració del trofeu internacional 
que organitza el Gràcia Gimnàstic 
Club, i que enguany comptava amb 
72 gimnastes de 14 clubs, va acabar 
amb victòria de l’equip de La Salle 
Gràcia, igual que havia passat 
en l’edició anterior. La Clàudia, 
la Nora, la Carlota i la Maria van 
pujar al calaix més alt del podi. El 
trofeu se celebra des de l’any 96 
i és un referent d’aquest esport.

El Poliesportiu Municipal Josep Comellas, que gestiona la Fundació Marcet i utilitzen el Pedagogium i els Lluïsos. Foto: A. V.

Breus

El Bàsquet 
Lluïsos comença 
els actes del 75è 
aniversari

La secció de bàsquet dels 
Lluïsos de Gràcia celebra 
aquest 2020 els seus 75 
anys de la seva creació i 
aquest divendres, a partir 
de dos quarts de vuit del 
vespre, comencen els 
actes d’aquesta efemèride 
a la seu de l’entitat. S’hi 
espera la presència de 
representats polítics i 
del món del bàsquet, i 
personalitats històriques 
de la secció. En aquest 
primer acte es passarà un 
vídeo, hi haurà diversos 
parlaments, es descobrirà 
una placa commemorativa 
del moment i s’acabarà 
amb un pica-pica.

Èric López torna 
a l’Europa i Lee 
és baixa per 
motius familiars
L’Europa reforça la 
davantera aquest mercat 
d’hivern amb el fi txatge 
d’Èric López, procedent de 
la FE Grama, i que viurà 
la segona etapa com a 
escapulat. López va jugar 
36 partits la temporada 
passada a les ordres de 
Vilajoana i va marcar 7 gols. 
El defensa sud-coreà, Lee, 
ha hagut de tornar al seu 
país per motius familiars 
abans de poder debutar. 

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 20
CE Europa 3 - 2 FC Vilafranca
1. CF L’Hospitalet ............. 42 punts.
4. CE Europa ..................... 37 punts.
Jornada 21
26/1 (17h) FC Terrassa - CE Europa

Primera Nacional Femenina
Jornada 15
CE Europa 0 - 0 CD Sant Gabriel
1. RCD Espanyol B ............40 punts.
4. CE Europa ..................... 26 punts.
Jornada 16
26/1 (16h) CE Europa - FC Balears

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 14
CB Granollers 49 - 48 Lluïsos de 
Gràcia
1. El Masnou Basquetbol ..........9-5.
2. Lluïsos de Gràcia ....................9-5.
Jornada 15
2/2 (19:30h) Lluïsos de Gràcia - UE 
Horta

Primera Catalana Masculina
Jornada 14
25/1 (19:30h) UE Claret - Martinenc
25/1 (17:45h) Vedruna Gràcia - CB 
Santfeliuenc

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 14
Lluïsos de Gràcia 32 - 45 Joventut 
de Badalona
Safa Claror 71 - 40 BAM

1. Joventut de Badalona ...........13-1.
6. Safa Claror ..............................9-5. 
9. Lluïsos de Gràcia ...................6-8.
Jornada 15
25/1 (17:45h) CB Granollers - 
Lluïsos de Gràcia
25/1 (19:30h) Sant Andreu de 
Natzaret - Safa Claror

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina
Jornada 10
CN Terrassa 18 - 6 CN Catalunya
1. Atlètic Barceloneta ...... 30 punts.
8. CN Catalunya ................. 9 punts. 
Jornada 12
1/2 (19:30h) Waterpolo Navarra - 
CN Catalunya

Lliga Premaat Femenina
Jornada 9
CN Sabadell 18 - 9 CN Catalunya

1. CN Mataró ..................... 27 punts.
9. CN Catalunya ................. 4 punts. 
Jornada 10
1/2 (18h) CN Sant Andreu - CN 
Catalunya

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 12
CFS Sant Andreu de la Barca 3 - 6 
Gràcia FS
1. Eixample A .................... 29 punts.
3. Gràcia FS ....................... 27 punts. 
Jornada 13
25/1 (17:30h) Gràcia FS - AESA A

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 13
Handbol Empordà Esplais 16 - 36 
Handbol Claret
1. La Salle Bonanova ........ 24 punts.

6. Handbol Claret............. 14 punts. 
Jornada 14
26/1 H. La Garriga - H. Claret

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 13
Badalona 1 - 5 Lluïsos de Gràcia
1. Lluïsos de Gràcia .......... 22 punts.
2. CTT Borges ................... 18 punts. 
Jornada 15
8/2 (18h) Aura Energia Reus - 
Lluïsos de Gràcia

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana (Grup C)
Jornada 12
CH Claret 1 - 3 Sant Just
1. Cerdanyola CH.............. 36 punts.
11. CH Claret ....................... 4 punts. 
Jornada 13
25/1 (19:30h) Mollet HC - CH Claret
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Neix Cooltivat, projecte que 

apropa l’agricultura a la ciutat

editorial

Alimentació i 
canvi climàtic

Coincidint amb el dia Mundial de l’Educació Ambiental, l’Aula 
del Bosc Turull proposa aquest dissabte 25 de gener una 
jornada de manteniment de l’espai, basada en la prevenció 
i control de la plaga de la Processionària del pi (Thaumeto-
poea pityocampa), donant així el tret de sortida a la seva 

programació d’hivern. A la jornada (amb inscripció prèvia) 
es donarà a conèixer què és la processionària, el seu cicle de
vida, com afecta les persones i els diferents mètodes de con-
trol existent. L’equip de l’aula també aprofi tarà per mostrar 
les millores que s’han fet a l’espai.

A través d’una app es podrà gaudir de l’experiència de tenir hort propi
Els hàbits alimentaris estan canviant 
i per tant, també la forma de consu-
mir-los. Si les campanyes per reduir 
la producció de plàstics -intensifi ca-
des l’últim any- han fet transformar 
algunes pràctiques empresarials i 
comercials, encara que sigui de forma 
lenta, el moviment realfood també 
ho està aconseguint. El debat sobre 
què mengem s’ha popularitzat, afor-
tunadament, i les refl exions sobre 
l’impacte que té la nostra manera 
d’alimentar-nos i de consumir no és 
territori dels més militants. El treball 
de difusió i de pedagogia que des de 
molts sectors es fa des de fa molts 
anys està donant els seus fruits. Les 
propostes comercials del barri, l’in-
crement de l’oferta del granel (i no 
nomes en productes d’alimentació), 
la consolidació de cooperatives 
d’agroconsum, el mercat de pagès 
de Vallcarca, la Primavera del Coll, 
la Verdinada de Lluïsos, l’impuls a 
les activitats relacionades amb la 
sostenibilitat que es porten a ter-
me a la Fontana i un llarg etcètera 
són proves que el moviment que 
pretén un altre model econòmic i 
social és imparable. El debat es fa 
més complex perquè hem avançat 
i estem veient -amb dades sobre la 
taula i conceptes com emergència 
climàtica- que el planeta té data de 
caducitat si continuem amb aquest 
model. I no ens cansarem de defensar 
l’empoderament dels ciutadans orga-
nitzats i conscients per forçar a qui 
té les eines per portar a terme canvis 
reals. Cada vegada que comprem ens 
estem posicionant. Fem-ho pensant 
en les conseqüències.

Escoles + Sostenibles

Arrenca el cicle d’hivern a l’aula del Bosc Turull
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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

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
Dos dissabtes 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 Aula Bosc Turull

Turull ensenyarà tècniques de prevenció i control de la plaga de la Processionària

L’objectiu és donar a conèixer 
com crear diferents instal.lacions 
per millorar el verd urbà de 
forma participativa a les escoles. 
Serà dimecres 12 de febrer a les 
17.30 h. 

Pel que fa a la biodiversitat, 
després de la jornada comuni-
tària de manteniment que es 
farà aquest dissabte, el cartell 
proposa una visita al Delta del 
Llobregat per celebrar el Dia 

Pel que fa les activitats relacio-
nades amb art, salut i benestar, 
el proper dimecres 29 de gener 
Arnau Montserrat, de Remenat, 
oferirà una sessió per aprendre 
a tenir cura dels nostres cossos 

“en aquesta època de tòxics am-
bientals? I el Projecte Minerva, 
emmarcat dins el Cicle Aiguart, 
oferirà dissabte 14 de març un 
taller per descobrir com es bar-
regen el fang i l’aigua per fer-ne 
ceràmica. En aquesta línia, Back 
to Eco ensenyarà, dimecres 18 

Educació, biodiversitat i comunitat, 
eixos del programa d’hivern a Turull
Coincidint amb el dia 

Mundial de l’Educa-

ció Ambiental, l’Aula 

del Bosc Turull propo-

sa aquest dissabte 25 

de gener una jornada 

de manteniment de 

l’espai, basada en la 

prevenció i control de 

la plaga de la Processi-

onària del pi (Thaume-

topoea pityocampa), 

donant així el tret de 

sortida a la seva pro-

gramació d’hivern.

L’Aula Ambiental del Bosc Turull 
ja té tancada la programació 
d’activitats per als propers 
mesos. Com és habitual, les 
propostes giren entorn l’educa-
ció (amb diferents sessions de 
formació), la biodiversitat, l’art, la 
salut i el benestar, i la comunitat 
i sostenibiitat, amb pràctiques 
comunitàries per estendre la 
cultura de la sostenibilitat.
A l’àmbit de l’educació, l’aula ha 
programat -a més d’una forma-
ció certifi cada de 80 hores per 
aprendre l’ètica, els principis i 
les estratègies de la permacul-
tura que va començar el cap 
de setmana passat- un taller a 
càrrec de l’equip d’Aula Viva. 

Per donar la benvinguda a 
la primavera s’organitzarà 
una edició més del Fem 
Mercat de Vallcarca, un espai 
de trobada per impulsar el 
consum responsable al barri. 
Allà es pot trobar productes 
ecològics, de temporada i 
de proximitat, espais vius 
d’intercanvi, de reparació, ta-
llers, activitats, espai infantil, 
dinar, música... Un cop més 
l’Aula Ambiental hi serà do-
nant a conèixer el programa 
de compostatge comunitari i 
la granja de cucs, per poder 
aprendre a fercompostatge 
a casa! Serà a càrrec de Joan 
Solé i l’Associació Fem Mer-
cat Vallcarca. Dissabte 21 de 
març, de 10 a 16h, a la plaça 
del metro de Vallcarca. 

I a la 
primavera, 
Fem Mercat

Aula Bosc Turull

La jornada comunitària de manteniment d’aquest dissabte també servirà per mostrar les millores a l’espai

Mundial de les Zones Humides 
(04/02 de 9.30 a 14 h). David 
Gimeno, educador ambiental de 
la Societat Catalana d’Educació 
Ambiental, oferirà dissabte 22 
de febrer una passejada per 
donar a conèixer la diversitat 
botànica i faunística del Park 
Güell des de la mirada de Gau-
dí, per entendre l’experiència 
naturalista de l’arquitecte i com 
la natura va defi nir les formes 
i colors de l’arquitectura i dels 
espais més emblemàtics del 
Park. La participació de l’Aula a 
la Verdinada dels Lluïsos amb un 
taller de compostatge i un altre 
d’estampació per descobrir els 
animals a la ciutat completen 
aquest apartat.

L’Aula tornrà a 
participar a la 

Verdinada dels Lluïsos 
amb dos tallers

SM/ Redacció de març, com fer una bossa de 
tela amb texans vells. 
Per una altra banda, dins l’eix 
comunitat i sostenibilitat, l’Aula 
ha programat per aquest diu-
menge 26 de gener, d’11 a 13.30 
h, una visita a la Fàbrica del Sol 
per celebrar el dia mundial de 
l’educació ambiental, una jornada 
festiva amb sessions de conta 
contes, tallers d’il·lustració o de 
creació de titelles. 
I també al Cicle Aiguart, Ecolo-
gistes en acció i altres entitats 
protagonitzaran una xerrada so-
bre aigua i emergència climàtica. 
Serà al centre cívic el Coll - La 
Bruguera divendres 20 de març 
a les set de la tarda. Per últim, 
dissabte 22 de març al matí s’ha 
programat una passejada poètica 
per les fonts i brolladors d’aigua 
del Coll - Vallcarca. 

Al cicle Aiguart 
s’ha programat una 

xerrada sobre aigua i 
emergència climàtica
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El Departament de Gestió d’Ar-
brat de la Direcció d’Espais Verds 
i Biodiversitat Parcs i Jardins ha 
realitzat una llista d’arbres que 
per les seves característiques i 

El catàleg de patrimoni salvarà una vintena 
d’arbres ubicats en finques privades

singularitats cal protegir. Així, un 
total de 22 arbres de diferents 
punts del districte que estan 
ubicats en fi nques de propietat 
privada no podran ser objecte de 
tala sense l’informe preceptiu de 
Parcs i Jardins. Fins que no s’hagi 
resolt la seva possible cataloga-

ció, el seu tronc i el seu sistema 
radicular no es podran alterar de 
cap manera. Així, la comissió de 
catalogació elevarà la proposta 
de catalogació a la Gerència de 
Parcs i Jardins dels exemplars sus-
ceptibles de catalogació inclosos 
al llistat que apareix en aquesta 

El pla especial de pro-

tecció del patrimo-

ni històricartístic de 

Gràcia, aprovat inici-

alment el passat mes 

de desembre, i que 

preveu salvar 1500 

fi nques (veure L’Inde-

pendent 782) també 

proposa catalogar un 

total de 22 arbres de 

diferents finques de 

propietat privada.

taula, a partir de la vigència del 
Pla Especial. 
La comissió de Govern va apro-
var el passat mes de desembre la 
revisió del catàleg dels elements 
patrimonials dels barris tradi-
cionals de Gràcia, que inclou la 
Vila de Gràcia i part de la Salut, 

Vallcarca i els Penitents, el Camp 
d’en Grassot i Gràcia Nova, amb 
la incorporació de nous elements 
protegits, després dels estudis 
fets el darrer any, i estableix 
criteris d’intervenció per al seu 
manteniment i la protecció dels 
jardins que en formin part.

Arbres a Escorial 42 (deu exemplars de Querqus ilex), protegits al nou catàleg 

Silvia Manzanera

Albert Vilardaga

Llistat d’arbres destacables en fi nques privades

C. Betlem 53 Cupressus sempervirens

C. Sant Salvador, 47 Tilia tometosa

C. Sant Salvador, 47 Schinus molle

C. Escorial, 42 Quercus ilex (10 exemplars)

Av. Coll del Portell, 2 Ceratonia siliqua

Av. Coll del Portell, 2 Pitosporum tobira

Av. Coll del Portell, 2 Shinus milles

C. Molist, 16 Pinus pinea (2 exemplars)

Av. Santuari Sant Josep Muntanya, 25 Morus alba

Av. Santuari Sant Josep Muntanya, 25 Cupressus macrocarpa

Av. Santuari Sant Josep Muntanya, 25 Ficus drupacea

C. Verdi, 268 Taxus baccata



[4] [per darrere]

“La feina dels agricultors catalans encara 
no és prou visible ni reconeguda”

Què és Cooltivat? 
El projecte Cooltivat vol acostar l’agricul-
tura a les llars de Barcelona, actualment 
molt allunyades de la terra, des d’un 
enfocament entretingut, educatiu i amb 
valors molt positius. I ho hem volgut fer 
amb les noves tecnologies, amb la digita-
lització d’un sector tan tradicional com 
és el de l’agricultura.

Com funcionarà? 
Cooltivat permetrà als habitants del 
Barcelonès que no disposen d’espai ni 
de temps per l’activitat setmanal que 
requereix, tenir les seves parcel.les d’hort 
per cultivar els seus propis aliments. A 

Amb la idea d’apropar l’agri-

cultura local a les llars de 

Barcelona amb l’ajut de la 

tecnologia i impulsar un con-

sum conscient i responsable, 

en Raimon (agrònom), en Pau 

(enginyer informàtic) i l’Oriol 

(enginyer industrial) han creat 

Cooltivat, un projecte encara 

en fase de desenvolupament 

però que ja ha començat a 

fer les primeres passes. Al 

març posaran en marxa una 

campanya de crowdfunding. 

L’Oriol n’explica els detalls.

L’equip de Cooltivat: l’Oriol, en Pau i en Raimon (d’esquerra a dreta).

Silvia Manzanera

Cedida

través de la web o de l’aplicació de Co-
oltivat, els usuaris dissenyaran les seves 
parcel.les amb els cultius que més els hi 
agradin, tenint en compte els seus hàbits 
de consum. Després, els agricultors de 
Cooltivat les faran realitat, mantenint in-
format als usuaris sobre com evolucionen 
els seus cultius i descobrint els reptes 
que la natura va plantejant. La interacció 
usuari-agricultor serà molt dinàmica a 
través de notifi cacions sobre l’estat dels 
seus cultius, fotos i vídeos personalitzat 
de les seves plantes, etc. La gran recom-
pensa arribarà quan aquests cultius vagin 
donant els seus fruits, i que Cooltivat els 
farà arribar a casa.

Quin és l’origen del projecte? 
Sempre he estat apassionat dels cicles 
naturals, del procés de com una llavor es 

converteix en un fruit. No havia tingut 
l’oportunitat de tenir un hort propi i 
conrear els meus propis aliments, així que 
un dia amb el Pau, amb qui ja teníem ganes 
de fer un projecte plegats, vam llogar 50 
metres d’hort a Cabrera de Mar. Ens va 
agradar moltíssim i vam decidir trobar 
una manera de poder apropar tot això a 
la gent de Barcelona. 

I la manera és la tecnologia... 
Sí, s’havia de digitalitzar la idea, una feina 
que ha de portar a terme el Pau. Però 
ens faltava una altra pota, i aquí és quan 
entra en Raimon, a qui vam conèixer de 
les formacions a l’hort; li va agradar tant 
el projecte que s’hi va sumar.

I en quina fase està ara? 
Farem un Verkami al mes de març i en la 

campanya, els potencials mecenes podran 
aconseguir, en exclusiva, les primeres 
parcel.les de Cooltivat i amb descomptes 
importants, que arribaran al 40%. Aquest 
fi nançament el necessitem per dedicar-
nos tots tres al projecte i desenvolupar, en 
el termini d’uns set mesos, la plataforma 
digital. És a dir, per un costat validem la 
idea creant comunitat i per una altra 
rebrem el finançament necessari per 
dur-la a terme. 

Quin paper tenen els agricultors? 
Per fer un mercat virtual de productes 
d’agricultors de proximitat i majoritària-
ment ecològics estem fent ara un llistat 
a partir del registre de la CCPAE però 
prioritzarem la proximitat. És clar que el 
producte ecològic és bàsic però entre un 
productor certifi cat i un de proximitat 
que treballi segons uns mètodes que 
siguin sostenibles i respectuosos, prio-
ritzarem la proximitat. 

Com fareu per donar més visibi-
litat als productors?
L’objectiu és que els usuaris complemen-
tin la collita pròpia que aniran rebent 
de les seves parcel.les amb productes 
de proximitat de productors catalans 
perquè, setmanalment, rebin la caixa 
d’hortalisses que necessiten i evitar així 
el malbaratament de productes. Volem 
donar suport als agricultors catalans, que 
tan important és avui en dia, amb dues 
de les tasques que més difícil tenen, com 
són la visibilitat i la comercialització dels 
seus productes. Volem que la ciutadania 
conegui les persones que hi ha darrere 
dels productes que consumeixen per, així, 
reconèixer-los la feina que fan i tinguin el 
suport que mereixen. 

[per darrere][4]
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Editorial

Un PAD poc sorprenent

E l febrer de 2016 aquest setmanari obria amb un titular inequívoc 
del canvi polític que s’havia produït a l’Ajuntament: El PAD que ho 
repensa tot. El primer Pla d’Actuació del Districte que va presentar 

el govern de BCN En Comú no va decebre en expectativa amb una vinte-
na de propostes rellevants com la defi nició i construcció d’un nou barri 
a Vallcarca, l’obertura de la plaça Dones del 36, el canvi de gestió de les 
escoles bressol Caspolino i Jaén –encara aleshores delegades- , la remo-
delació de Príncep d’Astúries i fi ns i tot la marxa enrere de la privatit-
zació parcial del Parc Sanitari Pere Virgili, que van aprovar CiU i ERC el 
mandat anterior (i que en aquest mandat no s’ha tocat). Aquell Pla d’Ac-
tuació va tirar endavant a empentes i rodolons i sense majoria política.

Han passat quatre anys i l’equip de govern de BComú-PSC ha presentat 
aquesta setmana un acord de pressupostos quadripartit amb ERC i JxCat 
que aplana el mandat i que preveu placidesa en el Pla d’Actuació dels dis-
trictes, que es començarà a debatre en procés participatiu i a rebre apor-
tacions de partits i veïns a par-
tir del 3 de febrer. Però, com 
és el PAD de Gràcia 2020-2023? 
De moment, poc sorprenent. 
Potser perquè s’hi barregen 
tramitacions ja engegades del 
passat mandat amb anuncis de 
posades en marxa imminents 
i algunes promeses electorals 
que ja van merèixer titulars 
de portada. El Districte, com a 
bala més rellevant i a preguntes d’aquest setmanari, almenys ha tret pit 
afi rmant que a fi nal de mandat Gràcia haurà estrenat el mercat de l’Aba-
ceria, la reforma de Pi i Margall, l’illa d’equipaments Quiró i a Vallcarca 
Can Carol i la Casa Junyer-Canals. “L’institut Vallcarca depèn dels temps 
de licitació i construcció que faci la Generalitat”. Ja comencem...

No ens posem nerviosos, però d’un PAD a un altre s’ha perdut trempe-
ra i imaginació. Tenim l’oportunitat de posar-hi llum i noves fi tes al llarg 
del procés participatiu.

La notícia de la ubicació de l’escola Teixidores a l’Hospital 
Evangèlic, amb l’afegit d’un institut (aquesta era la nove-
tat), va caure la setmana passada com una bomba en la co-
munitat educativa del centre, encara en mòduls provisio-

nals al carrer Encarnació, sobretot perquè dilluns tenien reunió amb el 
Consorci. I, oh sorpresa, el Consorci, que ha pactat plànols de l’institut-
escola amb el Districte, els engega que ells no han estat informats de 
cap acord. Hi ha el projecte en exposició pública i tenim els plànols; a 
veure qui està aixecant la camisa a les famílies...

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

El novembre passat es va poder veure 
a La Violeta l’exposició dels dibui-
xos de la Francisca Rius, veïna de 

Gràcia des del 1927 i una de les dones 
rescatades de l’oblit a través del llibre 
Dones de Pes. Cal dir que els seus néts 
han estat una peça cabdal en la recupe-
ració de l’obra de la seva àvia. Van re-
dactar la seva biografi a, van cedir-hi els 
dibuixos exposats i el dia de la inaugura-
ció, a més, van presentar la reedició del 

seu Diari íntim. La Francisca Rius (1891-
1967), fou dibuixant i escriptora, auto-
ra d’un dietari durant la Guerra Civil a 
Barcelona. Va estudiar a La Llotja, un fet 
poc habitual en una noia en aquella èpo-
ca. Va guanyar diversos diplomes i pre-
mis i el 1914 guanya la Medalla de plata 
de l’Acadèmia Provincial de Belles Arts 
i un premi extraordinari per treballs de 
pintura decorativa de l’Ajuntament de 
Barcelona. La revista Feminal li dedica 
un article titulat Una artista de Mèrit. De 
seguida fa de professora i el 1920 entra 
com a professora d’arts aplicades a l’Ins-
titut de Cultura de la Dona dirigit per la 
Francesca Bonnemaison.  

Malgrat les vicissituds de la seva vida 
no va deixar mai de dibuixar, ja que, per 
a ella, era una necessitat. Els seus dibui-
xos tenen un caire modernista. Ara s’hi 
posarà una placa que la recordi, a la casa 
on va viure.•

Francisca Rius i Sanuy

Malgrat les vicissituds 
de la seva vida no va 
deixar mai de dibuixar; 
en tenia necessitat

Cartes al director

Meridiana, 100 
dies resistint
El dimarts dimarts 21 de gener el movi-
ment veïnal va complir cent dies tallant 
l’avinguda Meridiana, manifestant-nos 
per la sentència del Tribunal Sumprem 
contra els nostres/as representants polí-
tics i socials, així com en record dels nos-
tres/as exiliats/as. En aquests dies hem 
anat fent activitats de tota mena, rei-
vindicatives i lúdiques, amb pluja, vent i 
les inclemències que vinguin, perquè no 
oblidem que els que són a la presó o exili, 
realment ho passen pitjor.
Així mateix, podríem escriure una reco-
pilació de fets contraris a la nostra ma-
nifestació pacífi ca: algunes activitats 
policials, alguns conductors i vianants 
agressius, les intimidacions unionistes 
(ara ja programades), la presència del 
“maquinavaja”, etc. 
Malgrat tot això, continuem pensant que 
hem de seguir com a recordatori de la in-
justa situació dels nostres dignes presos 
i preses i exiliats i exiliades.

Amadeu Palliser Cifuentes
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Amb la 
col·laboració:

S’hi barregen tràmits 
ja engegats, anuncis de 
projectes imminents i 
promeses electorals
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Opinió
el 

bloc

‘1917’

Lluís Bou

La gran pel·lícula de Sam Mendes 
que narra la peripècia de dos sol-
dats britànics  és imprescindible de 

veure. Alguns crítics ja la consideren el 
fi lm emblemàtic de la Primera Guerra 
Mundial. Si Salvem el soldat Ryan,  d’Ste-
ven Spielberg,  és la imatge de la Segona 
Guerra Mundial amb la seqüència del 
desembarcament de Normandia,  1917 és 
la imatge de la Primera amb la lluita de 
trinxeres fangoses.

Sam Mendes ha fet una pel·lícula ma-
gistral amb un pla seqüència de 2 hores 
palpitants, d’un realisme que la immer-
sió visual reforça. 

Inspirada en la llegenda grega del 
missatger de Marató, la pel·lícula des-
criu el pànic que provoca la terra de 
ningú, l’espai entre les dues trinxeres, 
la por a allò desconegut. Desborda la 

pantalla amb l’efecte de passar a l’altra 
banda del mirall, de creuar la fronte-
ra rere la qual hi ha l’enemic, amb una 
tensió mantinguda. 

La que va ser la guerra més estàtica, 
amb soldats arraulits en trinxeres que 
no es movien durant mesos i mesos, en 
el fi lm és gairebé frenètica i amb to de 
thriller. I ho aconsegueix perquè traves-
sa el camp de batalla en vertical amb un 
enfrontament protagonitzat per dos sol-
dats, a escala humana. La pel·lícula no és 
apologètica ni èpica i mostra amb crue-
sa el preu que té la guerra. La desil·lusió 
dels soldats britànics, com una imatge 
dels estralls psicològics, se suma a la im-
possibilitat mostrada un cop i un altre 
per establir cap mena empatia entre els 
dos bàndols, tot i que s’intenta. 

1917 és una gran pel·lícula.  •

La pel·lícula no és 
apologètica ni èpica i 
mostra amb cruesa el 
preu que té la guerra 

Opinió convidada

Converses amb el nou 
govern de Gràcia (I)

El passat 13 de desembre l’Assemblea Pensionista de 
Gràcia (APG) es va reunir amb diversos membres 
de la Comissió de Govern del Districte de Gràcia, en-
tre ells el Regidor Eloi Badia, conselleres i gerent de 
l’Ajuntament. Volíem presentar el nostre col•lectiu 

al nou equip de govern i explicar quines són les necessitats 
de la Gent Gran del Districte i les nostres demandes. 

En primer lloc, vàrem explicar la nostra trajectò-
ria, amb la Marea Pensionista de Catalunya (MPC), amb 
la seva Coordinadora de Barcelona i amb la COESPE 
(Coordinadora Estatal per la Defensa de les Pensions 
Públiques), així com la taula reivindicativa que defensem 
cada dilluns a la plaça Universitat, a les 10 del matí des de 
fa més de dos anys.  

Per tan  t,    no només participem a les lluites que convo-
ca la Marea Pensionista en defensa del Sistema Públic de 
Pensions sinó també en les que es realitzen a Gràcia per 
respondre a les necessitats de la Gent Gran de Gràcia i do-
nant suport als diferents col·lectius i entitats que lluiten 
per les diferents reivindicacions de temes socials (habitat-
ge, salut, mobilitat, cures, serveis socials, etc.)

L’APG, des del nostre inici, ha participat en les diferents 
accions que s’han fet a Gracia per reivindicar: 
• Els Centres de Dia i residències públiques per a la gent.   
• No al copagament i taxa catalana de depeses de les recep-

tes mèdiques!
• Les avaluacions mèdiques de l’ICAM que molt sovint ne-

guen una pensió a persones   malaltes.
• La lluita per aconseguir el CUAP de Gràcia, unes urgènci-

es 24 hores al nostre barri.
A la reunió vàrem exposar les necessitats que, al nostre 

entendre, tenim la Gent Gran de Gràcia. 

Centres de Dia públics per a la Gent Gran
El Districte de Gràcia té actualment un total de 4 Centres 
de Dia, dels quals només un és de caràcter públic amb 
només 32 places públiques per a una població de més de 
26.000 persones. 

L’any 2016 es van presentar 6.000 signatures a l’Ajunta-
ment reclamant un nou centre de dia. Aquesta demanda es 
va refl ectir en el Pla d’equipaments i es va traslladar al Ple 
de l’Ajuntament, però fi ns el moment actual no hem tingut 
cap resposta. 

Per l’APG, la reivindicació del centre de dia de titulari-
tat i gestió pública és un dels nostre objectius prioritaris. 
Volem que l’Ajuntament informi sobre els espais disponi-
bles per poder-lo construir. 

Més Residències públiques per a la Gent Gran 
Una altra de les reivindicacions importants de l’APG és l’in-
crement de residències de titularitat i gestió públiques. 
Actualment, el districte de Gràcia té 17 residències per a la 
Gent Gran en total, de les quals només una és pública. Hi 
han 588 places públiques, però tenim una llista d’espera de 
més de 850 persones.

Gràcia és el 3r districte amb major concentració de 
sol·licituds de residències per a la Gent Gran. La previsió 
és que el nombre de persones grans a Gràcia augmenti. 
L’Ajuntament i la Generalitat han de treballar conjunta-
ment per planifi car urgentment la construcció de noves 
residències.  

També lluitem per altres formes d’habitatges diferents 
a les residències. Creiem que cal oferir a la Gent Gran, i 
sempre que sigui possible, alternatives residencials més 
humanitzades i personalitzades com per exemple:  aparta-
ments públics de lloguer assequible amb serveis comuns 
compartits, apartaments tutelats per a la Gent Gran.

Millora dels Serveis d’Atenció Domiciliària
El Districte de Gràcia té un nombre important de veïns i 
veïnes grans amb pensions baixes, en molts casos dones 
que viuen soles, i tenen problemes d’autonomia reduïda. 

La titularitat i la responsabilitat de la prestació del 
Servei d’Atenció Domiciliària són públiques però la provi-
sió del servei pot fer-se directament des de l’Ajuntament o 
externalitzar-la a empreses.•

Assemblea Pensionista de Gràcia

La millora dels serveis públics, un dels punts reivindicats. Foto: Axiu

Programació
Ràdio Gràcia 2019

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 h

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

Tot hi cap Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

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

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

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

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

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

concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.
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Exposicions
Fins al 2 de freber 
Exposició Cartells de sa Pobla a Gràcia. 
Recull dels cartells que s’han fet per 
anunciar la celebració dels Foguerons de 
Sant Antoni de sa Pobla a Gràcia, en els 
vint-i-vuit anys que ja fa que dura aquesta 
tradició a la Vila. 
Espai Albert Musons (Alzina, 9)

Exposició fotogràfi ca El pessebre vi-
vent de la Torre del Suro vist per Xavier 
Malet. En Xavier sempre ha estat vincu-
lat a temes relacionats amb la creativitat. 
Actualment es dedica al disseny gràfi c i a 
la il·lustració infantil, però una de les se-
ves grans passions és la fotografi a. Fa dos 
anys va visitar i fotografi ar el pessebre vi-
vent de la Torre del Suro del Guinardó. El 
repte era com enfocar aquesta nova expe-
riència i plasmar-la en una fotografi a.
La Violeta (Mapons, 6)

L’exposició Benvolguts Reis Mags...qui 
sou?, organitzada per la Fundació Festa 
Major, estudia i analitza l’origen i desen-
volupament del mite dels Reis Mags a 
través de la història. El visitant pot cop-
sar com ha anat evolucionant i canviant 
els valors de la societat occidental al llarg 
dels segles i com determinades tradici-
ons relacionades amb aquesta diada s’han 
conservat fi ns avui dia. La mostra ofereix 
dos nivells de lectura, una per al públic 
adult que vol descobrir l’origen i evolució 
d’una dels mites més arrelats a la cultura 
catalana i un altre nivell per als infants.
Espai Albert Musons (Alzina, 7-9)

Un pessebre poc convencional. La Violeta 
presenta un pessebre de deu metres qua-
drats elaborat amb 562 fi gures i com-
plements diversos de la casa de joguines 
PLAYMOBIL®. Una representació artísti-
ca, efímera i monumental que en l’edició 
del 2019-20, recrea el misteri de Nadal, bas-
tida amb les clàssiques fi gures de plàstic 
de 7,5 centímetres d’alt que donen vida a: 
134 homes del poble, 70 dones del poble, 59 
soldats romans, 30 criatures i 269 animals. 
Una mostra que es pot visita de dilluns a 
divendres de 9 a 13 i de 16 a 23 hores, i els 
caps de setmana de 10 a 23 hores.
La Violeta (Maspons, 6)

Exposició Mirades entreteixides. Poesia 
visual. Obres de l’artista gracienca Teresa 
Vergès on es fusionen fotografi es i textos 
curts de la mateixa autora, desgranant els 
mots que fl ueixen embolcallats dins l’es-
sència de les imatges.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)

Dones en peu de lluita és una exposició 
realitzada en el marc de les Brigades de 
Solidaritat organitzades cada any per l’As-
sociació Catalana per la Pau. Aquesta ex-
posició fotogràfi ca mostra dones lluitado-
res de Palestina, Mèxic i Colómbia que en 
el seu dia a dia s’enfronten a la violència 
de gènere i a diferents violències políti-
ques, econòmiques, socials i culturals. 
La Fontana (Gran de Gràcia, 190) 

Fins al 7 de febrer
Exposició Lluna i Dona. El Palau 
Antiguitats recull aquesta exposició mo-
nogràfi ca del satèl·lit natural amb gravats, 
dibuixos, fotografi es i també diferents ob-
jectes.
Palau Antiguitats (Gràcia, 1)

Fins al 15 de febrer
Exposició UP! Circ a la Plaça, del col·lectiu 
Pirueta photo. Mostra col·lectiva de foto-
grafi a de circ al carrer on es veu la capa-
citat dels artistes per transformar les pla-
ces amb els seus espectacles.
Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord)

Actes
Divendres 24 de gener 
Espectacle: Roast Battles.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 20 h

El grup de teatre fòrum, interculturali-
tat i gènere de La Fontana, a càrrec de 
Cúrcuma, presenta les creacions fruit del 
taller realitzat els darrers mesos: Un brin-
dis per la família + D’aquí de tota la vida.
Espai Jove la Fontana, a les 19 h

Conferència: Els quaranta anys de la 
Universitat de les Illes Balears. A càr-
rec de Sebastià Serra Busquets pro-
fessor d’Història Contemporània de la 
Universitat de les Illes Balears.
La Violeta (Maspons, 6), a les 18.15 h

Teatre: Escenes d’una vida amb 
Hàmsters. Sàtira sobre la maternitat es-
crita per Ana Bofi ll. Cia Fresquita Montes.
Teatreneu (Terol, 26), a les 20.30 h

Concert: Ninot.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Foguerons de Sa Pobla a Gràcia: Taller de 
ball de bot amb Laura Cardell + Ball de 
bot amb els grups Cofre Antic i Roada.
CAT (plaça d’Anna Frank, s/n), a les 19.30 h 
i a les 22 h

Concert: Catfolkin.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Dissabte 25 de gener
7a Fira de Voluntariat internacional 
#TornaCanviada, organitzada per Lafede.
cat per a donar a conèixer les possibilitats 
que les entitats ofereixen per a fer un vo-
luntariat internacional responsable. 
Espai Jove La Fontana, de les 11 a 14.30 h 

Xerrada: Viatges solidaris a Instagram? 
Com explicar el món de manera respon-
sable, impartida per la periodista Sònia 
Calvó, i la participació de diferents orga-
nitzacions. 
Espai Jove La Fontana, a les 11.30 h

Foguerons al carrer Progrés: cercavila 
amb Tabalada + taller infantil de màs-
cares de dimonis i sant Antoni i taller 
mural + teatralització per a infants de la 
Rondalla de sant Antoni, a càrrec
de Nòmades Teatre Crític de Gràcia + 
Trivial sobre la cultura mallorquina + 
Pd’s amb música i ball de Mallorca.
Carrer Progrés, a partir de les 11.30 h

Titelles: Titirimàgia, cia mallorquina 
Teresetes Migjorn.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h

Folk als Mercats amb Xeremiers, 
Glosadors de Mallorca i d’altres. 
Mercats de l’Abaceria, de la Llibertat, de 
Lesseps i L’Estrella, a les 12 h

Xerrada: Qui va a la presó? Sobre les pre-
sons i la repressió dels estats. Organitza 

Associació veïnal de Vallcarca Som Barri.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18 h

Presentació: Acá soy la que se fue. Relatos 
sudakas en la europa fortaleza, amb  Bea 
Cantero, Lucía Egaña, Joyce Jandette, 
Mafe Moscoso.
La Caníbal (Nàpols, 314), a les 18.30 h

Revetlla, glosada i cançons amb Festa de 
sa Ximbomba de sa Pobla, Glosadors de 
Mallorca i de Catalunya i Xeremeiers de 
Mallorca.
Plaça del Diamant a les 21.30 h

Babel Nights Barcelona - 11a edició: Luís 
Peixoto i Ricard Ros + Bordó Sárkány 
Régizene Rend + Seikos.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Espectacles: Autónomos, El Musical.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 22 h

Dimecres 29 de gener
Sac de rondalles: Imagina l’Índia. Amb 
Gina Clotet. + 6 anys. Amb la col·laboració 
de la Fundació Vicente Ferrer.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18 h

Xerrada: Cailin Moran conversa amb la 
periodista musical Marta Salicrú sobre la 
seva novel·la Cómo ser famosa.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20), 
a les 19 h 

Divendres 31 de gener
Espectacle: Calladitas estáis más guapas 
Show. Comèdia multidisciplinar escrita i 
interpretada per dones.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 21 h

Entitats

Divendres 24 de gener
Presentació de llibre No llores que vas a 
ser feliz. El tráfi co de bebés en España, 
de la represión al negocio (1938-1996), 
amb l’autora, Neus Roig.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30 h

Dissabte 25 de gener
Presentació del conte Les banyes d’en 
banyeta i conta-contes a càrrec de 
Catalina Valriu. Organitza la Fundació 
Festa Major.
Espai Albert Musons (Alzina, 9), a les 
11.30 h

Concert de vozes. Amb l’Orquestra 
Iberoamericana-Social.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h

Diumenge 26 de gener
Titelles: En Joan sense por.

Lluïsos Teatre (pl. del Nord, 10), a les 12 i 
a les 18 h 

Teatre: El gran somni. Autor i direc-
ció: Ermenegil Siñol. Grup de teatre 
Filagarsa de Molins de Rei.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h

Dilluns 27 de gener
Sopar amb la poeta i Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes 2019, Marta 
Pessarrodona. Moderat pel periodista i 
poeta Andreu Gomila. Amb reserva.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord), a les 
20.15 

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de

Foguerons de Sa Pobla a Gràcia  
La celebració dels Foguerons de Sant Antoni a Gràcia es viurà dissabte durant 
tot el dia, amb diferents activitats, sobretot al carrer. A partir de les set de 
la tarda es farà la recepció de les autoritats i entitats a la seu del Districte, 
després la plantada de les colles de cultura popular, sonda dels Xeremeiers 
de Mallorca i la banda de fl abiols i sacs de gemecs La Sacairada, i l’inici 
de la cercavila des de la plaça de la Vila fi ns a la plaça de la Virreina.
L’encesa dels foguerons es farà a les 21.30 h i després començaran els balls i cants 
mallorquins. També hi haurà revetlla, glosada i cançons a la plaça Diamant. 

Dissabte 25 de gener a la plaça Virreina i a la plaça 
del Diamant a partir de les 21.30 h 

Recomanem

Foto: Josep M. Contel
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Aterra a Gràcia el 
col·lectiu de fotògrafes i 
videògrafes de circ ‘1.8f’
Creat fa un any amb l’objectiu de cooperar i donar 
visibilitat a les professionals de la fotografi a vinculades al 
món del circ, el grup mostra ara a Lluïsos el seu treball 

Silvia Manzanera

El col·lectiu de fotògrafes i 
videògrafes 1.8f, format 
per Rakel Cros, Marta 
G.Cardellach, Clara Pedrol, 
Lucía Olalla,  Natàlia 

Castellà i Marina Suleymanova, 
mostren a Gràcia per primer cop 
un dels seus treballs conjunts, 
fruit de les ganes de “cooperar” 
en comptes de competir, i superar 
així les difi cultats en aquest àmbit 
professional i artístic. Així, fi ns al 
15 de febrer es pot veure a Lluïsos 
de Gràcia Up! Circ a la plaça, una 
mostra de 30 fotografi es que re-
cull la feina de diferents compa-
nyies nacionals i internacionals i 
que posa en valor l’art del circ per 
transformar els carrers quan els 
artistes arriben amb els seus es-
pectacles. 

Aquesta mostra, produïda per 
Piruetaphoto (també membre del 
col·lectiu) ja es va poder veure per 
primer cop dins del festival Sant 
Martí de Circ al centre Cívic Besòs 
el passat mes de juny. I uns mesos 
després, al Nadal, es va instal·lar a 
l’Ateneu popular de Nou Barris co-
incidint amb el Circ d’Hivern. La 
primera experiència del col·lectiu 
va ser, però, EN-FOCS, una exposi-
ció fotogràfi ca feta -com elles di-
uen- “amb molt d’amor i de ma-
nera autogestionada”. Aquesta 

exposició, que es va poder veure 
a la Central del Circ, refl exionava 
sobre la fi gura de la dona i la iden-
titat de gènere, pensant-la més 
enllà dels estereotips. “Nosaltres 
diem que patim tres invisibilitats: 
ser dona, fotògrafes, i pertànyer 
al món del circ”, explica Natàlia 
Castellà, component del col·lectiu. 

Aquesta primera exposició que 
visibilitzava el treball de les artis-
tes de circ i també el de les fotò-
grafes va ser la carta de presenta-
ció del projecte, que va tenir el punt 
d’arrencada a les xarxes socials. 
“Coincidíem en festivals i també de 
seguir-nos a les xarxes”, afegeix la 
Natàlia, “i vam començar a trobar-
nos amb la idea també de compar-
tir dubtes i superar difi cultats”. Una 
xarxa de suport mutu que tot just 
acaba de fer les primeres passes 
amb aquestes dues exposicions col-
lectives i “moltes refl exions”, amb el 
propòsit de fer créixer el  projecte 
i seguir construint “sororitat foto-
gràfi ca i de circ “.•

Una de les imatges de l’exposició amb l’artista de circ Antoine Linsale. Foto: Clara Pedr0l

‘Dones i Revolució’ a l’òpera.
El cicle que va crear l’any passat 
Lluïsos per desmuntar els 
estereotips sobre l’òpera torna 
enguany, i ho fa centrat en la 
temàtica Dones i revolució. El 
programa el conformen Elektra de 
Richard Strauss (2/02), L’or del Rin 
(1/03) i La Valquíria (29/03), totes 
dues de Richard Wagner. Com a 
l’edició anterior, cada sessió tindrà 
una introducció i un debat posterior.

Breus

La gira de El 
Petit de Cal 
Eril exhaureix 
entrades a l’Helio

El Petit de Cal Eril ha 
anunciat pel mes de març 
una gira per presentar el 
seu darrer disc Energia 
fosca per quatre locals 
emblemàtics de l’escena 
musical barcelonina, entre 
els quals hi ha l’Heliogàbal,  
on ja ha exhaurit entrades 
per al diumenge 1 de març. 
Després passarà per Vol del 
Poblenou (dimecres 4) i el 
Pumarejo de l’Hospitalet 
(divendres 6) per acabar 
amb un concert vermut a la 
Casa Orlandai de Sarrià el 
dissabte 7. 

El Visualsound 
obre les 
inscripcions fi ns 
al 14 de febrer
El festival Barcelona 
VisualSound 2020, que 
se celebrarà del 16 al 
27 de març a diferents 
equipaments de la ciutat, 
entre ells la Fontana, té 
oberta la convocatòria 
fi ns al 14 de febrer. La 
proposta, nascuda per 
recolzar la creació dels 
joves, manté la secció 
competició (amb tres 
categories) i el concurs 
2 minuts en 1 dia. El 
programa inclou altres 
activitats paral·leles entorn 
el sector audiovisual. 

el repor

Quan l’art surt de 
les galeries

 La Universitat de les Illes Balears aprofi ta 
els Foguerons per instal·lar al CAT l’exposició 

‘40 anys, quaranta poetes, XL artistes’ 

S.M.

Didàctica, plural, viatgera, 
universitària. Així és, en-
tre d’altres coses, l’exposi-

ció que ha muntat aquest dijous 
al matí Toni Torres al CAT, tot 
aprofi tant l’arrencada de la fes-
ta dels Foguerons de Sa Pobla 
a Gràcia, una festa major d’hi-

vern agermanada amb el festival 
Tradicionàrius. La mostra arriba 
ara a la Vila dos anys després del 
seu naixement el març de 2018, 
impulsada per celebrar els qua-
ranta anys de la Universitat de les 
Illes Balears. Els textos de quinze 
poetes de Mallorca, tres d’Eivis-
sa i Formentera, tres de Menorca, 
onze del Priorat, un de l’Alguer, 
un de Catalunya Nord, un d’Ara-

gó i cinc del País Valencià es con-
juguen amb les obres dels artis-
tes plàstics, dels quals setze són 
de Mallorca, sis d’Eivissa, sis de 

Menorca i un de Formentera, més 
cinc de Catalunya, tres del País 
Valencià, un de l’Alguer, un de 
Terol i un artista d’Andorra.  Tots 

amb trajectòries i estils diferents 
i tots units per la mateixa llen-
gua. “A més d’arribar als univer-
sitaris, que són el futur de la soci-
etat, cercàvem un tipus de públic 
que no és habitual de les galeries 
d’art o els museus però que se-
gur li pot interessar”,  explica el 
comissari de l’exposició. I amb 
aquest ànim de fer arribar la pa-
raula i l’art dels Països Catalans 
arreu, l’exposició no s’atura. 
“Hem de teixir autopistes per 
unir el que el mar separa”, afe-
geix Torres, que enguany no es 
quedarà per viure els Foguerons 
perquè ha de tornar a ses illes. 

Després del seu pas per l’Arte-
sà fi ns al 21 de febrer, l’esperit iti-
nerant de la mostra (que explica 
el seu format) la portarà fi ns a la 
Universitat de València. És l’art 
que surt de les galeries.•

La mostra s’ha inaugurat aquest dijous en el marc del ‘Tradi’ . Foto: Cedida

‘En-focs’, la 
primera exposició, 
refl exionava 
sobre la dona i la 
identitat de gènere
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• 1917. Dv, ds, dl, dm, dj, 16.10, 

19.10, 22.10. Dg, 16.10, 19.25, 22.15. 
Dc, 16.10, 19.10, 22.10.

• Giselle. Dg, 16.
• La bohème. Dc, 20.45.
• Espías con disfraz. Ds, dg, 15.50.
• Richard Jewell. 22.10.
• Mientras dure la guerra. Dv, dl, 

dm, dc, dj, 15.50.
• Malasaña 32. 18, 20.05.
• Pavarotti. 15.50, 20.
• Te quiero imbécil. 16, 18, 20.10, 

22.15.
• Dios mío, ¿pero qué te hemos 

hecho...ahora?18.10.
• Joker. 22.05.
• Bad Boys for Life. Dv, ds, dl, dm, 

dj, 16.15, 19.15, 22.15. Dg, 19.15, 

22.15. Dc, 16.15, 22.15.
• Jojo Rabbit. Dv, dl, dm, dc, dj, 

15.50, 18.05, 20.20, 22.30. Ds, dg, 
18.05, 20.20, 22.30.

• Frozen II. Ds, dg, 15.50.
• Star Wars: El asceso de 

Skywalker. Dv, ds, dg, dl, dm, dj, 
16.05, 21.50. Dc, 16.05.

• El Ofi cial y el espía. Dv, ds, dg, dl, 
dm, dc, dj, 19.

• Mujercitas. 16.20, 19.20, 22.05. Ds, 
dg, 19.20, 22.05.

• Jumanji: Siguiente nivel. Ds, dg, 
16.20.

• Las aventuras del Doctor 
Dolittle. 15.50, 18.05, 20.20, 22.30.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Parásitos. Dv, ds, 19.30, 22. Dg, 19. 

Dl, dm, dc, 19.30.
• Sense Sostre. Dj, 20.
• El escritor de un país sin librerí-

as. Dc, 20, 21.45.
• Solan&Eri. Ds, 16.

• La innocència. Dv, ds, dm, dj, 16, 
18, 20. Dg, 18.45, 20.30. Dl, dc, 16, 
18.

• Los albores del Kaiju Eiga. Ds, 20.
• Tips Tips. Dg, 12.
• El regal de la Molly Monstre. Dg, 

17.
• Los consejos de Alice. Dv, dl, dm, 

dc, dj, 16. Dv, ds, dl, dm, dc, dj, 18. 
Dg, 19.15.

• Los niños del mar. Dv, ds, dj, 
21.45.

• Sobre el infi nito. Dv, ds, dc, 16, 
17.45, 22. Dg, dm, 16, 17.45. Dl 16, 
17.45, 20. Dj, 16, 17.45, 19.

• Giselle. Dg, 16.
• La bohème. Dc, 20.45.
• Un trozo de azul. Dv, 20.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Keepers, el misterio del 

faro. 16, 18, 20. Génesis. 22. 
• Sala 2: Com peix fora de l’aigua. 

16, 18, 20. Mi obra maestra. 22. 
• Sala 3: Segona setmana de cine-

ma en català.
• Sala 4: Serenity. 16, 20, 22. Ds, dg, 

20, 22. Mi obra maestra. 18.
TEXAS NANOS: 
• Jacob, Mimi i els gossos del bar-

ri. Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Los consejos de Alice. 16, 18.25.
• 1917. 11.30, 16, 18, 20.15, 22.30.
• Dios es mujer y se llama 

Petrunya. 11.30, 16, 18.10, 20.30, 
22.30. Dm, 11.30, 16, 20.30, 22.30. 

• El faro. 17.55, 20.25. Dm, 17.55.
• Aguas oscuras. 11.30, 16, 20, 

22.30. Ds, dg, 16, 20, 22.30.
• Parásitos. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

16, 20.05, 22.20. Dj, 16, 22.20.
• Pavarotti. 18.20.
• Puñales por la espalda. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dc, dj, 22.25.
• Ema. Dv, dg, dl, dc, dj, 11.30.

• Jojo Rabbit. Dv, dl, dj, 11.30.
• Degas, pasión por la perfección. 

Dm, 11.30, 18.15, 20.30.
• Los inútiles. Dj, 20.15.
• Frozen II. Ds, dg, 11.30.
• La gallina Turuleca. Ds, dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• La hija de un ladrón. 16.
• La Odisea de los Giles. 18.
• El ofi cial y el espía. 20.10.
• Retrato de una mujer en llamas. 

Dv, ds, dl, dm, dj, 22.30.
• Ema. 16, 18.25, 20.25, 22.30.
• Mujercitas. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

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

dj, 16, 18.05, 20.25, 22.30.
• Joker. Dv, ds, dl, 20.10.
• Richard Jewell. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, dj, 16.
• El Irlandés. Dg, dc, 20.30.
• Parásitos. Dj, 20.05.
• Volando juntos. Dm, 20.15.

S.M.

La ciutat amagada és la te-
màtica que recorre l’edició 
d’enguany de la BCNegra, 
una cita que reunirà en di-
ferents espais de la ciutat 

durant una setmana autors d’ar-
reu com ara Dominique Manotti, 
Petros Màrkaris, Yasmina Khadra, 
Bonnie Jo Campbell o Mariana 
Enriquez, i també de més pro-
pers: Marc Pastor, Domingo 
Villar, Núria Cadenas, Toni Sala, 
Rosa Ribas, Llort, Teresa Solana 
o Andreu Martín. Com sempre, la 
biblioteca Jaume Fuster serà la re-
ferència gracienca de la iniciativa, 
que arrencarà el proper dijous 30 
de gener amb la inaguració de l’ex-
posició La Cua de Palla, una mos-
tra que recorre la trajectòria de 
l’emblemàtica col·lecció que va di-
rigir Manuel de Pedrolo amb molt 
èxit en una primera etapa fi ns al 
1970. La col·lecció, reconeguda per 
les cobertes en groc i negre disse-
nyades per Jordi Fornas, va publi-
car 71 títols i Edicions 62 la va re-
llançar el 2006.

La inauguració, prevista a les 
sis de la tarda, inclou una taula 
rodona protagonitzada per Jordi 
Canal, un dels comissaris de l’ex-
posició, Joaquim Carbó, escrip-
tor, amic de Manuel de Pedrolo, 
creador del detectiu Felip Marlot 
i reivindicador del gènere des del 
col·lectiu Ofèlia Dracs, i l’escriptor 
Rafael Vallbona, autor de novel·les 
de gènere negre com Dits enganxo-
sos i Tros. Joquim Noguero, comis-

La col·lecció policíaca 
La Cua de Palla centra 
el cartell gracienc de 
la BCNegra 2020
La setmana de novel·la negra arrenca a la Jaume Fuster amb la 
mostra que recorre la trajectòria de l’emblemàtica sèrie de llibres 
grocs i negres que va impulsar Manuel de Pedrolo als anys 60

Susana Blasco és l’autora de la imatge gràfi ca de l’edició d’enguany. Foto: Cedida

sari de l’exposició Quan el groc era 
negre, farà de moderador. 

També a l’equipament gra-
cienc tindrà lloc la trobada en-
tre Maria Zaragoza, autora de 
Avenida de la Luz (2015), el peri-
odista i escriptor Albert Lladó, 
i Xavier Casinos, especialista en 
els secrets de Barcelona (diven-
dres 31 a les 16h). Sobre la temà-

Crim en francès. LA BCNegra proposa 
una trobada sobre el gènere negre 
francès amb Hervé Le Corre, un dels 
escriptors de novel·la negra més populars 
de França, l’escriptora de Dijon Marie 
Vindy i el director del València Negra, 
Jordi Llobregat. Divendres 31 de gener 
a les 18.30 h a la Jaume Fuster.

tica de l’aeroport com a espai on 
s’amaguen secrets, hi ha previs-
ta una taula rodona internacio-
nal, amb la presència de Katrine 
Engberg, autora d’una sèrie ambi-
entada a Copenhaguen, l’escriptor 
escocès Alan Parks (Enero sagrien-
to, 2020), i Caz Frear, creadora de 
l’agent Cat Kinsella (divendres 31 
a les 17.15).•

Joan Millaret Valls

F lamant guanyadora del Globus d’Or a millor pel-
lícula i millor director, 1917 del britànic Sam Mendes 
arriba ara als cinemes. El director d‘American Beauty 

(1999) o Skyfall (2017) ret homenatge al seu avi, destinat 
al front europeu durant la Primera Guerra Mundial. 
1917, un esplendorós i alhora íntim fi lm bèl·lic, està am-
bientat en la guerra de trinxeres europees en sòl fran-
cès i protagonitzat, bàsicament, per dos soldats de les 
tropes britàniques que reben l’encàrrec d’una missió 
impossible. Un pla-seqüència inicial segueix els dos 
protagonistes i amics, Schofi eld (George MacCay) i 
Blake ( Dean-Charles Cahpman), des d’un prat, la ver-
dor circumdant, al fangar de la trinxera. El pla-seqüèn-
cia tracta d’un moviment de càmera de seguiment que 
arrossega als dos nois i a l’espectador des de la pau i el 
recés en un entorn bucòlic natural a l’espai frenètic i 

dolorós de la guer-
ra. Els dos com-
panys rebran l’en-
càrrec de dur un 
missatge urgent a 
un regiment, on es 
troba també el ger-
mà d’un d’ells, que 
es disposa a atacar 
les posicions de les 

tropes alemanyes. El missatge ordena aturar l’ofensiva 
aliada ja que l’alt comandament ha comprovat que, en 
realitat, tot ha estat un parany estratègic dels alemanys 
per agafar posicions i fortifi car-se. Es tracta d’una mis-
sió suïcida per evitar la massacre del regiment sencer i 
serà una missió serà a peu i a contrarellotge.

Aquest trajecte improbable esdevé una experiència 
immersiva gràcies a que tot el fi lm ha estat rodat en 
un immens pla-seqüència, encara que amb previsibles 
trampes, perfectament cosides sense que es noti mas-
sa, i donar així aparença de continuïtat ininterrompu-
da. ‘1917’ és un fi lm de guerra presidit pel subjectivis-
me, l’experiència individual de la guerra, a partir del 
moment que un dels dos quedarà descavalcat de la mis-
sió, amb moments de pura al·lucinació com el poblet 
en runes que sota el foc de l’artilleria, les bengales o els 
incendis, esdevé un passatge fantasmagòric, dantesc, 
quasi apocalíptic. 

Un fi lm de guerra sobre l’heroisme i el sacrifi ci per-
sonal que no busca grans discursos ni sermons però en 
què predomina una atmosfera de temps suspès i dila-
tat, en què prevalen sensacions de deambulació i vaga-
reig, com si hom visqués una espècie de trànsit, d’estat 
sense consciència, de buit sensorial. Una extraordinària 
feina en la realització de Sam Mendes que compta amb 
un fenomenal treball fotogràfi c de Roger Deakins. Més 
enllà del treball interpretatiu dels dos joves protagonis-
tes, retrobem rostres tan coneguts com Colin Firth o 
Benedict Cumberbatch en rols secundaris.•

‘1917’, l’inframón de les trinxeres

crítica de 
cinema

Sam Mendes ret 
homenatge al seu 
avi, destinat al front 
de la Gran Guerra
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