
Gràcia constitueix una taula 
d’habitatge per consensuar 
mesures contra la gentrificació 
L’espai, continuador de les jornades organitzades el 2018 i de l’anomenat 
Pacte de Gràcia, integra la majoria de sectors veïnals i polítics locals 

Albert Balanzà

El Pacte de Gràcia contra la Gentrifi cació, la resposta 
institucional i social en l’escenari actual d’emergèn-
cia habitacional, que es va activar per primera vegada 
l’octubre de 2018 amb uns primers contactes i unes 
jornades de debat i que es va anar esllanguint l’any 

passat amb reunions menys concorregudes, ha reviscolat 
aquesta setmana amb la constitució d’una taula d’habitatge 
que se centrarà no només en l’herència d’aquelles conclu-
sions en xifres que van constatar a Gràcia una situació de 
“barricidi” (vegeu núm. 729) sinó també en la gestió consen-
suada de prioritats en un escenari creixent a tot el districte 
de projectes d’habitatge públic més o menys polèmics, des-
nonaments en augment i increment de sol·licituds d’accés 
a habitatges de protecció ofi cial que no es poden atendre. 

La reunió de reactivació, celebrada aquest dimecres, va 
tornar a asseure al voltant d’una taula la majoria de sec-
tors veïnals i polítics locals -una vintena llarga de veus-, 

des de les associacions de veïns del Passeig de Sant Joan, 
Vila de Gràcia, Gràcia Nord-Vallcarca, Coll-Vallcarca o 
ProVallcarca fi ns a plataformes més afi ns als moviments 
socials com Gràcia On Vas o el grup d’habitatge La Pinya 
del Coll o també sectors més propers a entitats tradicio-
nals com la comissió de festes del carrer Fraternitat.

Sense conclusions, òbviament, la constitució de la taula 
va refrescar dades com l’esquifi t 0,5% d’habitatge públic 
a Gràcia (1,7% a Barcelona), els 244 pisos ja aprovats (i 79 
possibles) i les ja 2.719 peticions d’habitatge a agost de 2019 
de veïns que es volen quedar a Gràcia. Pàgina 4

La taula refresca dades com 
el 0,5% d’habitatge públic a 
Gràcia i les 2.719 peticions de 
veïns que no volen marxar

La taula d’habitatge, dimecres al Districte. Foto: A. B.

Eloi Vila: 
“Perdent la mare, 
he perdut pell”
Entrevista al periodista i 
presentador del programa 
de TV3 Al cotxe, fi ll de la 
fundadora de l’escola Heidi de 
la Salut, Magda Escarré P16

Un llibre descobreix 
la història de 
Florenci Bosch i 
Tubau, l’artista de 
Gràcia oblidat 
Impulsor de la Unió Republicana 
i del teatre La Viola d’Or, als anys 
50 va marxar a l’Uruguai P14

El president 
dels Tres Tombs, 
Andreu Bernadàs, 
serà el pregoner 
de Sant Medir
“Els millors animalistes del 
món som nosaltres”, apunta 
el dirigent de Sant Antoni P7
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BCNxCanvi 
demana un PAD 
més centrat en 
seguretat i soroll
El grup municipal de 
Manuel Valls, Barcelona 
pel Canvi, liderat a Gràcia 
pel conseller Jordi Daura, 
ha criticat que el PAD 
no afronta “de forma 
efectiva” la política 
d’habitatge i deixa d’una 
banda la seguretat i el 
soroll. Daura ha demanat 
que es tingui en compte 
la proposició aprovada en 
l’últim ple que demanava 
una major col·laboració 
públic-privat en matèria 
d’habitatge, i ha lamentat 
que el PAD no afronti la 
seguretat i el soroll com 
una prioritat. “Volem 
revisar a fons el pla de 
places”, ha dit.

Arran activa 
la campanya 
‘Gràcia, què 
passa’

Arran Gràcia ha activat 
aquesta setmana una nova 
campanya local sota el 
lema Què passa Gràcia, que 
ja s’ha fet evident a través 
de pintades el passat cap 
de setmana. En missatges 
a les xarxes socials, Arran 
fi xa la campanya en eixos 
com la gentrifi cació, les 
agressions masclistes, la 
precarietat, la memòria 
històrica i la sobirania 
nacional. 

Les crítiques de la nova 
federació de Vallcarca 
crispen l’audiència 
però Badia no afl uixa
La reactivació de la taula tècnica sobre la Rambla Verda la 
setmana que ve fa retornar els veïns a una dinàmica de blocs 

Albert Balanzà

L’audiència pública prime-
ra de l’any es va caracterit-
zar dimarts per una crispa-
ció inusual, amb tres hores 
de sessió majoritàriament 

utilitzades per la nova Federació 
d’Associacions Veïnals Vallcarca-El 
Coll-Penitents, que agrupa sis as-
sociacions de veïns i el grup d’estu-
dis del Coll-Vallcarca, a retreure al 
Districte la gestió de dos projectes: 
els jardins de Penitents i el canvi de 
lloc dels jardins Comas i Llaberia 
pel parc Anna Piferrer.

Encapçalats pel president de 
ProVallcarca, Francesc Ruestes, 
però desplegats en una desena 
d’intervencions, els dirigents de 
les entitats organitzades van de-
manar al regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, que paralitzés els dos pro-
jectes i optés per “rehabilitar ha-
bitatge en lloc de destruir espais 
verds” i en un to més polític li van 
atribuir “vicis de Porcioles”. 

Badia, al seu torn, va assegurar 
que els veïns seguirien informats 
dels procediments engegats però 
que la licitació del bloc d’habitat-
ge públic a la carretera de Sant 
Cugat en un espai verd qualifi cat 
d’equipament “està en marxa” i 
que, amb la construcció pròxima 
de l’institut Vallcarca als jardins 
Comas i Llaberia, responen a la 
priorització de l’Ajuntament per 

augmentar zones verdes (enca-
ra que aquestes no coincideixin 
amb el lloc on viuen aquests ve-
ïns) i per fer “el parc públic d’ha-
bitatge que no tenim”.

Els moviments de la plataforma, 
constituïda per 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, són 
paral·lels a la de l’altra federació 
que han coordinat els moviments 
socials de Vallcarca, la 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. 

Aquests moviments de blocs, 
amb múltiples ramifi cacions en 
petites batalles, des de la volun-
tat de retocar la posició dels blocs 
públics previstos sota el pont de 
Vallcarca o la col·locació de la font 
dels Arabescos (defensades per la 
federació d’associacions de veïns) 
fi ns a la defensa del Bar Luis o la 
gestió dels nous centres cívics 
(cavalls de batalla de la federació 
dels moviments socials) fan pre-
sagiar un escenari complex da-
vant la reactivació del debat so-
bre la Rambla Verda o Eix Verd en 
una taula tècnica que es convoca-
rà la setmana que ve.•

L’audiència pública, de gom a gom, amb pancartes de les associacions. Foto: A. B.

ERC, reunió amb les dues 
federacions. Els regidors Maria 
Bohigas i Max Zañartu es van 
reunir divendres per separat 
amb els dos grups de dirigents 
de Vallcarca. La federació 
d’associacions va posar èmfasi 
a fer la Rambla Verda i la 
federació de moviments socials va 
proposar un canvi de mobilitat. 

A.B.
 

Les dues primeres setmanes de 
pressupostos participatius, 
que es votaran al juny amb un 

màxim d’inversió de sis milions a 
Gràcia, s’han superat amb una de-
sena d’idees més o menys detalla-
des entre les quals hi destaquen la 
vella reivindicació del conservato-
ri municipal de música, la creació 

d’una biblioteca d’objectes o pro-
postes de pacifi cació com l’EixVerd 
de Vallcarca. La del conservatori, 
una idea alternativa a les existents 
escoles privades de música d’enti-
tats com l’Orfeò Gracienc o l’Es-
cola de Música, argumenta la in-
existència d’un servei públic i que 
la formació musical per a adults 
és “mínima” i es pressuposta en 
700.000 euros. La de la biblioteca 
d’objectes s’inspira en una nova 

experiència que a Barcelona s’ha 
activat a Sant Martí a través de col-
lectius cooperativistes i no té espe-
cifi cat pressupost. 

Entre les propostes restants 
destaca la pacificació de l’avin-
guda Vallcarca, amb dues idees 
ja conegudes com l’Eix Verd (va-
lorat en 103.862 euros) o la re-
ducció d’un carril de baixada en 
tot el tram sud (112.375 euros). 
També s’han apuntat altres pro-

Un grup de veïnes de Trinitat Vella, amb els dinamitzadors de Voltes. Foto: Voltes

El pressupost participatiu ja recull idees: 
conservatori, ‘biblio’ d’objectes i pacifi cació 
Gràcia arrenca el debat amb un nivell d’implicació discret: només 
12 propostes de les 236 a tota la ciutat a través del portal Decidim

jectes com la reforma dels jardins 
Caterina Albert amb un hort urbà 
o de la placeta Sant Miquel amb 
una àrea infantil o carrils bici a 

Travessera de Dalt. 
Els resultats de recollida de 

propostes a Gràcia són discrets: 
12 de 236 idees a tota la ciutat.•
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Protesta per 
l’agressió 
homòfoba al 
carrer Bonavista

Després de l’agressió que 
va patir una parella el 
passat dissabte al carrer 
Bonavista, l’Observatori 
contra l’Homofòbia 
va convocar una 
concentració de protesta 
el dijous a la tarda als 
Jardinets de Gràcia on 
van assistir un centenar 
de persones. Durant l’acte 
es va destacar que ja 
s’han comptabilitzat 14 
incidències homòfobes 
des de principi d’any, i es 
va comptar amb l’actuació 
dels Castellers de la Vila 
de Gràcia.

El Carnaval 
s’estén als barris 
amb rues, 
correfocs i balls
El proper 20 de febrer, 
Dijous Gras, arrencarà 
el cartell del Carnaval 
d’enguany, amb actes 
que s’estenen per tot el 
districte i amb mercats, 
equipaments i carrer com 
a principals espais per 
acollir degustacions, balls, 
rues i correfocs. La rua de 
la Vila, dissabte 22, sortirà 
des de Jardinets a les 16 
h; a partir de les 17 h la de 
Grassot estarà animada 
per Més Tumacat i la 
Banda Patilla, i al Parc de 
la Creuta hi ha programat 
el Carnaball a les 22 h.

Gràcia constitueix una 
taula d’habitatge per 
consensuar mesures 
contra la gentrifi cació 
L’espai, continuador de les jornades organitzades el 2018, 
integra la majoria de sectors veïnals i polítics locals 

A. B.

No hi ha ni hi haurà tema 
més central a Gràcia que 
susciti més debat i con-
fl uència que l’emergèn-
cia habitacional i, un cop 

recomençat el mandat i havent-se 
esllanguit les iniciatives del pas-
sat (almenys tres reunions i unes 
jornades), una vintena de repre-
sentants institucionals, polítics i 
socials s’han reunit aquest dime-
cres per constituir una taula per-
manent d’habitatge per consensu-
ar mesures contra la gentrifi cació. 

Com a exemple de pluralitat i 
en una setmana particularment 
complicada pel xoc de trens en-
tre Districte i entitats de Vallcarca 
per diversos eixos de debat al vol-
tant de la reconstrucció del barri, 
la taula ha aplegat des de les as-
sociacions de veïns del Passeig de 
Sant Joan, Vila de Gràcia, Gràcia 
Nord-Vallcarca, Coll-Vallcarca o 
ProVallcarca fins a plataformes 
més afi ns als moviments socials 
com Gràcia On Vas o el grup d’ha-
bitatge La Pinya del Coll o també 
sectors més propers a entitats tra-
dicionals com la comissió de fes-
tes del carrer Fraternitat. L’espai 
preveu abordar temes com l’habi-
tatge públic, els desnonaments o 
els pisos buits, entre altres.

La taula, que es reunirà cada 
tres mesos amb pròxima reunió 
a fi nals de primavera, ha viscut 

amb adolescents de la Sedeta. En 
aquest últim cas, la presidenta de 
l’AV Passeig de Sant Joan, Marta 
Abelló, ha recordat l’oposició veï-
nal al projecte a la Sedeta per un 
tema d’espai en una reunió re-
cent. També la taula ha repassat 
dades d’altres processos d’acon-
seguiment de pisos per tempteig 
i retracta, cessió del 30% d’obra 
nova, pisos buits o del programa 
Tu tens la clau: en el passat man-
dat es van aconseguir 64 pisos en 
aquests processos i hi ha una pro-
jecció possible de 388 en els pro-
pers anys. 

Altres dades més actualitzades 
presentades a la taula es referei-
xen al creixement sostingut del 
preu mitjà de lloguer, que en el 
tercer trimestre de 2019 ja es va 
situar a Gràcia els 14,67 euros per 
metre quadrat, o també a les 2.719 
sol·licituds registrades a agost de 
2019 per accedir a un habitatge pú-
blic (2.525 peticions en tot el 2018). 
Última dad: a Gràcia hi ha 909 uni-
tats familiars que reben ajuts per 
al pagament del lloguer.•

en aquesta primera trobada un 
viu i constructiu debat al voltant 
de les futures promocions d’ha-
bitatge públic en un moment 
que la xifra percentual a Gràcia 
continua estancada en un esqui-
fi t 0,5% (1,7%). “No amagaré que 
és una opció política voler satis-
fer la demanda de pisos públics 
amb noves construccions; mala 
estratègia veig si ens dividim en-
tre els que demanen un espai i no 
el tenen, i els que ja el tenen; si és 
així, oblidem-nos de fer comuni-
tat, encara que tinguem una taula 
d’habitatge”, ha apuntat el porta-
veu de BComú al Districte, Jordi 

Farriol, en un avís per als sectors 
més bel·ligerants. 

En aquest debat, el Districte ha 
repassat com a aprovats els 138 
pisos de Vallcarca (14 en cons-
trucció a avinguda Vallcarca 93-
95, dos blocs de 90 pisos del pla 
Vallcarca i 34 a la carretera de 
Sant Cugat), els 97 de la Salut (85 
a l’Espai Quiró i 12 a la Kasa de la 
Muntanya) i els 9 a la Vila (pla-
ceta Manuel Torrente), a més de 
qualifi car d’oportunitats els 35 en 
negociació en tres àmbits de la de-
safectació de Rambla de Prat (car-
rers Jaén i Àngel) i els 44 propo-
sats sobre el centre per a famílies 

“Sí, és política voler 
satisfer la demanda 
de pisos públics amb 
nova construcció”, 
avisa el Districte 

Imatge retrospectiva de les jornades contra la gentrifi cació de 2018. Foto: Cedida

Joanna Chichelnitzky
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El pla de motos pentinarà en 
18 mesos la Vila i Grassot per 
eliminar l’aparcament incívic
La Urbana ja informa a la zona A (Travessera-Gran-Diagonal-Via Augusta) i la grua ja 
ha retirat vehicles a Travessera de Dalt mentre Mobilitat descarta la idea de l’àrea verda 

Albert Balanzà

Després de la roda de prem-
sa oficial del passat di-
lluns, en què l’Ajuntament 
va concretar una mica 
més l’ampliació del pla de 

motos que fi ns ara s’havia desple-
gat en alguns districtes, sobretot 
Gràcia els anys 2014 i 2018 i Sant 
Martí, l’anàlisi detallat i la petició 
de dades més específi ques permet 
afi rmar que en els propers 18 me-
sos la Guàrdia Urbana pentinarà 
vuit zones del nucli històric de la 
Vila i del Camp d’en Grassot per in-
formar i al cap de 15 dies sancio-
nar les motos mal aparcades. Cada 
zona (vegeu mapa) s’afegirà al pla 
cada dos mesos per ordre alfabètic 
i això suposarà també l’eliminació 
de places senyalitzades l’any 2014 
en plataforma única o vorera.

La traducció d’aquestes vuit 
zones en el mapa, incloent zo-

nes particularment conflictives 
i d’acumulació actual d’aparca-
ment incívic, revela que la campa-
nya municipal arrenca de manera 
semblant a la que va fer la Guàrdia 
Urbana en set fases l’any 2018 (més 
centrada en carrers concrets), en 
una zona A que inclou l’espai in-
tern de Travessera-Gran-Diagonal-
Via Augusta on hi ha punts crítics 
com la rambleta de Via Augusta i 
la plaça Narcís Oller. La zona A és 
l’única on ja s’ha defi nit l’elimina-
ció places actualment mal senya-
litzades: se’n perdran 16.

No serà fi ns a l’abril que s’acti-
varà possiblement una de les zones 
més crítiques, la zona B, Còrsega-
Gran-Travessera-Torrent de l’Olla, 
on hi ha molts espais desbordats 
per motos al voltant de la plaça de 
la Vila (Martínez de la Rosa, per 
exemple). La zona C completarà 
l’eix sud de Torrent de l’Olla com a 
punt més problemàtic en un quadre 
que completen Còrsega-Travessera-

La grua municipal, retirant motos dimarts a Travessera de Dalt . Foto: Cedida

A.B.
 

La tramitació del nou insti-
tut-escola a l’espai del carrer 
Camèlies de l’Hospital Evan-

gèlic, un cop aquest centre marxi 
al 22@, ha establert un primer cost 
d’expropiació al voltant dels 9 mi-
lions d’euros, segons detalla la me-
mòria del pla especial que s’hi ha 

d’executar i que confi rma no no-
més l’anunci avançat per aquest 
setmanari ara fa tres setmanes 
(vegeu número 784) sinó també 
l’estructura de sis plantes pel car-
rer Camèlies i de tres per Alegre 
de Dalt. Concretament, el pla fa un 
càlcul d’estimació del valor de la 
fi nca de 8,6 milions i inclou un 5% 
més per “valor d’afecció”, cosa que 
suma un total de 9 milions.

El pla, no obstant això, també 
aclareix que l’execució de les obres 
per al nou equipament, que suposa-
rà el trasllat de l’escola Teixidores 
des dels mòduls actuals del carrer 
Encarnació als terrenys de l’Evan-
gèlic i l’afegit d’un institut de se-
cundària per equilibrar “la des-
compensació actual d’oferta” entre 
primària i secundària al barri, “res-
ta pendent de pressupost”. 

L’Ajuntament expropiarà 
l’Evangèlic per 9 milions 
per fer l’institut-escola
El pla especial admet que les obres estan a l’espera de pressupost

La informació publicada ara fa 
tres setmanes a l’Independent s’ha 
rebut amb sorpresa en la comunitat 
educativa de Teixidores, pendent 
d’una reunió amb el Districte per 

aclarir els canvis de cara als pro-
pers anys, i pel cert desmentiment 
per part del Consorci d’Educació 
sobre la redefi nició del projecte de 
l’Evangèlic cap a institut-escola.•

L’edifi ci de l’Hospital Evangèlic, que anirà parcialment a terra, a Camèlies. Foto:A.V.

El Districte 
matisa el veto a 
la música a actes 
de Festa Major

La tempesta generada ara fa 
quinze dies per una comunica-
ció del Districte a les comissi-
ons de carrers de Festa Major 
que advertia que “no es pot po-
sar música en els dinars popu-
lars” en relació a les calçotades 
[Foto: la dels Castellers, dis-
sabte] sembla que de moment 
amaina. En una reunió convo-
cada dilluns amb els festers, 
el Districte va apuntar com a 
“error” enviar el missatge “di-
rectament als carrers” en lloc 
de negociar prèviament amb la 
Fundació i va demanar que a 
partir d’ara es detalli la progra-
mació de cada acte i en quines 
franges horàries. “Es dema-
na que s’especifi qui si hi haurà 
música en viu o música enllau-
nada i a quants decibels”, apun-
ta l’acta de la reunió. 
D’altra banda, els prepara-
tius de l’edició 2020 de la Festa 
Major comportarà una sèrie de 
canvis en la comunicació i imat-
ge gràfi ca de l’esdeveniment, so-
bretot pel que fa al cartell ofi cial 
i amb la campanya Respectem el 
Guarnit. El cartell recuperarà 
la fórmula sense que s’acom-
panyi de cap lema Festa Major 
de Gràcia. Del 15 al 21 d’agost en 
lloc del lema en solitari dels 
últims anys La festa, Gràcia. 
La campanya Respectem el 
Guarnit, després de l’acciden-
tada última edició amb greus 
desperfectes a plaça del Nord i 
al carrer Llibertat, es repensa-
rà amb el suport d’una propos-
ta en preparació de l’alumnat 
dels cicles formatius de l’escola 
de disseny Elisava.•

A.B.

Bailèn i la zona D englobarà Riera 
de Cassoles-Carolines/Santa Àgata-
Torrent de l’Olla-Travessera, amb la 
plaça Trilla com a espai més com-
plex de resoldre.

Punt calent a Verdi. La zona E 
és l’altra gran desafiament del 
pla, Torrent de l’Olla-Biada/
Providència-Escorial-Travessera, 
perquè inclou els carrers al voltant 
dels cinemes Verdi, que gairebé 
cada dia vessa de motos per l’apar-
cament incívic sobre vorera en pla-
taforma única. La zona F, Riera de 
Cassoles-Lesseps-Torrent de l’Olla-
Carolines/Santa Àgata, és potser la 
que registra menys complicacions, 
però a la zona G ja s’entra de ple 
en l’últim espai que les motos han 
desbordat, la Travessera de Dalt; 
curiosament només s’actuarà en 

un tram d’aquest carrer pel qua-
drat irregular que fa el pla englo-
bant Torrent de l’Olla-Travessera de 
Dalt-La Granja-Cardener-Escorial-
Biada/Providència. A la Travessera, 
no obstant, la Urbana hi ha actuat 
aquesta setmana retirant motos a 
l’altura de Verdi. L’última zona del 
pla, la zona H, Escorial-Camèlies-
Sardenya-Travessera de Gràcia, in-
clou l’eix de Pi i Margall, i és l’únic 
espai del Camp d’en Grassot que 
s’abordarà per ara. 

L’acció contra l’aparcament in-
cívic endarrereix almenys fi ns ben 
avançat el 2021 l’eventual aplica-
ció d’una àrea verda per a motos, 
una de les promeses electorals de 
BComú, i Mobilitat confi a més avi-
at en l’èxit del pla actual i el pro-
gressiu aparcament de les motos 
als pàrquings soterrats.•

Travessera Gràcia
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A.B.

Gairebé com una esme-
na a una anomalia per 
la similitud estructural 
d’utilitzar cavalls com 
a un dels símbols de la 

festa, Sant Medir tindrà enguany 
com a pregoner el principal por-
taveu de la festa dels Tres Tombs, 
el president de la federació catala-
na i de la federació de Sant Antoni, 
Andreu Bernadàs. L’acte es farà el 
23 de febrer a les 12.45 hores des 
de la balconada de plaça de la Vila. 
El president de la Federació de 
Colles de Sant Medir, Josep Antoni 
Torralba, ha volgut remarcar el co-
neixement que té Bernadàs també 
de la festa gracienca.

Bernadàs, a preguntes de l’In-
dependent, ha remarcat l’alegria 
amb què ha rebut la proposta de 
Sant Medir, per l’amistat que hi ha 
entre els dirigents i festers dels dos 
esdeveniments. “Sempre que po-
dem, uns i altres anem a les res-
pectives convocatòries”, ha apun-
tat. Sobre el pregó, Bernadàs fa 
broma advertint que ja té més de 
dues hores de discurs preparat, 
però que l’eix de les seves paraules 
serà el fet que “no s’entén l’evolu-
ció de la societat sense els cavalls”.

Tal refl exió, en un moment que 
els grups animalistes han pressio-
nat sobre els Tres Tombs i que les 
directives europees limiten cada 
cop més algunes celebracions de 
cultura popular, porta a Bernadàs 
a admetre que “ja ho intenten” els 
que volen posar límits a aquestes 
festes però tant Sant Medir com els 
Tres Tombs “són festes amb unes 
arrels molt profundes”. “Els mi-
llors animalistes del món som no-
saltres”, assegura, alhora que creu 
que s’ha de distingir entre l’anima-

lisme que té a veure amb els animas 
domèstics, el de la ramaderia inclu-
siva i el dels cavalls. “Quan una per-
sona decideix tenir un cavall i cui-
dar-lo tot l’any, s’esdevé una relació 
personal”, afegeix.

Sant Medir, en tot cas, serà 
el 3 de març, amb l’any sabàtic 
de la Jovenívola i el retorn de la 
Humorística com a principals no-
vetats. En el capítol d’aniversa-
ris rodons, la colla Els Tivats cele-
brarà enguany els seus 50 primers 
anys. • 

El president dels 
Tres Tombs, Andreu 
Bernadàs, serà el 
pregoner de Sant Medir
“Els millors animalistes del món som nosaltres”, apunta el dirigent 
de Sant Antoni, que farà el discurs el dia 23 a la plaça de la Vila 

Andreu Bernadàs, en una imatge recent. Foto: Ajuntament
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L’Europa millora els 
números de l’inici de la 
primera volta de la lliga 
El Figueres, el rival d’aquesta jornada, ha estat un dels 
quatre equips capaços de derrotar els escapulats enguany

Albert Vilardaga

Després de les cinc prime-
res jornades de la tem-
porada, l’Europa només 
havia sumat tres punts, 
fruit de tres empats, i 

ocupava la penúltima posició, en 
llocs de descens. Aquest cap de 
setmana es disputa el cinquè par-
tit de la segona volta, els escapu-
lats reben diumenge a les 12 hores 
a la UE Figueres, un dels quatre 
rivals que han derrotat a l’equip 
de Vilajoana i va ser per un clar 3 
a 1, en un dels partits més fl uixos 
de la temporada dels escapulats. 
En els quatre primers partits de la 
segona volta l’Europa ha aconse-
guit dues victòries i un empat, i a 
falta de l’enfrontament contra els 
empordanesos ja ha millorat els 
números de l’inici de la primera 
volta. Malgrat que la UE Figueres 
ocupa la 13a posició a la lliga i 
està instal·lat a la zona tranquil-
la, lluny del descens i dels llocs 
de playoff, últimament ha estat 
un rival incòmode per l’Europa 
que la temporada passada no va 
aconseguir la victòria en cap dels 
dos enfrontaments i van acabar 
en empat a zero.

Pel partit contra els emporda-
nesos, el tècnic David Vilajoana re-
cupera Sergi Pastells, que va com-
plir la jornada passada un partit de 
sanció i tornarà a fer-se un lloc a la 
banda dreta de l’onze inicial actu-
ant com a lateral o com a extrem. 
Qui no formarà part de la convoca-
tòria és el davanter, Sergi Monsó, 
que ha sol·licitat la baixa del club 

per voluntat pròpia i ha signat pel 
Viladecans de Primera Catalana en 
busca de disputar més minuts.

El Femení A es retroba amb la vic-
tòria. L’equip de Fran Güells ha 
trencat una ratxa de quatre par-
tits sense guanyar després de der-
rotar el Pallejà per 3 a 1, gràcies 
al doblet d’Andrea Porta i el gol de 
Clara Clemente. El pròxim partit 
serà contra el Vic Riuprimer, el cap 
de setmana de l’1 de març. Aquesta 
setmana han operat a la Carla 
Moyano del Femení A, de la frac-
tura del dit petit de la mà esquer-
ra, i a la Paula López, del Femení 
C, del lligament creuat del genoll 
dret. Totes dues comencen el pro-
cés de recuperació.•

El Consell de l’esport debat 
les propostes del pressupost 
participatiu. Diversos 
representants de clubs i entitats 
esportives de Gràcia es van reunir 
dijous a la tarda a la sala de plens 
del Districte per debatre i defi nir 
conjuntament els nous projectes 
que volen que s’incorporin en el 
procés del pressupost participatiu. 
Els tècnics municipals també 
han recollit aportacions per 
incorporar-les al PAD.

Guillén disputa una pilota en l’últim partit disputat contra el Vilassar que va acabar en empat a tres. Foto: Àngel Garreta.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 23
UE Vilassar de Mar 3 - 3 CE Europa
1. CE L’Hospitalet ............. 47 punts.
4. CE Europa ..................... 41 punts.
Jornada 24
16/2 (12h) CE Europa - UE Figueres

Primera Nacional Femenina
Jornada 18
CE Europa 3 - 1 CF Pallejà
1. RCD Espanyol B ............49 punts.
5. CE Europa ..................... 30 punts.
Jornada 19
1/3 (16h) Vic Riuprimer FC - CE 
Europa

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 16
Sant Gervasi - Lluïsos de Gràcia 
(suspès)
1. CB Granollers ........................11-5.
8. Lluïsos de Gràcia ...................9-6.
Jornada 17
16/2 (18h) Lluïsos de Gràcia - UE 
Montgat

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 17
Joventut Les Corts 50 - 38 Lluïsos
Jov. Badalona 59 - 49 Safa Claror
1. Joventut de Badalona .......... 13-3.
6. Safa Claror ............................ 10-6. 
9. Lluïsos de Gràcia ...................7-9.
Jornada 18
23/2 (18h) Lluïsos de Gràcia - FC 
Martinenc
22/2 (12h) Tordera - Safa Claror

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina
Jornada 13
CN Catalunya 6 - 16 CN Barcelona
Jornada 14
CN Sant Andreu 18 - 8 CN 
Catalunya
1. Atlètic Barceloneta ...... 34 punts.
9. CN Catalunya ................. 9 punts. 
Jornada 15
22/2 (16:15h) CN Catalunya - 
Tenerife Echeyde

Lliga Premaat Femenina
Jornada 11
CDN Boadilla 11 - 9 CN Catalunya
1. CN Mataró ..................... 33 punts.
9. CN Catalunya ................. 4 punts. 
Jornada 12
15/2 (15:30h) CN Mataró - CN 
Catalunya

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 14
Gràcia FS 6 - 4 BarnaSants FSC
1. Eixample A .................... 33 punts.
3. Gràcia FS ....................... 33 punts. 
Jornada 15
16/2 (11h) Eixample A - Gràcia FS

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 16
La Salle Bonanova 25 - 23 H. Claret
1. La Salle Bonanova ........ 28 punts.
7. Handbol Claret ............. 16 punts. 
Jornada 17
16/2 (13:30h) H. Claret - H Vilanova

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 15
Reus 6 - 0 Lluïsos de Gràcia

1. Lluïsos de Gràcia .......... 22 punts.
2. CTT Borges ................... 20 punts. 
Jornada 15
15/2 (16h) Borges - Lluïsos

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana (Grup C)
Jornada 15
UEH Barberà 2 - 1 CH Claret
1. Cerdanyola CH.............. 45 punts.
12. CH Claret ....................... 4 punts. 
Jornada 16
15/2 (11:15h) CH Claret - Congrés

ESCACS
Divisió d’Honor (Grup 1)
Ronda 4
Mollet 8 1/2 - 1 1/2 Tres Peons
1. Mollet............................... 4 punts.
6. Tres Peons .......................1 punts. 
Ronda 5
15/2 Tres Peons - Sabadell Chessy

Breus

El Tennis La Salut 
comença un taller 
amb usuaris de la 
associació Arapdis

Cada dilluns a partir 
de les onze del matí, el 
Club Tennis La Salut ha 
començat un taller amb 
usuaris de l’associació 
APAPDIS (Associació per la 
Rehabilitació i Adaptació 
de Persones Disminuïdes) 
amb l’objectiu de 
convertir la pràctica del 
tennis amb una eina que 
faciliti la rehabilitació, la 
normalització i la inserció 
de les persones afectades 
per algun tipus de limitació 
en la seva capacitat 
d’integració sociolaboral i 
comunitària.

Partit decisiu 
pel liderat del 
tennis taula dels 
Lluïsos de Gràcia
La secció de tennis taula 
dels Lluïsos de Gràcia 
visita dissabte, a les quatre 
de la tarda, Les Borges 
Blanques, en un partit clau 
per mantenir el liderat. 
El rival, el CTT Borges, 
el segon classifi cat amb 
només dos punts menys 
que els blaus (que tenen 
un partit menys), i el 
partit de la primera volta 
va acabar amb victòria 
gracienca en el setè partit, 
el de desempat, els dobles 
que van guanyar Bernat 
Folch i Ferran Cano. 
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A. V.

G ràcia està triplement 
representada en la com-
petició anual de bàsquet 
que s’organitza entre es-
coles. L’escola amb més 

tradició en aquesta competició és 
el Claret, que ja sap el que és gua-
nyar-la, tant en categoria mascu-
lina com femenina. En aquesta 
edició el Claret només tindrà re-
presentació femenina, un any més, 
Christian Sainz-Rozas és l’encar-
regat de dirigir l’equip i és un dels 
candidats a passar més rondes. El 
debut del Claret és a la pista dels 
Jesuïtes de Sarrià Sant Ignasi.

Els altres dos equips graciencs 
són els Jesuïtes de Gràcia - Col·legi 
Kostka, que es va proclamar cam-
pió femení fa dues temporades, 
i que tornarà a tenir representa-
ció femenina al torneig. El debut 
de les verdes serà contra l’Esco-

El Claret, el Virolai i el 
Kostka participen a la 
Copa Colegial de bàsquet
Els Lluïsos de Gràcia han fet una donació de 810 euros a la 
Fundació Ricky Rubio gràcies als diners recaptats a la rifa de Nadal

Kostka i Claret s’han vist les cares en les últimes dues edicions. A. V.

la Thau en el que serà la reedició 
de la fi nal de fa dos anys. L’Escola 
Virolai té doble representació, tant 
en categoria masculina com feme-
nina, i el debut en primera ronda 
és contra l’escola Champagnat de 
Badalona.

Lluïsos dóna 810 euros a la 
Fundació Ricky Rubio. Aquesta 
setmana el president de la secció, 
Rafa Nache, ha fet entrega al pare 
de Ricky Rubio d’una donació de 
810 euros recaptada a través de la 
rifa de Nadal de la secció.•

A. V.

Els tres conjunts graciencs de gimnàstica artísti-
ca van participar en la primera fase de la Copa 
Catalana Base a Hostalets de Balenyà i tots tres 

van aconseguir actuacions destacades. L’AE Gràcia va 
quedar en tercera posició en la categoria Base 1 Grans 
i també va participar en la competició que organitza-
va el CEEB a la Mar Bella; en la categoria Base 2 Grans, 
va ser el Gràcia Gimnàstic Club l’equip que va pujar 
en el tercer calaix del podi. La Salle Gràcia va quedar 
quarta en Base 1 Grans o cinquena en la categoria D4 
Petits, i a més a més va participar de la segona fase 
de la Lliga Iberdrola que es va disputar a Sevilla amb 
equips de tot l’estat espanyol.•

Bons resultats per 
La Salle Gràcia, el 
Gràcia Gimnàstic 
Club i l’AE Gràcia 
Representació a Hostalets de 
Balanyà, La Mar Bella i Sevilla
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Editorial

Qui vol tornar a Vallcarca 2014?

Tres dies de novembre del 2014. Al Parc Sanitari Pere Virgili s’hi asse-
uen en diverses taules, amb un punt de desconfi ança i mirant-se de 
reüll, un centenar de veïns. Uns creuen tenir tota l’autoritat de par-

lar en nom del barri, perquè estan constituïts en associacions de veïns, i 
els altres també la reivindiquen: són joves, àgils, inquiets, pertanyents als 
creixents moviments socials que han passat pàgina a fenòmens més sim-
ples com l’okupació. Allà recomença la nova Vallcarca, i tots els que esta-
ven allà saben que en aquests cinc anys llargs s’han generat unes sinèr-
gies inimaginables quan es van asseure en aquelles taules. Ha passat de 
tot: des de la fi gura del mediador que va mediar poc fi ns a l’arbitratge de 
la Unió Internacional d’Arquitectes, des del concurs d’idees que ha per-
mès salvar La Fusteria (la casa 
del sij) fi ns a la reforma del 
Consolat i de la Casa Junyer-
Canals per al barri, des de la 
salvació del nucli històric fi ns 
a les negociacions amb Núñez 
y Navarro. Tot això ho han fet 
aquells veïns que es miraven 
de reüll i amb desconfi ança el 
2014, i ho han fet només amb 
les seves mans.

Per això sorprèn el nou clima de nerviosisme i de política de blocs ara 
que s’ha d’afrontar en aquest mandat la fase decisiva de la Rambla o Eix 
Verd i que s’ha de decidir la gestió dels equipaments del barri històric. 
S’han constituït en les últimes setmanes dues federacions que responen 
a aquelles dues velles aspiracions de les associacions i dels moviments so-
cials de voler assumir en exclusiva la veu de tots els veïns, amb petites ba-
talles afegides que alimenten el dia a dia d’un pobre debat. Qui vol tornar 
a la Vallcarca de 2014? A qui li interessa tornar a perdre el temps que va 
passar des del 2002 fi ns al 2014? En aquest setmanari serem especialment 
curosos a afavorir el debat plural, no ens espanten quatre crits en una au-
diència ni 25 tuits. Per això ja hi ha altres altaveus i fanzins.•

Al llarg de la setmana hi ha petites alarmes que impacten molt 
sobre alguns afectats però que les dades avaluables contrasta-
des mai les eleven a la categoria de notícia: passa molt amb els 
robatoris. Aquesta setmana li ha tocat al bar Las Euras de pla-

ça de la Vila o la petita empresa El Temps és Hort. És una loteria que sem-
bla només amplifi cable quan les xarxes socials s’engreixen i engreixen de 
material de dubtós interès noticiable, com l’última baralla al Canela (de 
debò que a una cadena estatal com La Sexta li interessa el Canela?). És 
cert, són successos que afecten gent, però que no són notícia. Solidaritat, 
tota, i aquí ho destaquem.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

E l proper 17 de febrer a les 20 hores es 
farà a la plaça Sant Jaume la concen-
tració de rebuig contra les violències 

de gènere, que organitza, cada tercer di-
lluns de mes, la Plataforma Unitària con-
tra les Violències de Gènere. Aquest dia 
les dones del grup del projecte Minerva, 
artistes i creadores de Gràcia, conduiran 
l’acte. El passat 20 de gener, tot i la pluja, 
el vent i el fred, unes 25 persones s’hi van 
concentrar per condemnar els cinc femi-

nicidis amb que hem arrencat el 2020. La 
Plataforma -tot aprofi tant que iniciem 
dècada- va recollir algunes xifres de fe-
minicidis dels darrers deu anys: entre el 
2010 i el 2019 han estat assassinades cin-
quanta-tres nenes i nens a mans dels seus 
pares, padrastres o per les parelles de la 
mare, en el marc de la violència masclis-
ta. Les xifres ofi cials no visibilitzen les 
xifres reals de feminicidis. En els últims 
deu anys la diferència és de 545 dones, 
aproximadament del 50%, segons da-
des de Feminicidio.net i el Ministerio de 
Igualdad. A Catalunya, des del 2010 han 
estat assassinades 198 dones a mans de 
masclistes. Segons dades de Feminicidio.
net, en la darrera dècada han assassinat 
1087 dones a Espanya, aproximadament 
la població de Portbou. Caminem cap a 
l’eradicació de la violència masclista!•

Les Minerva contra la 
violència masclista

Des del 2010 a 
Catalunya han estat 
assassinades 198 dones 
a mans de masclistes
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Tindrem cura a afavorir 
el debat plural, i no ens 
espanten quatre crits en 
una audiència ni 25 tuits 

Cartes al director

Les errades del banc 
que no se solucionen
El dia de la Marató vaig voler fer un dona-
tiu. En veure que es podia fer per web ho 
vaig intentar dos cops però sempre hem 
donava error, així que al fi nal ho vaig fer 
com sempre, per telèfon. La meva sorpre-
sa va ser que amb data 16 de desembre de 
2019, se’m va carregar al meu compte ban-
cari l’import donat, 25 euros, set vegades i 
se’m va anular quatre cops, per la qual cosa 
quedaven pendents tres anulacions, ja que 
a data 20 se’m va cobrar la quanitat que va 
dir per telèfon. A partir d’aquí, amb data 23 
vaig comunicar al meu banc la incidència. 
A través del formulari que vaig trobar, vaig 
fer la reclamació a la Fundació de la Marató. 
El 10 de gener es va posar en contac-
te amb mi Caixabank Centre Institucions 
Barcelona, demanant-me el DNI, número 
de tarjeta, extracte del compte; ho vaig fer 
arribar tot. El 13 de gener Caixabank em va 
comunicar que estan revisant el meu cas, 
ja que diuen que es tracta d’una incidència 
que afecta a un reduit col·lectiu de donants, 
i em pregunten si he sol·licitat la devolució 
a mi entitat bancària. Els contsto que està 
eta des del 23 de desembre. El 16 de gener, 
que els confi rmi si el banc ja ha fet la devo-
lució, cosa que no poden fer si Caixabank 
no els autoritza. Porto quatre trucades a 
Caixabank, tres trucades al meu banc i tres 
visites, tres trucades a TV3; a la darrera 
em diuen que ja no saben què fer. Qui no 
sap ja que fer sóc jo. Des del 16 de desem-
bre tenen uns diners que són meus i que 
sembla que ningú té idea de com tornar-
me’ls. Caixabank, que tenen el compte de la 
Marató, hauria de ser més diligent a l’hora 
de solucionar els seus errors i atendre de-
gudament quan farta ja de contestar co-
rreus vaig passar a fer trucades de telèfon. 
M’ho pensaré molt tornar a fer un altre do-
natiu a la Marató. 

Isabel Estévez Abelaira

Programació
Ràdio Gràcia 2020

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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Acabar amb la segregació 
escolar: necessitat urgent

Catalunya és un dels països d’Europa amb un índex 
més alt de segregació escolar. L’assignació d’una pla-
ça escolar en uns determinats centres educatius del 
servei d’Educació de Catalunya pot ser un factor afa-
voridor o no de l’augment o disminució de les desi-

gualtats socials i per tant de l’equitat i la cohesió social.
La procedència i origen de l’alumnat i el nivell d’instruc-

ció de les famílies són factors signifi catius que determinen 
els nivells de segregació escolar. L’actual distribució desigual 
entre els centre educatius d’aquest perfi l d’alumnes no con-
tribueix a pal·liar la segregació escolar existents. Si aquest 
problema no és resolt, la nostra societat del futur no redui-
rà els índex d’atur o de precarietat laboral i tindrà més pro-
blemes de cohesió social.

En la diferents normatives de l’àmbit educatiu de l’Estat 
i del nostre país es parla d’una distribució adequada i equi-
librada de l’alumnat de necessitats educatives especials, 
però a l’hora de regular la planifi cació de l’oferta educativa 
i el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres del 
Servei d’Educació de Catalunya la realitat, fi ns al moment, 
no ha estat afavoridor d’aquest objectiu socioeducatiu, és 
més, les desigualtats socials presents en la nostra societat es 
visualitzaven també en la tipologia i composició dels centres 
que confi guren el Servei d’Educació de Catalunya.

Per poder treballar en la línia de superació de la segre-
gació es necessita la complicitats no només dels centres 
educatius del servei d’Educació de Catalunya sinó també 
dels municipis, de tota la comunitat escolar i també de la 
societat. En aquest repte de país, els mitjans de comunica-
ció podien contribuir a fer una tasca pedagògica per inten-
tar conscienciar de la necessitat d’entomar i revertir aquest 
problema. Tot l’alumnat de Catalunya té dret de participar 
en les activitats complementàries i extraescolars i serveis 
educatius en igualtat de condicions per tal de construir una 
societat del futur on les desigualtats socials no s’evidencien 
tant com en l’actualitat Un sistema educatiu veritablement 
inclusiu és imprescindible per assolir nivells satisfactoris 
d’equitat i cohesió social

En la recent història del nostre país, l’escola pública ha 
estat la que majoritàriament ha acollit a l’alumnat nou-

vingut i també la que durant la crisi econòmica ha estat 
receptora de l’alumnat les famílies dels quals eren les víc-
times d’aquesta conjuntura. Sense recursos addicionals 
però amb un sentit de servidors públics ha donat respos-
ta a aquestes situacions gràcies a la professionalitats dels 
docents, la complicitat de les AMPA/AFA i d’alguns mu-
nicipis. Aquesta solidaritat no ha tingut majoritàriament 
acompanyament d’altres models de centres educatius. Una 
part de l’origen i consolidació de la segregació escolar ve 
d’aquesta època i per això està instal·lada bàsicament en 
els centres públics.

És necessari un augment considerable de les despeses 
de funcionament dels centres educatius públics, un aug-
ment dels ajuts de menjador i del transport escolar, la cre-
ació d’ajuts per garantir la participació de tot l’alumnat en 
les activitats extraescolars i intentar arribar a acords amb 
les entitats que oferten activitats culturals, potenciadores 
d’una formació integral, perquè aquestes siguin accessi-
bles a tota tipologia d’alumnat. I el que no es pot acceptar 
és que amb diners públics es subvencioni a centres educa-
tius que estableixen diferencies en l’accés i en la escolarit-
zació per raons de gènere o qualsevol altra circumstància 
personal o social discriminatòria.

És una responsabilitat del Departament d’Educació de 
prendre les mesures adequades per dotar al sistema edu-
catiu d’una major equitat i lluitar contra la segregació es-
colar si volem construir en el futur una societat més justa 
i cohesionada. Una societat que es postula com solidària 
també s’ha d’implicar i ser corresponsable a l’hora d’ac-
ceptar la necessitat de prendre mesures per afavorir una 
distribució adequada i equilibrada de l’alumnat en els cen-
tres educatius del Servei d’Educació de Catalunya.•

Arturo Ramírez, docent

el 
bloc

La meitat de l’espectacle

Albert Vilardaga

Laia Palau, Mireia Belmonte, Alexia 
Putellas, Laia Sanz i Maria Vicente 
són les protagonistes de la campanya, 

Si no veus esport femení, t’estàs perdent la 
meitat de l’espectacle que promou el CAC, 
la Secretaria d’Esports de la Generalitat, 
l’Institut Català de les Dones i la CCMA 
que té com a objectiu promoure una ma-
jor presència de les dones esportistes als 
mitjans per avançar a cap a la plena igual-
tat i té com a aspiració que les noves ge-
neracions tinguin referents esportistes fe-
menines. A les xarxes s’ha visualitzat amb 
el hashtag #thoestasperdent i molts equips 
femenins s’hi ha adherit fent-se una foto-
grafi a on es tapen la meitat de la cara.

Tothom qui més qui menys ha donat 
suport a la campanya, però va més en-
llà del postureig? Fa uns dies l’exporte-
ra del Barça, Laura Ràfols, explicava que 
l’anunci de la campanya s’ha encarregat 
a Mediapro que no havia volgut oferir un 
dels partits més destacats de la Primera 
Divisió femenina perquè la Federació 
Espanyola i l’Associació de Clubs encara 
no han arribat a un acord per signar un 
conveni col·lectiu. A casa nostra, fa uns 
dies que s’ha fet viral un tweet de la Marta 
Molina on explica que els àrbitres de la 
Federació Catalana de Bàsquet cobren 
molt més per un partit de bàsquet mascu-
lí que per un partit de la mateixa catego-
ria de bàsquet femení. Segur que si féssim 
un llistat trobaríem altres exemples sem-
blants que passen en els clubs on tenim 
més vinculació.

Queda encara molt camí per recórrer, 
avui dia pot ser que els espectadors s’es-
tiguin perdent la meitat de l’espectacle, 
però refl exionem si els clubs i institucions 
fan el màxim per evitar-ho, a part de pen-
jar a les xarxes una foto i el hashtag.•

Les desigualtats socials també 
són presents en la tipologia i 
composició dels centres educatius
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Exposicions
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 poe-
tes, XL artistes. La mostra arriba a la Vila 
dos anys després del seu naixement, im-
pulsada 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. 
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 14 de febrer
Dansa: Chicha en tu sangre. Assaig obert 
de ValenzuelaDance.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 12 h

Cicle temàtic. Literatura i psicoanà-
lisi: Erotismes. Amb l’Albert Serra, 
Montserrat Puig i Irene Domínguez. 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h 

Música, veu i dansa: Madai (Dani Barcala, 
María Muñoz i Aida González).
La Casa dels Contes (Ramón y cajal, 80), a 
les 20.30 h

Concert: Falsterbo presenta Nit amiga.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Concert: Organitzat amb l’alumnat de 
IES Monserrat Roig. Dix2, Iapi, Plug Boy, 
Drumedaris Band i PD Arka.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21 h

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

Loqueterroting Jam session acústica.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21.30 h

Concert: Muixeranga de Barcelona i Sis 
Veus.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Dissabte 15 de febrer
Presentació vermut de la novel·la de Juan 
Pablo Villalobos La invasión del pueblo 
del espíritu. L’autor conversarà amb Bob 
Pop. 
Taifa Llibres (Verdi, 12), a les 12.30 h 

Contes a la vora del foc: titelles i contes.
La casa dels Contes (Ramón y Cajal, 80), a 
les 16.30 i dg a les 17 h 

Concert: Cornamusa & orgue. Amb 
Francesc Sans i Josep Mateu.
Església de Santa Maria de Gràcia (Gràcia, 
3-5), a les 18 h

Teatre: Posa’m la tres. Una comèdia escri-
ta i dirigida per Eulàlia Garcés. Dinàmics 
Teatre.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

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

Babel Nights Barcelona - 12a edició: Alidé 
Sans (Vall d’Aran) + Alex Serra & Totidub 
(Catalunya) + Ethnómada (Sèrbia, 
Hongria, Espanya, Colòmbia)
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Concert: La Groovería (hip hop, funk, jazz 
i cumbia).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h

Diumenge 16 de febrer
Itinerari: Barcelona 1902, urbanitzar la 
muntanya pelada. Aquesta ruta pel Park 
Güell explica el procés de construcció i 
formalització del parc. Aquesta activitat 
requereix reserva prèvia a través del web 
del MUHBA.
Park Güell (Olot, 7), a les 10.30 h

Titelles: Pinotxo. Cia Titelles Vergés.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h

Concert: Aires formenterencs, dins del ci-
cle Barnasants.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19 h

Concert: Bluegrass Slow jam.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 19 h

Dilluns 17 de febrer
Xerrada: Josepets, Santa Maria i Sant 
Joan, tres parròquies per una vila. A càr-
rec de Josep M. Contel, Taller d’Història 
de Gràcia. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Concert: TWEN (Frenchkiss Records, 
USA).
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Literatura i psicoanàlisi: Erotismes. Amb 
Nora Catelli i Jorge Sosa. 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

Dimarts 18 de febrer
Concert: Pinpilinpussies, a La Tretzena 
Roda.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Concert: Abast presenta el disc Delta.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant 
Miquel, 59), a les 21 h

Dimecres 19 de febrer
Xerrada: Núria Cadenes presenta 
Guillem, la seva novel·la. L’autora conver-
sarà amb David Fernández. 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

Dijous 20 de febrer
Sac de rondalles: El far de la fi  del món.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 17.30 h 

Tallers de descoberta: Aprenem jugant!, a 
càrrec dels Alumnes Grau Educació.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Av. Vall d’Hebron, 65-69), a les 18 h

7è Concurs de truites de Dijous Gras.
La Violeta (Maspons, 6), a les 20 h

Entitats

Divendres 14 de febrer
Docufòrum: El retratista. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 

Diumenge 16 de febrer
Teatre: La Jana i els Tres Óssos, a càrrec 
del Centre de Titelles de Lleida. 
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord), a les 12 i 
a les 18 h 

Teatre i sessió vermut: Fronteira. 
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a 
les 12.30 h i a les 13.30 h

Teatre: En línia. Teatre Bell-lloc de Sant 
Pere de Ribes.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h

Dilluns 17 de febrer
#DillunsRepublicans: Contaminació, 
trànsit restringit. Mesures per lluitar 

per l’emergència climàtica. A càrrec de 
Mercedes Vidal, ambientòloga.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a 
les 18.30 h

Dimecres 19 de febrer
Xerrada: Bolivia hoy, amb Alexander 
Ovando Rojas, activista polític i dirigent 
del MAS-IPSP. 
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34), a 
les 19 h

Taller Garbells de llengua. Inscripcions al 
934159002 i garbells@cal.cat. 10 sessions.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 19.30 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

Marcel Bagés amb Phicus, a la tretzena Ronda 
 
Després de l’experiència amb la cantant Maria Arnal que es va materialitzar 
en dos discos d’èxit, el guitarrista de Flix Marcel Bagés s’uneix al trio de 
rock Phicus, format per Ferran Fages (guitarra elèctrica), Àlex Reviriego 
(Contrabaix) i Vasco Trilla (bateria). La nova aliança portarà la seva proposta 
experimental i lliure en el marc del festival Ronda, organitzat per l’Heliogàbal. 
 
Dijous 20 de febrer a l’Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Recomanem
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14 Cultura
Un llibre descobreix 
la història de Florenci 
Bosch i Tubau, l’artista 
de Gràcia oblidat 
Dinamitzador de la Unió Republicana Graciense i el Teatre La 
Viola d’Or (Llibertat amb Torrent de l’Olla), va patir la repressió 
de Primo de Rivera i als anys 50 va marxar a Montevideo 

Silvia Manzanera

No és Picasso però la seva 
història explica bé un pe-
ríode de temps i una ge-
neració d’artistes i intel-
lectuals que va patir 

repressió i oblit. Així presenta l’his-
toriador de l’art José Luís Muñoz el 
seu treball d’investigació que veurà 
la llum la propera setmana, i que re-
ivindica la fi gura de Florenci Bosch i 
Tubau, poeta, escriptor, dramaturg 
i pintor nascut a Sant Andreu de 
Palomar i veí de Gràcia, on va poder 
desenvolupar la seva carrera vincu-
lada al teatre; fi ns que la dictura de 
Primo de Rivera la va tallar. 

“Li van prohibir escriure en cata-
là, i com es va negar a fer-ho en cas-
tellà, li van tancar l’Ateneu Gracienc, 
del qual n’era l’ànima”, explica a l’In-
dependent José Luís Muñoz. El 17 
de setembre de 1916 havia estrenat 
l’obra d’Àngel Guimerà Terra Baixa 
a la Unió Republicana Graciense i el 
1919 havia dirigit i actuat a Joventut 
de príncep, de Wilhelm Meyer-
Forster, en el teatre La Viola d’Or, a 
Llibertat amb Torrent de l’Olla. 

Llavors es va passar a la pintura, 
centrant-se en els paisatges, una te-
màtica poc confl ictiva en temps de 
censura. Autodidacta, aconsegueix 
fer exposicions de manera regu-
lar a la Casa del Llibre, a Galeries 
Laietanes, a Vinçon, a Galeries 

Cristina i també a Girona. I ven 
els seus quadres. Així, l’artista es 
movia a cavall entre Gràcia (vivia 
al passatge Nogués 6 amb la seva 
dona, Maria Martí i Francesch) i el 
Poblet (Sagrada Família), on és va 
casar i on formava part de l’Ateneu 
Verdaguer. El 1952 decideix marxar 
a Montevideo, on va morir pocs 
anys després. “Va aconseguir em-
barcar un bagul amb 60 pintures 
amagades”, explica Muñoz. A la ca-
pital d’Uruguai va voler renovar el 
Casal Català amb contingut cultu-
ral des de la seva presidència però 
una malaltia no li ho va permetre. 
“Malgrat morir el 1954, allà s’han 
continuat fent nombroses exposi-
cions retrospectives i conmmemo-
ratives i els seus quadres pengen del 
Museu de Belles Arts Juan Manuel 
Blanes de la capital uruguaia”, reco-
neix l’historiador.

I com el va descobrir? Com so-
vint passa, per casualitat i per cu-
riositat; buscava informació d’un 
pintor de Sant Andreu i va trobar, 
a través d’una web de subhastes, el 
seu nom, i va començar a estirar del 
fi l. “Anava trobant material inèdit i 
oblidat però va ser quan vaig localit-
zar la família a Montevideo, la Núria 
Bosch, la seva neta, que vaig desco-
brir el paradís per a un historiador”. 
Ho havien conservat tot. Ara només 
queda la feina de compartir aquest 
material i recuperar la memòria de 
Florenci Bosch i Tubau.•

Florenci Bosch i la seva dona Maria Martí a la imatge que fa de portada. Foto: Cedida

La promesa de Pasqual Maragall. 
L’any 2005 el president Maragall va 
visitar Montevideo. En una trobada 
al Casal Català, la família Bosch i 
Tubau li va fer entrega d’un dossier 
amb tota la documentació per 
reivindicar la trajectòria artística de 
Florenci Bosch i la seva aportació 
a la cultura catalana. L’equip del 
president va donar a la família el 
correu electrònic de l’Albert Batlle. 
No van obtenir mai més resposta. 

Breus

L’In-Edit Festival 
torna a la Sedeta 
amb el fi lm 
‘Lisbon Beat’

El documental Lisbon Beat, 
un retrat coral de la música 
dels afrodescendents de 
l’extraradi de Lisboa, és la 
propera cita que el festival 
In-Edit prepara a la Sedeta 
el proper 25 de febrer. 
Dirigit per Rita Maia i 
Vasco Viana, el fi lm posa la 
mirada en el factor social.
Després del documental, 
hi ha sessió de la pd Ana de 
Sousa (Sons da Lusofonia).

Jocs de paraules 
amb Màrius 
Serra, a la ‘biblio’ 
Vila de Gràcia
El proper dilluns 24 
de febrer l’escriptor i 
enigmista Màrius Serra 
oferirà a la biblioteca Vila 
de Gràcia un taller per 
apropar-se a la llengua 
catalana a través del joc. 
L’activitat és gratuïta i cal 
inscripció prèvia (18.30h). 

La Casa dels 
Contes homenatja 
al març les lletres 
catalanes
La Casa dels Contes 
(Ramón y Cajal 35)
dedicarà els diumenges del 
mes de març a les lletres 
catalanes: Canigó (amb 
Lluís Soler), contes de 
Pere Calders, poemes de 
Mercè Marçal i un text de 
Montserrat Roig.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Hasta que la boda nos separe. 

16, 19, 22. 
• Operación panda. Ds, dg, 15.50.
• Aves de presa. Dv, dl, dm, dc, dj, 

15.50, 18, 20.15, 22.30. Ds, dg, 18, 
20.15, 22.30.

• Vida oculta. 15.50.
• Adú. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 19.20, 

22.10. Dj, 22.
• Kinky boots. Dj, 20.
• Judy. Dv, dl, dm, dc, 16.05, 22. 

Ds, dg, 22. Dj, 16.05.
• Star Wars: El ascenso de 

Skywalker. Ds, dg, 16.05.
• Mujercitas. 19.05.
• El escándalo. 15.50, 18.05, 20.20, 

22.30.
• 1917. Dv, dl, dm, dc, dj, 16.10, 

19.10, 22.10. Ds, dg, 19.20, 22.10.
• Frozen II. Ds, dg, 17.
• Sonic La Película. 16, 18.05, 

20.10, 22.15.
• Volando juntos. Ds, dg, 16.05.
• Parásitos. Dv, dl, dm, dc, dj, 

16.05, 19.05, 22.05. Ds, dg, 19.05, 
22.05.

• Jojo Rabbit. Dv, dl, dm, dc, dj, 
15.50, 20.15, 22.25. Ds, dg, 20.15, 
22.25.

• Las aventuras del Doctor 
Dolittle. Dv, dl, dm, dc, dj, 18. Ds, 
dg, 15.50, 18.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Parásitos. Dv, ds, dg, dl, dc, 17, 

19.30. Dm, 19.30. Dj, 17.
• Sense sostre. Dj, 20.
• Lur i Amets. Ds, 16.
• La innocència. Dv, dg, dl, dm, 16
• Khejdi. Ds, 20.
• Zibila i el poder de les ratlles. 

Ds, dg, 16.30.

• Judy. Dv, ds, dc, dj, 22.
• Sinónimos. Dv, ds, 17.45, 20, 

22.10. Dg, dl, dm, 17.45, 20. Dc, 
17, 19.30, 21.45. Dj, 17, 21.45.

• Casanova, su último amor. Dv, 
dl, dm, 16, 20. Dv, ds, dj, 18, 22. 
Dg, 20. Dg, dl, dm, dc, 18. Dc, dj, 
16.

• Turandot. Dm, 16.30.
• Bronko. Dv, 22.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Les bones intencions. 16, 

18, 20, 22. 
• Sala 2: Canvi de reines. 16, 18, 20. 

El cuarto reino, el reino de los 
plásticos. 22. 

• Sala 3: Els dies que vindran. 18, 
20. En bones mans. 16, 22. Ds, 
dg, 22. 

• Sala 4: Els anys més bells d’una 
vida. 16, 20. Amazing Grace. 18, 
22. TEXAS NANOS: 

• Quackers. La llegenda dels 
ànecs. 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Casanova, su último amor. 16, 

18.25, 20.35, 22.30.
• Judy. 17.50, 22.30. Dl, 11.30.
• Parásitos. 11.30, 16, 18.10, 20.05, 

22.30. 
• Hasta que la boda nos separe. 

11.30, 16, 18.10, 20.15, 22.20.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, dc, 20.15.
• Mujercitas. Dv, ds, dg, dl, dm, 

dc, 22.30.
• El faro. 20.20.
• La Odisea de los Giles. 16.
• La hija del ladrón. Dv, dl, dm, dc, 

dj, 16.
• La ofi cial y el espía. Dv, dl, dc, 

dj, 17.55.
• 1917. 11.30.
• Jojo Rabbit. Dv, dl, dm, dj, 11.30.
• Gauguin en Tahití. Paraíso per-

dido. Dm, 11.30, 18.15, 20.15.

• La ciudad desnuda. Dj, 20.15.
• Fuerza bruta. Dj, 22.30.
• Zibila i el poder de les ratlles. 

Ds, dg, 11.30.
• Volando juntos. Ds, dg, 11.30, 16, 

18.05.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Vida oculta. 17.15.
• El escándalo. 18.10, 20.25, 22.30.
• 1917. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 16, 

18.10, 20.15, 22.30. Dm, 16, 18.10, 
22.30.

• Jojo Rabbit. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
16, 20.25, 22.30. Dm, 20.25, 22.30.

• Mujercitas. 16.
• Solo nos queda bailar. Dv, ds, 

dg, dl, dm, dj, 18.30, 20.30, 22.30. 
Dc, 18.30, 22.30.

• Intocable. Dm, 20.15.
• Zibila i el poder de les ratlles. 

Ds, dg, 16.
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Ramon Casalé Soler

La galeria H20 (Verdi, 152) és un espai que por-
ta molts anys desenvolupant una tasca fonamen-
tal en l’àmbit de la fotografi a dins del barri de 

Gràcia, sobretot quan encara no existia l’interès que 
té avui dia, tal com es pot comprovar pel gran nom-
bre d’exposicions que es duen a terme actualment. 
Per això l’aposta de crear una galeria que només es 
dediqui al món de la fotografi a és digne d’elogi, sent 
el seu artífex l’arquitecte i dissenyador Joaquín Ruiz 
Millet, que ha sabut donar-li el seu toc personal, pres-
cindint de certs prejudicis, com per exemple la de la 
seva ubicació –tocant a la Travessera de Dalt-, ja que 
està allunyada de l’eix central del barri, i de fer el que 
veritablement li agrada. Per tant, hem de valorar po-
sitivament la seva tasca, ja que ens permet aproxi-
mar-nos a artistes desconeguts, però que tenen una 
qualitat contrastada aportant nous plantejaments cre-
atius dins del terreny de la imatge fotogràfi ca.

Recentment hem tingut l’ocasió de contemplar 
l’exposició Motel relax del canari Manolo Menéndez 
(Santa Cruz de Tenerife, 1983), artista format a 
Barcelona com a fotògraf i director de cinema. També 
li interessa l’escultura, la pintura i les instal·lacions. 
De fet, el principal motiu que porta a Menéndez a 
endinsar-se en la fotografi a és el de la recerca de “la 
identitat, el temps i el rastre de la memòria”. La seva 
obra s’ha pogut veure a diferents indrets d’Estambul, 
Rotterdam i Barcelona.

Pel que fa a la mostra d’H2O, l’artista ofereix un re-
pertori d’imatges fotogràfi ques que les podríem rela-
cionar amb el paisatge urbà, on predomina el silenci i 
el buit, ja que l’ésser humà no hi apareix, però en can-
vi sí que hi és present d’alguna manera, ja que ell és el 
màxim responsable de la construcció dels edifi cis, les 
carreteres o les barreres arquitectòniques. En realitat 
el que ens mostra Menéndez és una forma diferent de 
la representació arquitectònica o paisatgística, ja que 
s’aprecia un notable interès per la perspectiva, els an-
gles, les diagonals o les rectes, confi gurant noves ma-
neres de representar l’horitzó o qualsevol altre espai. 

De fet, hi ha una imatge on es veuen unes escales 
i una barana que les acompanya. Quin signifi cat té 
aquesta fotografi a? Per la seva sobrietat i senzillesa, 
podríem afi rmar que es tracta de representar un es-
pai buit. El més signifi catiu és que veiem unes línies 
rectes que denoten absència de moviment, on la imat-
ge és estàtica i freda, i amb un entorn cromàticament 
neutre. Aquesta obra transmet la idea de silenci i me-
ditació, tal com sol succeir en la majoria de les seves 
obres. Hi ha una altra peça on es veu la cantonada 
d’un edifi ci on conviuen fi nestres obertes amb altres 
tapiades. Aquesta dicotomia entre la llibertat –la llum 
que entra per les fi nestres- i l’opressió –la foscor d’un 
espai completament tancat- indica fi ns a quin punt en 
un mateixa fi nca, que podria ser la nostra, poden con-
viure dues maneres de pensar tan diferents.•

Manolo Menéndez, 
la fotografi a oculta

crítica 
d’artel repor

Valquíries, dones 
guerreres i solidàries 

L’escola gracienca Body BCN Danzarabic prepara un espectacle 
de dansa oriental per recaptar fons per a la investigació del 

càncer de mama; serà el 22 de març a la sala Calasanç

S. Manzanera

Tenia molt clar que volia 
fer una projecte solidari i 
que havia d’estar vinculat 

a les dones. I el títol va ser una 
de les primeres decisions. “Les 
valquíries eren dones lluitado-
res, guerreres de la mitologia 
nòrdica, i m’interessava molt 
transmetre aquesta idea de for-
ça”, explica la Marta Sánchez, 
ballarina de dansa oriental (i 
també professora de pilates), a 
l’escola Body BCN Danzarabic, 
a tocar de la plaça Joanic. Quan 
va agafar la direcció del centre 
ara fa un any, va començar a do-
nar-li voltes a la idea de portar 
endavant un espectacle de cai-
re benèfi c; la causa, fi nalment, 
el càncer de mama. “Unes idees 
em van portar a d’altres però 
crec que tot ha acabat lligant”, 
afegeix Sánchez. Així, el proper 
22 de març la sala Calasanç aco-
llirà Valkyrias, i tots els benefi -
cis aniran a parar a la Federació 
Espanyola contra el cáncer de 
mama per a investigació. Les en-
trades ja s’han posat a la venda.

L’espectacle conté tres parts, 
cadascuna protagonitzada per 
una ballarina amb un estil par-
ticular. “Cadascuna de les balla-
rines aporta un matís diferent, 
una prové més de la dansa con-
temporània i una altra més del 
fl amenc”, explica la ballarina 
gracienca. El fi l conductor de 
la història el portarà una quar-
ta participant, en un paper més 
d’actriu i que serveixi per unifi -
car l’espectacle. “Les ballarines 
que hi participen són professio-
nals així que he eliminat els as-
sajos generals per no carregar-
les amb més hores”, afegeix la 
responsable del projecte. 

L’estructura en tres parts 
també té una explicació: la pri-
mera valquíria va ser Freya, 
deessa adorada per diferents 
motius que Marta Sánchez ha 
agrupat en tres bloc: deessa de 
l’amor, la bellesa i la fertilitat; 
de la màgia i la protecció de les 
dones; i, el més popular, de la 
guerra i la mort.

L’espectacle ideat per la 
Marta, a més de l’objectiu clara-
ment solidari que hi ha al dar-
rera, també pretén trencar els 
tòpics i prejudicis que encara 
pesen sobre la dansa oriental. 

“Moltes persones tenen una idea 
estereotipada de la dansa orien-
tal, però té molta qualitat i com-
plexitat i és molt diversa”, afe-
geix la ballarina. Per això, l’obra 
pretén anar més enllà dels cer-
cles propers -tant professionals 
com amateurs entorn aquest es-
til de dansa- i obrir-se a un pú-
blic més ampli.

A més de l’activitat pròpia del 
centre, amb classes de contem-
porani o ballet entre d’altres dis-
ciplines, el centre no desaprofi ta 
les oportunitats per partici-
par en activitats que proposen, 
per exemple, la Fundació Festa 
Major. Així, des de fa dos anys, 
l’escola se suma a la cavalcada 
de les Carteres Reials animant-
la amb els balls. “Ens sentim 
connectats a Gràcia i sempre 
que podem col·laborem amb al-
tres entitats”, afegeix Sánchez. 
L’espectacle benèfi c del 22 de 
març és, també, una línia de l’es-
cola que tindrà continuïtat.•

Marta Sánchez, ballarina i directora de l’escola, en una actuació recent. Foto: Cedida

L’obra ‘Valkyrias’ 
conté tres parts, 
cadascuna amb 
una ballarina amb 
un estil propi
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“Perdent la mare 
he perdut pell”

Eloi Vila
Periodista 

Va viure al carrer Sostres cantonada 
Baixada de la Gloria. La seva mare 
va fundar l’escola Heidi, actualment 
Turó del Cargol. Ha publicat L’any 
del Senyor, Una paraula de més, 
Cartes des del front i Qui té la voluntat 
té la força. Ha fet de guionista a 
El convidat, This is opera i This is 
art, entre d’altres. Havia estat cap 
d’esports d’El 9 Nou i redactor 
de Catalunya Avui. Ara el veiem 
entrevistant a Al cotxe a TV3. 

Clara Darder

Et consideres gracienc? 
No. Vaig marxar amb set anys però quan vinc aquí tinc una 
sensació d’aura màgica. Jugàvem al terrat i les pilotes que-
ien per la Baixada, la mare ens ho va prohibir i ho fèiem 
amb testos de plàstic buits de les plantes perquè no sortissin 
rodant. El Park Güell era el pati de l’escola, i recordo que a 
Heidi em cuidava tothom.

De la mare he après... 
A estimar. Estimar la vida i allò que m’agrada, estimar la 
gent que estimo, estimar els amics i el que m’apassiona. 

El llegat de l’escola Heidi?
Aquelles escoles van ser l’essència del nostre país. La meva 
formació com a persona és gràcies a Heidi. Persones que ens 
agradava el que teníem i donàvem la benvinguda els que ve-
nien de fora amb els braços oberts. La convicció d’unes idees 
per ensenyar el català quan estava prohibit fer-ho. Una gene-
ració de gent brillant, on la persona passava per davant, aco-
llint la diversitat, refl ex de la classe obrera que volia que els 
seus fi lls tinguessin una bona educació.

Què signifi ca una mare? 
És la persona única que hi és per tot i amb tot, que t’entén, 
que et veu a venir d’una hora lluny com ets i qui ets, i sempre 
t’ajuda. La trobo molt a faltar, era molt carinyosa. Perdent la 
mare he perdut una part de pell. I ploro bastant.

Va morir fa un any. 
No sabia el que era perdre algú tan important. Era trasplan-
tada de fetge, feia vint-i-sis anys, i no podien fer-li un altra in-
tervenció, però va poder conèixer a tots els seus néts i nétes. 

Mires el teu propi programa? 
Sí, per després portar les xarxes. No tinc cap mètode, però em 
fi xo en allò que no es veu. Sóc molt proper als entrevistats. 

Cap anècdota xunga i alguna que encara et fa riure? 
Portant Els Amics de les Arts un ciclista va creuar en vermell 
i de poc que no... “Vigila que el mates!”, em deien. I quan en 
Quim Monzó va entrar al cotxe i em va agafar els pebrots; 
una manera de provocar que em va semblar genial. 

Amb quin entrevistat t’has sentit més proper? 
A l’Albert Om. Havíem treballat plegats. Quan es va morir el 
seu pare, i vaig anar al tanatori, em va dir: “Ara ja puc venir 
Al cotxe per explicar-ho”. 

T’agrada ser escriptor? Què signifi ca? 
Cada vegada menys perquè escric molt per feina, i abans em 
servia per allunyar-me de la realitat i explicar fi ccions. Ara 
només faig un diari personal dels meus moments, apunto els 
fets sorprenents de la vida. 

Com vols ser recordat? Escriptor, locutor, guionista, perio-
dista, presentador?
Com a pare i amic. La resta és només feina. 

A la teva feina intervenen les emocions? 
Jo les poso en tot i que sigui el que hagi de ser. No sé viure 
d’una altra manera.

Et falta algú per entrevistar? 
Pep Guardiola, Tarantino... però sobretot Ter Stegen. És gra-
cienc i genial que visqui al barri.•

Eloi Vila, a les escales de la Baixada de la Glòria. Foto: S. Manzanera

La torratxa

Virus
Jesús Sánchez
@ciutatsatelite
 

Em faig ressò de l’anunci de l’Organit-
zació Mundial de la Salut de la con-
sideració del Covid-19 (coronavirus) 

d’enemic mundial número 1 i per al qual 
no tindrem vacuna fi ns al 2021. Els efec-
tes de la malaltia que està provocant la 
propagació d’aquest agent infecciós ha 
fet que el Mobile World Congress hagi 
estat cancel·lat. La motivació que ha con-
duit a aquest escenari –apocalíptic per a 
alguns– és molt obvi que no ha estat tan 
sols per salvaguardar la salut de les per-
sones sinó també per obeir a interessos i 
estratègies comercials d’alt nivell. És tant 
com dir eufemísticament que els estats 
democràtics promouen la fabricació d’ar-
mes de guerra per la defensa de l’Estat 
de dret. Que ens creguem això equival a 
atribuir l’opinió pública un grau super-
latiu d’imbecil·litat suprema. Les armes 
es fabriquen per matar, i punt. Ergo, les 
cancel·lacions com les del MWC s’execu-
ten per motius més bé egoistes que no 
pas altruistes.

És clar que allà on hi ha virus s’esta-
bleix un camp minat per altres agents 
altament infecciosos com son les fake 
news. Així ho ha constatat la caverna pe-
riodística espanyola atribuint bona part 
de responsabilitat de la cancel·lació del 
MWC al president Torra i les alcaldes-
ses Colau i Marín de no haver fet prou 
per convèncer John Hoffman perquè se 
celebrés el principal esdeveniment tec-
nològic mundial. És un punt més en l’in-
terminable haver comptable de greuges, 
insults i tota sort de vòmits xenòfobs i 
racistes cap a Catalunya i les seves insti-
tucions dia sí dia també. Un virus que no 
hi ha manera de derrotar.

La propagació del virus s’ha donat co-
incidint amb el corrent migratori més 
important de l’any: la celebració de l’any 
nou xinés. És l’any de la rata en què ja 
no serà possible amagar la mesquinesa 
d’un món brutalment depredador. Els 
vells fonaments del món actual ja no es 
poden sostenir per enlloc i celebraré la 
rebel·lió dels dèbils, dels exiliats, de les 
dones, de la joventut, de la diversitat, 
dels refugiats, dels pobres, dels famèlics, 
encara que això ens tregui de la nostra 
putrefacta zona de confort.•

de Gràcia


