
Gràcia treballa en un pla de 
recuperació dels refugis que 
ampliï la memòria de Diamant 
Els experts no auguren la rehabilitació de cap gran espai per a visites 
però sí possibles accions a l’entramat de túnels de Joanic i Revolució

Albert Balanzà

El nou Pla d’Actuació del Districte, avançat per 
L’Independent la setmana passada, no conté grans 
sorpreses tenint en compte algunes herències assu-
mides de l’anterior mandat o anunciades en campa-
nya electoral, però entre les propostes més llami-

neres a desenvolupar hi fi gura un pla de recuperació dels 
refugis antiaeris de la Guerra Civil, que a Gràcia tenen com 
a principal símbol i espai de visites organitzades el refugi de 
la plaça del Diamant, inaugurat ara fa tretze anys.

Ara, a partir de les converses informals mantingudes en 
el passat mandat entre dirigents polítics, tècnics municipals 
i experts locals i amb l’òrgan de participació de la Taula de 
Memòria com a lloc de debat, el Districte preveu treballar 
un pla que ampliï la visualització d’aquests entramats de 
túnels d’iniciativa popular que van servir per acollir la po-
blació civil davant dels bombardejos i amplifi car alhora la 
memòria històrica del seu signifi cat. 

Els treballs de defi nició del nou pla de refugis encara es-
tan a les beceroles i el Districte admet que té tot el mandat 
per concretar-lo. “Però ho volem fer”, ha apuntat la con-
sellera de Memòria Històrica, Àngels Tomàs. Els experts 
consultats, com el president del Taller d’Història, Josep 
Maria Contel -de fet, l’entitat que gestiona les visites al re-
fugi de Diamant-, no preveuen la recuperació de cap gran 
espai per a visites setmanals però sí possibles accions als 
refugis que es mantenen en bon estat encara a les places 
Joanic i Revolució. Pàgina 3

“Ho volem fer”, apunten els 
responsables al Districte, 
admetent que el projecte 
encara està a les beceroles

El pàrquing de plaça Revolució, on hi ha un refugi visitable. Foto: A. V.

Canela al·lega que 
ja té la llicència 
del KGB i que NyN 
ha de prorrogar 
el contracte
“Ens han demanat que adeqüem 
la llicència i ho estem fent”, apunta 
el nou administrador únic P3

La miliciana Marina 
Ginestà ja reviu a la 
mitgera de la plaça 
de les Dones del 36
La remodelació de l’espai 
verd vertical es culmina amb 
plaques solars i fi nestres 
entre els arbustos P2
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Breus

Les III jornades 
Pensem NacióXXI, 
enguany al CAT 
sobre la cultura
Francesc Serés, Jaume 
Subirana, Carme Clusellas 
i Xavier Antich, entre 
altres, són alguns dels 
ponents que el pròxim 
8 de febrer al CAT 
participaran en les 
terceres jornades Pensem 
Nació XXI, organitzades 
per la Fundació Congrés 
de Cultura catalana, i 
que enguany se centren 
en l’àmbit de la cultura. 
L’Estat nació, les 
institucions culturals o 
la globalització són les 
qüestions de les taules 
que es desplegaran al llarg 
del matí. Les inscripcions 
es poden fer a  info@
fundaciocongres.cat 

L’audiència 
pública activa 
l’11-F els òrgans 
de participació

Els principals òrgans 
de participació del 
Districte s’activaran 
per primer cop aquest 
any l’11 de febrer amb 
la convocatòria de 
l’audiència pública, 
oberta a la participació 
veïnal. L’actes es farà 
dimarts a les 18.30 hores. 
El primer ple està previst 
per al 10 de març.

La miliciana Marina 
Ginestà ja reviu a la 
mitgera de Dones del 36
La remodelació parcial de la plaça amb l’espai verd vertical 
es culmina amb plaques solars i fi nestres entre els arbustos

Albert Balanzà

El llarg procés de remode-
lació de la mitgera gran de 
Dones del 36, la que toca al 
carrer Santa Àgata, i que 
després de molts canvis 

l’Ajuntament va decidir que esti-
gués presidida per una imatge de 
la miliciana Marina Ginestà ja és a 
punt de quedar enllestit. Aquesta 
setmana, després d’una aturada 
d’obres en els dies de la tempesta, 
ja s’han completat les lames reta-
llades que deixaran entreveure la 
icònica estampa de la resistència 
durant la Guerra Civil a Barcelona.

La solució que permetrà aquesta 
il·lusió òptica, tal com es va detallar 
en el projecte tècnic, consisteix en 
aquestes lames retallades de mane-
ra irregular amb làser i una tècnica 
halftone i farcides pel darrere amb 
vegetació. La resta de la paret s’om-
plirà amb 230 gabions amb barres 
d’acer on arrelarà la vegetació i 31 
plaques fotovoltaiques que es con-
nectaran a la nova xarxa pública 
d’electricitat. L’Ajuntament calcu-
la que les plaques produïran 9.540 
KWh anuals. L’espai de jardí verti-
cal inclou també un mural artístic.

L’aterratge de la miliciana a 
Dones del 36 es concreta després 
de gairebé tres anys de tràmits i 
no ha estat exempt de polèmica. 
Primer, un concurs d’idees plante-
jat en la Setmana d’Arquitectura de 
2017 va fer una tria entre 21 opcions 
presentades a 6 per a la votació fi -
nal. Entre el 24 i el 26 de maig, 379 
persones van votar les sis propos-
tes en unes carpes a la plaça i van 
donar un 34,6% de suport a la pro-

posta Generació malva, una mena 
d’onada entrant a plaça amb talus-
sos verds de gespa fresca. 

L’Ajuntament va descartar la 
guanyadora el març de 2018 per 
manca de pressupost i va propo-
sar un mur verd amb grafits de 
suport. El Districte va demanar 
la col·laboració de l’ICUB per fer 
l’encàrrec a diferents artistes i va 
parlar amb els veïns. L’opció de la 
miliciana Marina, una de les sis a 
votació però sense suport sufi cient, 
va tornar a agafar força, però sense 
els sacs de sorra que s’hi proposa-
ven com a seients.. 

Encara l’abril de 2019 l’Ateneu 
Llibertari del Poble-sec va voler es-
menar el projecte perquè la milici-
ana Marina no va lluitar al front.•

La mitgera de la miliciana, dimecres, quan ja va deixar entreveure la fesomia del símbol de la Guerra Civil. Foto: A. B.

Maig 2017. Sis de 21 idees 
surten seleccionades per a la 
mitgera. Una votació popular 
elegeix ‘Generació malva’ 

Març 2018. L’Ajuntament tomba 
la guanyadora per alt pressupost 
i afl ora l’opció de la miliciana.

Abril 2019. L’Ateneu Llibertari 
del Poble-sec esmena sense 
èxit la proposta perquè la 
miliciana no va lluitar al front
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Piscina de la 
Creueta: fi  d’obres 
en un mes i festa 
de retorn al juny

El Districte ha concretat 
aquesta setmana el 
calendari fi nal d’obres 
de la llarga remodelació 
de la piscina del Parc de 
la Creueta del Coll, que 
han obligat a suprimir 
la temporada de bany 
dels dos últims anys per 
problemes en el vas del 
llac. Les obres, ara ja 
amb el llac reconvertit 
tècnicament en piscina, 
s’enllestiran a mitjans de 
febrer i abans de la nova 
temporada es farà una 
festa de reinauguració.

L’Ateneu Divers, 
històrica entitat 
inclusiva de Sarrià, 
aterra a Gràcia
L’Ateneu Divers, l’entitat 
històrica inclusiva de 
Sarrià, ha anunciat que 
s’instal·la a Gràcia, al 
carrer Mossèn Batlle, a 
tocar de la Travessera de 
Dalt, després que l’hagin 
fet fora del seu districte 
per l’apujada d’un 76% del 
preu del lloguer del local 
al carrer Pàdua, segons 
va avançar dimecres el 
diari local El Jardí. Ni un 
verkami on van recollir 
més de 34.000 euros ho 
ha pogut impedir i les 
promeses de l’Ajuntament 
no han arribat a temps.

Gràcia treballa en un 
pla de recuperació dels 
refugis que ampliï la 
memòria de Diamant 
Els experts no auguren la rehabilitació d’un gran 
espai però sí accions als túnels de Joanic i Revolució

Albert Balanzà

L a memòria històrica tor-
narà a tenir prioritat en 
aquest mandat a Gràcia, 
després que en els últims 
quatre anys es canviés el 

nom de la plaça Joan Carles I, 
s’eliminessin les plaques fran-
quistes de les façanes o ara esti-
gui a punt d’estrenar-se la mitgera 
de la miliciana, i els refugis anti-
aeris de la Guerra Civil tornaran 
a tenir un protagonisme central, 
segons es desprèn de l’apartat es-
pecífi c que conté el Pla d’Actuació 
de Gràcia 2020-2023 i que es co-
mençarà a debatre a partir de di-
lluns que ve. 

El document no va més enllà 
de l’esment a un pla de refugis en 
una línia de l’eix 5 dedicat a apre-
nentatges, creativitat i vincles, 
però l’equip de govern de BComú-
PSC, els tècnics municipals i ex-
perts locals ja han començat a 
parlar de possibles accions que 
ampliïn la memòria que simbo-
litza gairebé en solitari i a la vis-
ta del gran públic el refugi de la 
plaça del Diamant.

Tretze anys han passat des de la 
inauguració de l’entramat de tú-
nels que es desplega fi ns a dotze 
metres de profunditat al Diamant, 
amb els dos badalots d’accés que 
ja s’han convertit en porteries al-
ternatives de futbol per als nens i 
nenes i amb el llistó de ferró que 

dimensions del refugi de la plaça 
del Diamant, on l’entitat que re-
presenta cada diumenge fa visi-
tes a les 11 hores, però sí que es 
poden estudiar accions o visites 
puntuals als refugis ben consoli-
dats de les places de Joanic i de 
Revolució. El refugi de Revolució, 
de fet, està obert a tothom que en 
demani la clau i vulgui baixar fi ns 
a la quarta planta soterrània del 
pàrquing de la plaça, on una por-
ta-reixa hi doni accés. 

Altres espais que van actuar 
com a refugi, de la norantena de 
diverses dimensions que hi ha no-
més a Gràcia, com el de l’Instituto 
Europeo di Design, té accés a tra-
vés d’una porta d’una aula i even-
tualment podria ser visitable; un 
altre accés del mateix, a través 
d’una tapa de clavegueram fal-
sa que hi ha a Bellver amb Santa 
Clotilde, no és vàlid perquè l’inte-
rior no està arranjat i les parets 
estan poc assentades, segons va 
poder constatar ara fa tres anys 
aquest setmanari (vegeu l’Inde-
pendent número 646). •

a terra recorda les víctimes de la 
Guerra Civil.

Una troballa de 1992. La recu-
peració del refugi de la plaça del 
Diamant va ser una llarga rei-
vindicació dels veïns als anys 90, 
després que el 1992 unes obres 
descobrissin el bon estat de l’es-
pai soterrani i el Districte, en el 
mandat de la regidora Teresa 
Sandoval, activés la reforma i 
l’obertura al públic. Després d’uns 
quants retards, l’estrena de l’equi-
pament es va fer el gener de 2007 
en la recta fi nal de mandat del re-
publicà Ricard Martínez.

La consellera de Memòria 
Històrica, Àngels Tomàs, ha mos-

trat la determinació del Districte 
a desplegar aquest pla de refugis 
i ha assegurat que en el marc de 
la Taula de Memòria estrenada en 
el passat mandat serà l’àmbit on 
es recolliran les propostes d’am-
plifi cació del discurs sobre els es-
pais més susceptibles d’acollir ac-
cions. “Tenim un mandat per anar 
treballant en aquest sentit i hem 
de veure què ens permet fer la si-
tuació de cada instal·lació, però ho 
volem fer”, ha apuntat.

El president del Taller d’Histò-
ria de Gràcia, l’historiador Josep 
Maria Contel, en una primera di-
agnosi de possibilitats, ha afir-
mat que no és previsible la recu-
peració d’un espai similar a les 

“Tenim un mandat 
per anar treballant 
però ho volem fer”, 
diu la consellera 
Àngels Tomàs

socis que ara fa quatre mesos van 
comprar Triskel Canela a Francisco 
Marín, que va reobrir l’espai el 2014, 
ja fi guren com a administradors -al-
menys un ja era soci de Marín- i as-
seguren que han culminat el procés 
d’absorció de Setraspa S.L., l’em-
presa de Lluís Llobet que fi ns ara 
havia fi gurat com a propietària de 
la llicència des dels temps del KGB. 
L’administrador únic oficial de 
Triskel Canela, Ericson Sánchez, 
ha confi rmat que els seus advocats 
han presentat al·legacions a l’expe-

dient de l’Ajuntament per mal ús 
de llicència activat al desembre i 
que es va vendre des de fonts mu-
nicipals com el tancament prò-
xim de la discoteca. “Ens han de-
manat que canviem el nom a la 
llicència i ho estem fent”, apunta. 
Qüestionat sobre el fet de no ha-
ver-ho fet abans, Sánchez apunta 
que en aquests quatre mesos des 
que són propietaris hi havia un al-
tre expedient sancionador per un 
detingut per possessió de marihu-
ana, cosa que impedia completar 

Canela al·lega que ja té la llicència del KGB 
L’empresa gestora avisa al propietari del local, Núnez y Navarro, que “no li convé no prorrogar el contracte”

A. B.

La batalla legal pel Canela-
KGB, que en les últimes set-
manes s’ha traduït en un ex-
pedient municipal per mal ús 
de llicència i en la no prórro-

ga de contracte de lloguer per part 
de Núñez y Navarro, no està ni molt 
menys resolta cap al tancament del 
local, com pretén la plataforma 
Afectats Canela. La nova empre-
sa gestora de la discoteca, els tres El Canela, a Alegre de Dalt 55. Foto: A.V.

el canvi de nom. També Sánchez 
ha apuntat que estan pagant una 
multa de 40.000 euros dels temps 
de Marín per incitar al consum 
d’alcohol. “Fem ofertes però ja no 
regalem alcohol”, diu.

Triskel Canela ha donat poc re-
corregut a la no prórroga del con-
tracte de cinc anys més cinc que 
comprometia els propietaris de la 
llicència i llogaters de l’espai amb 
NyN. “El contracte obliga a renovar, 
i no li convé no renovar perquè la lli-
cència és nostra”, conclou. • 

El llistó de ferro de la plaça del Diamant que recorda les víctimes. Foto: A.V.
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Protegim L’Illa i Districte reobren 
el debat per desafectar Rambla de 
Prat i protegir el taller Vallmitjana 
La plataforma pressiona per salvar “la memòria menestral i cultural” de l’edifi ci, cosa que 
impediria l’obertura del carrer de l’Àngel fi ns a Astúries i el nou bloc d’habitatge públic

Albert Balanzà

La plataforma Protegim L’Illa 
i el Districte es van donar un 
temps el passat març per ajor-
nar fi ns després de les elecci-
ons municipals el llarg de-

bat de modifi cació del Pla General 
Metropolità per desafectar els pi-
sos que haurien d’anar a terra per 
l’allargament de la Rambla de Prat 
cap a dins del nucli històric. El 
Districte, retocant una idea inicial 
del passat mandat, plantejava dos 
blocs d’habitatge públic als carrers 
Àngel i Jaén i l’obertura d’Àngel cap 
a Astúries, a l’altura del número 4.

Entre novembre de 2018 i març 
de 2019 hi va haver fins a qua-
tre propostes rebutjades pels ve-
ïns, primer per la reivindicació 
d’un plataner històric al minipul-
mó verd que hi ha entre els car-
rers Astúries, Àngel, Montseny i 
Travessia Sant Antoni, i després 
per la força que ha agafat la vo-
luntat veïnal de mantenir el ta-
ller Vallmitjana, un edifi ci de 1860 
transitat a principis de segle XX 
per artistes com Nonell, Picasso o 
Gargallo. La tardor, amb les elec-
cions ja superades, ha avançat ca-
lenta entre les dues parts, perquè 
el nou catàleg de Patrimoni no ha 
inclòs el taller, perquè està afectat 
per un futur vial. Però el debat en-
cara no s’havia reprès cara a cara.

Amb aquestes qüestions pen-
dents dimarts es van tornar a as-
seure Protegim L’Illa i el Districte, 
per primer cop amb la presència 
de quatre consellers del govern i 
portaveus de tota l’oposició, els 
qua hauran d’aprovar al cap i a la fi  

la modifi cació del pla. El Districte 
es reafirma en la idea d’aixecar 
deu pisos d’habitatge públic al 
carrer de l’Àngel i vuit més a Jaén, 
el mínm que ja accepta l’Institut 
Municipal de l’Habitatge. Però la 
plataforma aposta per conservar 
“la memòria menestral i cultural” 
de Vallmitjana, és a dir, les dues 
plantes de l’edifici d’Astúries 4, 
cosa que impediria fer el bloc d’Àn-
gel i obrir Àngel cap a Astúries.

Una solució salomònica, verba-
litzada pel gerent del Districte al fe-
brer, passava per obrir un passadís 
per garantir la connexió i l’edifi ci 
nou, però dimarts -amb nova ge-
rent- la proposta no va sortir a de-
bat, i ara la paraula la té l’informe 
fi nal de Patrimoni, a partir de les re-
comanacions dels experts que van 
redactar el nou catàleg. “Ningú pot 
prendre cap decisió sobre l’MPGM 
de Rambla de Prat abans de decidir 
Vallmitjana”, ha apuntat el porta-
veu de Protegim L’illa, Josep Maria 
Artigal. La via de desafectació inclo-
ent la protecció parcial o total de 
Vallmitjana, en tot cas, es tramitarà 
al marge del procés de catalogació 
dels nous elements de patrimoni, 
1.021 fi nques que dupliquen les 564 
protegides actualment, i el Conjunt 
Vila de Gràcia.•

Nova expo i repetició de la 
‘matinée’. Els veïns segueixen 
programant activitats per garantir 
la pressió sobre el Districte i en 
els propers dies inauguraran una 
mostra de fotos a la botiga on 
abans hi havia el taller Vallmitjana. 
El 7 de març, a més, repetiran 
la ‘matinée’ que el passat 9 de 
novembre van representar, entre 
altres, Manel Barceló, Pepa Arenós, 
Àurea Màrquez i Mònica Glaenzel. 

El taller Vallmitjana, antic espai d’artistes, en una imatge històrica . Foto: Cedida

el repor

Valors sostenibles 
que s’expliquen en 

forma de conte 
La Fundació Vicente Ferrer engega la segona 

fase del projecte Imagina i conta l’Índia

Il·lustració de Clara Lis / FVF. Foto: Fundació Vicente Ferrer

Silvia Manzanera

Gràcia i la tradició d’expli-
car contes tenen una relació 
molt estreta. I la Fundació 

Vicente Ferrer ho està compro-
vant aquests dies. La segona fase 
del projecte Imagina i conta l’Índia 
ja ha arrencat després dels tallers 
de formació que es van impartir a 

fi nals de l’any passat a la Sedeta i a 
l’espai per a gent gran de la Violeta 
a càrrec de la narradora de contes 
Gina Clotet d’Umpalumpa. Així, la 
setmana passada van començar a 
les biblioteques Jaume Fuster i Vila 
de Gràcia les sessions de l’hora del 
conte Imagina l’Índia, amb la col-
laboració de les persones que hi 
han participat, que ajuden la Gina 
i a la Fundació Vicente Ferrer a ex-

plicar a infants i adults diferents 
històries. Aquests contes, però, 
no són els clàssics. Cada sessió (ja 

s’han fet dues de les vuit progra-
mades), se centra en un Objectiu 
de Desenvolupament Sostenible, 

com ara Posar fi a la pobresa, 
Fam zero, Educació de Qualitat, 
Igualtat de Gènere, energia neta i 
no contaminant... Segons els res-
ponsables de l’entitat solidària, 
els contes els permeten acostar 
als nens i nenes diferents valors 
com ara la solidaritat, la igualtat, 
la cura del medi ambient, amb un 
format que els arriba de forma 
més entenedora. “Estem molt con-
tentes amb la resposta de la gent”, 
afirma Mireia Salvador, una de 
les reponsables del projecte; a la 
sessió d’aquest dijous a la Jaume 
Fuster van assistir una trentena 
d’adults i quinze infants. L’ONG 
també busca la complicitat de les 
escoles del districte perquè parti-
cipin al Festival literari Imagina 
l’Índia, un projecte que pretén 
connectar l’alumnat de l’Índia ru-
ral amb el de Barcelona.•

Breus

Incendi greu 
en una botiga 
de productes 
africans a la Salut

Un incendi ha cremat 
aquest dijous a la tarda 
una botiga de productes 
africans ubicada a Mare 
de Déu de Montserrat, 
entre la plaça Sanllehy i 
l’antiga Quirón. El sinistre 
també ha provocat uns 
desperfectes que han 
afectat les dues plantes 
superiors de l’edifi ci on és. 
Els bombers han assistit 
els veïns dels pisos afectats.

Josep Fornés, 
menció als 
premis Ciutat de 
Barcelona 2019
L’activista gracienc, Josep 
Fornés, exdirector del 
Museu Etnològic, ha 
estat guardonat amb una 
menció en els premis 
Ciutat de Barceona 2019 
en l’apartat de cultura 
popular i tradicional. El 
jurat ha argumentat el 
premi a Fornés “pel seu 
activisme cultural i per 
ser capaç de generar 
processos, xarxes i aportar 
una mirada crítica des del 
rigor acadèmic”. Fornés 
s’ha jubilat anticipadament 
amb crítiques al consistori 
(vegeu núm. 783).

Una solució avalada 
al febrer preveia 
obrir un passadís 
que salvaria en part 
el taller i el bloc nou 
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Desnonament 
de l’església a 
la casa on va 
viure Abel Paz
Llar de Pau sosté que la família afectada 
estava en un programa d’acollida i ha de 
sortir perquè la seva situació “ha millorat”

A. B.

No hi ha setmana que a 
Gràcia no es negociï, 
s’aturi o s’executi un 
desnonament mentre 
alhora hi ha una cons-

tant dinàmica de reformes, com-
pra i venda de pisos, arribada i 
adéu de veïns. L’Ofi cina d’Habitat-
ge o el Districte n’informen pun-
tualment. No hi ha cas que no faci 
mal perquè deixa a persones sen-
se casa, però hi ha episodis amb 
més pòsit històric pel lloc on es 
produeixen: aquesta setmana, per 
exemple, Llar de Pau, l’obra soci-
al de la Companyia de les Filles 
de la Caritat, ha volgut posar fi  a 
les ajudes que oferia a la Siham i 
la seva família, tres menors i dos 
adults, en un pis tutelat ubicat al 
carrer Verdi 109, 3r 1a. El desno-
nament, de moment, s’ha ajornat.

L’adreça crida l’atenció dels 
lletraferits, com Fernando Casal, 

Un grup de manifestants solidaris, aquest dijous a Verdi 109, amb el desnonament ajornat a última hora. Foto: A. V.

històric dirigent veïnal de la plaça 
Lesseps i autor del llibre Geografi a 
de Abel Paz (Ediciones Libertarias, 
2019). Justament en aquell pis hi 
va viure durant bona part de la 
seva vida el referent llibertari, 
en aquell 3r 1a “que ell i els seus 
amics anomenaven la Pensión 
Verdi, perquè per allà hi passava 
tothom”, diu Casal. Abel Paz va 
acabar els seus dies dos replans 
més avall, al pis principal de Verdi 
109, on s’hi va traslladar per pro-
blemes de mobilitat: era el 13 
d’abril de 2009 quan un amic seu, 
Mariano Maturana, que li portava 
els diaris i l’ajudava sovint, va tro-
bar-lo quan acabava de patir un 
atac de cor mortal.

Deu anys llargs d’aquests fets 
un grapat de manifestants s’han 
trobat aquest dijous per protes-
tar pel procés de desnonament de 
la Siham i els seus. En un comu-
nicat l’Ofi cina d’Habitatge ha de-
nunciat les “coaccions” que pati-
en els inquilins per part de Llar de 

Pau, amb renovació de contracte 
cada tres mesos i violacions del 
dret a la intimitat, amb el per-
sonal accedint al pis lliurement 
i sense permís. La versió de Llar 

de Pau sobre els fets té una òpti-
ca sensiblement diferent. “La fa-
mília estava dins d’un programa 
d’acollida per a famílies en extre-
ma vulnerabilitat i, un cop la seva 

situació ha millorat, hi ha altres 
famílies que esperen”, ha apuntat 
un portaveu. El pis tutelat es tro-
ba en règim de lloguer, que assu-
meix l’entitat.•

La revisió  dental a la població  senegalesa de 
Ndangane durant la campanya de l’ONG Acció n 
Planetaria ha guanyat la vuitena edició del concurs 

de fotografi a Gràcia Solidària. La imatge, de Verónica 
Navarro, es pot veure des de dilluns 3 al Districte, amb 
les altres fotos del podi, dues imatges sobre projectes 
de cooperació en educació a l’Índia, i una selecció de 
la resta de participants.•

premis

‘Salut’, de Verónica 
Navarro, guanya el 
VIII Gràcia Solidària 
La revisió dental al Senegal supera 
dues imatges de l’educació a l’Índia
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Sis associacions de Vallcarca i el grup 
d’estudis es federen com a resposta 
al Districte i als moviments socials
El debat preconstitutiu del grup al març es concreta ara amb la suma de les 
noves entitats sorgides per confl ictes als jardins de Penitents i Comas i Llaberia

Pancartes de protesta a Baró de la Barre pels jardins Comas i Llaberia. Foto: A.V.

A.B.

V allcarca es prepara per 
un mandat de concreci-
ons en el nucli històric i 
de debat clau en el futur 
de la Rambla Verda o Eix 

Verd, i els principals protagonistes 
han començat a agafar posicions: 
d’una banda, els grups més afi ns 
als moviments socials van formar 
aquesta tardor la nova Federació 
d’Entitats Amigues de Can Carol i 
Consolat (FEACCC), amb l’Obser-
vatori de Vallcarca, el Grup d’Es-
tudis Coll-Vallcarca, l’Associació de 
Veïns Som Barri, l’Associació ECOS-
Antic Forn i l’Associació de Festes 
Alternatives de Vallcarca (vegeu 
núm. 772), i ara, de l’altra banda, 
es constitueix la Federació d’Asso-
ciacions Veïnals Vallcarca-El Coll-
Penitents, amb l’AV Gràcia Nord-
Vallcarca, l’AV ProVallcarca, l’AV 
Passeig Turull, l’AV Coll-Vallcarca, 
Grup d’Estudis Coll-Vallcarca i 
les noves AV Vallcarca-Penitents 

i AV Vallcarca-Baró de la Barre. 
Precisament ha estat l’esclat en els 
últims mesos dels confl ictes pels 
jardins de Penitents, on l’Ajunta-
ment té avançat el projecte de cons-
truir un bloc d’habitatge públic a la 
carretera de Sant Cugat en un es-
pai verd qualifi cat d’equipament, i 
el canvi de lloc dels jardins Comas 
i Llaberia pel parc Anna Piferrer 

per construir al primer lloc l’insti-
tut Vallcarca el que ha acabat de do-
nar vigor als moviments preconsti-
tutius de la plataforma que es van 
produir al març (vegeu núm. 746).

En nom de la nova federació, di-
rigents veïnals històrics com Irene 
Güell (Gràcia Nord-Vallcarca) i 
Francesc Ruestes (ProVallcarca) 
han explicat que la iniciativa és 

una resposta al Districte i als mo-
viments perquè “no es doni per fet 
que el que volen no ho volem tots 
els veïns de Vallcarca”. “Si hi ha qui 
reivindica l’habitatge social, nosal-
tres reivindiquem també el verd 
social”, apunta Ruestes.

La nova federació ha establert 
com a prioritats d’urgència la ne-
gociació pels jardins de Penitents, 
la Rambla Verda “irrenunciable 
des de Ballester fi ns a Agramunt” 
i la batalla per la gestió dels qua-
tre equipaments actuals i futurs 
del barri. “Creuen que estan morts 
però això no és així”, ha apuntat 
Güell.•

“Que no donin 
per fet que tot 
Vallcarca pensa 
igual”, apunta 
Ruestes

Societat
Breus

El Bar Luis es 
prepara per al 
desnonament 
del 12 de febrer

Luis Vázquez, propietari 
del Bar Luis, a l’avinguda 
de Vallcarca 16, afrontarà 
el 12 de febrer la primera 
ordre de desallotjament 
de l’establiment. El Luis 
fa 22 anys que aixeca la 
persiana del bar i no vol 
marxar: “ja compto que 
em poden pujar una mica 
el lloguer, però la propietat 
el que fa és pujar-lo molt 
perquè sigui jo el que 
marxi”, explica. Vázquez 
també manté un confl icte 
amb alguns veïns per 
motius homòfobs, segons 
ell explica. El Sindicat 
d’Habitatge de Vallcarca li 
ha ofert el seu suport i es 
mobilitzarà per aturar el 
desnonament.
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Foguerons a l’alça
Aquest cap de setmana la tradició mallorquina dels Foguerons de sa Pobla ha envait places i carrers 
de la Vila, com ja és tradició des de fa 28 anys gràcies a la constància i esforç de Toni Torrens, que 
no ha deixat de sumar suports al llarg de tots aquests anys. Així, l’anomenada festa major d’hivern 
de Gràcia ha tingut molts fronts: les activitats culturals que s’han portat a terme a diferents espais, 
entre ells el Tradicionàrius, la festa al carrer, enguany amb Progrés com a novetat, el tradicional 
arròs brut a l’escola Jujol, cercaviles, balls i cants mallorquins, i revetlla, glosada i cançons a 
les places; moments que recollim en aquestes fotografi es realitzades per Josep M. Contel.

1. Plaça del Diamant amb la foguera preparada per fer la carn, el passat dissabte. 2. Toni Torrens, impulsor de la tradició dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia, a la seu del Districte. 3. Presentació del llibre ‘La cuina 
del Tradicionari. Un recorregut pel calendari gastronòmic de Mallorca’, al CAT. 4. Els cants mallorquins es van sentir durant tot el dissabte a places i carrers de la Vila. 4. Eloi Badia i la consellera de cultura Cristina 
Carrera a l’encesa dels Foguerons.6. La festa guanya públic a cada edició. 7. Els Trabucaires de Gràcia a Torrent de l’Olla durant la cercavila. 8. Els gegants de Gràcia, Llibertat i Pau.
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Breus

L’Hoquei Claret 
rep la secció 
de l’Espanyol 
al Pati Vell

El primer equip de 
l’Hoquei Claret està vivint 
una temporada complicada 
i ocupa la penúltima 
posició de la classifi cació 
amb quatre punts. Aquest 
diumenge, el Pati Vell 
viurà una matinal especial 
amb la visita de la secció 
d’hoquei de l’Espanyol, 
refundada l’any 2017 i que 
ocupa la segona posició 
de la lliga. El partit es 
disputarà a tres quarts 
d’una del migdia, i abans, 
a dos quarts de dotze, el 
benjamí rep el Club Patí 
Taradell en un partit de la 
Copa Barcelona.

El Tres Peons 
busca la primera 
victòria després 
de dos empats
Ha començat la Lliga 
Catalana i una temporada 
més el Tres Peons 
competeix a la Divisió 
d’Honor, la categoria més 
alta dels escacs catalans. 
Les dues primeres 
jornades han acabat amb 
empat a cinc, contra el 
Cor de Marina i contra el 
Gerunda. Aquesta jornada, 
el rival dels graciencs 
serà el Foment. L’EDAMI 
competeix a la Segona 
Provincial i ha guanyat els 
dos partits disputats. 

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 21
FC Terrassa 2 - 1 CE Europa
1. CF L’Hospitalet ............. 43 punts.
5. CE Europa ..................... 37 punts.
Jornada 22
2/2 (12h) CE Europa - EC 
Granollers

Primera Nacional Femenina
Jornada 16
CE Europa 0 - 0 FC Balears
1. RCD Espanyol B ............ 43 punts.
5. CE Europa ..................... 27 punts.
Jornada 17
2/2 (12h) AD Son Sardina - CE 
Europa

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

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 15
CB Granollers 50 - 57 Lluïsos de 
Gràcia
Sant Andreu de Natzaret 56 - 54 
Safa Claror
1. Joventut de Badalona .......... 13-2.
6. Safa Claror ..............................9-6. 
9. Lluïsos de Gràcia ...................7-8.
Jornada 16
25/1 (17:45h) Lluïsos de Gràcia - 
Banyoles Bencriada
1/2 (18h) Safa Claror - AESE

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 13

Gràcia FS 7 - 2 Sant Andreu 
Sagrera 
1. Monistrol FS ................. 31 punts.
3. Gràcia FS ....................... 30 punts. 
Jornada 14
8/2 (16:30h) Gràcia FS - 
BarnaSants FSC

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 14
H. La Garriga 14 - 34 H. Claret
1. La Salle Bonanova ........ 26 punts.
6. Handbol Claret............. 16 punts. 
Jornada 15
2/2 Handbol Claret - HC Laietà 
Argentona Sènior

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 13
Badalona 1 - 5 Lluïsos de Gràcia

1. Lluïsos de Gràcia .......... 22 punts.
2. CTT Borges ................... 20 punts. 
Jornada 15
8/2 (18h) Reus - Lluïsos de Gràcia

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana (Grup C)
Jornada 13
Mollet HC 5 - 4 CH Claret
1. Cerdanyola CH.............. 39 punts.
11. CH Claret ....................... 4 punts. 
Jornada 14
2/2 (12:45h) CH Claret - Espanyol

ESCACS
Divisió d’honor (Grup 1)
Ronda 2
Gerunda 5 - 5 Tres Peons
1. Sabadell ........................... 2 punts.
4. Tres Peons .......................1 punts. 
Ronda 3
1/2 Tres Peons - Foment

J.M. Rofes: “L’acord per 
la nova pista de Lluïsos 
és el més urgent” 
El president de la comissió del 75è aniversari de la secció 
de bàsquet dels Lluïsos demana l’ajuda de les institucions 

Albert Vilardaga

J osep Maria Rofes és el pre-
sident de la comissió del 
75è aniversari de la secció 
de bàsquet dels Lluïsos de 
Gràcia, que divendres 24 va 

celebrar el primer acte al teatre de 
l’entitat i del qual es mostra molt 
satisfet de com va anar.

Quanta gent forma part d’aques-
ta comissió?
La Laura Rafegas, la Mercè Marín, 
la Susanna Álvarez, el Josep 
Morris, el Joan Guiu i jo mateix. 
Tots nosaltres hem estat vinculats 
a la secció de moltes maneres di-
ferents, com a jugadors, entrena-
dors, directius o presidents.

Quins són els següents actes que 
esteu preparant?
Tenim previst fer un torneig d’his-
tòrics, tant masculí com feme-
ní, amb clubs que també hagin 
celebrat els seus 75 anys d’histò-
ria, un clínic d’alt nivell i per or-
ganitzar-lo comptem amb l’Asso-
ciació Catalana d’Entrenadors, on 
volem que hi participi la màxima 
gent possible. També tenim al cap 
alguna activitat més on es posi de 
rellevància la vessant social, cultu-
ral i familiar que tenim als Lluïsos. 
Hi haurà diferents actes durant tot 
el 2020, i en tots ells hi haurà una 
caixa de solidaritat per recollir di-
ners per a la Marató de TV3.

Quines són les dates més signifi -
catives de la secció?
L’any 1945, el de la creació de la 

secció, m’agrada destacar la gran 
tasca que van fer tots ells amb uns 
recursos molt limitats. L’any 1962, 
el de la construcció de la pista, la 
segona coberta de tot Barcelona, 
l’any 1972 amb la creació del pri-
mer equip femení, clínics histò-
rics com el de John Wooden de la 
Universitat de UCLA, una llegenda 
del bàsquet, i a nivell esportiu els 
ascensos a la Lliga EBA i a la Lliga 
Nacional Femenina.

Com entres per primera vegada 
als Lluïsos de Gràcia?
L’any 1969 quan un amic de l’es-
cola que després va ser el meu 
cunyat em va dir que en el seu 
equip els hi faltaven jugadors i 
vaig apuntar-m’hi. Vaig jugar uns 
anys, després vaig ser entrenador, 
director tècnic i president de l’en-

Josep Maria Rofes durant el primer acte de celebració dels 75 anys. Foto: Ll. de Gràcia

“Estem preparant 
un torneig 
d’històrics i un 
clínic d’alt nivell” 
afi rma Rofes

titat. Vaig conèixer la meva dona 
als Lluïsos i fi ns i tot em vaig ca-
sar a la pista!

La secció de bàsquet teniu famí-
lies senceres implicades, quin és 
el secret?
Hi ha molta gent que li ha dedicat 
estima, treball i voluntat perquè 
la secció tiri endavant, i d’alguna 
manera ho hem traspassat de pa-
res a fi lls, que han començat sent 
jugadors, després entrenadors o 
delegats, després directius, i que 
quan tenen fills comencen a ju-
gar i segueixen una evolució sem-
blant. També hi ha gent que ha 
marxat i que quan ha tingut fi lls 
ha tornat.

El principal reclam dels últims anys 
és la creació d’una nova pista.

Sí, és el més urgent, la pista actu-
al no fa les mides reglamentàries, 
per al bàsquet de promoció encara 
ens serveix, però pels sèniors ja no. 
El que més es veu és que els diu-
menges els sèniors juguen els seus 
partits al Josep Comellas, però en-
tre setmana hi ha molts equips en-
trenant a La Salle Gràcia, al Pau 
Casals o altres escoles. La secció ha 
anat creixent de mica en mica i ara 
són 23 equips, uns 300 jugadors i 
jugadores, és evident que amb la 
pista actual no donem l’abast.

Quina és la situació actual d’a-
quest tema?
El projecte de la nova pista està bas-
tant avançat, però falta trobar el fi -
nançament per tirar-ho endavant. 

Un desig per aquests 12 mesos de 
celebració?
Seria fantàstic que en l’acte de clo-
enda previst pel mes de desembre 
poguéssim anunciar un acord amb 
les institucions per la construcció 
de la nova pista. Sabem que l’obra 
serà llarga, però seria la cirereta del 
pastís de la celebració si podem dir 
que s’ha arribat a un acord entre 
la Generalitat, la Diputació i l’Ajun-
tament, amb l’ajuda dels bancs.•
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L’Europa rep el Granollers, un 
rival directe en la lluita pel playoff
Graciencs i vallesans sumen els mateixos punts (37), el partit d’anada va acabar 
amb empat sense gols, i els escapulats buscaran tornar a guanyar al Nou Sardenya

Sergi Monsó disputa una pilota durant el partit contra el Terrassa. Foto: Joan 

A. V

Jornada 22 a la Tercera Divisió 
i hi ha quatre equips empa-
tats a 37 punts (Sant Andreu, 
Granollers, Europa i Pobla 
de Mafumet), i només els 

dos primers comencen la jornada 
en posicions de playoff. Després de 
la visita a Terrassa, el segon clas-
sifi cat, els escapulats tornen a te-
nir un duel directe aquesta jorna-
da per aconseguir l’objectiu de la 
temporada, i en aquest cas visita 
el Nou Sardenya a les 12 del migdia 
un rival que ha perdut sis partits en 
tota la temporada i cinc d’ells han 

estat lluny del seu estadi. Els del 
Vallès Oriental han passat aquest 
inici d’any el pitjor moment de la 
temporada on han encadenat tres 
derrotes consecutives, però la set-
mana passada van trencar aquesta 
dinàmica amb una victòria contra 
el Banyoles per 2 a 0.

Xerrada sobre nutrició i 
hàbits alimentaris
Dilluns 2 i dimarts 3 de febrer, la 
sala de premsa del Nou Sardenya 
acull la presentació i xerrada so-
bre el llibre Menja bé. Juga mi-
llor de nutricionista Laura Isabel 
Arranz. L’autora descobrirà els 
consells perquè els jugadors i ju-
gadores puguin tenir una vida es-
portiva més saludable i per tractar 
els moments previs i posteriors als 
entrenaments i la competició de la 
millor manera possible en l’àmbit 
de la nutrició.
Les xerrades es faran en dos torns 
els dos dies, la primera a tres 
quarts de sis, i la segona a tres 
quarts de set. L’acte serà presentat 
per Francesc Tresens, responsable 
d’Amat Editorial i pare del Futbol 
Formatiu de l’Europa. •

Els dies 2 i 3 de 
febrer el Nou 
Sardenya acull 
una xerrada 
sobre nutrició

A.V.
 

E l professorat de l’escola Gravi 
està començant a preparar 
una nova edició de la cursa 

GraviCros 3x1, la cursa cooperati-
va i familiar pel parc de la Creueta 
del Coll. La cursa, que té la pecu-
liaritat que corren tres persones 
juntes de diferents edats, se cele-
brarà el 22 de març i les persones 
interessades es podran inscriure 
a la pàgina web (gravi.com/cros) 
a partir del 25 de febrer i fi ns al 7 
de març. 

Una de les característiques 
d’aquesta cursa és el seu vessant 
solidari, la inscripció a la cursa és 
gratuïta, però es posa a la venda 
una samarreta solidària que ser-
veix per ajudar a fi nançar alguna 

entitat, i aquest any serà l’equip 
ciclista Gènesis que treballa amb 
l’esport adaptat i amb la inclusió 
a la societat dels infants a través 
de l’esport. L’any passat, la cursa 
va col·laborar amb Pallapupas, i 
es va aconseguir recaptar més de 
mil euros.

La cinquena edició de la cur-
sa va comptar amb la presència 
de 250 equips i 645 participants, 
i va seguir la tònica de les prime-
res edicions d’augmentar el nom-
bre de participants progressiva-
ment i obrir-ho cada vegada més 
a famílies que no formen part de 
l’escola. L’organització està aca-
bant de treballar amb els tallers 
que completen la festa al parc de 
la Creueta, per tal de complemen-
tar una jornada esportiva, lúdica 
i familiar.•

La sisena edició de la 
cursa GraviCross 3x1 
comença a agafar forma 
Se celebrarà el 22 de març i les inscripcions 
estaran obertes del 25 de febrer al 7 de març

Breus

Inici de la 
primera fase de la 
Copa Catalana de 
gimnàstica a Vic

El Pavelló Municipal 
d’Esports Castell d’en 
Planes de Vic acull aquest 
cap de setmana la primera 
fase de la Copa Catalana 
de Gimnàstica Artística 
Femenina, que comptarà 
amb la participació del 
Gràcia Gimnàstic Club. 
Dissabte i diumenge 
competiran les gimnastes 
de nivell A, B, C i E. La 
setmana vinent seguiran 
les competicions, però al 
pavelló de Salt.

Les muntanyes 
Udokan i el 
riu Kuanda, a 
l’UEC Gràcia
La Unió Excursionista 
projectarà el 7 de febrer 
a les nou de la nit, un 
documental enregistrat 
aquest estiu sobre els 
territoris de la Sibèria 
Oriental. La serralada 
Udokan, un massís d’uns 
2500 metres d’altitud, i el 
riu Kuanda.
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Editorial

Marcant el camí

Ho recordava ara fa quinze dies el ja exdirector de Serveis a les 
Persones del districte, Josep Maria Raya: el projecte Radars de su-
port a la gent gran que viu sola és una de les iniciatives que més 

orgull genera entre l’administració local que treballa a Gràcia. Tot ple-
gat va sorgir pels volts d’un Sant Medir del mandat 2003-2007: una dona 
resident a Príncep d’Astúries, quan encara no era Riera de Cassoles, va 
morir en solitud sense que ningú al barri se n’adonés, i la pluja d’idees 
sobre què fer, amb la idea que va donar una treballadora del Districte, 
va servir per engegar un programa que ja s’ha estès per tota la ciutat. 

Gràcia va fent una mica al marge de la resta de la ciutat per la seva 
pròpia idiosincràsia, també per la possibilitat que dóna d’encabir proves 
pilot en la seva dimensió de 
ciutat-poble dins de la ciutat, 
i lluny de la política de grans 
esdeveniments (perquè no hi 
caben) i de grans debats gene-
rals com la seguretat (perquè 
les xifres no quadren). Radars 
va ser un exemple però també 
ho han estat les superilles, vi-
gents des del 2006, la peatona-
lització del carrer Gran un cop 
al mes, vigent des de fa quatre anys (el més curiós és que alguns a la ciu-
tat es pensen que això s’ho inventa ara l’alcaldessa per a tota la ciutat). 
També Gràcia és l’únic districte de la ciutat que té un grup de treball de 
nomenclàtor previ a la Ponència de Nomenclàtor de ciutat, però això ja 
forma part d’un esport amb molta tradició local.

Gràcia marca el camí per a les coses bones, però també per a les do-
lentes: en gentrifi cació som líders frec a frec amb Ciutat Vella, en pro-
tecció del patrimoni en tenim de més fredes que de calentes (a l’espe-
ra de l’aplicació del nou catàleg i de la resolució de la mobilització pel 
taller Vallmitjana) i en habitatge públic estem ben bé a la cua de tots els 
rànquings. Aquí estem per donar alè sobretot a les bones pràctiques. Si 
després agraden a Barcelona, alguna cosa s’haurà fet bé.•

Hi ha lectors que ens recomanen sàviament que no parlem 
tant del PAD i del PAM i del MPGM i del pum i el pim... i que ex-
pliquem més històries de vida. El lector sempre té raó, i així ho 
haurem de fer si el debat sobre el full de ruta dels propers qua-

tre anys comença amb tanta informació com marquen les previsions. El 
Pla d’Actuació del Districte, que explicàvem la setmana passada en exclu-
siva, indicava que el procés participatiu engegaria el 3 de febrer i s’allar-
garia fi ns al 27 de març. L’inici, doncs, és dilluns. A l’hora de tancar aques-
ta edició, dijous al vespre, només una roda de premsa dilluns.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Hem rebut un comunicat de la plata-
forma Polétika, que agrupa més de 
500 entitats, moltes d’elles ONG’s, 

que van protestar davant del Congrés 
per demanar als partits solucions davant 
d’una crisi social i ambiental “sense pre-
cedents”. Denuncien que els últims anys 
de creixement s’han desaprofi tat sense 
aconseguir avenços socials i que la manca 
d’acords entre els grups parlamentaris i 
l’absència de pressupostos nous manté a 

560.000 famílies sense cap tipus d’ingrés. 
Volen fer un seguiment i vigilar que els 
partits polítics apostin de manera valenta 
i decidida per la qualitat democràtica, la 
lluita contra la pobresa, el canvi climàtic i 
la desigualtat. Tot això amb un doble ob-
jectiu: que les persones estiguin en el cen-
tre de les polítiques i assolim una socie-
tat més justa i equitativa; i permetre a la 
ciutadania un seguiment senzill del que 
diuen, el que fan (o no) els seus represen-
tants públics. “No ens podem permetre 
una classe política que no assumeixi amb 
responsabilitat el paper que li correspon”. 
Ja hi ha nou govern, a veure si de veritat 
posen el futur del planeta i els drets de les 
persones en el centre de les seves políti-
ques, malgrat que se’ls tirarà a sobre una 
oposició tan increïblement contrària als 
drets humans i civils.•

Polétika (Política 
+ Ètica)

Volen vigilar que els 
partits polítics apostin 
de manera decidida per 
la qualitat democràtica
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Amb la 
col·laboració:

Hi ha qui obvia que 
les superilles a Gràcia 
són de 2006 i que Gran 
es talla des del 2016

Cartes al director

Volem la Rambla Verda!

Fa uns dies em vaig assabentar de que hi 
ha una convocatòria aquest dissabte per 
demanar una Vallcarca sense fums. En un 
principi havia pensat a assistir-hi amb la 
meva família, però curiós que en sóc em 
vaig llegir ben bé el cartell i em va cridar 
l’atenció veure que més de la meitat de les 
associacions convocades van a parar al ma-
teix lloc: els okupes. Resulta curiós que no 
hagin convidat a cap de les associacions 
veïnals (les reals, les dels veïns que vivim 
al barri i paguem lloguer, aigua, llum, im-
postos), les mateixes que des de fa temps 
estan lluitant per una Rambla Verda però 
que als okupes no els interessa perquè 
òbviament perdrien part del seu territo-
ri conquerit. Tot i que el que realment em 
preocupa és la simpatia que els demostren 
Eloi Badia i companyia, per què? De debò 
que m’agradaria saber-ho. Tampoc entenc 
que aquesta gent (els okupes) demanin un 
barri més respirable però que estiguin a fa-
vor de que es construeixi una burrada de 
pisos de suposada protecció social quan el 
que realment necessitem són espais verds 
on juguin els nostres fi lls, que siguin punt 
de trobada i convivència per al veïnat, on 
passejar el gos, o si ens ve de gust fer esport 
o qualsevol esbarjo. La Rambla Verda és en 
realitat la millor opció per tenir un barri 
amb més qualitat de vida. Per això no ani-
ré a la manifestació i espero que com jo, la 
resta de veïns se n’adonin de que darrera 
aquesta manifestació solament s’amaguen 
els interessos d’uns quants que no volen 
perdre la vida de franc que fi ns al dia d’avui 
s’han sabut muntar.

Andreu Tharrats

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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Converses amb el nou 
govern de Gràcia (i 2)

AGràcia, l’externalització repercuteix totalment en 
la qualitat del servei. Malgrat que l’Ajuntament de 
Barcelona ha aprovat la municipalització del 10% de 
les treballadores del SAD, l’APG demanem que la ges-
tió esdevingui pública en la totalitat, i que mentre 

això es materialitza, l’Ajuntament exerceixi el control en la 
provisió dels serveis de les empreses externalitzades per ga-
rantir-ne la qualitat.

Treballadores socials de l’Atenció Primària de Salut (APS)
Els professionals dels CAPs coneixen la situació de salut 
de les persones i les seves necessitats. Creiem que s’han de 
coordinar amb els serveis municipals i amb les treballa-
dores del SAD de manera es tingui una visió global de les 
necessitats i processos de cures en l’atenció a la Gent Gran. 
Els serveis proveïdors de cures estan fragmentats en xar-
xes d’atenció separades, amb dependències d’organismes 
públics diferents i que no es coordinen. Són serveis públics 
insufi cients i amb manca de qualitat, majoritàriament ges-
tionats de forma privada, mal regulat des del punt de vista 
laboral i de les condicions del servei. Generalment són do-
nes amb condicions laborals precàries i amb sous baixos. 
Demanem una major coordinació entre els diferents ser-
veis i que, mentre siguin realitzats per empreses privades, 
s’inclogui en els contractes clàusules socials per garantir 
millors condicions laborals. Però una part d’aquest treball 
de cures el fan treballadores domiciliàries privades que en 
una gran majoria són dones sense contractes. Es necessa-
ri que les administracions treballin per legalitzar aquestes 
cuidadores. 

Habitatge gent gran
Tenim un districte cada vegada més gentrifi cat, que afec-
ta a les persones grans que són les més vulnerables. 
Reivindiquem la reserva del 10% dels habitatges socials 
que es construeixin a Gràcia per a la gent gran. També 
considerem que cal potenciar els habitatges socials de llo-
guer amb serveis compartits. Aquesta alternativa és més 
humana i més comunitària i evita ingressos innecessaris 
de persones grans a residències. No es pot oblidar que la 

major part dels desnonaments és de dones soles jubilades 
que viuen de lloguer.

Pobresa energètica Gent Gran
També demanem que l’Ajuntament executi els mecanismes 
per detectar tots els casos i defensar els subministraments 
bàsics garantits (aigua, llum, gas).

Transports públics
Reclamem la millora dels transports públics al barri per fa-
cilitar les relacions socials i l’accés a les persones amb mobi-
litat reduïda als diferents serveis sanitaris i socials. Això sig-
nifi ca l’augment de les línies dels busos de barri, l’ampliació 
dels horaris i circulació amb més freqüència.

Semàfors
Convindria en alguns llocs, principalment cruïlles, allargar 
la durada dels semàfors en verd per evitar accidents. 

Aquests són els problemes que vam exposar i que des de 
l’APG pensem continuar lluitant per solucionar-los i em-
placem al govern del Districte de Gràcia a noves trobades 
per conèixer com s’han gestionat.•

Assemblea Pensionista de Gràcia

L’APG demana vivendes socials per a la gent gran. Foto: Arxiu

el bloc

Estan bojos 
aquests urbans!

Josep A. Torralba

Algunes persones s’estan tornant bo-
ges. Sí, sí! No ho estic dient d’una 
manera tradicional o de com qui no 

vol la cosa, parlo amb tota racionalitat. 
Hi ha una paraula al nostre dicciona-

ri que cada cop més està agafant signifi -
cats dignes d’estudi: seguretat.

Un pot arribar a entendre, com és 
normal, que qualsevol de les activi-
tats que es puguin fer a la ciutat de 
Barcelona o a Gràcia hagin d’estar sub-
jectes a certes normes, certes directrius, 
certes... Però estem arribant a ratllar 
l’absurd dient coses fora del seny que, 
un personatge com jo, no esperaria i po-
sant en perill amb totes aquestes bajana-
des anys de cultura popular i tradicions. 
Ja no són només els permisos, la buro-
cràcia, que si això, que si allò, que tam-
bé esgoten les ganes i la il·lusió d’aquells 
que les organitzen i de les que en gau-
deixen, són anades d’olla reals i amb exi-
gències.

Molts coneixeu Sant Medir i sabeu 
que pel matí surten les colles a fer els 
seus propis recorreguts, passant per di-
versos carrers, ja sigui perquè hi viuen 
socis de la mateixa, perquè algú ha po-
sat un anunci, perquè espera molta gent, 
perquè toca... Això passa a Gràcia i a 
Sarrià-Sant Gervasi. També podeu saber 
què triga a passar una colla per un cre-
uament.

Doncs, a Sarrià-Sant Gervasi propo-
sen tancar tots els accessos i carrers 
per on passin les seves colles durant un 
mínim de 45 minuts i que els auxiliars 
que tallaran tots els carrers els pagui la 
Federació de Colles de Sant Medir, per-
què ells no arriben a tant, i aquesta seria 
la qüestió.•
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Montse Carranza Milián, veïna de Gràcia

Una joia de dansa

L a dama sortia de casa amb el seu recollit de cabells 
impecable, recollit guarnit amb dos petites fl ors ver-
melles. El seu vestit exclusiu, les seves sabates de 
tacó alt, i un bolso de disseny modern, semblava que 
anés a prendre el te amb les seves amigues, o de vi-

sita familiar per veure els seus néts.
La misteriosa dama es barrejava i desapareixia entre la 

multitud del metro, i després pels carrers del barri vell, 
fi ns arribar a la plaça de la catedral. Allí es trobava amb 
la seva colla de tota la vida. Era així des de feia dècades, 
la dama elegant es treia del bolso una bossa amb espar-
denyes de ballarina, espardenyes creatives e innovadores 
comprades al carrer Avinyó, que ella es lligava els llaços 
fi ns al genoll. Poc després començava el so de la dansa i 
agafada de les mans dels seus amics de sempre, i comen-
çant a ballar era feliç.

Una sardana, després d’una altra, dansant infatigable-
ment, a l’avinguda Gaudí durant la Merçè, al carrer Verdi, a 
la plaça Rovira amb els coloms negres de cartró, a la plaça 
del Diamant i durant les festes de Gràcia ballàvem també 
amb les colles joves del barri. La dama i la seva millor ami-
ga m’explicaven com eren les festes quan eren jovenetes. Un 
gran envelat a la plaça, ella romania asseguda amb els seus 
pares a la llotja, esperant que algun jove la tragués a ballar.

La balladora infatigable em va fer altre cop animar a 
ballar la sardana. Dansa estrenada de petita a la plaça del 
Remei. Actiu, motivant i entranyable despertar en les mun-
tanyes del Pirineu, durant l’estiu de colònies. Bàlsam per 
al cor i l’ànima en la violació dels drets més fonamentals. 
Les balladores i balladors ballavem amb dignitat una dansa 
harmoniosa, miràvem al més enllà. Prats verds amb fl ors 
blanques, es veien en l’horitzó de la imaginació. Les llàgri-
mes empassades es transformaven en felicitat, quan saltà-
vem amb el so de la música tots junts amb joia.•

Imatge de l’aplec de la sardana que es va celebrar el 2016 a plaça Joanic. Foto: Josep Maria Contel

Una sardana, després d’una 
altra, dansant infatigablement, a 
l’avinguda Gaudí durant la Merçè, 
al carrer Verdi, a la plaça Rovira 
amb els coloms negres de cartró, 
a la plaça del Diamant i durant les 
festes de Gràcia ballàvem també 

el 
bloc

Celebrant l’any 
nou amazic

Silvia Manzanera

El 28 d’octubre de 2016 el jove 
Mohssine Fikri moria esclafat en 
un camió d’escombraries on s’ha-

via fi cat per impedir que la policia tri-
turés el peix que li havia confi scat. Va 
ser el detonant de les protestes del Rif, 
un moviment social que va omplir els 
carrers d’Alhucemas de dones, ma-
res i joves indignats pel govern del rei 
Mohamed VI, amic d’Espanya i Europa 
-mana el capital, amics-, enemic d’un 
poble que demana hospitals i univer-
sitats. El Marroc no va decebre i va re-
accionar com a bona dictadura que ni 
els convenis de pesca poden dissimu-
lar. Persecució, repressió i presó. Naser 
Zafzafi , el líder de les protestes, passarà 
vint anys entre reixes acusat d’atemp-

tar contra la seguretat interior de l’estat. 
Sempre ploren les nostres mares.

Els amazics, que no alcen el puny sinó 
tres dits per mostrar els elements del 
poble bereber (identitat, terra i llengua), 
no ho han tingut mai fàcil. El dèbil con-
tra el gegant que tot ho esclafa; com ho 
va fer l’exèrcit espanyol el 1926 per aca-
bar el somni de l’indepe Abdelkrim.

Però ells persisteixen, per totes les 
mares i àvies de les muntanyes que no 
van deixar mai de parlar als seus fi lls 
la seva llengua; pels periodistes com 
Ali Lmrabet, una ploma certa i valenta 
que li va costar presó i exili; per tots els 
Mohamed i Amel que hi ha repartits pel 
món, una parella incasable que aporta 
alegria i esperança en la grisor d’una pe-
rifèria que va perdre el color vermell fa 
molt de temps. Amb ells celebrem l’any 
nou amazic, el Yennayer 2970. Que soni 
ben fort el crit bereber.•

Alcen tres dits per 
mostrar els elements 
del poble bereber: 
identitat, terra i llengua
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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)

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. 
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. Palau Antiguitats 
recull aquesta exposició monogràfi ca del 
satèl·lit natural amb gravats, dibuixos, fo-
tografi es i també diferents objectes.
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)

Fins al 29 de febrer
Exposició Ban: ordeno, mano i disposo, 
bans històrics del consell dels bulls del 
Carnaval de Gràcia.
La Violeta (Maspons, 6)

Fins al 31 de març
Quan el groc era negre: els trets de La Cua 
de Palla. En el marc de la #BCNegra20, 
s’inaugura aquesta exposició que fa un 
recorregut per les diferents etapes de la 
col·lecció: Manuel de Pedrolo (1963-1970) i 
Xavier Coma (1985-1996).
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps)

Actes
Divendres 31 de gener
BCNegra 2020: Avinguda de la Llum. 
Amb Maria Zaragoza, Albert Lladó i Xavi 
Casinos. Modera: Xavier Theros.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20), 
a les 16 h 

BCNegra 2020: Aeroport T-2. Amb Katrine 
Engberg, Alan Parks i Caz Frear. Modera 
Laura González.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 17.15 h

BCNegra 2020: Estació de França. Amb 
Hervé Le Corre, Marie Vindy i Jordi 
Llobregat. Modera Ada Castells.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 18.30 h

BCNegra 2020: Escoles Impies. Amb 
Sergio Vera, David Lozano i Gerard Guix. 
Modera Antonio Iturbe.
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps), 
a les 19.45 h

Poesia: Xerra & Meca. Per Jordi Teixidó.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 h

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

Concert: Keems + Vuelve Zinc.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Dissabte 1 de febrer
Esdeveniment esportiu: Lluita Lliure 

Barcelona. Espectacle amb lluitadors i 
lluitadores emmascarades.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 18.30 h

Concert: Silent James + Iuh.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Concert: Josep Maria Ribelles presenta 
#3. Amb Paul Dooley, Pepin de Muñalen, 
Letícia, Banda Lykanklutz i Perepau 
Ximenis.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h

Diumenge 2 de febrer
Titelles: L’Agustinet i el far de Sant 
Sebastià. Cia Vergés.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h

33è Festival Tradicionàrius: Newcat, pre-
senten el disc Bestiari. Espectacle amb 
poemes de Josep Carner i música original 
de Joan Díaz.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 12.30 h

Concert: Soda Nova Sessions #03 (samba, 
bossa nova, MPB).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30 h

Dimarts 4 de febrer
Cicle temàtic: XIV Cicle de fi losofi a. 
Temps i existència. Vanitas Vanitatum. 
Temps i celebritat: Bachelard i Warhol. 
Amb Pol Capdevila.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Dimecres 5 de febrer
Xerrada:Immersió cultural, convivènci-
es al Marroc, Senegal, Costa Rica i Perú. 
Amb Iris Piñol i Sílvia Ill.
Biblioteca Jaume Fuster, a les 19 h

Les Vespres dels dimecres: Diàlegs d’im-
provisació folk.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Dijous 6 de febrer
Teatre: La cantant calba.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 20 h

Teatre jove: Peces.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 21 h

Divendres 7 de febrer
Concert: Hibernales + Fermí Herrero.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Entitats

Diumenge 2 de febrer
Teatre familiar: Temps de llum, a càrrec 
de Clardelluna. 
Lluïsos (pl. del Nord), a les 11, 12 i 17 h

Òpera: Dones i revolució. Elektra, de 
Richard Strauss.
Lluïsos de Gràcia, a les 17 h

Teatre musical: Una altra estrena. 
El Centre (Ros de Olano, 6), a les 19 h

Cinefòrum: La lengua de las mariposas. 
de Jose L. Cuerda.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h

Dilluns 3 de febrer
VIII concurs fotogràfi c de Gràcia 
Solidària. Lliurament de premis i inau-
guració de l’exposició, que estarà oberta 
fi ns al 14 de febrer.
Seu del Districte (pl. Vila, 2), a les 19.30 h

Dimecres 5 de febrer
Presentació del llibre: Movimiento liber-
tario y educación 1909-1939, amb el seu 
autor Emili Cortavitarte. Organitzen el 
Grup de Memòria Històrica de l’Ateneu i 
la Fundació Salvador Seguí.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30 h

Divendres 7 de febrer
Teatre: La senyora Florentina i el seu 
amor Homer, de Mercè Rodoreda. Grup 
de teatre El Centre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h, ds 
22 h i dg a les 18 h

Si 
voleu publi-

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

@independent.cat

Amb el suport de
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Porta4 fa un gir i 
canvia l’eix de la 
programació per 
sumar públic infantil 
A punt del desè aniversari i després d’un any a la nova seu, 
la sala aposta per la formació i el teatre per als més petits 

Silvia Manzanera

Ja ho van anunciar a finals 
de 2019 després d’un any 
a la seu del carrer Martí: 
nova etapa i canvis al pro-
jecte engegat per l’actriu 

Verónica Pallini ara fa una déca-
da. L’augment del públic infantil 
i familiar -que ha coincidit amb 
l’estrena del nou espai- ha marcat 
el gir fet per Porta4, que a partir 
d’ara treballarà amb una línia de 
de programació orientada a nens 
i nenes de 0 a 6 anys. El 2013, la sala 
ja va iniciar un cicle de programa-
ció infantil que s’ha anat consoli-
dant i que ara ha trobat l’impuls 
defi nitiu. 

Seguint la fi losofi a “educar en i 
per l’art”, Porta4 ha començat l’any 
amb companyies com Xarop Teatre 
(Castelló), la premiada Di Filippo 
Marionette d’Itàlia, o la consolida-
da Fes-t’ho com vulguis. També hi 
ha programada l’actuació de la ca-
talana i veterana Teatre de Cançons 
i Titelles Pamipipa, una estrena ex-
clusiva de la Companyia Gautier 
(formada per Ana Garde i Héctor 
Guzmán; dos prestigiosos profes-
sors de música per a infants), o 
Clea al bosc de corall, procedents 
de Mallorca i que també actuaran 
un dia en anglès. De València vin-
drà la néta del titellaire Elisa M. 

Matallín, també titellaire i narrado-
ra amb dos espectacles diferents, o 
el “cantacançons” Dani Miquel, el 
Col·lectiu Ópalo de Madrid amb 
el seu espectacle Talisma, la com-
panyia La sonrisa del Lagarto 
(Astúries), amb l’obra de clown 
Basurilla, entre d’altres. Dels clàs-
sics destaca la peça El gegant del Pi, 
de Titelles Pamipipa, que faran do-
ble funció els diumenges del 9 de 
febrer al 29 de març, amb un espec-
tacle dirigit a infants de 0 a 3 anys; o 
en Patufet, de la Petita Brownie, un 
espectacle de titelles, objectes i mú-
sica recomanat a partir de 2 anys, el 
7 i 8 de febrer i el 27 i 28 de març.•

El clàssic Patufet, versionat per la Petita Brownie, amb titelles, objectes i música es veurà al febrer a la sala. Foto: Cedida

L’altre eix, l’escola. La programació 
relacionada amb la formació 
teatral, enfocada tant per a adults 
com per a infants, és un altre dels 
eixos bàsics del projecte de la sala 
Porta4, així com la producció 
pròpia, una línia de treball que es 
va obrir amb l’obra En Alquiler el 
2017 i que prioritza les temàtiques 
socials i el teatre com a espai crític. 

Breus

El cinema de 
l’Índia centra 
el cicle de Casa 
Àsia als Girona 

Aquest dissabte 1 de febrer 
arrenca als cinemes Girona 
el cicle Conèixer l’Índia, 
una proposta de Casa Àsia 
que servirà per mostrar la 
diversitat d’un país amb 
24 idiomes ofi cials i més 
de 1.600 llengües. Així, 
fi ns al 28 de març la sala 
gracienca oferirà un total 
de vuit pel·lícules recents 
produïdes al país asiàtic; 
Bhonsle, del guionista i 
poeta Devashish Makhija, 
donarà el tret de sortida al 
cicle, amb un fi lm què es 
pregunta sobre la defi nició 
de migrant i que va 
guanyar el premi a millor 
director i millor guió en la 
secció ofi cial del Asian Film 
Festival Barcelona 2019.

Els N’Gai N’Gai 
preparen el 
Fridays Blues 
del MEAM
El pròxim 14 de febrer 
a les sis de la tarda, els 
N’Gai N’Gai actuaran dins 
del cicle Fridays Blues 
que organitza el MEAM 
(Museu Europeu d’Art 
Modern de Barcelona). 
Els graciencs preparen un 
concert amb temes propis 
adaptats per a l’ocasió 
amb un aire més blues 
rock, i un parell de temes 
sorpresa. 

S. M.
 

Dins del bloc d’aniversaris i 
homenatges, sempre present 
al festival Tradicionàrius, 

aquest divendres 31 de gener el 
CAT acull l’espectacle que com-
memora la celebració dels 40 anys 
dels Grallers de l’Acord, una for-
mació amb un paper clau en la re-
cuperació de la gralla en els anys 
60 i 70. Al concert, que reivindica 
l’evolució i diversifi cació d’aquest 
instruments els darrers anys, actu-
aran tres grups de grallers de l’es-
cena folk actual Quatre Quarts, 
Criatures i Inxa Brass Band, a més 
dels propis Grallers de l’Acord.

L’espectacle està dividit en 4 
grans blocs; al primer els Grallers 
de l’Acord tornaran als escena-
ris amb temes emblemàtics com 
ara Tigger Rag, Mi casita de pa-
pel o Yesterday. En el segon bloc, 
els Quatre Quarts posaran en re-

El ‘Tradi’ 
celebra els 
40 anys dels 
Grallers de 
l’Acord
El concert reunirà aquest divendres 
al CAT Quatre Quarts, Criatures i Inxa 
Brass Banda, més el grup homenatjat

El duet Criatures, exemple de ressò internacional de la gralla. Foto: Cedida

lleu la seva labor educativa, com 
la creació de l’Escola de Música 
i Instruments Tradicionals de 
Vilanova i la Geltrú, fet ha aju-
dat que la gralla sigui un dels ins-
truments que es cursen a l’Escola 
Superior de Música de Catalunya. 

Encapçalat pel duet Criatures, el 
tercer bloc farà èmfasi en la capa-
citat d’assolir un nivell de difusió 
internacional del so de la gralla. I 
tanca Inxa Brass Band, una forma-
ció que uneix tradició amb l’aire 
fresc d’un espectacle de carrer.•
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Dues actrius i 
500 paraules 

Ginebra Vall i Cintia Ballbé estrenen ‘Vale, vale, vale’, el primer 
projecte escènic de la companyia que van crear al 2016, Incautas 

Project; exploren, experimenten i no tenen por dels reptes 

S.M.

Confi en en el públic jove i en 
una mirada més acostuma-
da a nous llenguatges i nar-

ratives. A Ginebra Vall i Cintia 
Ballbé no els fan por els reptes. 
Prova és la creació de la seva 
companyia Incautas Project, i la 
primera peça nascuda d’aquest 
projecte que s’estrenarà a la sala 
Atrium el proper 7 de febrer: 
Vale, vale, vale és una obra de te-
atre híbrid on dos actrius tenen 
només 500 paraules per expres-
sar tot el que han de dir-se l’una 
a l’altra. Teatre parlant de teatre, 
fi cció i no fi cció, participació i 
complicitat amb el públic, un es-
pai de joc i experimentació. “És 
com una partida de Party&Co”, 
resumeix Ballbé. 

Sobre la recerca de nous regis-
tres escènics també ha jugat un 
paper clau el director i drama-
turg de l’obra, Alejo Levis. “No ar-
riba a ser comèdia ni tampoc un 
drama però té tocs còmics, vaja, 
com la vida”, assegura la Ginebra. 
Asseguren que l’Alejo ha estat 
“molt pillo” perquè les ha obligat 
a mantenir-se despertes i actives 
en tot moment. 

Segons les seves autores, 
Incautas Project va néixer a par-
tir de la necessitat d’explorar for-

mes escèniques i audiovisuals, a 
través del cos i la identitat feme-
nina, a la recerca d’un espai de 
trobada, diàleg i experimentació 
més enllà de la subordinació tra-
dicional de l’actriu. 

L’associació va ser acollida 
com a projecte en residència a 
la barcelonina Nau Ivanow, fet 
que va representar un recolza-
ment “impagable” per garantir el 
desenvolupament de la compa-
nyia. I ara, després d’un procés 
“de cuina lenta”, com diuen les 
joves actrius, per fi  veurà la llum 
a Vale Vale Vale. Durant aquests 
dos anys de creació, també s’han 
dedicat a la programació artís-

tica i multidisciplinar de la pri-
mera edició de l’esdeveniment 
Cruixent, a l’espai Espronceda de 
Barcelona. Se suma l’experiència 
en altres sectors com l’audiovisu-
al, on la companyia ha dirigit un 
curtmetratge experimental ano-
menat Lemon Hype, sobre la cul-
tura moderna del excés, que es 
troba en fase de distribució. 

I gairebé sense parar, al març 
estrenaran la seva segona obra, 
Amor lejos (una mena de continu-
ació de Vale, vale, vale) a La Gleva, 
una creació pròpia amb el ma-
teix equip i una línia similar, però 
no continuada, per parlar sobre 
l’amor lluny de l’amor.•

Cintia Ballbé i Ginebra Vall, fundadores de la cia. Incautas Project. Foto: Cedida

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• 1917. 16.10, 19.10 i 22.10.
• Te quiero imbécil. 16, 20.20 i 

22.30.
• Pavarotti. 18.00.
• Adú. 16.05, 19.00 i 22.00.
• Dios mío, ¿pero qué te hemos 

hecho... ahora? Dv, dl, dm, dc i 
dj, 16 i 18.10. Ds i dg, 18.10.

• Operación panda. Ds i dg, 16.
• Malasaña 32. 20.15 i 22.25.
• Volando Juntos. 16 i 18.30.
• Bad Boys for Life. 21.40. Dj, 21.50.
• Judy. 16.05, 19.05 i 22.05.
• Frozen II. Ds i dg, 15.55. 
• Jojo Rabbit. Dv, dl, dm, dc i dj, 

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

• El Ofi cial y el espía. 16.10.
• Mujercitas. 19.05.
• Star Wars. Ds i dg, 16.05.
• Richard Jewell. 22.
• Las aventuras del Doctor 

Dolittle. 15.50, 18.00 i 20.10. Dj, 
17.15.

• Joker. 22.15.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Parásitos. Dv i ds, 22. Dl, dm. 20.
• Sense sostre. Dj, 20.
• El escritor de un país sin librerí-

as. Dc, 20.
• Quackers, la llegenda dels ànecs. 

Ds i dg, 16.
• La innocència. 19.
• Bhonsle. Ds, 20.
• Cançons per a infants i bestio-

les. Dg, 12.
• Jacob, mimi i els gossos del bar-

ri. Dg, 17.
• Judy. 19.45. Dv, ds, dc i dj, 17.30i 

22. Dg, dl i dm, 17.30.
• Sobre el infi nito. 16.
• Mi pequeña gran granja. 18. Dv, 

dl i dm, 16. Dc i dj, 16 i 22. Dg, 19.
• Para toda la muerte. 16. Dv, ds 

i dc, 17.30, 20.45 i 22.15. Dg i dl, 
17.30 i 20.45. Dm, 17.30. Dj, 17.30 
i 22.15.

• Chris el Suís. Dj, 19.30.

• Requiem de Verdi. Dm, 20.
• El hijo del cazador. Dv, 20.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Els dies que vindran. 16, 18, 20 

i 22.
• En bones mans. 16, 18 i 20.
• Com peix fora de l’aigua. 22.
• Els anys més bells d’una vida. 16, 

18 i 20.
• Serenity. 22.
• Utoya. 16, 20 i 22. Ds i dg, 20 i 22.
• Mi obra maestra. 18.
• Manou. Ds i dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• 1917. 11.30, 15.50, 18, 20.15 i 22.30.
• Los consejos de Alice. 15.50.
• Judy. 11.30, 15.50, 17.55, 20.15 i 

22.30.
• El ofi cial y el espía. 20.10.
• Retrato de una mujer en llamas. 

22.30.
• Aguas oscuras. 15.50, 20.10. Dm, 

dc i dj, 15.50.
• Dios es mujer y se llama 

Petrunya. 18.10 i 22.30.
• Volando juntos. 20.05. Dv, 15.55. 

Ds i dg, 11.30 i 15.55. 
• Puñales por la espalda. 22.15.
• Pavarotti. 18.
• Parásitos. Dv, dl i dm 11.30. Dg i 

dj, 22.30.
• Richard Jewell. 15.50.
• Jojo Rabbit. 11.30.
• Ema. Dl, 11.30.
• Klimt & Schiele. Dm, 11.30, 18.15 

i 20.15.
• El amigo americano. Dj, 20.15.
• La gallina Turuleca. Ds i dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• El faro. 16 i 20.25.
• La odisea de los giles. 18.05.
• Joker. 20.15.
• Parásitos. 16, 20.05 i 22.30. Dg, 16 

i 20.05.
• La hija de un ladrón. 16.
• Mujercitas. 17.55 i 22.30.
• Jojo Rabbit. 16, 18, 20.25 i 22.30.
• Ema. 18.25 i 22.30.
• El irlandés. Dg, 20.30.
• Sólo nos queda bailar. Dm, 20.15.

Ramon Casalé Soler

A la galeria Atelier (Rovira i Trias, 9) hi ha l’expo-
sició Le Parc, Lindström, Schneider: pintures 
i gravats, on es poden contemplar una sèrie 

d’obres de diferents moments de tres artistes relle-
vants dins de les avantguardes de meitat del segle 
XX, que es mouen dins de l’apartat de l’abstrac-
ció, encara que la fi guració en el cas de Lindström, 
també apareix d’una manera notable. 

La proposta serveix per adonar-nos que hi ha 
artistes que han protagonitzat algunes de les in-
tervencions creatives més agosarades, com per 
exemple el suec Bengt Lindström (1925-2008), se-
guidor del Grup Cobra -inicials de Copenhaguen, 
Brussel·les i Amsterdam-, que va estar infl uenciat 
per Asger Jorn, sobretot per la manera de repre-
sentar el color, però també per mostrar uns rostres 
contorsionats, tal com es pot comprovar en algu-
nes de les escultures que s’exposen a la galeria. 

Respecte a l’argentí Julio Le Parc (1928), està 
considerat com un dels principals exponents de 
l’op-art i de l’art cinètic, on les seves obres desta-
quen per la manera d’interpretar la llum i el movi-
ment dins de l’abstracció geomètrica. 

El pintor suís Gerard Schneider (1896-1986) pot-
ser és el més desconegut de tots tres. La seva pintu-
ra s’ha centrat en l’abstracció lírica, on el gest s’es-
devé fonamental. 

Le Parc exhibeix un grup de serigrafi es de grans 
dimensions titulades Modulacions, de l’any 1980, 
on damunt d’un fons negre inclou diferents colors 
com el verd, el blau, el vermell i el taronja, dispo-
sats en una mena de tubs que recorden les compo-
sicions geomètriques de Fernand Léger. 

Respecte a Schneider, els acrílics sobre paper 
que s’exposen mostren la seva predisposició en 
confi gurar una composició on el gest i el color són 
els màxims protagonistes, sense oblidar la idea de 
considerar l’abstracció com allò essencial, on pin-
tors com Hartung i Soulages van ser protagonis-
tes. I fi nalment Lindström, amb els seus gravats 
demostra un gran interès pel color. Un color con-
ceptualment agressiu, que s’aproxima als plante-
jaments estètics dels integrants de Cobra, hereus 
també del fauvisme. En canvi en les escultures en 
paper maixé recorda a Joan Miró, però a diferèn-
cia de l’artista barceloní, Lindström s’endinsa en el 
terreny humà i animalístic, representant a un ocell 
amb el bec obert mirant cap amunt, o bé a un per-
sonatge anònim amb la boca oberta.•

Le Parc, Lindström i Schneider, 
tres formes d’entendre l’art

crítica 
d’art
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La Torratxa

La indústria 
electoral 
Ernest Cauhé 
@ernestcauhe 
 

A l’assessor el pla li sembla bé. De fet 
no en té cap altre. Sí, convocaran 
eleccions. I el què hagi de venir, vin-

drà. A casa del rival polític i company de 
govern, un insigne diputat ha convençut 
a la resta que no hi havia altra sortida 
que aquest mal menor. És el mal menor 
de sempre. El de tornar la pilota als ciu-
tadans.

I tornarà a engegar-se la maquinària. 
La indústria electoral. El de la imprem-
ta ja prepara la paperassa pel contrac-
te milionari de les paperetes. Els de la 
productora, els pressupostos infl ats 

per a l’spot electoral. El de l’enviament 
de propaganda ja torna a fregar-se les 
mans. Les ràdios i televisions ja han 
apartat l’única picossada disponible per 
a la cobertura d’enguany. Contractaran 
els 5 periodistes abnegats de sempre, 
que es repartiran els partits i es desviu-
ran durant 15 dies per copiar i enganxar 
periodisme de declaracions. I la feina 
de l’equip de premsa dels partits i dels 
assessors tornarà a semblar tenir sen-
tit durant uns dies. Enguany ja no en di-
ran partit sinó espai polític. Segur que el 
concepte impactarà.

I començaran els balls de noms –més 
aviat de cognoms- per cobrir un poder 
que és a tocar. I es faran sopars (de duro) 
entre propis i estranys, per esgarrapar 
quatre simpaties i tal dia farà un any. I 
a cada vot, 0,75 cèntims. I a cada escó, 
uns 20 mil i escaig. I si aquesta vegada no 
toca, a la pròxima segur que serà. Perquè 
la pròxima ha de ser d’hora, que no 
s’avorreixin escriptors i tertulians. Tant 
se val qui ho paga: és una fàbrica de som-
nis aquesta indústria electoral.•

Enguany ja no en 
diran partit sinó espai 
polític. Segur que el 
concepte impactarà

Èric LluentGràcia des de l’exili Èric

Quan la terra s’infl a

N o és possible viatjar al passat, però sempre és 
possible visitar Islàndia. I visitar Islàndia és, en 
termes geològics, com viatjar al passat. La Terra 
té uns quatre mil cinc-cents milions d’anys. 
Islàndia tan sols en té vint-i-cinc milions. Vaja, 

que si fos una persona, aquesta illa no hauria complert ni 
el mig any de vida, en comparació amb l’edat del nostre 
planeta. La percepció de viure en un espai en moviment 
s’accentua en posar el peu a una terra que es mou amunt i 
avall, cap a l’est i cap a l’oest, i que es modela erupció rere 
erupció, en un procés de metamorfosi perpetu. 

Aquest setmana, l’actualitat informativa per als que 
vivim a l’illa de l’Atlàntic Nord ha estat protagonitzada 
per l’episodi de terratrèmols que té lloc a la península de 
Reykjanes, a l’extrem sud-oest de l’illa. Les autoritats han 
declarat l’estat d’incertesa a la zona i s’ha activat el codi 
groc d’aviació, previ al taronja i el vermell. En els darrers 
set dies hi ha hagut dotzenes de terratrèmols, alguns dels 
quals han superant la magnitud 3, que és quan la tremolor 
ja es comença a percebre. 

Si bé els terratrèmols són habituals, el que ha cridat 
l’atenció a les autoritats de l’Ofi cina Meteorològica d’Islàn-
dia ha estat que el terreny proper al mont Thorbjörn s’ha 
infl at fi ns a elevar-se tres centímetres en qüestió d’una set-
mana. La comunitat científi ca de l’illa està pendent vint-i-
quatre hores al dia del que succeïx en aquella muntanya, 
que és molt a prop del municipi de Gríndavík i de la famosa 
atracció turística Bláa lónið, la llacuna blava. 

Dilluns al vespre, un miler de veïns de Gríndavík es 
van reunir a l’ajuntament per rebre informació detallada 
sobre els fets i preparar-se per una possible erupció vol-
cànica. Una de les dues causes de l’infl ament de la terra 
és l’acumulació de magma en aquella zona, que tant po-
dria aturar-se, com provocar una intrusió o, fi ns i tot, una 
erupció. L’altra possible causa podria ser el moviment de 
les plaques tectòniques, que podria causar terratrèmols 
de fi ns una magnitud 6. 

En temps d’hipercomunicació digital, els migrants 
vivim immersos en, com a mínim, dues realitats paral-
leles, dos marcs culturals i mediàtics, el de casa i el del 
nou refugi. Haig de reconèixer que, malgrat passar l’exi-
li econòmic a Reykjavík, el meu marc mediàtic és Gràcia, 
Barcelona, Catalunya i l’estat espanyol. Davant de la gri-
sor de l’actualitat política i parlamentària que llegeixo i 
escolto en català i en castellà, el marc mediàtic islandès es 
converteix en un antídot, un cop d’aire glacial que despla-
ça les persones a un segon pla per deixar el protagonisme 
a allò perenne, la natura. 

Parlar del perill d’una erupció volcànica, d’un terra-
tròmol, d’una allau o d’una tempesta de neu i de vent et 
resitua. És un procés similar a l’experiència dels urbani-
tes quan sortim de ciutat i contemplem el fi rmament amb 
milers d’estrelles, lluny de la contaminació lumínica, i ens 
adonem de la nostra insignifi cança. Sovint plau intentar 
interpretar el món en xifres grans, amb paràmetres tità-
nics, que ens permeten observar i pensar amb una pers-
pectiva diferent, transitant del detall del drama quotidià 
a la impassibilitat del temps que passa. Parlar de milions 
d’anys o de forces terrestres que són capaces de moure 
muntanyes ajuda a relativitzar. Per això que quan la terra 
s’infl a, encara hi ha esperança.•

Parlar del perill d’una erupció 
volcànica, d’un terratrèmol, d’una 
allau o d’una tempesta de neu i de 
vent et resitua. És un procés similar 
a l’experiència dels urbanites quan 
sortim de ciutat i contemplem el 
fi rmament amb milers d’estrelles i ens 
adonem de la nostra insignifi cança

Panoràmica de llacuna blava, a Reykjanes. Foto: Sarah1990 (Wiki) 
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