
Polèmica entre Festa 
Major i Districte 
pel veto municipal 
a la música en els 
actes puntuals
L’Ajuntament addueix normativa 
ambiental i queixes veïnals en 
un correu enviat als carrers P6

Joan Vall Karsunke: 
“El tancament de 
Cinemascope és 
una mort natural”
Després de 25 anys i tres 
ubicacions, el projecte seguirà 
només ‘on line’, “que és el 
que funciona”, diu Vall P13

Ateneu Divers: “Veiem 
abans la persona que 
la discapacitat quan 
hi ha entitats que 
ho fan a l’inrevés”
Entrevista a Rubén Sánchez, un 
dels portaveus, aterrats a Gràcia i 
expulsats de Sarrià pel lloguer P4

Ampliació del pla de motos i 
pla pilot per a bicis i patinets, 
noves mesures en mobilitat 
Els centres educatius L’Univers i Gravi pressionen perquè s’acceleri la 
pacifi cació dels entorns, com ja ho ha demanat Rius i Taulet a Lesseps

Albert Balanzà

Amb l’àrea verda de paga-
ment per a motos i les su-
perilles de Grassot com a 
grans projectes munici-
pals que necessiten d’una 

cocció més lenta, encara més des 
de l’entrada del PSC al govern amb 
BComú, els plans de mobilitat a 
Gràcia d’aquest inici d’any se cen-
tren en mesures sobre els anome-
nats col·lectius més vulnerables a 
l’accidentalitat: motos, bicicletes, 
patinets i vianants. Dilluns l’Ajun-
tament anunciarà una nova fase del 
pla de motos amb impacte a tota la 
ciutat i que a Gràcia signifi carà la 
tercera onada d’una dinàmica que 

es va iniciar el 2014 amb un incre-
ment de l’aparcament senyalitzat 
i que es va reactivar el 2018 amb 
el desplegament d’una campanya 
informativa primer i sancionado-
ra després contra les motos mal 
aparcades. La Guàrdia Urbana, per 
la seva banda, ha iniciat una prova 
pilot exclusiva per a Gràcia en col-
laboració amb el BACC i Santafi xie 
per sensibilitzar usuaris de bicicle-
tes i patinets perquè es facin veure 
de nit, i Mobilitat alhora ha afegit 
el senyal d’excepció per a bicis en 
els estops per habilitar la circulació 
contrasentit. Mentrestant, les esco-
les com L’Univers i Gravi segueixen 
pressionant perquè es pacifi quin 
els entorns, com ho han demanat 
centres com Rius i Taulet. Pàgina 3Motos aparcades a Travessera de Dalt, aquest dijous. Foto: Albert Vilardaga
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2 Política
Gràcia disposarà de 6 
milions de pressupost 
participatiu després dels 
150.000 euros del 2017
El projecte, que es votarà al juny, permet reurbanitzar 
espais públics i la construcció de petits equipaments

Albert Balanzà

Gràcia va estrenar-se ara 
fa dos anys de manera 
discreta en el món dels 
pressupostos participa-
tius amb uns testimo-

nials 150.000 euros que van ser-
vir per impulsar petits projectes 
com un laboratori d’arts escèni-
ques per a adolescents (24.000 
euros), un mapatge i rutes d’eco-
nomia social i solidària (24.000 
euros) o el projecte Cuidem les 
cuidadores (14.000 euros), entre 
altres. Dos anys després d’aque-
lla prova pilot, feta també a l’Ei-
xample, l’Ajuntament ha decidit 
en aquest inici de mandat el salt 
a la resta de districtes amb una 
partida ja gruixuda de 75 milions, 
dels quals a Gràcia n’hi pertoca-
ran 6, atenent a criteris de pobla-
ció, densitat, esperança de vida o 
renda familiar disponible. 

En aquell procés anterior, de 
discreta repercussió, fins i tot 
d’acusacions d’alguns sectors 
polítics al govern d’haver mobi-
litzat les seves bases i entitats 
afi ns, els òrgans de debat triats 
van ser específi cs i poc concorre-
guts; en aquesta línia, l’estratègia 
ha canviat ara i l’equip de govern 
de BComú-PSC activarà el debat 
dels pressupostos participatius 
aprofitant els consells de barri 
per recollir aportacions veïnals. 
El procés també es viurà on line 

a través del portal decidim.barce-
lona i s’acabarà, com ja es va fer 
fa dos anys, amb una votació per 
establir prioritats i projectes amb 
més base social.

Almenys dos barris implicats. 
Cada veí més gran de 14 anys pot 
fer fins a deu aportacions amb 
pressupostos valorats entre els 
50.000 i els 2 milions d’euros al 
voltant d’àmbits com la reforma 
d’equipaments públics i infraes-
tructures, la construcció de pe-
tits equipaments (pistes esporti-
ves, punts verds, espais infantils, 
per exemple), la reurbanització 
d’espais públics o la instal·lació de 
mobiliari urbà i les infraestructu-
res tecnològiques.

L’Ajuntament limita enguany les 
propostes a inversions però n’ex-
clou grans projectes com la com-
pra d’habitatge per a ús públic o la 
instal·lació de parades de bus o bí-
cing. En el cas de Gràcia s’hi han de 
veure implicats almenys dos dels 
cinc barris del districte. Cada bar-
ri, de fet, celebrarà aquest febrer 
i març una primera sessió del seu 
consell amb el pressupost com a 
punt principal (Vila de Gràcia 19 
de febrer, Grassot 25 de febrer, la 
Salut 27 de febrer, el Coll 4 de març 
i Vallcarca 12 de març). El procés 
se sotmetrà a votació es desplega-
rà en fase de debat fi ns al 17 d’abril 
i des d’aleshores i des del 26 de 
maig i fi ns al 7 de juny es faran les 
votacions fi nals. •

Sessió de pressupostos participatius el novembre de 2016 a l’ACIDH. Foto: A.B.

A.B.
 

L ’històric ateneu independentis-
ta de Gràcia, La Torna, amb 24 
anys de trajectòria i hereu d’al-

tres projectes com el casal Poca 
Broma o l’ateneu Soroll, debatrà 
aquest dissabte el seu futur proba-
blement en un eventual nou empla-
çament, un cop s’hagi donat pràc-
ticament per acabada la relació 

contractual de lloguer que man-
té amb la propietat dels baixos de 
Sant Pere Màrtir 37. L’entitat, que 
es va traslladar el 2002 per obrir el 
2004 en aquest local, a tocar de la 
plaça de la Vila, ja havia tingut una 
primera etapa de reconeixement 
popular a la primera seu del car-
rer Vallfogona, on va encapçalar 
la Comissió Popular de Festes de la 
plaça del Diamant o va liderar els 
moviments socials d’arrel indepen-

dentista als anys 90. En la nova eta-
pa a Sant Pere Màrtir, La Torna va 
fer un pas al costat amb una apos-
ta pròpia i més tranquil·la per Festa 
Major però liderant encara campa-
nyes com la Revolta de les Escales.

L’assemblea extraordinària 
d’aquest dissabte es defineix en 
un correu de l’entitat com un “nou 
escenari d’urgència” sobre el qual 
l’entitat vol debatre com s’afronta-
ran “els següents mesos”. 

El local de La Torna, a Sant Pere Màrtir 37, amb la persiana abaixada. Foto: A.V.

L’Ateneu La Torna debat el seu futur per la 
fi nalització del lloguer a Sant Pere Màrtir 
L’entitat independentista assegura que la seva continuïtat està “en 
joc” després 24 anys de trajectòria i fa una assemblea d’urgència

Tres sessions temàtiques del PAD. 
El debat principal del Pla d’Actuació 
també es viurà als consells de 
barri que recolliran les propostes 
participatives, però en aquest cas el 
calendari és més extens i contempla 
fi ns i tot sessions temàtiques de clima 
(24 de febrer), gentrifi cació (18 de 
març) i futur del Jardí del Silenci del 
carrer Encarnació (28 de març).

Algunes fonts consultades han 
apuntat a una fi nalització del llo-
guer, sense possibilitat de pròrro-
ga per les històriques desavinen-

ces amb la propietària, amb data 
fi nal a octubre de 2020. “El futur de 
l’ateneu està en joc”, conclou l’en-
titat en el correu.•

Breus

El PSC de Gràcia 
es reforça a 
l’executiva del 
partit a Barcelona
El congrés del PSC de 
Barcelona del passat cap 
de setmana ha suposat 
el reforç de l’agrupació 
de Gràcia a l’executiva de 
ciutat amb l’entrada de 
Laia Bonet a la secretaria 
de Política Municipal, lloc 
que fi ns ara ostentava 
l’exregidor de Gràcia 
Guillem Espriu, que ara 
assumirà la scretaria de 
Política Metropolitana de 
nova creació. El portaveu 
del grup municipal 
a Gràcia, Alberto 
Lacasta, també entra a 
la secretaria de LGTBi, 
i l’exprimer secretari 
Xavier Barberà segueix a 
Memòria Històrica.

L’ANC fa autocar 
per a l’acte de 
Puigdemont 
a Perpinyà
L’ANC-Gràcia ha organitzat 
un desplaçament local 
a l’acte que el president 
Carles Puigdemont i altres 
eurodiputats i exiliats 
protagonitzaran el 29 de 
febrer a Perpinyà. Les 
inscripcions es poden fer 
a l’enllaç ves.cat/erMa.

Ciutadans torna 
a muntar carpes 
al carrer, dissabte 
a Lesseps
L’agrupació de C’s a Gràcia 
torna a fer actes de carrer 
aquest dissabte, amb una 
carpa a plaça Lesseps (11-
13h) que vol denunciar els 
impostos de l’Ajuntament. 
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Breus

TVBoy aterra 
a Gràcia amb 
dos murals al 
carrer Robí

A.B.

L’artista urbà d’origens itali-
ans i de ressò internacional 
TVBoy, famós per creacions 

com el petó entre Cristiano i 
Messi o la confrontació de lemes 
entre Trump i Greta Thumberg, 
ha aterrat a Gràcia amb dues 
creacions que encara es poden 
veure al carrer Robí 3, a tocar 
de l’Ateneu Rosa de Foc. Un mu-
ral contraposa la Gioconda amb 
Leonardo Da Vinci, ara que ha 
fet 400 anys de la seva mort, i 
l’altre és un crit de solidaritat a 
Austràlia amb dos cangurs pel 
drama dels incendis i el seu efec-
te sobre el Planeta. En un mis-
satge a les xarxes socials, TVBoy 
va vincular aquest mural amb la 
campanya de recollida de fons 
per a la reconstrucció de les zo-
nes cremades. TVBoy, que se-
gueix de prop l’actualitat política 
catalana amb els retrats que ha 
fet també de Carles Puigdemont, 
Artur Mas o Ada Colau, ha expo-
sat al llarg de la seva trajectòria 
en galeries d’Itàlia, Dinamarca, 
Suïssa, Estats Units o el Líban i 
en museus com el Pavelló D’Art 
Contemporani de Milà o al 
Mola Museum de Porto Cervo 
(Sardenya).

Torna la campanya 
de donació de sang 
dels Castellers 
a Can Musons
Els Castellers de la Vila de 
Gràcia tornen a convocar 
dissabte la campanya 
anual de donació de sang. 
Serà de 10 a 14 h a Can 
Musons (Alzina 7).

Ampliació del pla de 
motos i pla pilot per a 
bicis i patinets, noves 
mesures en mobilitat
Les escoles L’Univers i Gravi pressionen per accelerar la 
pacifi cació dels entorns, com ja ho ha demanat Rius i Taulet

A. B.

La mobilitat serà un dels 
grans eixos del mandat a 
Gràcia, tal com ha quedat 
recollit en el document ini-
cial del Pla d’Actuació que es 

començarà a debatre en els con-
sells de barri a partir del 19 de fe-
brer, amb àmbits de debat com el 
nou pla d’aparcaments per a motos 
(àrea verda i soterrats), la reforma 
de Pi i Margall i també el nou pla 
de mobilitat al Coll o les superilles 
de Grassot. Però abans que s’acti-
vin aquests objectius de cocció len-
ta, les primeres mesures de l’any 
passaran per retocs fins a favor 

ta i patinets de la necessitat de visi-
bilitzar-se; la col·laboració del cos 
amb el Bicicleta Club de Catalunya 
(BACC) i la botiga Santafi xie ha ac-
tivat ja una primera acció el pas-
sat 14 de gener per repartir més de 
100 llums a Jardinets i a Passeig 
de Sant Joan amb Travessera de 
Gràcia. “No ens volem quedar tant 
en la sanció; al ciutadà cal infor-
mar-lo i sensibilitzar-lo”, apunta el 
caporal Xavier Zaragoza, respon-
sable del projecte. La senyalització 
nova correspon a l’afegit de senyal 
d’excepció per a bicis en els estops 
pre habilitar la circulació contra-
sentit en algunes vies del nucli his-
tòric de Gràcia. Mentrestant, esco-
les com L’Univers i Gravi segueixen 
pressionant perquè es pacifi quin 
els entorns, com ho han demanat 
centres com Rius i Taulet.•

Senyal d’excepció per a bicicletes instal·lat fa pocs dies a la Vila. Foto: A.B.

Sense zones d’alt risc 
d’accidents. La Guàrdia Urbana ha 
valorat en la comissió de seguretat 
que Gràcia no tingui zones d’alta 
concentració d’accidents (deu 
per any); com a molt hi ha punts 
amb cinc a Travessera de Dalt i 
als accessos a la Ronda de Dalt. El 
top a la ciutat són els 40 anuals a 
Passeig de Gràcia amb Granvia. 

dels anomenats col·lectius vulne-
rables: motos, bicicletes, patinets 
i vianants. 

Aquesta també és la fi losofi a que 
van tractar de transmetre aquest 
dimecres en la comissió de segure-
tat els responsables de la Guàrdia 
Urbana en la presentació del nou 
pla local de seguretat viària de ciu-
tat i que es concretarà una mica 
més dilluns amb un nou pla de 
motos que a Gràcia ja impactarà 
com a tercera onada d’una evolu-
ció que ha tingut almenys dues fa-
ses destacades en els anys 2014 i 
2018. Ara fa sis anys el primer pla 
va permetre donar espai senyalit-
zat al 53% de les 4.000 motos cen-
sades a Gràcia, ara fa dos anys es 

van establir set fases d’una campa-
nya d’informació i posterior san-
ció contra les motos mal aparca-
des. Ara, abans que es concreti la 
idea de BComú de fer una àrea ver-
da de pagament, l’Ajuntament vol 
activar una nova fase d’ordenació 
del vehicle rei de la ciutat.

En l’àmbit de la bicicleta, les 
mesures s’han avançat als primers 
dies de l’any en tres eixos: un anun-
ci, una prova pilot i una senyalit-
zació nova. L’anunci és l’arribada 
del bícing a Vallcarca: el desplega-
ment no es concretarà fi ns a l’abril 
però ja hi ha preinstal·lacions vi-
sibles d’algunes estacions a l’alça-
da del metro Vallcarca i a la bibli-
oteca Jaume Fuster. La prova pilot 
és un pla exclusivament activat a 
Gràcia per la Guàrdia Urbana per 
sensibilitzar els usuaris de bicicle-
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4 Societat
Ateneu Divers: “Veiem abans la 
persona que la discapacitat quan hi 
ha entitats que ho fan a l’inrevés”
“Tenim deu anys en el nou local per pensar què ha passat amb el Districte de Sarrià; si 
no ho fan, és una gran patada per a un col·lectiu vulnerable”, explica un dels portaveus 

Breus

Més pisos de 
luxe amb piscina 
a l’eix Lesseps-
Riera de Cassoles 

Les promocions de luxe 
segueixen aterrant a 
l’entorn de l’eix Lesseps-
Riera de Cassoles, amb la 
particularitat de disposar 
gairebé totes de piscina 
al terrat com a símbol de 
distinció. A les obres ja 
comercialitzades de Gran 
247/Riera de Cassoles 
66 i plaça Lesseps 3, una 
obra de NyN afegeix 
ara una oferta similar 
al solar de darrere del 
cine Bosque, Riera de 
Cassoles 6/Breton de los 
Herreros. La promoció es 
comercialitzarà l’any 2022. 

El Rebost munta 
aquest dissabte 
un gran recapte 
solidari 
El Rebost Solidari, en 
marxa al carrer Reig i 
Bonet 12A des del passat 
7 de gener, ha convocat 
aquest dissabte 8 el 
seu primer gran acte 
popular amb un recapte 
d’aliments, principalment 
oli d’oliva i de gira-sol, 
sal, sucre, ous, sucs i llet. 
Els punts de recollida 
seran els mercats de 
l’Abaceria i Lesseps i el 
local de l’ANC (Robí 22).

Albert Balanzà

En Rubén Sánchez (Bar ce-
lona, 1977) és un dels por-
taveus de l’Ateneu Divers, 
la històrica entitat inclu-
siva de model ateneista 

i autogestionada que va néixer 
com a Grup Caliu a Gràcia, al car-
rer Llibertat. Sánchez explica el re-
torn, expulsats de Sarrià per l’apu-
jada del 76% del preu del lloguer 
del local que encara tenen al car-
rer Padua, a tocar de Lesseps.

Sou una institució a Sarrià, on heu 
fet arrels, però ja poca gent re-
corda els vostres inicis a Gràcia. 
Rebenvinguts. Presenteu-vos. 
Som una associació sense afany 
de lucre amb 29 anys d’història 
que vol millorar la qualitat de 
vida de persones adultes amb dis-
capacitat intel·lectual lleugera, i 
ho fem amb un format ateneista i 
autogestionat, cosa que és trenca-
dora. Volem dignifi car el col·lectiu 
i, com que ja fem l’esforç d’inte-
grar-nos en una societat que no 
ens accepta, fem actes amb perso-
nes no discapacitades que venen 
a la nostra seu.

Defenses aquest model perquè 
n’hi ha un altre que no us agrada.
Hi ha entitats percebudes com a 
molt tancades. Rara vegada hi ani-
ràs a picar la porta. El model ate-
neista t’obre una experiència d’in-
teracció més oberta. En altres llocs 
es veu abans la discapacitat que la 
persona i nosaltres veiem abans la 
persona que la discapacitat.

Entrareu a Gràcia amb força. 
Sí. Amb el nostre ventall de pro-
postes, intentant enxarxar-nos de 
seguida amb Lluïsos, Castellers, 

Rubén Sánchez, un dels portaveus de l’Ateneu Divers, dimecres passat . Foto: A.B.

A Gràcia pagareu menys però la 
visió que tenim des d’aquí és que 
ningú ve a Gràcia sinó que Gràcia 
expulsa. 
Hi ha qui expulsa més. El nou local 
ha estat una oportunitat. Gairebé 
té els mateixos metres i no està ni 
a un quilòmetre de distància.

Futur. Quan recomenceu? Apro-
fitareu per introduir alguna no-
vetat en el funcionament? 
Farem tres setmanes d’obres i el 
trasllat serà al març. Inspirats en 
el verkami que vam fer [34.000 
euros recollits], volem impulsar 
la fi gura del soci protector i aug-
mentarem les activitats. Serà una 
feina de començar de zero, però 
esperem una bona acollida. Podem 
aportar color, diversitat, frescor a 
Gràcia.

No sou estranys a Gràcia per-
què hi vau néixer i perquè hi col-
laboreu amb Gràcia Solidària, el 
Tres Peons o el Claror. 
Sí, a veure si també ajudem a tren-
car l’elitisme creixent que sembla 
que també hi arrela.

El lema d’aquests dies és Tor na-
rem i el contracte de lloguer nou 
és per deu anys. Esgotareu els 
deu anys a Gràcia o a la primera 
de canvi tornareu a Sarrià? 
S’hauria de presentar una molt 
bona oportunitat, i ja no volem 
promeses sobre paper sinó unes 
claus i un espai. Ens agrada com-
partir. Volem fer activitats acces-
sibles per a tota la ciutadania. 
Hem donat una prorroga de deu 
anys. Tenim deu anys per repen-
sar i esmenar el que ha passat. Si 
no ho fan, és una gran patada per 
a un col·lectiu vulnerable, i això 
no li pot passar a un ajuntament 
d’esquerres.•

A. B.
 

E l nou pla de mobilitat de l’en-
torn del Park Güell, pactat 
amb els veïns ara fa un any i 

que aposta per la més suau de les 
set propostes de restricció planteja-
des (el blindatge de la segona coro-
na, Olot i Mercedes, i dues pilones 
a Larrard i Marianao), ja es trami-
ta amb una data d’inici de les obres 

de fi xació del nou model. Si des del 
setembre s’ha actuat amb agents 
cívics, ara l’obra civil arrencarà al 
maig i es posarà en marxa el sis-
tema de tancament de l’espai amb 
pilones cap al juliol. El pla aprovat 
inicialment la setmana passada en 
comissió de govern i actualment en 
exposició pública preveia l’inici ara 
al febrer i l’activació a l’abril, però 
la licitació va lenta. El temps total 
de les obres, que inclouen la conne-

xió fi nal del sistema amb fi bra òpti-
ca, és de set mesos solapats, de ma-
nera que el 30 de setembre hauria 
d’estar acabat tot el procés.

El recinte, mentrestant, se se-
gueix recuperant de les ferides 
deixades pel temporal Gloria: 
una nota interna de la secreta-
ria del parc apunta un balanç de 
deu arbres caiguts i cinc abatuts 
al Viaducte de Dalt, al Mirador del 
Virolai, a les Tres Creus i al Camí 

Park Güell tramita l’obra 
del nou pla de mobilitat 
Balanç de danys pel Gloria: el més greu, al Pòrtic de la Bugadera 

Agents cívics al carrer Marianao amb Rambla Mercedes. Foto: A.V.

de la Pressió. L’incident més greu 
va ser la caiguda de dos arbres cen-
tenaris al Pòrtic de la Bugadera, 
fet que va deixar al descobert la 

mina que hi ha sota rasant. Parcs 
i Jardins ha continuat treballant 
aquests dies per retirar els arbres 
i deixar de nou coberta la mina.•

Gràcia Solidària o Kasa de la 
Muntanya. Som transgressors. 
Volem buscar el punt diferent.

Dius: “la societat no ens accepta” 
La societat no ens accepta perquè 
infantilitza aquest col·lectiu, quan 
aquí tenim capacitat de decidir. 
Funcionem per assemblea, tenim 
comissions de memòria i anem a 
veure les bateries del Carmel o te-
nim la d’oci nocturn o la de joves.

Per què Sarrià us deixa perdre? 
Bona pregunta. Portem 15 mesos 
de resistència i sí, l’Ajuntament 
està disposat a permetre que 
Sarrià sigui un barri d’elit, sense 
associacions. Estem dolguts, per-
què només han ofert pegats, algun 
augment de subvenció però cap al-
ternativa seriosa. El 73% dels nos-
tres ingressos són fonts pròpies. A 

la primera reunió ja ens van dir: 
busqueu-vos un barri més barat. 
Fa ràbia que no haguem tingut 
més remei. 

És cert que Sarrià té fama d’elit. 
No ha canviat res en cinc anys de 
govern de BComú? 
No. Primer, quan reivindicàvem en 
solitari ens deien que no ens podi-
en ajudar només a nosaltres, i ara 
que hem fet una plataforma amb 
15 entitats dita La Sarrianenca di-
uen que som massa per encabir-
nos en algun equipament.

Com ho perceben els usuaris? 
Ha estat un any esgotador i hi ha 
hagut de tot. Vam signar el 17 de 
gener el nou local a Mossèn Batlle, 
a tocar de la Travessera de Dalt, i la 
conclusió que donen és que la llui-
ta continua, i això és un subidón.
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A.B.

L a relació entre el Districte i 
la Fundació Festa Major, ha-
bitualment una bassa d’oli 
de conveniència pel poder 
que ostenten respectiva-

ment, ha patit en els últims dies 
una petita esquerda de confi ança 
davant la pretensió municipal de 
vetar la música d’ambient a les ac-
tivitats puntuals que organitzen 
els carrers al llarg de l’any, com 
ara que és temps de calçotades.

Ja es va registrar algun incident 
durant la passada Castanyada 
quan la Guàrdia Urbana es va pre-
sentar en algun carrer amenaçant 
de tombar qualsevol permís si no 
s’aturava la música, però ara la 
iniciativa ha estat totalment ofi -
cial: un correu electrònic enviat 
dijous passat als carrers directa-
ment, sense coneixement previ 
de la Fundació que els agrupa, ha 
advertit que no es pot posar mú-
sica d’ambient adduint a la nor-
mativa ambiental i a queixes ve-
ïnals; en cas contrari, es retirarà 
la llicència. 

La missiva ha causat un fort ma-
lestar a tots els nivells de l’organit-
zació: en primer lloc pel punt d’ar-
bitrarietat, perquè alguns carrers 

han rebut l’autorització per a les 
calçotades previstes (almenys vuit 
de previstes entre l’1 i el 29 de fe-
brer) i altres no; en segon lloc, per 
la forma de comunicació, dispa-
rant a cada base de carrer en un 
moment que Districte i Fundació 
ja es troben un cop al mes per pre-
parar la nova edició 2021.

El Districte té previst reunir-
se dilluns que ve amb els carrers 
i amb la Fundació per explicar-se 
en un debat que tothom vol tenir i 
té una part de raó: el calendari fes-

tiu i la voluntat dels carrers d’ob-
tenir fons al llarg de l’any per fer 
calaix de cara al guarnit i als dies 
de festa de l’agost ha amplifi cat 
les diades populars que s’anun-
cien com un dinar i que s’acaben 
allargant tota la tarda. Però la 
manca d’uniformitat d’aquestes 
convocatòries (alguns carrers op-
ten per fer un concert i altres per 
treure un aparell de música) ha fet 
caure en un cert error a l’Ajunta-
ment, que ha tirat pel dret d’una 
manera poc usual. • 

Polèmica entre Festa 
Major i Districte pel veto 
municipal a la música 
en els actes puntuals
L’Ajuntament addueix la normativa ambiental i queixes veïnals 
en un correu electrònic enviat a algunes comissions de carrers 

Calçotada al carrer Puigmartí, ara fa un parell d’anys. Foto: Cedida

Silvia Manzanera

El maig de 2008 van ser les sortides d’emergència 
dels Texas, que van canviar grisor per retrats de 
Shirley MacLaine o Anthony Perkins. També l’apa-

rador de la pastisseria Verdi (abans de passar a les 
mans de Sant Tirs). I és que Rice, el jove pintor clàssic 
que prefereix el carrer per exposar les seves obres d’art, 
reprèn aquesta setmana el seu projecte més personal, 
Dolces paraules, una proposta de pintura i literatura 
catalana lgtbiq que va començar a desenvolupar el 2017, 
en residència amb Experimentem amb l’Art. La idea és 
transformar els aparadors de pastisseries centenàries 
de la ciutat (i així de pas reivindicar-les) en galeries a 
peu de carrer. Segons explica el mateix artista, el treball 
comprèn un recorregut per la literatura catalana del 
segle passat on a través de diferents retrats es repre-
senta el desig d’amors no normatius extrets de textos 
dels últims cents anys. L’històric establiment del carrer 
Gran, l’Ideal, així com la pastisseria Sant Joan, al car-
rer Astúries 55, ja s’hi han sumat.•

‘Dolces Paraules’, 
el projecte artístic 
de Rice, arriba a 
les pastisseries 
de Gràcia 
Ideal i Sant Joan acolliran 
les obres del jove pintor

Rice, exresident a EART, va engegar el projecte el 2017. Foto: Cedida
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‘Asim, viatger del món’ 
L’escriptora i bibliotecària gracienca Glòria Gómez de la Tia acaba de publicar Asim, viatger del 
món, un conte il·lustrat per Sandra Aguilar, i editat per Salvatella, històrica editorial de la Vila. El 
text i la il·lustració estan al servei d’una història on els valors són el principal missatge: respecte, 
tolerància, diferència i amor. Amb una llarga trajectòria que va més enllà de la literatura infantil i 
juvenil, l’escriptora proposa ara la història de l’Asim, un jove observador i curiós que vol aprendre-
ho tot. Ha caminat per tants països, per tants indrets, que la seva pell s’ha tornat blava; un viatge 
increïble al voltant del món que convida a la refl exió de grans i petits i un camí que l’autora vol seguir 
explorant. Un gran llibre amb il·lustracions magnífi ques i un text delicat. Aquí en va una mostra.

Glòria Gómez de la Tia (Gràcia, 1965). És escriptora, 
bibliotecària-documentalista i professora de tallers li-
teraris de novel·la, conte, poesia, literatura infantil i 
juvenil i monòlegs humorístics en els centres cívics i 
biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona. Te més de 
vint-i-cinc anys d’experiència en el món del llibre. Ha 
publicat la novela per a infants El millor detectiu del 
món (2000)/ El mejor detective del mundo (2005), Una 
girafa molt especial (2012) i, ara, Asim, viatger del món, 
tan en català com en castellà. En poesia per a adults ha 
publicat Laberint (2008) i la trilogia El fi l de la memoria 
(2008), Començo oracles (2008) i Tanco oracles ( 2008. I 
en narrativa per a adults, La jungla del treball en época 
de crisi (2010). Ha guanyat 26 premis literaris. Ha sigut 
col·laboradora de l’Independent de Gràcia.

biografía

Com va arrencar el projecte? D’on va sortir 
la idea de fer aquest conte?
A la meva feina com a bibliotecària veig 
molts llibres infantils que són massa sen-
zills, en el sentit que no cal simplifi car tant, 
i es poden escriure contes amb més con-
tingut o incidir més en el tema dels valors. 
Tenia moltes ganes de compartir això amb 
els infants. 

Però també pot ser un llibre per a totes les 
edats. 
Quan vaig estudiar la carrera em van ense-
nyar que amb un llibre infantil els més petits 
entenen una cosa, els que són una mica més 
grans, entenen més idees, i els adults fan 
les seves interpretacions acord amb la seva 
maduresa. Aquí vaig descobrir que em volia 
dedicar a la literatura infantil i juvenil, però 
comparteixo la idea que poden ser per a tots 
els públics. Precisament, l’editorial no ha po-

sat l’edat del conte de l’Asim, com m’havia 
passat en anteriors títols. 

Hi ha una clara aposta per la il·lustració. Ho 
volies així des del principi?
Em feia molta il·lusió aquest format, on els 
dibuixos ocupen tota la pàgina, de fet van 
de banda a banda, amb tapa dura, el clàssic 
il·lustrat. S’estan fent coses amb molta quali-
tat en aquest àmbit.

Quins valors has volgut transmetre?
L’entesa entre totes les races, la no discrimi-
nació pel color de la pell i l’amor cap a les 
persones. És un llibre que es pot compartir 
en família.

Voldràs seguir explorant aquest format?
Vull seguir aquesta via i totes. La literatura 
infantil és el que més m’agrada i trobo que 
és un camp molt ampli, gens limitat. 

L’entrevista

“Els contes infantils no han de ser 
simples; han de transmetre valors”
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L’Europa visita el 
Vilassar, que es manté 
invicte al seu camp
Els escapulats acaben aquesta setmana el ‘tourmalet’, 
i Vilajoana no podrà comptar amb Pastells per sanció 

Albert Vilardaga

L’Hospitalet, el Sant Andreu, 
el Banyoles, el Vilafranca, el 
Terrassa, el Granollers i ara 
el Vilassar de Mar han estat 
els últims rivals de l’Euro-

pa, i tots ells, excepte el Banyoles, 
tenen en comú que estan classifi -
cats entre els vuit primers. Un ca-
lendari molt exigent des de fi nals 
de desembre i que l’Europa està 
superant amb nota, només amb 
dues ensopegades. L’últim rival 
d’aquest tourmalet és el Vilassar de 
Mar, un equip classifi cat en setena 
posició, amb 35 punts, cinc menys 
que l’Europa, i que ha mostrat la 
seva millor versió en els partits 
com a local, on encara no ha per-
dut aquesta temporada i en l’últim 
partit al Municipal Xevi Ramon va 
derrotar el Sant Andreu per 2 a 1.

El partit de la primera volta al 
Nou Sardenya va acabar amb em-
pat a dos, després que els escapu-
lats s’avancessin al marcador dos 
cops, amb gols de Varona i Jordi 
Cano, però els del maresme acon-
seguissin igualar el marcador en 
els últims deu minuts de partit. Pel 
partit d’aquest diumenge, el tècnic 
escapulat, David Vilajoana, no po-
drà comptar amb un fi x a l’onze ti-
tular, com Sergi Pastells, expulsat 
en l’últim partit, i podria tornar a 
l’equip inicial Jordi Martínez, des-
prés d’unes setmanes de baixa per 
lesió i que la setmana passada veiés 
el partit des de la banqueta.

Després de l’èxit del desplaça-
ment amb autocar a Terrassa, el 
club ha tornat a posar a disposi-

Javi Prats controla la pilota durant la victòria de l’Europa contra el Granollers per 2 a 1. Foto: Àngel Garreta.

ció dels socis, abonats i afi cionats 
la possibilitat d’anar a animar a 
l’equip per un preu d’entre 3 i 7 
euros. 

Pressupostos aprovats: Canvi de 
gespa i d’instal·lació elèctrica. Una 
de les grans notícies de la tempo-
rada és que l’aprovació dels pressu-
postos de la ciutat de Barcelona in-
clouen inversions en obres al Nou 
Sardenya i al Camp de l’Àliga. En 
aquestes inversions es preveu la 
substitució total de la gespa dels 
dos camps, i el canvi d’instal·lació 
elèctrica al Nou Sardenya, per a 
passar tot el sistema a LED. Totes 
dues reformes són urgents i ne-
cessàries, i eren una reivindicació 
constant els últims mesos.•

El Femení A busca la primera 
victòria de l’any. L’equip que 
entrena Fran Güells ha passat 
amb difi cultats el tram més 
complicat del calendari i només 
ha pogut sumar dos punts en 
els últims quatre partits. Aquest 
diumenge les escapulades 
buscaran aconseguir la primera 
victòria del 2020 en el partit 
contra el Pallejà, al penúltim 
classifi cat, al Nou Sardenya.

Breus

El Gràcia FS 
comença la 
segona volta a un 
punt del liderat

L’equip taronja de futbol 
sala ha arribat a l’equador 
de la temporada i l’objectiu 
d’acabar entre els dos 
primers classifi cats segueix 
molt a l’abast. De fet, els 
graciencs han acabat la 
primera volta en tercera 
posició, però amb els 
mateixos punts que el 
segon classifi cat, que el 
quart, i a només un punt 
del líder. Els taronges són 
actualment l’equip més 
en forma de la lliga, han 
encadenat sis victòries 
seguides, i aquesta jornada 
rep el cuer.

L’Handbol Claret 
visita la pista del 
líder de la lliga, 
La Salle Bonanova 
L’Handbol Claret portava 
cinc victòries consecutives, 
no perdia des de mitjans 
de desembre, però va 
veure aquesta bona 
dinàmica tallada la 
setmana passada després 
de caure contra l’HC 
Laietà Argentona. El repte 
dels graciencs d’aquesta 
jornada és majúscul amb 
la visita a la pista de La 
Salle Bonanova, el líder 
de la lliga però que ve de 
perdre el segon partit de 
la temporada i el primer a 
camp propi.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 22
CE Europa 2 - 1 EC Granollers
1. CE L’Hospitalet .............46 punts.
4. CE Europa .....................40 punts.
Jornada 23
9/2 (17h) UE Vilassar de Mar - CE 
Europa

Primera Nacional Femenina
Jornada 17
AD Son Sardina 2 - 1 CE Europa
1. RCD Espanyol B ............46 punts.
5. CE Europa ..................... 27 punts.
Jornada 18
9/2 (11:30h) CE Europa - CF Pallejà

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 15
Lluïsos de Gràcia 55 - 78 UE Horta
1. El Masnou Basquetbol ........ 10-5.
7. Lluïsos de Gràcia....................9-6.
Jornada 16
8/2 (19h) Sant Gervasi - Lluïsos de 
Gràcia

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 16
Lluïsos de Gràcia 55 - 61 Banyoles
Safa Claror 62 - 59 AESE
1. Joventut de Badalona .......... 13-3.
6. Safa Claror ............................ 10-6. 
9. Lluïsos de Gràcia ...................7-9.
Jornada 17
9/2 (19:30h) Joventut Les Corts - 
Lluïsos de Gràcia
8/2 (16h) Joventut de Badalona - 
Safa Claror

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina
Jornada 12
WP Navarra 12 - 9 CN Catalunya
1. Atlètic Barceloneta ...... 31 punts.
9. CN Catalunya ................. 9 punts. 
Jornada 13
8/2 (18h) CN Catalunya - CN 
Barcelona

Lliga Premaat Femenina
Jornada 10
CN St Andreu 12 - 8 CN Catalunya
1. CN Mataró ..................... 30 punts.
9. CN Catalunya ................. 4 punts. 
Jornada 11
8/2 (15:30h) CDN Boadilla - CN 
Catalunya

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 13

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

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 15
Handbol Claret 23 - 25 HC Laietà 
Argentona Sènior
1. La Salle Bonanova ........ 26 punts.
7. Handbol Claret ............. 16 punts. 
Jornada 16
9/2 La Salle Bonanova - 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 ................... 20 punts. 

Jornada 15
8/2 (18h) Aura Energia Reus - 
Lluïsos de Gràcia

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana (Grup C)
Jornada 14
CH Claret 2 - 7 SD Espanyol
1. Cerdanyola CH.............. 42 punts.
12. CH Claret ....................... 4 punts. 
Jornada 15
9/2 (11h) UEH Barberà - CH Claret

ESCACS
Divisió d’Honor (Grup 1)
Ronda 3
Tres Peons 4 - 6 Foment
1. Mollet.......................... 20,5 punts.
4. Tres Peons .................... 14 punts. 
Ronda 4
8/2 Mollet - Tres Peons
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El CN Catalunya lluita per 
entrar a les posicions de playoff
L’equip femení suma quatre punts i té vuit partits per endavant per intentar sortir de 
la novena posició per evitar la disputa de la promoció de descens a fi nal de temporada

L’entrenador del ‘Cata’ donant instruccions als seus jugadors. Foto: Cedida 

A. V

Les lligues de waterpolo s’han 
reprès després de l’aturada 
per la disputa de l’Europeu 
de seleccions i els primers 
equips del ‘Cata’ han tornat 

a la competició. El primer equip 
masculí segueix immers en la llui-
ta per tornar a disputar el playoff 
després d’anys sense aconseguir-
ho. Encara falta per disputar-se 
pràcticament tota la segona volta 
de la competició, els graciencs són 
novens amb nou punts, els matei-
xos punts que també té el Canoe, 
que és el vuitè classifi cat i seria l’úl-

tim equip en aconseguir el bitllet 
pels playoff. El duel directe contra 
els madrilenys pot ser defi nitiu, el 
partit de la primera volta disputat 
a la piscina del Canoe va acabar 
amb victòria pels del Tato Garcia 
per 10 a 11, i el de la segona volta es 
disputarà el mes d’abril a la piscina 
Sant Jordi. Pol Prat, amb 21 gols, i 
Miquel Gasulla, amb 12, estan sent 
els màxim golejadors graciencs en 
el que portem de temporada.

El primer equip femení, que en-
trena Gabor Egedi, ha aconseguit 
una victòria i un empat durant la 
primera volta i ocupa la penúltima 
posició l’any del retorn a la màxi-
ma categoria. Ara que ha començat 
la segona part de la temporada, les 
gracienques buscaran sumar més 
punts i pujar algun lloc a la classi-
fi cació per evitar haver-se de dispu-
tar la permanència a la categoria 
en la promoció de descens contra 
el segon classificat de la segona 
categoria a fi nals de maig. El prin-
cipal rival serà el CN Sant Feliu. 
Àngela Ruiz i Susana Díaz han es-
tat les jugadores del ‘Cata’ més des-
tacades en la primera volta amb 19 
i 17 gols marcats cada una.•

P. Prat (21 gols), 
M. Gasulla (12), 
À. Ruiz (19) i S. 
Díaz (17) són els 
màxims golejadors

A.V.
 

Amb un balanç de 12 victòries 
i 3 derrotes, els sèniors mas-
culins del Bàsquet Claret i 

el Vedruna Gràcia i del Bàsquet 
Claret ocupen la part alta del grup 
1 i 2 de la Primera Catalana. Els 
llops són líders del seu grup em-
patat amb el Bàsquet Martinenc, 
amb qui tenen encara un partit 
pendent que es va començar a 
disputar el 25 de gener, però que 
al cap de pocs minuts de joc es 
va haver d’ajornar perquè el ter-
ra del pavelló relliscava per culpa 
de les pluges. El tercer classifi cat 
és el Sant Adrià B amb un balanç 
d’onze victòries i cinc derrotes. En 
el grup 2 hi ha un triple empat al 
capdavant de la classifi cació en-

tre el Ciutat Vella, l’Ipsi i l’equip 
de Pol Esteve.

Tots dos equips tenen com a ob-
jectiu aconseguir l’ascens a Copa 
Catalunya, la màxima categoria 
del bàsquet català. Per aconseguir-
ho hauran d’aconseguir acabar la 
lliga regular en primera o segona 
posició, per aconseguir un lloc a la 
fi nal a quatre de la categoria. En 
cas de no aconseguir-ho, si acaben 
la lliga en tercera o quarta posició, 
també tindran opció d’aconseguir 
l’ascens a la fase de promoció.

A la Primera Catalana femeni-
na, els Lluïsos de Gràcia i el Safa 
Claror estan a la zona tranquil·la 
de la classificació i aquesta set-
mana tenen un partit de la màxi-
ma exigència, contra el primer i el 
segon classifi cat, el Joventut Les 
Corts i el Joventut de Badalona.•

El Vedruna Gràcia i el 
Claret continuen a la part 
alta de la Primera Catalana 
En categoria femenina, els Lluïsos i el Safa 
estan a la zona tranquil·la de la classifi cació

Breus

Últims dies 
d’inscripcions al 
campionat social 
del CT La Salut

El Club Tennis La Salut 
organitza el campionat 
social en tres categories: 
juvenil (de benjamí a 
sènior), absolut i sènior. 
L’últim dia per inscriure’s 
és el 12 de febrer, el preu 
és de 15 euros qui vulgui 
participar en la prova 
individual, i 5 per qui ho 
vulgui fer als dobles. Totes 
les fi nals es disputaran 
durant el dia de la festa 
del soci el 6 de juny.

El Gràcia GC 
aconsegueix 
dos podis a la 
Copa Catalana
Dues gimnàstes del 
Gràcia Gimnàstic Club, 
Victoria Palmisano i Ada 
Sánchez, van aconseguir 
pujar al podi en la 
primera fase de la Copa 
Catalana disputada a 
Vic en la categoria A4 
petites. La Salle Gràcia 
també va participar en la 
competició.
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Editorial

Mala peça al teler en els 
preparatius de Festa Major

A l’Independent, quan aterra algú a Gràcia per governar políti-
cament o tècnicament o per desplegar alguna iniciativa social, 
donem sempre la mateixa recomanació: tracteu bé la Fundació 

Festa Major, ni que sigui per pura conveniència, ni que sigui per re-
conèixer el poder popular que l’entitat i les comissions de carrers 
han demostrat al llarg de segles. No hi ha cap altra entitat que tingui 
aquest poder, encara que totes mereixin ser tractades amb respec-
te i reconeixement, tinguin els anys que tinguin de trajectòria, pensin 
el que pensin i facin el que facin. Només hem posat dues barreres a 
aquest pensament: ni aigua a 
l’extrema dreta, ni aigua a les 
sectes, i n’hem tingut i en te-
nim casos.

En aquest sentit és preocu-
pant el moviment tècnic que 
s’ha produït en els últims vuit 
dies des del Districte: un cor-
reu electrònic ordenat des de 
la màxima autoritat no polí-
tica ha comunicat que “no es 
pot posar música ambiental durant els dinars populars”. Aquesta és la 
frase ofi cial i aquí queda escrita. L’Ajuntament addueix la normativa 
ambiental i les queixes veïnals contra aquests actes puntuals.

Això assenta un precedent perillós, perquè se situa en una gamma de 
blancs i negres que no interessa a ningú. És cert que el protocol festiu 
s’ha anat ampliant i nodrint de tota mena de celebracions durant l’any i 
les comissions de carrers de Festa Major (i altres entitats al marge de la 
Festa Major) aprofi ten per fi nançar-se amb aquests actes. És cert que no 
sempre els dinars són només dinars, sinó que hi ha música (des de con-
certs fi ns a un aparell reproductor) que s’allarga tota la tarda. Però és 
preocupant també el to des de les instàncies tècniques, fi ns i tot el cert 
orgull antiFesta Major. Alguns no saben on són.•

Sant Medir és una festa fàcil de recordar per la data: sempre és 
el 3 de març, excepte quan cau en diumenge, com l’any passat, 
que passa a dilluns 4. Més difícil és saber quan el forner Josep 
Vidal i Granés va fer la prometença al sant i va iniciar el romi-

atge: va ser el 1828. Ho sap bé el president Quim Torra, que ho esmenta 
en el seu discurs al programa ofi cial que ja és a punt de distribuir-se, i ho 
erra la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que diu 1830. No do-
narem massa lliçons, a L’Independent, que un any vam dir que la festa era 
el 20 de febrer. Ens vam confondre amb el dia del pregó...

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Sempre m’ha semblat d’un cinisme i 
una maldat extremes, que no se’ns 
deixi escollir una mort digna en cas 

d’una enfermetat greu i incurable; una 
discapacitat greu, crònica i irreversible 
que causi un gran patiment. Em preo-
cupa molt. He vist morir la meva mare 
i una amiga d’Alzheimer i d’altres morts 
doloroses i he pensat en com vull que si-
gui la meva mort. És un dret individual, 
és la meva decisió. Fa uns dies vaig sig-
nar una petició dirigida al nou Parlament 
de l’estat per aconseguir que la Llei 
Orgànica de regulació de l’eutanàsia si-
gui una de les primeres que s’aprovin en 
començar aquesta legislatura. Ha quedat 

un parell de vegades aparcada pels can-
vis polítics. Cal que tinguem dret a una 
bona mort i a no viure patint un cons-
tant dolor o en situacions humiliants. 
El recolzament social segueix creixent 
i la darrera enquesta d’IPSOS el 2018, el 
85% de la població hi era favorable. Hem 
de recordar que l’eutanàsia activa i/o el 
suïcidi mèdic assistit és legal a països eu-
ropeus com Bèlgica, Suïssa, Holanda o 
Luxemburg. Ja que no importa gaire que 
morim pels efectes del canvi climàtic o 
per empreses químiques o nuclears sense 
consciència, no serà tan important que 
ens deixin triar la nostra pròpia mort. Jo 
em quedaria més tranquil·la.•

Eutanàsia

Hem de tenir dret a una 
bona mort i a no viure 
patint constant dolor o 
situacions humiliants

És preocupant el to 
utilitzat des de les 
instàncies tècniques; és 
un precedent perillós

Cartes al director

Silenci a l’espai públic?

Donem valor al silenci? Quan parlem 
amb una persona que està al nostre cos-
tat, hem pensat alguna vegada que el que 
em diu mereix tota la importància de la 
meva escolta? L’estima o el respecte que 
m’hauria de merèixer aquella persona, 
m’exigeix una escolta autèntica i dins 
d’un context silenciós! Tota persona ne-
cessita una escolta respectuosa i per tant, 
la nostra disposició ha d’ésser atenta i res-
pectuosa! O ens agrada que quan nosal-
tres parlem no tinguem un receptor atent 
a la nostra necessitat de comunicació? 
Tenim tanta necessitat de “comunicació” 
que tot l’espai públic és un lloc adient per 
fer-ho? Quin respecte li donem a la per-
sona que ens parla o ens escolta des d’un 
lloc públic pel de gent, amb sorolls de tota 
mena i on tothom parla de coses, a vega-
des íntimes o d’altres sense massa sentit? 
Ens interessa el que ens diu una persona? 
Necessitem un espai lliure de converses 
amb veu altes, llargues en l’espai públic. 
L’espai públic és això: un espai per a to-
thom. Un espai per caminar, passejar, ob-
servar, contemplar, per relaxar-nos! No 
volem cridòries de grans i petits en llocs 
públics o privats que ens obliguin a mar-
xar del lloc perquèn o podem parlar ni es-
coltar a les persones del nostre voltant! 
Metro, autobús, places, llocs esportius, 
mercats, parades de bus... són o no llocs 
públics? El respecte als altres ens fa qües-
tionar si realment som capaços de gestio-
nar efi caçment els espais públics en bene-
fi ci de tota la comunitat de barri, ciutat...

C. Pardo 
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Amb la 
col·laboració:

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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Opinió convidada

Vallcarca: sentit comú o 
interessos d’uns quants?

A quest inici de febrer les veïnes i veïns del barri 
de Vallcarca estem d’enhorabona. D’una banda, 
el passat dissabte 1 de febrer, més de 300 perso-
nes van sortir al carrer per demanar polítiques 
actives i concretes contra la contaminació. Les 

famílies d’una desena d’AFA i una vintena llarga més d’en-
titats, van reclamar que l’avinguda Vallcarca no sigui una 
autopista dins del barri; desitgen que la construcció de 
la futura Rambla Verda que tant de temps porten espe-
rant no es faci en detriment de les cases, sinó que el seu 
eix principal sigui la reducció del trànsit rodat; volen que 
els camins escolars estiguin envoltats de carrils bici i, so-
bretot, demanen que s’ampliïn les voreres i que l’Avingu-
da Vallcarca s’ompli de verd. Entitats internacionals com 
Fridays4Future, Extinction or Rebelion i GreenPeace van 
donar suport a la convocatòria i, tot entenent que el futur 
del nostre planeta implica protegir l’alumnat de les esco-
les, com ara la Rius i Taulet, van caminar amb totes nosal-
tres i van escoltar el manifest llegit per la canalla dels dife-
rents centres escolars. Aprofi tant que el nostre regidor del 
districte és un ferm defensor de la lluita contra l’emergèn-
cia climàtica i la contaminació, estem convençudes que 
durant el seu mandat es podran dur a terme, si no totes, la 
major part d’aquestes reivindicacions.

D’altra banda, llegíem la setmana passada en aquest 
mateix diari una gran notícia. Diferents associacions de 
veïns de Vallcarca, Gràcia i el Coll han creat una fede-
ració. No podem més que congratular-nos per aques-
ta decisió, ja que un barri organitzat és un barri res-
pectat. Segur que entre totes trobem la manera de fer 
de Vallcarca un espai de solidaritat on el seu futur, és a 
dir, el jovent, pugui créixer, estudiar i emancipar-se amb 
tranquil·litat. Esperem, com a veïnes, que l’interès gene-
ral sigui la principal premissa a l’hora de generar propos-
tes per a la millora del barri i no que cadascú miri només 
pels seus propis interessos.

Tenint en compte que Sanitat calcula que cada dia mor 
una persona a Barcelona per culpa de la contaminació i 
milers se’n veuen afectades al llarg de l’any (asma infan-
til, malalties respiratòries, etc.), reduir el trànsit hauria de 
ser una prioritat. Tenint en compte que un dels principals 
problemes per als habitants de la ciutat és l’accés a l’habi-
tatge (a Barcelona només tenim un 2% d’habitatge públic, 
un dels percentatges més baixos d’Europa, lluny del 48% 
d’Amsterdam o el 17% de París), defensar la construcció 
d’habitatge públic hauria de ser una proposta de consens.

Tenint en compte el greuge educatiu que patim com a 
barri, perquè no tenim cap institut públic, hem de treba-
llar plegades per solucionar aquest problema com més 

aviat millor. I més ara que han informat a les famílies que 
l’Institut Menendez Pelayo ha deixat de ser centre adscrit 
per a dues de les escoles del barri, quedant només els ja 
massifi cats Montserrat i Serrat i Bonastre com a instituts 
públics de referència. Hauríem de fer un esforç col•lectiu i 
prioritzar l’interès comú de la canalla.

Tenint en compte els 8.666 m² de zona verda que s’han 
guanyat amb la modifi cació del PGM del 2018 i si su-
mem els 29.796 m² de verd dels Jardins del Consolat, dels 
Jardins Maria Baldó i del Bosc Turull, sense comptar els 
Arabescos o la plaça Farigola, tenim una densitat de zo-
nes verdes important; el que en urbanisme es qualifi ca de 
ciutat jardí. Entenem doncs que les demandes de “verd 
social”, amb les quals estem plenament d’acord, estan con-
querides. O potser sota la reivindicació de més verd social 
s’amaga un eufemisme classista per tal de rebutjar la cons-
trucció de pisos de protecció ofi cial? Esperem que no.

En defi nitiva, encarem aquest inici 2020 amb la determi-
nació de seguir construint el barri que volem i el desig de 
poder viure-hi tothom una mica millor.•

Assemblea de Vallcarca

L’avinguda Vallcarca, sorprnentment buida de trànsit. Foto: A.V.

Entenem que les demandes de verd 
social estan conquerides i hi estem 
plenament d’acord, si no és que 
darrera s’hi amaga un eufemisme 
classista per rebutjar la construcció 
de pisos de protecció ofi cial

el bloc

Un país no apte per 
a gent racional

Valentina Baratti

Cada dia 25 milions de persones re-
corren de punta a punta una de les 
ciutats més grans del món. Ciutat 

de Mèxic es fa de dia abans que el sol, 
les seves dotze línies de metro es mo-
uen pels subterranis de l’urbs, acollint 
milions de passatgers cada dia. Les do-
nes, si volen, poden anar en vagons se-
parats, pintats de rosa, sota el lema as-
setjament zero. És que de vegades els 
vagons van tan plens que no es pot ni 
respirar, i tan estret que és tot un desa-
fi ament baixar-se. No obstant això, la 
gent no es queixa. “No hay de otra”, és 
el que més he escoltat quan he pregun-
tat els meus dubtes d’europea compro-

mesa. La gent treballa, treballa i treba-
lla. Moltes hores, en dues o tres feines 
diferents, i sense poder arribar a fi  de 
mes. Menys treballes, més diners tens, 
així és, els rics treballen menys hores i 
guanyen molt. Són inabastables, aïllats 
de la resta de la societat. Mentre la clas-
se mitjana va desapareixent cada vega-
da més. 

Injustícia social i laboral, però hi 
ha alguna cosa que uneix a tots, algu-
na cosa omnipresent: els tacos. Tacos 
al pastor, de barbacoa, de cistella, de 
carnitas, campechanos, de guisat i etc... 
Una llarga i infi nita llista de truites 
amb carn, totes iguals per als ulls es-
trangers. Però tot un ritual per als me-
xicans. És que aquí es menja les vint-i.
quatre hores. Les planxes estan sem-
pre calentes i els paladars preparats 
per enchilarse, el propòsit últim de cada 
àpat. Un país altament surrealista, no 
apte per a gent racional.•

Al DF, la gent treballa, 
treballa i treballa; 
moltes hores, en dues 
o tres feines diferents

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari
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Exposicions
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 17 de febrer
L’exposició Protegim el patrimoni històric 
de Gràcia recull les principals novetats de 
la revisió del catàleg d’elements patrimo-
nials del districte.
CC La Sedeta (Sicilia, 321)

Fins al 21 de febrer
Foguerons de Sant Antoni de sa Pobla a 
Gràcia: exposició 40 anys, quaranta po-
etes, XL artistes. La mostra arriba a la 
Vila dos anys després del seu naixement 
el març de 2018, impulsada per celebrar 
els quaranta anys de la Universitat de les 
Illes Balears. Els textos de quinze poetes 
de Mallorca, tres d’Eivissa i Formentera, 
tres de Menorca, onze del Priorat, un de 
l’Alguer, un de Catalunya Nord, un d’Aragó 
i cinc del País Valencià es conjuguen amb 
les obres dels artistes 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.
CAT (pl. Anna Frank, s/n)

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 3 de març
Exposició Els dibuixos animats de la nos-
tra infantesa. Un recull del treball de di-
versos estudis i animadors que van desen-
volupar la seva feina durant els anys 70, 
80 i 90. La inauguració tindrà lloc diven-
dres 7 de febrer a les 19 h. Es pot visitar 
de dilluns a diumenge en horari de l’equi-
pament.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)

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)

Exposició permanent
Exposició Casa Vicens, la primera casa de 
Gaudí: manifi esto de su obra. Una mostra 
per conèixer la història de la Casa Vicens, 
en el seu context social, cultural i artístic 
com obra gaudiniana i la seva anticipació 
al modernisme. Cal consultar els horaris 
i preus.
Casa Vicens (Carolines 18- 22)

Actes
Divendres 7 de febrer
Espectacle de percussió de Castanyoles 
Font d’en Fargues.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18 h 

Presentació del calendari Llunarbori 2020. 
Xerrada amb Elena Sixto.
Llibreria La Caníbal (Nàpols, 314), a les 
18.30 h 

Teatre - dansa de l’absurd: Vila & Vila i la 
cadira.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 h

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

Concert: Particulas, a càrrec de 
Yuhnivesia + Hypàtia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Dissabte 8 de febrer
Mercat de Pagès a Vallcarca. Amb una 
sessió de dj Nick Prescott.
Parada metro Vallcarca, de 10 a 14.30 h

La Plaça: Galeria d’art. Tarda creativa a la 
plaça de La Fontana per plasmar la justí-
cia social a través de la tècnica del collage 
que consisteix en superposar i enganxar 
diferents imatges ja existents a un suport.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17.30 h

Concert: Fish Sounds.
Almo2bar (Bruniquer, 59), a les 21.30 h

Taller i ball Nit de ball Folk: Na Fuoia i 
Aires del Montseny.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h

Diumenge 9 de febrer
Teatre: La Cantant Calba.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 18 h

Teatre: En lo alto para siempre. Creació 
i dramatúrgia Juan Navarro i Gonzalo 
Cunill.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18 h

Teatre, música i humor: Entre ella y yo. 
Amb Lucila Laske i Perla Laske.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), 
a les 19 h

Soda Brazil Jam session.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 21.30 h

Dilluns 10 de febrer
Visions de la ciència. El nostre cervell, 
aquest gran desconegut: Per què dorm el 
cervell. A càrrec de Rodrigo Rocamora, 
neuròleg, especialista en epilèpsia de 
l’Hospital del Mar i coordinador del 
Grup de recerca en epilèpsia de l’IMIM, 
i Ion Alvárez, neurofi siòleg del servei de 
Neurologia de l’Hospital del Mar i expert 
en narcolèpsia.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Dimarts 11 de febrer
Jam de contes.
La Casa del Contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 h

Dimecres 12 de febrer
Xerrada: Almudena Grandes conversa 
amb Anna Guitart sobre la seva novel·la 
La madre de Frankenstein, nova entrega 
de Episodios de una guerra interminable.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

Concert: Gustavo Kaly y LHDCH + Jordi 
Farreras.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Micro obert.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 21 h 

Dijous 13 de febrer
Espectacle: El secret de la Detectiva 
Klaus, a càrrec d’Engruna Teatre.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 18 h

Literatura i cinema, un binomi perfecte: 
el director Max Ophuls. A càrrec de l’ex-
perta en cinema Lídia Bardina.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

Cicle pinzellades d’història: Barcelona, 
anatomia d’una ciutat. A càrrec d’Enric 
H. March, historiador. 
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 12), a les 
19 h

Teatre jove: Louve.s. Amb Mely Haury i 
M. Clara Dornelas.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 80), a 
les 20.30 h

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

Entitats

Divendres 7 de febrer
Docufòrum: El retratista. Antoni 
Benaiges, el mestre que va prometre el 
mar. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30 h

Teatre: La Sra. Florentina i el seu amor, 
Homer, de Mercè Rodoreda, a càrrec del 
Grup de Teater El Centre.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22, ds 22 
h i dg 18 h

Teatre: El càntir trencat, de Heinrich von 
Kleist. Sotacabina Teatre.
Lluïsos (pl. del Nord), a les 21 h i dg, 18 h

Dissabte 8 de febrer
Jornada sobre desmedicalització i bones 
pràctiques per a la nostra salut. 
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), de les 9.30 a les 14 h

Dimarts 11 de febrer
Canta Gran! La Coral Vent del Nord 
de Lluïsos participa en el certa-
ment Cantagran amb altres corals de 
Catalunya.
Auditori de Barcelona (Lepant, 150), a les 
18.30 h 

Dimecres 12 de febrer
Xerrada: Dones que fan història, la pri-
mera abadessa del monestir de Sant 
Joan de les Abadesses, a càrrec d’Emma 
De Barcelona.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 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

El Sobrino del Diablo de ‘cinema’ 
a la Sonora de Gràcia
 
El Sobrino del Diablo prepara un concert especial i diferent per a la seva 
propera visita a la Sonora de Gràcia: un recital compost de set cançons sobre 
el setè art, amb temes propis a partir de pel·lícules mítiques de directors 
com ara Peter Weir, Danny Boyle, Steven Spielberg o Tim Burton. 
 
Dijous 13 de febrer a la Sonora de Gràcia (Riera de Sant Miquel, 59), a les 20.30 h

Recomanem
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Joan Vall Karsunke: 
“El tancament de 
Cinemascope és una 
mort natural”
Després de 25 anys (primer a Sepúlveda, Perla i 
fi nalment Torrent de l’Olla), la mítica botiga dedicada al 
col·leccionisme cinèfi l abaixarà la persiana a fi nals de mes 

Silvia Manzanera

V a dir una frase (“la gent 
ja no sap qui era Greta 
Garbo”) sense saber 
que aniria a parar a oï-
des d’un periodista. I 

així s’ha escampat la notícia que 
Cinemascope, la mítica botiga es-
pecialitzada en cinema al 101 de 
Torrent de l’Olla, abaixarà la per-
siana per sempre a fi nals de mes. 
“Hi ha molts més venedors que 
compradors”, assegura Joan Vall 
Karsunke. Cap drama ni ressenti-
ment, només mirar endavant. 

El canvi de Perla a Torrent de l’Olla 
va ser positiu. Què ha passat? 
Això ja no em convé, ja està, no ho 
veig com una mala notícia. Jo visc 
en el meu món. I tanco per dos ra-
ons, una per mancances, i l’altra, 
perquè un dia fent cua als cinemes 
Girona em vaig trobar amb Marcel 
Duchamp i em va dir: “fes el que et 
faci feliç”, i vaig pensar que era una 
bona raó per no seguir a la botiga i 
passar a una altra cosa.

Però són 25 anys de projecte... 
Veig la realitat, i veig que, en ge-
neral, el col·leccionisme de cine-
ma no interessa, i que les sensibi-
litats han canviat. Ja no és qüestió 
de generacions, sinó que simple-
ment no interessa. Podem repas-

a Torrent de l’Olla ho vaig fer per-
què al carrer Perla el lloguer era 
insostenible, i a més, amb el tras-
llat guanyava en visibilitat. El can-
vi va ser per a bé, a més de tota 
la gent que he conegut aquí, tinc 
un veïns increïbles, com la llibre-
ria Cap-i-Cua, o al gent de la boti-
ga de segona mà; personalment ha 
estat una experiència molt bona.

Què trobaràs a faltar?
Res. Per a mi el passat no existeix, 
només l’ara i l’endemà. No em ser-
veix de res la malencolia. Em sento 
molt agraït d’haver viscut l’experi-
ència però ja està, no m’hi capfi co 
amb el que ja no serà.

I què faràs a partir d’ara? Quins 
projectes tens en ment?
Cinemascope online seguirà. De 
fet, és el que funciona. També es-
tic en mig d’una altra pel·lícula, 
Cenestesia, sobre el cineasta José 
Maria Nunes, amb la qual por-
to treballant dos anys. I una part 
s’ha rodat a Gràcia; una escena de 
l’actriu Belén Fabra a la plaça del 
Diamant. 

Després del teu tancament, no-
més quedarà Groucho i jo, a Sants.
A Barcelona he conegut deu bo-
tigues especialitzades en paper 
de cine, com l’Espectador, La 
Pantalla, Cinelandia o Celuloide. I 
a Madrid ja no en queda ni una.•

El cineasta i fotògraf a la seva botiga, aquest dimecres . Foto: S.M.

Breus

‘Innocència’, 
una proposta 
de monòlegs i 
dansa, al Cercle 

Després d’haver-
se estrenat el passat 
novembre a Terrassa, 
arriba ara a l’escenari 
del teatre del Cercle 
Innocència, una peça que 
combina monòlegs i dansa, 
sorgida de la creativitat de 
Marc Vallejo (responsable 
dels textos i la direcció de 
l’obra) i Xavier Bagà (autor 
de les coreografi es). L’obra, 
programada pel 8 i 9 de 
febrer, vol ser una petita 
mostra dels diferents 
grups socials que van 
patir les atrocitats de la II 
Guerra Mundial. L’objectiu 
dels autors és convidar a 
la refl exió sobre el fet que 
el camí de l’odi no porta 
enlloc. La música és de 
Bach, excepte el Hatikva 
(tradicional hebrea) i 
Non, je ne regrette rien de 
l’Edith Piaf.

La Jaume Fuster 
presenta l’última 
obra d’Almudena 
Grandes
El proper dimecres 
12 de febrer Anna 
Guitart conversarà amb 
l’escriptora madrilenya 
Almudena Grandes 
sobre la seva novel·la La 
madre de Frankenstein, la 
darrera entrega de la sèrie 
‘Episodios de una Guerra 
interminable’. Serà a la 
Jaume Fuster a les 19 h.

sar alguns tòpics, com ara que els 
pisos són petits i la gent prefereix 
no col·leccionar res. O donar raons 
climàtiques; amb bon temps les 
persones estan majoritàriament 
al carrer, no es queda a casa reta-
llant revistes, pintant, fent àlbums 
o distraient-se amb col·leccions 
com passa a països més freds, on 
la gent passa més temps a casa.

Hem canviat les nostres tendènci-
es de consum?
Sí, i també que els rituals ja no in-
teressen, com per exemple anar al 
cinema. Hem de sentir que pagar 
vuit euros per veure un fi lm que 
potser ha trigat anys a fer-se és car. 
Jo crec que car és anar a veure un 
partit de futbol al Camp Nou. Són 
molts ara els que prefereixen les 

plataformes i consumir cinema i 
sèries a casa. 

I no serà que seguim com sempre, 
les propostes comercials triomfen 
per sobre de la resta?
Els poetes sempre passen fred. 
Però jo no em lamento de res. 
També vaig estar 35 anys anant 
cada diumenge al mercat de Sant 
Antoni fins que un dia vaig dir 
prou. Ja no ho volia fer més; al 
maig farà dos anys que vaig pren-
dre la decisió. 

Darrerament les botigues que tan-
quen ho fan pel preu del lloguer. No 
seria el teu cas. Tampoc t’has plan-
tejat canviar de carrer o de barri?
El tancament de Cinemascope és 
una mort natural. Quan vaig venir 



L’Independent de Gràcia
7 de febrer de 2020

14 Cultura

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Aves de presa. 15.50, 18, 20.15 

i 22.30.
• Operación panda. Ds i dg, 18.
• Volando Juntos, 18. Ds i dg, 16.
• Una misión de locos. 16, 20.15 i 

22.20. Ds i dg, 20.15 i 22.20.
• Pavarotti. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.
• Adú. 19 i 22.
• Judy. 16.05 i 19.05.
• Malasaña 32. 22.05.
• El escándalo. 15.50, 18.05, 20.20 

i 22.30.
• Vida oculta. 15.50.
• 1917. 19.20 i 22.10.
• Frozen II. Ds i dg, 15.55.
• Jojo Rabbit. 18.05 i 20.20.
• Dios mío, ¿pero qué te hemos 

hecho... ahora? Dv, dl, dm, dc i 

dj, 15.55.
• Te quiero imbécil. 22.30.
• Star Wars. Ds i dg, 16.05.
• Joker. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.10.
• Mujercitas. 19.05.
• Bad Boys for Life. 22.
• Las aventuras del Doctor 

Dolittle. 15.50 i 18.
• Vida Oculta. 20.20.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Parásitos. Dv, ds, dc i dj, 21.30. 

Dg, dl i dm, 20.00.
• Sense sostre. Dj, 20.00.
• El escritor de un país sin libre-

rías. Dm, 20.00. 21.45.
• Lur i amets. Ds i dg, 16.00.
• La innocència. Dv, ds, dg, dl, 

dm i dj, 18.00 Dc, 18.00 i 20.00.
• Agam. Ds, 20.00.
• Zibila i el poder de les ratlles. 

Ds i dj, 16.30.
• Judy. Dv i dj, 22.00. Ds, dl, dm 

i dc, 19.15. Dg, 20.10. Dv, ds, dl, 

dm, dc i dj, 17.00. Dg, 18.00.
• Sobre el infi nito. Dc, 22.00.
• Mi pequeña gran granja. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 16.00. Dg, 20.00. Dv, 
17.00. Dl i dm, 18.00.

• Para toda la muerte. Ds, 22.00. 
Dl, dm i dj, 16.00. Dc, 16.00 i 
22.00.

• III Festival de cine Chipriota i 
grec. Dv, 19, 21.30. Ds, 18.00 i 
21.00. Dg, 16.60 i 19.00.

• Huahua. Dv, 20.
• Nuestras madres. Dj, 19.00.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Els dies que vindran. 16, 18, 20 

i 22.00.
• Canvi de reines. 16, 18 i 20. 
• Com peix fora de l’aigua. 22.
• Els anys més bells d’una vida. 

16, 18 i 20.
• Serenity. 22.00.
• En bones mans. 16 i 20. Ds i dg, 

20.00.
• Amazing Grace. 18 i 22.

TEXAS NANOS: 
• Titpitips. Ds, dg, 16.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• 1917. 11.30, 18.05, 20.20 i 22.30. 

Dj, 11.30, 18.05 i 22.30.
• La odisea de los giles. 16.00.
• Joker. 20.15. De dv a dc, 20.15.
• Ema. De dv a dc, 22.30.
• Judy. Ds i dg, 16, 18 i 20.15. Dv, 

dl i dc, 11.30, 16, 18 i 20.15. Dm, 
16 i 18. Dj, 16 i 20.15.

• Solo nos queda bailar. 11.30, 16, 
18.15, 20.15 i 22.30.

• Puñales por la espalda. 22.10.
• Vida oculta. 17.15, 20.30.
• Pavarotti. Dv, dl, dm i dc, 16. 

Dj, 17.45.
• Volando juntos. Dv, dl, dc i 

dj, 18.10. Ds i dg, 11.30, 16.00 i 
18.10.

• El escándalo. 11.30.
• Rembrandt. Dm, 11.30, 18.15 i 

20.15.
• Las señoritas de Rochefort. Dj, 

20.15.
• Sonatine. Dj, 22.30.
• Zibila i el poder de les ratlles. 

Ds i dg, 11.30 i 16.

Verdi Park. Torrijos, 49
• El escándalo. 16, 18.25, 20.25 i 

22.30. 
• El ofi cial y el espía. 18.05.
• La hija de un ladrón. 16.00.
• Mujercitas. 17.55 i 220.30. Dm, 

22.30.
• El faro. 20.25. 
• Jojo Rabbit. 16, 18, 20.30 i 22.30.
• Parásitos. Dv, ds, dg i dl, 16.00, 

20.05 i 22.30. Dm, 16, 18 i 22.30. 
Dc, 16.00, 22.30.

• Hasta que la boda nos separe. 
Dm, 20.15.

Germà Negre i Sons Essencials estrenen 
‘La Moreneta’, fusió de rumba, rock i cobla
Les properes cites del festival Tradicionàrius són la presentació d’un nou espectacle creat per la banda de 
Banyoles i el grup de Marcel Casellas aquest divendres, i un concert d’orgue i cornamusa a Santa Maria de Gràcia

S.M.

La 4a edició dels Premis VOC, 
la mostra de curts que orga-
nitza Òmnium, arriba a Gràcia 

amb dues sessions als cinemes 
Girona el 13 i el 20 de febrer. Es 
tracta d’uns premis que volen re-
conèixer els millors curtmetrat-
ges, websèries, videoblogs i altres 
nous formats realitzats original-
ment en català i incentivar la cre-
ació de nous continguts. Per a les 
categories de fi cció (on concur-
sen deu fi lms) i documental (amb 

quatre propostes), el jurat que de-
cidirà els premis està conformat 
per l’actriu Anna Bertran, l’edito-
ra Belén López, el director Marc 
Recha, la directora d’art Mónica 

Bernuy i el productor Tono 
Folguera. Entre les peces, Hawaii 
i Vaca, candidates a millor curt-
metratge de fi cció als Goya; Savis 
de l’horta, un documental que ha 
rebut 18 nominacions i 9 premis; 
i Negre de merda, provinent del 
DocsBarcelona. És a dir, hi ha des 
de curts de temàtica social (im-
migració, respecte als animals) a 
històries més còmiques o intimis-
tes. La mostra, inaugurada aquest 
dijous al CineBaix de Sant Feliu de 
Llobregat, es podrà veure a més 
de 30 municipis del territori i en 
algunes ciutats europees.•

Silvia Manzanera

Al Tradicionàrius no no-
més hi ha presentacions 
discogràfiques o aniver-
saris sonats. Les estre-
nes d’espectacles prepa-

rats per a l’ocasió també són part 
important del festival. Així s’en-
tén La Moreneta, fruit de la col-
laboració entre Germà Negre i 
Sons Essencials, un show “entre 
la rumba i el rock’n’roll amb una 
tímbrica de cobla i un repertori es-
porogen”, com asseguren des del 
CAT. La festa està programada per 
aquest divendres 7 de febrer a les 

deu de la nit, quan Germà Negre. 
presenti la seva fórmula: una se-
lecció de tota classe d’adaptacions 
de cançons tradicionals i popu-
lars, plenes d’arranjaments pro-
pis, per fer sentir al públic com si 
estigués en plena festa major. “Sis 
banyolins sobre l’escenari, un cap 
gros de la Moreneta, ball, somriu-
res, tornades enganxoses, rotlla-
nes i titius, fan dels seus directes 
una autèntica revetlla”, assegu-
ren al Tradicionàrius. I al seu cos-
tat, Marcel Casellas i els seus Sons 
Essencials, que presenten melodi-
es, timbres i ritmes del territori ca-
talà anant cada vegada més enllà 
en les noves experiències musicals.

I també com a novetat -tot i que 
és la segona vegada que s’organitza 
un concert així- el Tradicionàrius 
oferirà el proper dissabte 15 de fe-
brer un concert de cornamusa i 
orgue a la parròquia Santa Maria 
de Gràcia, a càrrec de Francesc 
Sans i Josep Mateu. Amb la volun-
tat de promoure la tradició orga-
nista de la Vila, aquesta actuació 
també pretén impulsar “l’agerma-
nament de la polifonia de l’orgue 
amb la melòdica de la cornamusa”. 
Es tracte, sens dubte, d’un concert 
eclèctic on s’exploren les possibili-
tats interpretatives d’aquest singu-
lar duet. Serà a les 18 h i l’entrada 
és lliure.•Germà Negre i Sons Essencials presenten el espectacle conjunt. Foto: Cedida

Els premis VOC, la 
mostra d’audiovisual 
en català, als Girona
S’hi passaran catorze curts en una doble sessió el 13 i 20 de febrer

El centre cívic El Coll La Bruguera segueix amb el seu projec-
te de recuperació de la memòria històrica i gràfi ca del barri 
i del districte fent una clara aposta per les exposicions, entre 

d’altres activitats. La propera, que s’inaugura la tarda de diven-
dres 7 de febrer, s’endinsa en els dibuixos animats de la nostra 
infantesa, amb una taula rodona que comptarà amb la participa-
ció de Jordi Artigas, investigador del món del cinema d’animació, 
i Carlos López, dissenyador de la mostra, la qual pretén reivindi-
car la màgia dels dibuixos animats que diversos estudis i anima-
dors van desenvolupar als anys 70, 80 i 90. A més, l’equipament 
també està organitzant una visita al Museu del Còmic de Sant 
Cugat dissabte 15 de febrer (el grup encara resta obert a l’espera 
de més inscripcions).•

‘Els dibuixos animats 
de la nostra infantesa’, 
la nova exposició del 
Coll - La Bruguera
El centre també proposa una visita 
al Museu del Còmic de Sant Cugat

Entre les peces hi 
ha ‘Hawaii’ i ‘Vaca’, 
candidates als 
Goya, o la premiada  
‘Savis de l’horta’
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