
Les entitats veïnals esmenen 
el nou catàleg de patrimoni 
i hi sumen 560 fi nques més 
Una rèplica sobre el treball dels experts detecta absències de protecció B, 
distorsions de criteri i manca de fi nques modernes, comercials o industrials

Albert Balanzà

Dos mesos després de l’aprovació inicial del nou ca-
tàleg de patrimoni, que duplicarà les fi nques pro-
tegides i protegirà el verd privat interior del nucli 
històric de Gràcia i de part dels barris de Vallcarca, 
la Salut i Camp d’en Grassot, els veïns organitzats 

a l’entorn de plataformes com Gràcia On Vas, Salvem l’Al-
zina, el Jardí del Silenci o l’Associació Veïnal Vila de Gràcia 
han estudiat a fons el document de 172 pàgines resultant i 
han arribat a una conclusió: “la proposta de protecció que 
es recull en el pla aprovat inicialment es queda curta i molt 
lluny dels objectius de preservar el teixit i el caràcter iden-
titari de la Vila de Gràcia”.

Les plataformes veïnals arriben a aquesta conclusió en les 
al·legacions que van presentar la setmana passada al Districte 
després de replicar el treball que el grup d’experts coordinat 
per Joan Casadevall va realitzar al llarg del 2019 i que l’Ajun-
tament ha garbellat eliminant algunes recomanacions, so-

bretot les que entren en confl icte amb fi nques afectades per 
planejament com Can Vallmitjana. L’anàlisi veïnal, després 
d’una observació sobre el terreny desplegada en una desena 
de grups i dues reunions de treball, argumenta la insufi cìèn-
cia de les conclusions tant de l’Ajuntament com del grup d’ex-
perts i hi afegeix almenys 560 fi nques més. L’esmena detecta 
també absències de protecció B com el pati de l’escola Jujol 
i demana sumar més conjunts com l’illa Banyoles-Igualada.

Les al·legacions posen èmfasi en distorsions en el treball 
com l’agrupació del Conjunt Vila de Gràcia sobre 390 fi nques 
“totalment insufi cients” i seguint un criteri “molt restrictiu” 
que fa entrar exemples com Camprodon 14 amb protecció C 
i deixar fora els esgrafi ats i portes de Progrés 18-20-22 (foto). 
Tampoc l’anàlisi entèn la doble classifi cació via Conjunt o via 
article 15 (necessitat de demanar una llicència d’obra si es 
volen fer modifi cacions en una fi nca) amb exemples com les 
fi nques bessones de Llibertat 22 i 24 (una amb proposta de 
nivell C i l’altra d’article 15). Altres rèpliques qüestionen la 
ratlla de 1953 per protegir o no elements patrimonials i man-
ca de fi nques modernes, comercials o industrials. Pàgina 3La fi nca de Progrés 18-20-22, exclosa de l’informe municipal. Foto: A.V.
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2 Política
La Kasa de la Muntanya 
replica Dones del 36 
amb una altra miliciana 
“La miliciana de Campanyà transmet un temps real, una veïna 
que pren les armes”, argumenta Roc Blackblock, autor del mural

Albert Balanzà

Marina Ginestà no és 
l’única imatge simbò-
lica de la Barcelona re-
volucionària de l’estiu 
de 1936. Una d’igual-

ment icònica, sense nom cone-
gut, és la retratada per Antoni 
Campanyà davant de la caserna 
del Bruc o en aquell moment ca-
serna Bakunin, quan va ser presa 
per una columna de l’Hospitalet. 
L’artista visual Roc Blackblock, 
amb 20 anys de trajectòria, aca-
ba d’estampar un gran mural a 
la façana lateral de la Kasa de la 
Muntanya amb aquesta imatge i el 
lema BCN Antifa. “Pintar una imat-
ge amb una història com aquesta 
ha pres una especial signifi cança 
al fer-ho a la Kasa de la Muntanya, 
una antiga caserna de la Guàrdia 
Civil okupada el 1989, i que porta 
30 anys alliberada”, ha dit l’autor.

Com va sorgir la idea?
Han estat uns fets encadenats. 
La coordinadora antifeixista de 
Madrid va convidar els col·lectius 
militants de l’Estat a fer un mural 
en memòria de Carlos Palomino, el 
jove antifeixista de Vallecas assassi-
nat per un militar. Vaig fer una in-
tervenció a Can Batlló i la gent de la 
Kasa també va proposar el seu es-
pai. Vam pensar una peça tenint en 
compte la complexitat i la dimensió 
de l’espai amb la voluntat de trobar 
també un símbol antifeixista.

Com ho vas afrontar tècnicament?
No era un projecte fàcil, i vaig de-
manar assessorament a gent que es 

en compte l’altra, la de Campanyà, 
pel fet de transmetre el temps 
real, que era una miliciana anar-
quista i que tenia una aparença 
de dona obrera, una treballadora, 
una veïna que prenia les armes; 
no complia amb els estereotips de 
ser jove i guapa.

L’Ajuntament ha aprovat reformar 
Kasa de la Muntanya amb habitat-
ge públic. Pot ser que el teu mural 
sigui efímer?
Tinc constància del projecte, però 
si hi hagués una previsió en els 
propers sis mesos, no l’hagués fet. 
Feina feta no fa destorb i la meva 
fi losofi a ha estat exterioritzar a la 
façana lateral el que hi ha a dins 
de Kasa de la Muntanya. Hi encai-
xa perfectament. •

El mural a la miliciana, a la Kasa de la Muntanya, ja acabat, a principis de setmana. Foto: Max Ira

Marina Ginestà, a punt el 7 de març. 
L’estrena de la mitgera de Dones del 
36, amb la imatge de la miliciana en 
grans dimensions, serà un dels actes 
principals, i allà, dissabte 7 a les 12h, 
s’hi llegirà també el manifest de la 
diada. El comitè de Gràcia pel 8-M 
també farà la coreografi a El violador 
eres tu el dia 6 a la tarda a la Virreina. 

dedica a treballs verticals. El més 
interessant és que el projecte sor-
geix dels moviments autònoms i 
que s’està treballant la memòria.

Per què la tria d’aquesta altra mi-
liciana?
Curiosament Marina Ginestà era 
una de les opcions, però vaig tenir 

el repor

Núria i Guillem
Ple a la Jaume Fuster en la presentació del 
llibre del símbol que recorda l’altre símbol

David Fernàndez, Guillem Agulló pare, Núria Cadenes i Carlos Marqués. Foto: A.B.

A.B.

Molts dels nous independen-
tistes no recorden amb de-
tall l’assassinat de Guillem 

Agulló, ni l’època ni el context en 
què es va produir, l’abril de 1993. 
Primer perquè el País Valencià que-
dava tant o més lluny que ara en el 

mapa mental catalanoregionalista, 
segon perquè els mitjans limitaven 
a breus l’esquerra independentista 
extraparlamentària (i ERC era no-
vetat) i tercer perquè, com va dir di-
mecres Núria Cadenes, allò s’inter-
pretava com “una batalla” de “gent 
que es barallava”, quan era l’extre-
ma dreta apallissant independen-
tistes i antifeixistes. La Núria va ser 

el símbol d’aquell vell independen-
tisme al Principat, com Guillem ho 
va ser al País Valencià. Cap dels dos 
ho va buscar. Un dia vaig pregun-
tar a un militant: “Quan la Núria 
surti de la presó, què?”. Resposta: 
“Sempre tindrem Guillem Agulló”.

Amb un ple a la Jaume Fuster 
-l’escriptor que va publicar el 1996 
La mort de Guillem-, amb els pares 
del Guillem i de la Núria, amb vells 
i nous independentistes, amb edi-
tors com el grup Som donant via 
al llibre Guillem i directors de cine 
com Carlos Marqués-Marcet que 
aposten per aquesta història a La 
mort de Guillem, i David Fernàndez 
d’amfi trió, es tanca el cercle.•

Breus

Òmnium engega 
una campanya 
de sobirania 
energètica
L’assemblea local 
d’Òmnium ha engegat 
aquesta setmana una 
campanya de sobirania 
energètica sota el 
lema Reconnecta’t, que 
s’allargarà tot l’any i que 
aposta per “un consum 
cooperatiu, sostenible i 
de proximitat, entre els 
veïns i veïnes del barri”. 
L’entitat, que només 
al districte compta 
amb 6.000 socis, busca 
voluntaris que puguin 
dedicar a la iniciativa 
dues hores al mes, els 
quals rebran una sessió 
formativa prèvia. 

Jovent Republicà 
fa una passejada 
per l’urbanisme 
feminista
Les joventuts d’ERC del 
Casal Francesc Macià de 
Gràcia han programat 
aquest diumenge una 
passejada pel barri de la 
Salut “amb perspectiva 
d’urbanisme feminista” 
per detectar possibles 
millores. L’acte sortirà a les 
20 h de Tres Senyores 7. 

L’Ofi cina 
d’Habitatge fa 
cinc anys i lliura 
els premis Sindy
L’Ofi cina d’Habitatge 
celebra el 29-F a Joanic 
cinc anys amb una diada 
en què destaca els nous 
premis Sindy, en honor a 
la companya de la Janhela 
que es va suïcidar el 2018.
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Breus

Casa Vicens rep 
163.000 visitants 
en el segon any 
com a casa museu
Casa Vicens, la casa 
museu de Gaudí del 
carrer Carolines, ha 
tancat xifres de 2019 
amb 163.096 visitants, 
un 33% més que l’any 
passat i per sota encara 
dels 203.250 visitants que 
preveia el pla d’impacte 
turístic dissenyat abans 
de l’obertura com a valor 
màxim en règim de 
funcionament consolidat 
(en 5 anys). El primer any 
es van assolir els 140.000 
visitants i les noves xifres 
s’adeqüen a l’afl uència 
calculada per als primers 
exercicis, a l’entorn de 
150.000 visitants/any. El 
director de Casa Vicens, 
Emili Masferrer i Fons, ha 
considerat “clau” el 2019 de 
consolidació, i ha apuntat 
a un públic potencial més 
internacional. 

Protegim L’Illa 
informa amb 
plafons sobre 
Can Vallmitjana

La plataforma Protegim 
L’Illa ha estrenat uns 
plafons informatius a la 
botiga Coshop d’Astúries 4, 
on abans hi havia el taller 
Vallmitjana, per seguir 
reivindicant-lo. Hi ha fl yers 
en català, castellà i anglès. 

Les plataformes veïnals 
critiquen el nou catàleg 
de patrimoni i hi 
sumen 560 fi nques més 
La rèplica detecta absències de protecció B, distorsions de 
criteri i manca de fi nques modernes, comercials o industrials

Albert Balanzà

El nou catàleg de patrimo-
ni, amb clarobscurs com la 
part no publicada de l’in-
forme del grup d’experts 
que l’Ajuntament ha garbe-

llat fi ns a aprovar inicialment una 
proposta de 172 pàgines, ha enlles-
tit el període d’exposició pública al 
qual els veïns hi han presentat al-
legacions, amb una instància de re-
lleu per la coordinació d’entitats ve-
ïnals que han replicat el treball que 
el 2019 van desplegar els experts co-
ordinats per Joan Casadevall. 

fi nques dóna uns resultats “total-
ment insufi cients” i segueixen un 
criteri “molt restrictiu” que fa en-
trar exemples com Camprodon 14 
amb protecció C i deixar fora els es-
grafi ats i portes de Progrés 18-20-
22. Tampoc l’anàlisi entén la doble 
classifi cació via Conjunt o via arti-
cle 15 (necessitat de demanar una 
llicència d’obra si es volen fer modi-
fi cacions en una fi nca) amb exem-
ples com les fi nques bessones de 
Llibertat 22 i 24 (una amb propos-
ta de nivell C i l’altra d’article 15). 
“Caldria incorporar al conjunt totes 
les fi nques sobre les quals s’aplica 
l’article 15”, apunta l’al·legació. 

Les al·legacions es refereixen 
també a la ratlla de 1953 com a lí-
mit temporal per protegir o no ele-
ments patrimonials. “Hi ha cases 
anteriors a 1953 que poden no tenir 
interès i edifi cis moderns d’interès; 
cal una comissió amb tècnics inde-
pendents, com a l’Eixample”, diu 
Ramon, i l’al·legació els exemplifi -
ca amb la biblioteca Vila de Gràcia, 
l’Hospital Evangèlic o la fi nca d’As-
túries 37 dissenyada per Oriol 
Bohigas. També s’apunten les man-
cances de comerços com l’herboris-
teria Llobet de Travessera de Gràcia 
o de vestigis industrials com l’anti-
ga fàbrica Macson (avui IED). Sobre 
fi nques afectades per planejament, 
com Can Vallmitjana, l’al·legació de-
mana una fi txa prèvia, “veure, cas 
per cas, què prevaldria”.•

La fi nca d’Astúries 37, obra d’Oriol Bohigas, no inclosa en el nou catàleg. Foto: A.V.

Les plataformes veïnals repre-
sentades per Gràcia On Vas, Salvem 
l’Alzina, el Jardí del Silenci i l’Associ-
ació Veïnal Vila de Gràcia han pre-
sentat una esmena d’ampliació del 
futur catàleg, que tenia com a he-
adlines el fet de duplicar les fi nques 
protegides –de 564 a 1.021–, sobre-
tot amb la creació d’un nou conjunt 
de la Vila de Gràcia per salvaguar-
dar la fesomia original de 390 edi-
fi cacions construïdes al voltant del 
1932, i han advertit que no compar-
teixen “l’abast de la protecció pro-
posada”. “La proposta de protecció 
que es recull en el pla aprovat inici-
alment es queda curta i molt lluny 

dels objectius de preservar el tei-
xit i el caràcter identitari de la Vila 
de Gràcia”, diuen. Hi afegeixen al-
menys 560 fi nques més. 

La proposta veïnal, per exemple, 
demana la protecció B de valor sin-
gular per al pati de l’escola Jujol (an-
tiga fàbrica de llumins Manyach), 
els safarejos de Bruniquer 21, l’illa 
de cases de Sant Lluís 35-37 i la 
masia de Can Vidalet, a Manrique 
de Lara 5-7, a tocar de les casetes 
d’Encarnació. També troba curts 
els conjunts protegits, 38, que dei-
xen fora illes de cases com les del 
sector Igualada-Banyoles.

El número de l’ampliació no és 
tot el debat, segons apunta un dels 
portaveus de les plataformes ve-
ïnals, Toni Ramon, que emfasitza 
les distorsions que s’han trobat els 
veïns en una jornada d’observació 
de camp, en la qual es van dividir en 
nou grups, i en dues sessions de tre-
ball convocades al Banc Expropiat 
entre gener i febrer. L’agrupació del 
Conjunt Vila de Gràcia sobre 390 

A.B.
 

L ’escola Pau Casals haurà de 
mantenir el grup addicio-
nal que va estrenar l’any 2011 

com a tercera línia de P3 justa-
ment l’any que preveia desfer-
se’n i quan ja havia reendreçat el 
projecte educatiu en aquest sen-

tit. Així ho ha comunicat unilate-
ralment el Consorci d’Educació en 
roda de premsa divendres passat 
i poques hores abans a la direcció 
del centre, fet que ha generat sor-
presa i frustració en les primeres 
reaccions de la comunitat educa-
tiva. “Trastoca del tot el nou pro-
jecte; en cap cas ens esperàvem 
que ens tornés a tocar”, ha apun-

tat la presidenta de l’AFA, Montse 
Higueras.

El bolet del Pau Casals, el pri-
mer grup addicional que es va im-
plantar a Gràcia (després vindria 
el del Reina Violant, el de Jujol o 
més recent el del Turó del Cargol), 
va significar passar de 50 a 75 
alumnes de P3. “Aleshores vam 
perdre l’aula de psicomotricitat 

L’escola Pau Casals rep 
amb sorpresa el ‘bolet’ 
que deixava aquest any
El Consorci d’Educació comunica que manté la tercera línia del 2011 

i ara ja l’havíem recuperat, però 
no volem renunciar a aquest espai 
de nou”, apunta Higueras. La de-
cisió del Consorci ha agafat amb 
el peu canviat l’escola, que enca-

ra no ha pogut reunir els seus òr-
gans de direcció ni d’AFA per ava-
luar la nova situació. El Consell 
Escolar de Gràcia tampoc no ha 
estat convocat.•

L’escola Pau Casals, al carrer Providència, aquesta setmana. Foto: A.V.

El pati de l’escola 
Jujol, l’illa de cases 
Banyoles-Igualada 
o l’antiga Macson, 
peces reivindicades
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el repor

‘La meva Gràcia’ des 
dels ulls de la inclusió 

Salut Mental impulsa una activitat 
per a persones amb transtorn mental, 

convertides per un dia en guies turístics

Després de la Casa dels 4 bustos, el grup segueix la ruta pel carrer Gran. Foto: S.M.

Silvia Manzanera

El punt de trobada és a Jardinets 
perquè avui l’itinerari previst 
descobrirà alguns edifi cis d’in-

terès (i no només arquitectònic) 
del carrer Gran. La Raquel Jiménez 
s’encarrega d’explicar la història de 
Casa Fuster, tot i que la història que 
hi ha darrera d’aquest grup de gui-
es és igual d’interessant. Ella, jun-
tament amb d’altres companys de 
Salut Mental Gràcia, ha participat 

a l’activitat comunitària ‘La meva 
Barcelona’, un programa per for-
mar-se en temes d’història, cultura 
i patrimoni de la ciutat, i al mateix 
temps desenvolupar habilitats de 
comunicació. Parlar en públic, ja se 
sap, no és fàcil. Xavier Mingorance, 
professor de Turisme a la UPF, s’ha 
encarregat d’acompanyar-los en tot 
el procés, des de buscar les dades, 
redactar els textos i fer les fi txes, o 
acomodar-los el micro i com dirigir-
se al públic. “La fi nalitat del projec-
te és que les persones participants 

coneguin la ciutat i la facin seva, 
que reconeguin els espais com a 
propis i que també puguin com-
partir d’una manera activa i com 
a protagonistes el que han après 
amb persones d’altres col·lectius”, 
explica Judit Sanjuan, sotsdirecto-

ra del Grup Atra i coordinadora del 
programa. Apoderament, autoesti-
ma, sentiment de pertinença i inte-
gració social. Tot això hi és mentre 
l’Eva explica, davant la Casa Carles 
Casades com un jove Pau Casals to-
cava a les nits per quatre pessetes 

(“una petita fortuna”) fi ns que el 
va descobrir Isaac Albéniz. “Els 
punts escollits són per les històri-
es que hi ha darrere, per fets curi-
osos que descobrim i que són els 
que agraden a la gent”, assegura 
el Xavier, que recorda el dia que 
es van trobar -fent la ruta de la 
Gràcia rumbera- amb un familiar 
del Moncho que els va explicar un 
munt d’anècdotes.

Al final d’aquesta cinquena 
edició de ‘La meva Barcelona’ (i 
a punt per començar la sisena) 
s’hauran realitzat 35 visites guia-
des. Pel programa han passat 31 
persones (moltes d’elles repetido-
res) i diferents col·lectius han rea-
litzat les visites: AcidH, nens i ne-
nes de P5 de la Salle, el Club Social 
Salut Mental o Llars Residència. 

La ruta d’avui acaba a la plaça 
Trilla, que aviat serà Sant Medir. I 
es reparteix una enquesta per co-
nèixer l’opinió dels participants. 
Tots semblen molt satisfets.•

A.B.

El llarg camí de recuperació 
de l’equipament que hi ha a 
les dues plantes superiors 
del mercat de Lesseps, a la 
part alta del carrer Verdi, 

històricament un antic gimnàs, 
està a punt de culminar i de tan-
car un cercle: de Don Gimnàs a 
McFit (amb l’intermedi espontani 
del gimnàs okupat del 2018). 

Ja fa setmanes que el rètol de 
la nova marca llueix a la cantona-
da de Verdi amb Maignon i la re-
forma i condicionament de l’equi-
pament, amb els accessos ja nets i 
les màquines instal·lades evidenci-
en que l’obertura és imminent. De 
fet, l’estrena estava fi xada el juliol 
de 2019, però no ha estat fi ns ara, 
fi ns aquests dies, que s’estan fent 
les últimes proves de so per garan-
tir la insonorització del local.

El retorn de l’equipament a 
gimnàs actiu tanca sis anys de 
tràmits no gaire encertats tant per 
part de l’Ajuntament com per part 
dels promotors diversos: el març 
de 2014 el consistori va aprovar 
inicialment un pla especial que 
permetia convertir les dues plan-
tes superiors, qualifi cades d’equi-
pament i de propietat privada, en 
una residència d’estudiants. La 
cadena Melon District n’hauria 
estat l’explotadora a través d’un 
conveni amb l’Istituto Europeo di 
Design (vegeu núm. 522).

L’espai va criar pols fi ns que el 
juny de 2016 la cadena de gimnas-

sos McFit es va interessar en el lo-
cal i el febrer de 2017 ja negociava 
amb el Districte. El nou pla espe-
cial, aprovat inicialment el setem-
bre de 2017 i presentat als grups, 

va culminar la tramitació coinci-
dint amb l’okupació de l’espai per 
part de col·lectius de Vallcarca 
afi ns als Blokes Fantasma entre 
maig i juny de 2018. • 

Les plantes superiors 
del mercat de Lesseps ja 
s’ultimen com a gimnàs
La reforma i condicionament de l’equipament ja s’ha completat, 
i aquests dies es fan proves de so per obrir a fi nal de febrer

El rètol de McFit, encara amb l’embalatge, on abans hi deia Don Gimnàs. Foto: A.B.

A. B.

La bodega Costa Brava del carrer Alzina, una de les 
nou de Gràcia en procés de catalogació com a esta-
bliment emblemàtic protegit, ja té a punt nova eta-

pa i data nostrada per recomençar: el proper 3 de març, 
Sant Medir. Després d’iniciar a mitjans de l’any passat a 
través dels portals immobiliaris el procés de traspàs, el 
tradicional punt de trobada de la Gràcia indie va tancar 
el 15 de desembre i ha fet obres en els dos últims mesos 
per reobrir amb uns arranjaments que li han mantin-
gut l’esperit gairebé intacte. 

Les noves mestresses, l’Ana Luque i la Carina López, 
hi han aterrat per aplicar-hi “una restauració conserva-
dora” que compleixi amb la “idea romàntica” de posar 
en marxa un espai petit. El nou/vell Costa Brava segui-
rà sent de color vermell viu, mantindrà les neveres i les 
bótes (aquestes una mica més alçades per guanyar una 
barra cantonera) i recuperarà a l’interior les històri-
ques lletres de la façana. “Hem fet molt perquè es vegi 
poc el canvi”, apunta Luque explicant detalls de terra i 
parets que necessitaven retocs fi ns.

En el nou Costa Brava hi haurà vermut, tal com 
demanen ja els passavolants que hi veuen les obres 
aquests dies, i horari eminentment de bodega (tots els 
dies de 18 a 23 h i migdies de cap de setmana de 12 a 16 
hores; dilluns tancat). El nou toc seran les tapes i els 
maridatges: “ho treballarem”, diu López. “Volem que 
torni la gent que hi venia i que hi vingui un altre client 
potencial”, conclouen totes dues.•

La bodega Costa 
Brava ressorgeix 
sense perdre esperit
Després de dos mesos d’obres, la 
nova etapa engega per Sant Medir 

La bodega, amb les històriques lletres recuperades. Foto: A. V.

Març 2014. L’Ajuntament tramita un 
pla especial per fer una residència 
d’estudiants sobre el mercat 

Febrer 2017. El Districte i McFit 
negocien per ubicar a l’espai una 
franquícia de la cadena low cost

Maig-Juny 2018. El moviment okupa 
s’instal·la a l’espai. Desokupa els treu
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Reportatge
L’Hospital El Pilar utilitza la realitat virtual
per a reduir l’ansietat en pacients pediàtrics

personatges aliens a ells sinó 
més aviat com algú amable 
que vol ajudar-los a sentir-se 
millor” afegeix.

La realitat virtual és una expe-
riència immersiva en què el 
nen té la sensació d’estar a 
l’escenari creat específica-
ment per mostrar-li els dife-
rents espais de l’hospital. De 
manera que pot fer-se una 
idea dels que van a trobar a la 
consulta mèdica i reduir així la 
seva por o ansietat.

“La idea és replicar aquesta 
iniciativa en altres escenaris 
de l’hospital com l’àrea quirúr-
gica, diagnòstic per la imatge 
o el laboratori d’analítica de 
manera que puguem ajudar a 
l’infant a superar tot tipus de 

L’Hospital El Pilar del grup 
Quirónsalud ha posat en 
marxa una iniciativa per 
reduir l’ansietat dels més 

petits abans de la consulta 
mèdica. Gràcies a aquesta ini-
ciativa, els pacients pediàtrics 
podran conèixer a través de la 
realitat virtual els espais de 
l’hospital on l’atendran.

Kit de realitat virtual
Amb unes ulleres de cartró 
dissenyades especialment 
per a realitat virtual en què 
s’insereix un telèfon mòbil, 
el nen podrà accedir a l’esce-
nari virtual dissenyat conjun-
tament pel Servei de Pediatria 
de l’Hospital El Pilar i l’start-
up tecnològica Nixi For Chil-
dren. En el vídeo es pot veure 
a Nixi, un nen virtual que 
guia al pacient pels diferents 
espais pediàtrics de l’Hospital 
El Pilar: Des de la consulta de 
pediatria fi ns a les urgències 
pediàtriques i l’explica amb 
l’ajuda d’una infermera les 
diferents situacions.

“Quan visiten a el metge 
molts nens no saben bé què 
els espera o pot ser que hagin 
tingut una mala experiència 
anterior i no tenen ganes que 
es repeteixi” explica la Dra. 
Marta Quixano, cap de Ser-
vei de Pediatria de l’Hospital 
El Pilar. “Amb aquesta inicia-
tiva intentem reduir aquesta 
ansietat i amb un ambient 
infantil, de conte, vam acon-
seguir que no ens vegin com a 

pors que puguin suposar els 
diferents actes mèdics” afi rma 
la Dra. Quixano.

Aquesta iniciativa s’emmarca 
en el projecte d’humanització 
de l’Hospital El Pilar que té 
com a objectiu millorar l’expe-
riència del pacient, en aquest 
cas del pacient pediàtric i de 
la seva família. Un pas més en 
el procés de renovació i inno-
vació en el que està immers 
l’hospital i en el qual l’aten-
ció pediàtrica té un gran pes. 
La posada en marxa de Ser-
vei d’Urgències pediàtriques 
24 hores s’ha complementat 
amb la integració d’un nou 
equip d’especialistes pediàtrics 
al Centre de consultes externes 
Alfons XII a escassos metres de 
l’Hospital El Pilar.

• Els més petits podran conèixer a través d’un escenari virtual els espais de l’hospital abans
d’entrar a la consulta.

• La iniciativa s’emmarca en el projecte d’humanització de l’Hospital El Pilar amb l’objectiu
de millorar l’experiència dels pacients pediàtrics.

Centre Consultes Externes 
Alfons XII – Hospital El Pilar
C/ Alfons XII, 43
08006 Barcelona
T. 93 238 65 35 

www.quironsalud.es/pilar/ca/
cartera-de-serveis/pediatria

www.youtube.com/watch?time_
continue=2&v=ENIveDusTmU&
feature=emb_logo

El Servei de Pediatria de l’Hospital El 
Pilar compta ara amb un equip format 
per una vintena de pediatres de reconegut 
prestigi i professionals d’una àmplia 
gamma d’especialitats pediàtriques:

• Traumatologia pediàtrica
• Cirurgia pediàtrica
• Otorinolaringologia
• Oftalmologia 
• Pneumologia i Al·lèrgies
• Gastroenterologia 
• Odontopediatria
• Logopèdia 
• Dermatologia, 
• Fisioteràpia respiratòria 
• Psicologia
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6 Esports

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 24
CE Europa 2 - 1 UE Figueres
1. CE L’Hospitalet ............. 50 punts.
4. CE Europa ..................... 44 punts.
Jornada 25
23/2 (12h) FC Cerdanyola del Vallès 
- CE Europa

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 17
Lluïsos de Gràcia 62 - 53 UE 
Montgat
1. Vive - El Masnou ...................11-6.
5. Lluïsos de Gràcia ................. 10-6.
Jornada 18
23/2 (17:45h) Círcol Cotonifi ci 
Badalona - Lluïsos de Gràcia

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 14
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 12
CN Mataró 15 - 4 CN Catalunya
1. CN Mataró ..................... 36 punts.
9. CN Catalunya ................. 4 punts. 
Jornada 13
22/2 (12:45h) CN Catalunya - CN 
Sant Feliu

FUTBOL SALA
Divisió d’Honor Catalana (G2)
Jornada 15

Eixample A 5 - 6 Gràcia FS
1. CE Alheña A .................. 36 punts.
3. Gràcia FS ....................... 36 punts. 
Jornada 16
29/2 (17:30h) Gràcia FS - CFS Sant 
Boi

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 17
Handbol Claret 21 - 29 Handbol 
Vilanova i la Geltrú
1. La Salle Bonanova ........ 30 punts.
7. Handbol Claret ............. 16 punts. 
Jornada 18
23/2 CE Handbol BCN Sants - 
Handbol Claret

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 16
CTT Borges 4 - 2 Lluïsos de Gràcia

1. CTT Borges.................... 22 punts.
2. Lluïsos de Gràcia .......... 22 punts. 
Jornada 15
29/2 (17h) Lluïsos - CPP Igualada

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana (Grup C)
Jornada 16
CH Claret 2 - 0 CP Congrés
1. Cerdanyola CH..............48 punts.
12. CH Claret ....................... 7 punts. 
Jornada 17
15/3 (10h) Santmenat - CH Claret

ESCACS
Divisió d’Honor (Grup 1)
Ronda 5
Tres Peons 3 1/2 - 6 1/2 Sabadell
1. Mollet............................... 5 punts.
8. Tres Peons .......................1 punts. 
Ronda 6
22/2 Sant Cugat - Tres Peons

La sisena edició de 
la GraviCross 3x1 se 
solidaritza amb Genesis 
El 25 de febrer s’obren les inscripcions a la cursa cooperativa 
que se celebra el 22 de març pel Parc de la Creueta del Coll 

Albert Vilardaga

El Parc de la Creueta del Coll 
es prepara per acollir el 
pròxim 22 de març la tra-
dicional cursa cooperati-
va i familiar que organitza 

el professorat de l’escola Gravi. Es 
tracta d’una cursa amb unes pecu-
liaritats úniques, es fa per equips 
de tres persones d’edats diferents, 
format per un corredor d’una de 
les sis categories (ultra mini, pre 
mini, mini, benjamí, aleví i infan-
til), acompanyat de dues persones 
més que normalment són amics o 
familiars, i la distància que recor-
ren va des de 250 metres a 1,6 qui-
lòmetres, en funció de la catego-
ria. El pròxim dimarts 25 de febrer 
s’obren les inscripcions d’aquesta 
sisena edició que un any més és 
totalment gratuïta i que té un re-
refons solidari, per tant, es posa a 
la venda una samarreta comme-
morativa de la cursa a un preu de 
cinc euros, que enguany és de co-
lor verd, i que servirà per ajudar a 
l’equip ciclista Genesis, que va néi-
xer l’any 2002, i treballa amb l’es-
port adaptat i amb la inclusió a la 
societat dels infants a través de l’es-
port.

El matí del 22 de març es conver-
tirà en una festa familiar al Parc de 
la Creueta del Coll, i paral·lelament 
a la cursa s’organitzaran activitats 
familiars, un taller de confecció de 
xapes i un taller de pintacares diri-
git als nens i nenes, tant als que hi 
participen com als acompanyants. 
L’Espai Nats prepararà un espai de 
jocs pels més menuts, i els que són 

una mica més grans tindran un es-
pai creatiu on podran pintar el pa-
not típic de la ciutat de Barcelona. 
La música tindrà un paper impor-
tant al llarg del matí i una batuca-
da acompanyarà als participants 
de la cursa. 

En l’edició de l’any passat hi van 
participar 645 corredors distribu-
ïts en 250 equips, una xifra rècord 
que els aspirants aspiren a tornar 
a superar tal com han fet any rere 
any sumant nous adeptes. El pro-
fessorat de l’escola segueix treba-
llant per obrir aquesta jornada es-
portiva, lúdica i familiar a tothom. 
L’últim dia per inscriure’s és el 7 de 
març i les persones interessades ho 
poden fer a la pàgina web de l’esco-
la: www.gravi.com/cros.•

El ‘Cata’ queda emparellat amb 
el Sant Andreu a la Copa del Rei. 
Aquesta setmana s’ha fet el sorteig 
de la Copa del Rei de waterpolo 
que se celebrarà del 28 de febrer 
a l’1 de març a la piscina del CN 
Sabadell. L’equip gracienc ha quedat 
emparellat en el duel de quarts de 
fi nal contra el CN Sant Andreu. Si 
el ‘Cata’ aconsegueix la victòria 
s’enfrontarà en semifi nals contra 
el vencedor del partit entre l’Atlètic 
Barceloneta contra el Mediterrani.

La cursa GraviCross 3x1 es consolida un any més al Parc de la Creueta del Coll. Foto: Cedida.

Breus

L’Europa visita 
Cerdanyola amb 
l’objectiu de seguir 
en el playoff

Diumenge a les 12h, 
l’Europa visita el camp del 
Cerdanyola amb l’objectiu 
de seguir una setmana 
més ocupant les posicions 
de playoff. Els escapulats 
comencen la jornada amb 
tres punts d’avantatge 
respecte del cinquè 
classifi cat, La Pobla de 
Mafumet, i a només dos 
del Sant Andreu que 
ocupa la tercera posició. 
El Cerdanyola és el 14è 
classifi cat, i el partit 
d’anada disputat al Nou 
Sardenya va acabar amb 
un clar 4 a 0, en la que va 
ser la primera victòria de 
la temporada de l’Europa.

El FS Gràcia es 
converteix en 
l’equip més en 
forma de la lliga
Els taronges han guanyat 
els últims vuit partits 
que han disputat i s’han 
convertit en l’equip 
més en forma del grup 
2 de la Divisió d’Honor. 
L’equip que entrena 
Albert Higueras no perd 
un partit des de fi nals de 
novembre i s’ha situat 
en segona posició a la 
lliga, amb els mateixos 
punts que el líder i ocupa 
a hores d’ara posicions 
d’ascens.
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El temporal Glòria intensifica 

el debat sobre canvi climàtic 

editorial

Repensar 
les ciutats

El proper dissabte 29 de febrer l’Aula Ambiental Bosc Turull 
inaugura, amb una jornada de portes obertes i diferents 
activitats, les obres d’ampliació de l’equipament, que han 
permès guanyar 350 m2, amb 5 plataformes amb una bassa 
naturalitzada per tal d’estudiar un nou ecosistema aquàtic. 

Després dels parlaments ofi cials (previstos a les 11 h), durant 
el matí es donaran a conèixer els nous horts, la nova zona 
de compostatge, el nou espai cobert i la bassa. Hi haurà un 
taller de construcció de caixes niu i menjadores d’ocells i 
una plantaja popular.

L’activista gracienc Toni Ribas insta a la responsabilitat ciutadana
L’alcadessa de París Anne Hidalgo 
ha proposat, per la campanya a les 
properes eleccions municipals del 
merç, una mesura que repensa els 
barris i les relacions de proximitat. 
Es diu la Ville Du Quart d’Heure (La 
ciutat a un quart d’hora), és a dir, que 
els desplaçaments a la feina, a l’escola 
o al supermercat es facin en un radi 
de quinze minuts; evidentment a peu, 
bicicleta o transport públic, per així 
reduir la contaminació. Més enllà de 
l’oportunisme electoral, comença a 
ser habitual (per fi ) que les propostes 
de les formacions polítiques tinguin 
la sostenibilitat com a eix principal a 
l’hora de plantejar projectes i mesu-
res per fer ciutats més saludables. El 
debat necessari sobre l’emergència 
climàtica s’està expandint per arribar 
a molts nivells, i cadascú haurà d’assu-
mir el seu nivell de responsabilitat. Ja 
no s’hi val, com diuen molts activistes 
ambientals, pensar que amb les nos-
tres accions individuals no canviarem 
res, que si les administracions no 
actuen sobre els veritables poders 
econòmics les coses seguiran igual i 
el planeta continuarà morint. Cadas-
cú ha de fer la seva feina: el ciutadà 
actuar en conseqüència i pressionar 
als governs perquè apliqui polítiques 
responsables i socialment justes. 
Darrerament insistim molt en aquest 
argument, però l’urgència dels canvis 
és evident. Durant els darrers 50 
anys hem destruït el 50% de la bio-
diversitat mundial. Hem de recuperar 
l’equilibri del planeta, i aquesta és una 
feina que s’ha de fer entre totes les 
persones que hi formen part. Des de 
la nostra parcel.la, imparables.

Aula Bosc Turull

Portes obertes als nous espais de l’Aula Turull
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Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal.la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turull 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Dos dissabtes al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interèsAula Bosc Turull

La reforma també ha servit per superar el desnivell de la fi nca

zona de compostatge, el nou 
espai cobert i la bassa.
Així, d’11.30 a 12.30 està prevista 
la inauguració de la nova zona 
de compostatge; s’engegaran les 
compostadores per aprendre so-

bre aquest procés que transfor-
ma la fracció orgànica en un fan-
tàstic adob per les plantes. L’aula 
convida als interessants a portar 
les seves restes orgàniques de 
casa. De 12 a 13.30 h hi ha previst 
un taller familiar de construcció 
de caixes niu i menjadores per 

Jornada d’inauguració dels 
nous espais del Bosc Turull
El proper dissabte 29 

de febrer l’Aula Ambi-

ental Bosc Turull inau-

gura, amb una jornada 

de portes obertes i di-

ferents activitats, les 

obres d’ampliació de 

l’equipament, que han 

permès guanyar 350 

m2, amb 5 plataformes 

amb una bassa natura-

litzada per tal d’estudi-

ar un nou ecosistema 

aquàtic.

Després d’un any de l’anunci de 
l’ampliació de l’espai, l’equipa-
ment del passeig Turull inaugura 
el proper dissabte 29 de febrer la 
reforma de l’aula, que ha permès 
ampliar terreny i biodiversitat. 
Són 5 plataformes amb una bassa 
naturalitzada que possibilitarà es-
tudiar un nou ecosistema aquàtic; 
està ubicada a la part superior 
de la fi nca i a sota té un dipòsit 
per a 20.000 litres, tal i com va 
informar l’Independent 737. 
Així, amb l’objectiu de donar a 
conèixer les obres de l’equipa-
ment, l’Aula ha programat una 
jornada d’activitats per mostrar 
les noves possibilitats de l’espai 
al veïnat. Després dels parla-
ments ofi cials (previstos a les 11 
h), durant el matí es donaran a 
conèixer els nous horts, la nova 

Aula Bosc Turull

Amb la reforma l’aula ha guanyat espais i podrà ampliar les activitats 

ocells, per ajudar a conservar 
la biodiversitat del Bosc Turull 
i el seu entorn. Un altre de les 
activitats (de 12.30 a 13.30) és 
una plantada popular de diferents 
espècies vegetals, per omplir de 
verd la zona ampliada entre totes 
les persones assistents. Totes les 
activitats són gratuïtes, però re-
comanen assegurar la plaça fent 
inscripció. 
Pel que fa al programa d’hivern, 
l’aula ofereix una passejada per 
conèixer la diversitat botànica i 
faunística del Park Güell, a càrrec 
de l’educador ambiental David 
Gimeno, per descobrir la natura 
des de l’esperit noucentista. Està 
programada per aquest dissabte 
(inscripcions al MUHBA). 

Silvia Manzanera

Els assistents poden 
portar restes orgàniques 

de casa i provar les 
compostadores

L’Eix Transversal és un projecte 
interdisciplinari que es treballa 
de manera intensiva durant dues 
setmanes a tots els nivells de l’es-
cola. L’àmbit de treball principal 

Eix Transversal, 
educació en valors

és l’educació en valors en relació 
amb un aspecte d’actualitat del 
medi social i/o natural, així com 
el treball experimental i científi c 
que inclou també treball de l’àm-
bit lingüístic, matemàtic, artístic i 
digital. Els objectius d’aquest curs, 
per als més petits, són descobrir 
maneres diferents d’ajudar al 
medi ambient, les bones acci-
ons, reduir, reutilitzar, reparar i 
reciclar, els petits canvis al dia a 
dia, el reciclatge a la classe o la 
deforestació, entre d’altres. Per 
a l’alumnat de cicle mitjà, també 
es treballen els canvis que es 
poden fer a casa i a l’escola per 
millorar l’entorn i la problemàtica 
dels plàstics. Per la seva part, els 
objectius per als estudiants més 
grans s’amplien: els efectes de la 
contaminació, la biodiversitat a 
Catalunya o els iguamolls i els 
animals que hi viuen.

L’escola Sagrada Famí-

lia Gràcia va realitzar a 

fi nals d’any l’Eix Trans-

versal, un treball inter-

disciplinar de tots els 

nivells (de P3 a 6è) que 

acaba amb una exposi-

ció representativa ober-

ta a tota la comunitat 

educativa i al barri.

Part de l’exposició realitzada per l’alumnat de l’escola Sagrada Família

Escoles + Sostenibles

Albert Vilardaga
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“Estem preparats per afrontar els canvis 
que significaria viure amb el mínim?”

Ara queda clar que no podem se-
guir amb les mateixes pràctiques.
La pregunta clau és si estem preparats 
per afrontar els canvis que comportarien 
un canvi de paradigma, canviar el sistema 
capitalista, viure amb el mínim. 

Hem fet tard?
Anem tard però no per això hem de dei-
xar d’actuar. La qüestió és que els gasos 
d’efecte hivernacle triguen dècades en 
dissoldre’s a l’atmosfera. O sigui que encara 
que deixéssim d’emetre ara, els efectes 
dels gasos ja emesos segueixen durant 
anys i anys. Hem de canviar el sistema de 
forma radical, començant per l’energètic i 
el transport, si no volem que la cosa vagi 
a pitjor.

Què representaria això?
Per reduir l’energia hem de renunciar a aga-
far el cotxe cada dia, deixar d’agafar avions 
alegrement i hauríem de transformar tota 
la indústria agroalimentària, entre d’altres 

El temporal Glòria ha visibi-

litzat de forma dramàtica els 

efectes de l’actual sistema 

econòmic. Els científi cs fa anys 

que avisen. I els activistes am-

bientals, com el gracienc Toni 

Ribas, insisteixen en la força 

de la ciutadania per assolir un 

canvi de paradigma.

L’activista gracienc Toni Ribas, expert en mobilitat, durant una xerrada. 

Silvia Manzanera

Cedida

coses. El sistema actual, intensiu, es basa 
en granges enormes i grans produccions 
a camps que s’han generat per deforesta-
ció, que a més d’emetre gasos, elimina els 
arbres, l’única maquinària natural que ab-
sorbeix les emissions de CO2. Hauríem de 
tornar a l’agricultura extensiva, deixar de 
menjar carn i reforestar de forma massiva.

Què podem fer com a ciutadans?
Gran part de la responsabilitat recau en 
els diferents nivells de l’administració, pe-
rò com a ciutadans, com a consumidors, 
hem d’empènyer per forçar els canvis. No 
s’hi val desentendre’s i pensar que amb la 
nostra acció no aconseguirem res o que ho 
han d’arreglar els altres. Totes les persones 
hem de posar el nostre granet de sorra 
per reduir les emissions.

De tota manera, el debat està 
sobre la taula i també una nova 

generació que reclama canvis.
Molta gent ha patit el desastre directament, 
la gent que viu de la terra, o del turisme 
de la costa. Aquesta destrucció ve provo-
cada per un comportament anterior. I no 
deixa de ser paradoxal que hagin de ser 
els joves qui encapçalin la lluita contra el 
canvi climàtic. És que s’hi juguen el futur. I 
ells no han provocat això.

A on ens porta la declaració de 
l’emergència climàtica?
S’ha fet un pas important, perquè és una 
declaració acompanyada d’un bon paquet 
de mesures concretes. Junt amb el Pla 
Clima 2030 es pretén una reducció a 
escala local de les emissions. Cada ciutat 
hauria d’adoptar les mesures per assolir 
els objectius.

Els ciutadans podem deixar d’aga-
far el cotxe, però què passa amb 

el port i l’aeroport?
Tornem a la responsabilitat de cadascú. 
Que el port i l’aeroport siguin un dels 
factors principals de contaminació de la 
ciutat no ens eximeix com a ciutadans 
de revisar les nostres accions i assumir el 
grau de responsabilitat que ens pertoca. 
No hem de creure el missatge de la por 
de tots aquells que no volen que canviï res, 
que diuen que som revolucionaris. Més 
revolucionaris que la revolució industrial? 
Ara, tant el port com l’aeroport han de 
reduir de forma massiva la seva depen-
dència dels combustibles fòssils. Tots ens 
haurem d’adaptar.

Els canvis també es comencen 
a veure en determinats sectors 
econòmics.
És més car el procés de reconstrucció 
de les destrosses dels temporals que els 
costos de prevenció. Hi ha sectors clau que 
veuen que s’han de fer canvis: l’agrícola, 
el turisme i les energètiques. Els models 
actuals tenen data de caducitat.

Què fem amb els residus?
Mirar de reduir-los al mínim. Caldria per 
exemple un canvi total en el model d’em-
paquetat per no generar residus i obligar 
els productors a fer-se’n responsables. 
Amb el model actual se’n desentenen 
i queda en mans del ciutadà separar 
correctament els residus i de les admi-
nistracions local gestionar-los, amb un 
cost en diner públic. I tornem al tema de 
la pressió ciutadana. No estem vivint una 
crisi només ecològica, sinó sistèmica, però 
el missatge ha de ser positiu i determinant 
per revertir la situació. Si tots canviem, ens 
en podem sortir. 

[per darrere][4]
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Editorial

El catàleg més difícil

N ingú havia dit que seria fàcil fer una foto fi xa de la fesomia de la 
Gràcia històrica, aquell teixit social que conformen les seves pla-
ces i carrers a l’eix dels quals s’hi arrengleren les fi nques que un 

dia van créixer com a bolets a partir de les masies disperses. El grup 
d’experts contractat per l’Ajuntament, amb altres experiències en altres 
territoris similars de la ciutat, va fer una bona feina el 2019 amb el des-
plegament de cinc equips que van fer una tasca ingent d’identifi cació de 
fi nques i de verd interior que s’havia de preservar en un nou catàleg de 
patrimoni. Nou-cents fulls amb molta lletra i encara molta més imatge 
es van lliurar, i d’allà en va sorgir una proposta aprovada inicialment i 
ben detallada del salt qualitatiu que suposava: 390 fi nques defi neixen el 
nou Conjunt Vila de Gràcia, 1.489 fi nques més queden també protegides 
a través d’un article que obligarà a demanar llicència de nova construc-
ció (quan abans amb un assabentat es feia qualsevol barrabassada), 38 
conjunts més quedaven protegits, 12 arbres... Està tot llistat. 

Ni era fàcil fer aquest retrat 
ni era difícil deixar-se algu-
na cosa pel camí, caure en al-
guna distorsió com fer entrar 
en el catàleg una fi nca menys 
emblemàtica que una altra o 
oblidar un vestigi industrial. 
O posar la ratlla de protecció 
en tots els habitatges previs 
a 1953 sense tenir en compte 
que tant abans com després 
segur que hi havia coses interessants de protegir.

Per sort Gràcia té veïns actius i vigilants, que complementen l’acció 
institucional, a la qual no se li suposa mala fe, i que aporten i comple-
menten aquesta tasca ingent que en el cas del nou catàleg han fet els ex-
perts ofi cials. Quan t’estimes Gràcia, tothom és expert i tothom mereix 
ser escoltat. No hi ha territori amb més ulls que el construeixin com 
aquest. N’estem orgullosos. Perquè encara és més difícil que el nou ca-
tàleg es posi en marxa tan aviat com sigui possible.

L’editorial de la setmana passada sobre el rebrot dels blocs 
contraposats a Vallcarca ha aixecat polseguera, adhesions 
curioses i algun malentès. Primer perquè lliga amb una altra 
amb data de la primavera passada on li dèiem més o menys 

el mateix als partits polítics: no ens utilitzareu. En aquest cas, el títol Qui 
vol tornar a Vallcarca 2014?, ja era prou evident que menyspreava la mal-
fi ança i les mirades de reüll que s’havien atenuat tots aquests anys entre 
els dos blocs veïnals. Però hi ha qui s’ha pres l’atac amb exclusiva i qui 
s’ha fet seu el text també en exclusiva. No anem bé...

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Aquest any serà el 14è que es com-
memora al barri del Coll el 8 de 
març. Es muntà una Comissió de 

dones que preparava, organitzava, rea-
litzava les activitats i, posteriorment les 
valorava, amb participació de respon-
sables d’àrees del Centre Cívic El Coll-
La Bruguera: PDI, Grup de Joves, Gent 
Gran; del programa Ones de Dones de 
Ràdio Gràcia, la Vocalia de Dones de 
l’AVV. Coll-Vallcarca, usuàries del Centre 

Cívic, escoles del barri: Montseny, Mare 
de Déu del Coll, cadascuna al seu nivell 
i possibilitats. Els últims anys s’establí 
una col·laboració amb el Grup d’Història; 
i amb la Comissió de Joves, tot transfor-
mant la tradicional Collçotada en una 
Collçotada feminista. Des dels inicis va 
anar pujant la participació que arribà a 
ser força important, per després estabi-
litzar-se. No va minvar la feina ni l’inte-
rès de les persones que hi participàvem, 
ni les idees per fer coses interessants 
amb intervenció de veïnes, però darrera-
ment havia davallat l’assistència als actes 
i al grup organitzador. El setembre es va 
fer una crida a la participació, amb un 
resultat magnífi c: l’inici de la Comissió 
Feminista del Coll, que es troba quinze-
nalment i on assisteixen unes 15 dones 
joves. Hi ha relleu generacional. Les més 
grans hi serem i donarem suport. Mireu 
programació març!•

Feministes del Coll

Hi ha relleu 
generacional 
amb la Comissió 
Feminista del Coll

Cartes al director

La justícia espanyola 
o la banalització 
de la indignitat
Als països democràtics, els tribunals cons-
titucionals representen la garantia que hi 
ha un tribunal que vetlla per la defensa 
de les llibertats i els drets dels ciutadans. 
S’entén que les institucions dels Estats, 
humanes i per tant perfectibles, troben en 
aquest òrgan el límit a les seves prerrogati-
ves, per tal que la seva actuació no vulneri 
els drets de la ciutadania. Aquests dies ha 
sortit a la llum, a través d’una fi ltració per 
part de membres de la Justícia espanyola, 
que el Tribunal Constitucional havia elabo-
rat una estratègia per desposseir els presos 
independentistes dels recursos legals a que 
tenien dret. Segons la normativa de la Unió 
Europea, per tal d’accedir a la Justícia eu-
ropea cal, primer, exhaurir les vies jurisdic-
cionals dels països membres, que a l’Estat 
espanyol signifi ca arribar fi ns a l’últim es-
glaó judicial, el Tribunal Constitucional. 
El Tribunal Constitucional espanyol va ser 
admetre tots els recursos presentats (la in-
admissió hagués obert la porta a la Justícia 
europea) i va deixar aparcats els recursos 
sense donar-los sortida. Així, mentre el 
Tribunal Constitucional no es pronunciava, 
el Tribunal Suprem podia jutjar, i cap òrgan 
supra estatal tenia capacitat d’entrar a va-
lorar si es respectaven els drets dels encau-
sats, doncs la via “espanyola” que acabava 
al Constitucional no havia estat fi nalitza-
da. I aquesta fi ltració queda corroborada 
per les dades, perquè, mentre el Tribunal 
Constitucional acostuma a admetre menys 
del 1,5% dels recursos, en el cas dels inde-
pendentistes catalans, han admès el 100% 
dels recursos! Finalment, els presos van 
ser condemnats, que era el que tocava, ja 
que el judici era un mer tràmit de cara a 
la galeria. Mentrestant els catalans, pre-
sos o lliures, hem rebut un missatge clar i 
inapel·lable: en tant que poble ocupat mi-
litarment i judicialment, els nostres drets 
individuals i col·lectius són un miratge.

Manuel Pérez Nespereiras
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Per sort Gràcia té 
veïns actius i vigilants, 
que complementen 
l’acció institucional
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Opinió
el 

bloc

Cafè de veïns

Albert Balanzà

O
skar Schindler, cap al fi nal de la pel-
lícula, sap que arriben els nazis a 
la fàbrica. Són els últims dies de la 

guerra i alguns tenen ganes de fer ter-
ra cremada. Convoca els treballadors en 
una gran sala i ell puja en una passarel·la. 
Aleshores fa entrar els militars i els adre-
ça unes paraules que diuen més o menys 
així: “Durant molts anys m’he aprofi tat 
dels jueus, sóc membre del Partit Nazi; 
sóc un criminal. Aquí els tenen, els meus 
treballadors. Poden matar-los, hi són tots. 
O poden marxar a casa”. Hi ha uns mo-
ments de dubte, de sang glaçada, fi ns que 
un soldat jove marxa i, darrere, la resta, 
menys un dels caps, que aguanta uns se-
gons, i fi nalment també marxa. Schindler 
obre aleshores molt els ulls mirant el seu 
gestor a la fàbrica, Itzhak Stern. 

Sempre em ve al cap aquesta esce-
na quan, en un moment d’humor ma-
cabre (perdonin, lectors), faig d’Oskar 
Schindler i a tomb de la gentrifi cació de 
Gràcia, també dic en ple debat en qual-
sevol taula. “Sóc de la primera gentri-
fi cació que va patir Gràcia, a mitjans 
dels 90; sóc un criminal”. M’ho vull fer 
perdonar explicant en aquest setmana-
ri quins són els nous episodis, sagnants, 
d’expulsió de centenars de veïns, d’abu-
sos impunes de fons voltors, de preus 
insultants de noves promocions. També 
ho intento combatre cuidant els meus 
veïns, els més antics del meu bloc, ara 
que ja en queden poquets dels de renda 
antiga i tota la fi nca és un niu de pols de 
pisos que es parteixen i de cartells que 
posen preus que tripliquen els d’aquella 
primera gentrifi cació. 

La setmana passada vam fer un cafè 
de veïns a casa. En Pedro vol marxar i 
ja fa uns dies que s’està en una residèn-
cia. En tres dies ja li ha agafat de tot, 
certa depressió. Hi cabem tots els veïns, 
els històrics i jo, a la galeria, al voltant 
d’una taula de 2 x 2. Quatre gats, de qua-
tre pisos diferents. Li hem dit al Pedro 
que no se’n vagi, que no hi fot res pagant 
2.500 euros en una habitació comparti-
da. Que agafi  algú que el cuidi. Que re-
sisteixi. Que li farem costat. Que ja hi ha 
massa criminals a Gràcia. •

Opinió convidada

Les raons de Catalunya

És del tot comprensible i normal que una persona 
de fora de l’Estat espanyol, no tingui una visió cla-
ra del que passa a Catalunya. I en un article curt, 
no puc condensar tota la informació per tenir una 
aproximació a la realitat de la mil·lenària nació ca-

talana, del seu parlamentarisme original, els segles de 
grandesa i esplendor, la derrota i submissió davant dels 
Borbons d’Espanya i de França propiciades per la tra-
ïció d’Anglaterra, el terror feixista de la dictadura de 
Francisco Franco o el frau de l’anomenada transició a la 
democràcia.

La realitat actual és que Catalunya segueix sotmesa, 
fet que, a més d’altres problemes, en té un de molt greu 
d’indole socio-econòmica. Aquesta submissió compor-
ta que, pràcticament, visqui una situació de colonització, 
amb explotació i saqueig extractiu. Catalunya, que no és 
un país ric que disposi de recursos naturals de cap mena, 
genera sufi cient riquesa per esdevenir una societat be-
nestant, moderna, equilibrada, equitativa, harmònica..., 
amb els serveis públics, equipaments i infraestructures 
necessàries per al seu desenvolupament econòmic, amb 
serveis socials i un estat del benestar per garantir una 
vida digna per tothom.

Però, tot i que Catalunya té la fi scalitat més alta de 
l’Estat espanyol, això no és possible per l’espoli que supo-
sa l’enorme dèfi cit fi scal que patim (el Govern català ha 
explicat que les balances fi scals suposen 16.800 milions 
d’euros anuals, un 8% del PIB català!) i el Govern d’Es-
panya es nega a publicar-les per tal que no sigui visible 
l’espoli. Aquest dèfi cit fi scal comporta que un valor sem-
pre present en la societat catalana com és la solidaritat 
-amb gran quantitat de cooperants en països del tercer 
món, amb grans mobilitzacions fa 26 anys per augmentar 

l’ajuda al tercer món fi ns al 0,7% del PIB com demanava 
l’ONU, i els nombrosos programes d’ajut al desenvolupa-
ment...- sigui una solidaritat internacional escapçada per 
la pobresa interna de Catalunya i la manca de recursos.

El més greu d’aquesta situació és que, essent una so-
cietat que, amb el fruit del seu esforç i treball, podria as-
solir un bon nivell de vida i eradicar la pobresa, tingui 
un 25% de la població que voregi el llindar de la pobre-
sa, i tot per la manca de recursos econòmics que provo-
ca aquest espoli fi scal. Aquest és sens dubte un dels grans 
problemes que pateix Catalunya i un dels motius dels ca-
talans per voler ser lliures i poder decidir com invertir 
els diners que generem i, com que l’Estat espanyol no ho 
permet perquè no li convé, només serà possible allibe-
rant-nos per a aconseguir un Estat propi.•

Joan Contijochs

Manifestació per la independència a Barcelona. Foto: Cedida

Per Jordi

vinyeta
d’opinió

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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Exposicions
Fins al 21 de febrer
Foguerons de Sant Antoni de sa Pobla a 
Gràcia: exposició 40 anys, quaranta poe-
tes, XL artistes. Mostra impulsada per ce-
lebrar els quaranta anys de la Universitat 
de les Illes Balears. Els textos de quin-
ze 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 28 de febrer
Exposició Urban sketching. Mostra dels 
dibuixos realitzats per un grup d’alumnes 
de 3r de l’ESO de l’Institut La Sedeta.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Exposició Extraordinàries. Mostra col-
lectiva de treballs produïts per persones 
amb discapacitats. 
Districte de Gràcia (plaça de la Vila, 2)

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. Consultar els horaris i preus.
Casa Vicens (Carolines 18- 22)

Actes
Divendres 21 de febrer
Ball de disfresses per a la gent gran. 
Centre cívic El Coll- La Bruguera (Aldea, 
15), a les 17.30 h

Concert: Maravint presenta Aquí Ara.
La Casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 h

Nit de ball Folk: Un ball de gralles del 
sXXI: So Nat i Els quatre vents.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h

Dissabte 22 de febrer
Carnaval al mercat. La temàtica d’aquest 
any és Anem a veure dibuixos animats? 
Tallers de pintacares amb un DJ que amb 
la seva música animarà la festa. 
Mercat de l’Estrella, a les 10.30 h.

Carnaval al mercat. Degustació gratu-
ïta de coca de llardons i cava. Actuació 
del Tradicionarius amb el grup musical 
Metralla. 
Mercat de la Libertat (pl. Llibertat, 27), a 
les 10.30 h

El mercat es disfressa de circ. Actuacions, 
música i tast de productes. 
Mercat provisional de l’Abaceria (Pg Sant 
Joan), a les 10.30 h

Concurs de truites i degustació. El mercat 
es disfressa de Tornem als anys 80, tallers 
de pintacares, xocolatada per a tothom i 
concurs infantil de disfresses. 
Mercat de Lesseps (Verdi, 200), a les 11 h

Rua Matinal al Coll. A càrrec dels Escuats 
de la Malèfi ca del Coll. Itinerari: pla-
ça Laguna Lanao, Font del Remei, Pau 
Ferran, Baixada de Sant Marià, Mora 
d’Ebre, Font del Coll, Beat Almató, (esca-
les mecàniques), Santuari, Passeig Mare 
de Déu del Coll, Parc de la Creueta del 
Coll, a partir de les 11.30 hg

Animació infantil. Amb la Companyia 
Pinxo Punxa i concurs de disfresses.
Parc de la Creueta del Coll, a les 12.30 h

Carnafoc al Coll. Tabalada (recorregut des 
del parc de la Creueta del Coll fi ns a plaça 
Salvador Allende) + Espectale Pirotècnic 
+ Correfoc El Coll.
Parc de la Creuta del Coll i plaça salvador 
Allende, a partir de les 19.45 h

Concert: Jorra i Gomorra.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Carnaball a la Creueta.
Parc de la Creuta del Coll, a les 22 h

Diumenge 23 de febrer
Teatre: Promoció del 93. Presenta Nari 
nant en el seu procés de creació. Col·loqui 
posterior entorn les difi cultats de trobar 
feina quan ets jove i dona.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19 h

Concert: Carla.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 20 h

Dimarts 25 de febrer
Presentació del cicle Cinema Africà i Dona 
2020. A càrrec d’Africadoolu. Projecció del 
curt El nou poble dels animals.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

La jam de contes.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 h

Dimecres 26 de febrer
Carnaval de la gent Gran Radars.
Disfresses i ball.
Casal de Barri Cardener (Cardener, 45), a 
les 16.30 h

Imagina l’Índia. Contes infantils amb 
Gina Clotet. Hi col·labora la Fundació 
Vicente Ferrer. + 5 anys.
BiblioteCa Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 18 h

XIV Cicle de fi losofi a. Una existència 
eticopolítica: democràcia i sobirania a 
Derrida, a càrrec de Laura Llevadot.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

Les Vespres dels dimecres: Marcel 
Casellas, Magí Canyelles i David Ferré.
Bar del CAT (pl. Anna Frank s/bn), a les 
21.30 h

Dijous 27 de febrer
Aula de Salut. La importància de seguir 
bé els tractaments.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 18 h

#FuckGenderRoles. Hackeando los 
Roles de Género. Projecte per visibilit-
zar i denunciar els estereotips de gène-
re als espais digitals. Debat amb Liquen 
Data Lab, FemDevs, ProyectoUna, Shool 
of Feminism. Modera i organitza Digital 
Fems.
La Caníbal (Nàpols, 314), a les 18.30 h

Concert: Joana Gomila presenta Paradís.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Divendres 28 de febrer
Concert: Phyramus, Deconstrucció i The 
Basement.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 21 h

Concert: Joan Miquel Oliver.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Entitats

Divendres 21 de febrer
Teatre: 36 Caracteres. Una creació de 
Sandra Navarro.
L’Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), 
a les 20.30 h

Dissabte 22 de febrer
Sarsuela: La del manojo de rosas.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h

Concurs de disfresses i ball de Carnaval 
amb Dj Merey i Dj Malti.
Ateneu La Torna (Sant Pere Màrtir, 37), a 
les 21.30h

Diumenge 23 de gener
XXXIIIè Concurs de Teatre Català a 
Gràcia: Aquí no paga ni Déu, de Dario Fo.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h

Dimarts 25 de febrer 
Tallers oberts Prepara’t per a Sant 
Medir: Decorem la Violeta. Decora el teu 
balcó per a Sant Medir. Creat la teva bos-
sa pels caramels de Sant Medir
La Violeta (Maspons, 6), a les 17.30 h i 
també dimecres

El sopar de les dones (Els homes no hi 
són exclosos). Inscripció prèvia.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20.30 h

Divendres 28 de febrer
Sotacabina teatre presenta Marburg.
Lluïsos de Gràcia (pl. Nord, 10), a les 20 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

Carnaval al carrer
Després de la rua matinal al Coll amb els Escuats de la Malèfi ca, a la tarda el 
Carvaval es viurà pels carrers de la Vila i Camp d’en Grassot. Des de Jardinets 
i a partir de les 16 h, la rua seguirà un any més al Rei Carnestoltes pels carrers 
de Gràcia fi ns arribar a la Plaça de la Vila on Sa Majestat llegirà el Ban de i 
tot seguit es lliuraran els premis. A partir de les 17 h, la Rua de Carnaval de 
Camp d’en Grassot estarà animada per la Cia Més Tumacat i la Banda Patilla. 
I a les 19 h, a la plaça La Sedeta, espectacle d’animació amb el Pep Callau i Els 
Pepsicolen. El recorregut de la rua és Plaça de la Sedeta, Passatge Llavallol, 
Sant Antoni Maria Claret, Pg. Sant Joan, Travessera de Gràcia, Sardenya, 
Còrsega, Grassot, Industria – Passatge Llavallol i plaça de la Sedeta.

Dissabte 22 de febrer a Jardinets i plaça de la Sedeta a les 16 h i a les 17 h

Recomanem

Foto: Josep M. Contel



L’Independent de Gràcia
21 de febrer de 2020

10 Cultura
El festival Photogenic 
redueix la ruta 
expositiva per potenciar 
fotògrafs i comerços
Després de l’aturada de 2019 la iniciativa es repensa: estrena 
dates i concentra les mostres a 20 espais de Gràcia i Ciutat Vella

Silvia Manzanera

S ota la imatge de cartell del 
fotògraf Francesc Català-
Roca, un referent en el 
món de la fotografi a, cedi-
da pel COAC, el Photogenic 

Festival torna després de l’atura-
da de l’any passat amb alguns 
canvis. Per a la cinquena edició 
els impulsors del festival, l’Asso-
ciació Sobreàtic, ha decidit redu-
ir el nombre d’exposicions; de les 
40 d’anys anteriors es passa a una 
vintena d’enguany per tal de foca-
litzar esforços i potenciar els fotò-
grafs participants, a més de donar 
més veu als seus projectes i poten-
ciar l’afl uència de públic. Qualitat 
per sobre de quantitat, segons re-
coneixen des de la direcció del fes-
tival. Així, aquests 20 projectes fo-
togràfi cs de diferents temàtiques 
es podran gaudir dins de comer-
ços singulars distribuïts entre els 
districtes de Gràcia i Ciutat Vella, 
del 5 al 198 de març.

El que no canvia aquest any és 
el format de les activitats, que es 
tornen a concentrar en un únic dia 
anomenat “All Day Photogenic” a 
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm el 
14 de març. Per als responsables 
del festival, aquesta fórmula fun-
ciona molt bé pel que fa a públic 
i han decidit manteniar-la. El “All 
Day Photogenic” és una jornada de 
10 hores non-stop en la qual tots 

els assistents poden gaudir de con-
ferències, tallers, masterclass, de-
mostracions, debats, foodtrucks, 
entre d’altres. Manuel Outumuro, 
Pilar Aymerich, Tanit Plana i Xavi 
Bou són alguns dels noms que el 
públic podrà trobar-se realitzant 
conferències i activitats durant 
tot el dia. Les entrades pel All Day 
Photogenic ja estan disponibles al 
mateix web del festival. Per la seva 
part, les escoles Elisava, Grisart, 
Institut d’estudis fotogràfics i 
Seeway, presentaran els treballs 
dels seus millors alumnes en una 
exposició col·lectiva que es realitza-
rà al centre comercial Les Arenas.

Un altre de les col·laboracions 
estrelles del festival és amb la 
Fundació Setba. Del 10 al 25 de 
març es presentaran 10 fotografi -
es distribuïdes en diferents punts 
de la via pública del districte de 
Ciutat Vella, on es mostraran re-
trats elaborats per la fotògrafa 
Marta Fàbregas, a dones que han 
patit violència de gènere. El pro-
jecte va lligat al taller de fotogra-
fi a i paraula De l’Ombra a la Llum, 
que organitza la fundació, adreçat 
a dones que han patit maltracta-
ments, treballant l’empoderament 
i la millora de l’autoestima a tra-
vés de la fotografi a. Totes les foto-
grafíes que s’exposen mostraran 
aquesta xacra social, per trencar 
estereotips i donar veu a aquest 
problema que pateix dones de tota 
mena arreu del món.•

Una de les exposicions que es van veure a l’edició passada del festival. Foto: Cedida

Els 10 de la Vila. Amb l’objectiu 
de promoure el valor del nou 
talent i els fotògrafs emergents 
així com potenciar els petits 
comerços singulars de la ciutat, 
el Photogenic proposa una ruta 
expositiva que es concentra a 
vint establiments de Gràcia i 
Ciutat Vella. A la Vila es troben la 
llibreria La Memòria, La Pelu de 
Verdi o Mina Mina (a Virreina).

Breus

Música d’arrel 
i dansa es 
fusionen de nou 
al Tradicionàrius

El Tradicionàrius acollirà 
el divendres 28 de febrer 
Socarrel, un espectacle 
que neix de la fusió del 
moviment, l’electrònica 
i la polifonia tradicional 
de les mans de l’essència 
innovadora de Roberto 
Olivan, amb la complicitat 
del ballarí i creador Magí 
Serra, el grup de música 
polifònica tradicional 
occitana Vox Bigerri, el 
músic electro-acústic 
belga Laurent Delforge i la 
col·laboració del ceramista 
Joan Panisello. L’espectacle 
combina elements com 
el fang, el moviment, la 
tradició i els paisatges 
sonors electrònics basats 
en el binomi home-natura

La Caníbal celebra 
amb un vermut 
a la llibreria el 
sisè aniversari
Aquest diumenge 23 de 
febrer La Caníbal celebra 
sis anys de projecte literari 
i cultural “i d’espai per 
l’antifeixisme” amb un 
vermut, on també hi haurà 
la música de DJ Beats On 
Wheels. Juntament amb la 
llibreria veïna Sendak, són 
els impulsors de La Panxa 
del Bou, una festa dels 
contes i la narració oral 
que ja té dues edicions i 
compta amb la Sedeta com 
a espai principal. 

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• 1917. 16.10, 19.10, 22.10. Dj, 

16.10.
• La bella durmiente. Dj, 20.15.
• Espías con disfraz. Ds, dg, 

15.50.
• Dios mío ¿per qué hemos 

hecho...ahora?. Ds, dg, 18.05, 
20.15. Dv, dl, dm, dc, dj, 15.55, 
18.05, 20.15.

• Legado en los huesos. 22.20.
• Pavarotti. 16, 19, 22.
• El faro. 46.15, 19.15, 22.15.
• La Gallina Turuleca. Ds, dg, 

15.50.
• Jumanji: Siguiente nivel. Dv, 

dl, dm, dc, 16.05, 19. Ds, dg, 
17.35, 20.05. Dj, 16.05.

• Mientras dure la guerra. Dv, dl, 
dm, dc, 21.45. Ds, dg, 22.30.

• El Ofi cial y el espía. 16.10, 19.10.
• Joker. 22.10.
• Richard Jewell. 16.10, 19.05, 22.
• Mujercitas. 19.20, 22.05.
• Frozen II. 17.
• Star Wars: El ascenso de 

Skywalker. 16, 19, 22.

Cinemes Girona. Girona, 177
• La Odisea de los Giles. Dv, dl, 

dm, dj, 17. Dc, 17, 22.
• Parásitos. Dv, dg, dm, dc, 19.30. 

Ds, 17.
• La verdad. Dv, dl, dm, dc, dj, 

16. Dv, 18, 22. Dg, 20. Dl, dm, dc, 
dj, 18.

• Sense sostre. Dv, dl, dm, dc, dj, 
20. Ds, dg, 17-30.

• El escritor del un país sin libre-
rías. Dl, 19.10, 21.45.

• Solan&Eri. Missió a la lluna. 

Ds, dg, 16.
• La innocència. Dv, dc, 16, 18, 20, 

22. Ds, dj, 16, 18, 22. Dg, dl, dm, 
16, 18, 20.

• The suicidal teens. Ds, 20.
• Basia. Dg, 12.
• Phantom Boy. Dg, 17.
• I Masniaderi. Dj, 19.30.

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

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

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

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

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

barri. Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• 1917. 11.30, 15.50, 18, 20.15, 

22.30.
• El faro. Dv, 15.50, 18.15, 20.20, 

22.30. Ds, dg, dl, dm, dc, dj, 
11.30, 15.50, 18.15, 20.20, 22.30.

• Richard Jewell. Dv, ds, dg, dl, 
dc, dj, 15.50, 17.55, 22.25. Dm, 
15.50, 22.25. 

• La Odisea de los Giles. Dv, ds, 
dg, dl, dc, dj, 20.20.

• Retrato de una mujer en lla-
mas. 22.30.

• Pavarotti. 11.30, 16, 18.10, 20.20, 
22.30.

• Dios mío ¿pero qué te hemos 
hecho ahora?. 15.50, 17.45.

• Star Wars: el ascenso de 
Skywalker. 19.40.

• Mujercitas. 11.30.
• El ofi cial y la espía. Dv, ds, dg, 

dc, dj, 11.30.
• Sorolla, la emoción del natural. 

Dm, 11.30, 18.15, 20.30.
• Frozen II. Ds, dg, 11.30.
• La Gallina Turuleca. Ds, dg, 

11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• La hija de un ladrón. 15.50.
• Puñales por la espalda. 17.50.
• Joker. Dv, ds, dg, dl, dc, 20.15.
• Parásitos. 20.10, 22.30.
• Día de lluvia en Nueva York. 

15.50.
• Mujercitas. 17.40, 20, 22.30.
• Cats. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 

22.30.
• El ofi cial y el espía. 15.50, 17.50, 

20.10.
• La inocencia. 18.10, 22.30.
• La verdad. 15.50.
• Dominio. Dm, 20.15.
• La mujer zurda. Dj, 20.15.
• Cielo sobre Berlín. Dj, 22.30.

Foto: Albert Vidal
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Zinemaldia.cat celebra quinzena 
edició amb onze fi lms a tres espais 
i la secció ofi cial als cines Girona
El passi únic de la pel·lícula de Carlos Benpar ‘Al fi nal de la vida’, que només es 
projecta el 26 de febrer i en una sola sala, repeteix enguany als cinemes Texas

La pel·lícula de fi cció ‘Agur Etxebeste!’ es passarà l’1 de març als Girona. Foto: Cedida

S.M.

E l festival de cinema basc 
Zinemaldia.cat es tornarà a 
donar a cita a Barcelona per 

celebrar els seus quinze anys de 
trajectòria. El programa, que in-
clou onze fi lms, arrencarà aquest 
divendres 21 de febrer a Gràcia 
amb la projecció del documen-
tal Zauria(k), pel·lícula que trac-
ta les malalties mentals des d’una 
perspectiva feminista. També als 
Girona, que acullen la secció ofi cial 
a concurs, es projectaran els docu-
mentals Urpean Iurra (23/2), Hiru 
uhinak (28/2) i Ez eskerrik asko! 
(29/02); tots ells amb la presència 
dels directors. A la sala gracien-
ca també es podran veure dues de 
les millors obres de fi cció més re-
cents: Soinujolearen semea’(23/02) 
i Agur Etxebeste (01/03). Pel que fa 
a cinema d’animació, el cartell in-
clou una projecció matinal amb 
Lur eta Amets (23/02). Altres cites 

destacades del festival tindran lloc 
al Centre Cultural Euskal Etxea, on 
el punk protagonitzarà l’activitat 
del 27 de febrer, amb el passi de 
Generación anti todo i Los demen-
ciales chicos acelerados. Euskadi 
y tal, amb la presència dels direc-
tors Iñigo Cobo i Kikol Grau. I di-
marts 26 el programa es traslla-
da a l’Escola Ofi cial d’Idiomes de 
Drassanes amb el documental so-

bre l’Acadèmia Basca de la Llengua 
i el debat posterior sobre el procés 
d’unifi cació de l’euskera.

‘Al fi nal de la vida’. L’agenda cinè-
fi la inclou com a data especial el 
26 de febrer, quan es projectarà en 
un únic cinema i amb dues sessi-
ons (18 i 20 h) Al fi nal de la vida, 
el documental signat pel director 
barceloní Carlos Benpar, on ho-

menatja la seva mare i el món del 
cinema.

Al fi nal de la vida s’ha projec tat, 
en anteriors ocasions, a la Fil mo-
teca de Catalunya, a la Filmoteca 
de Va lència, a la Filmoteca Fran-
cisco Rabal de Múrcia, al cine 
Comedia de Bar ce lona o a l’audito-
ri de l’Academia del Cine Español, 
a Madrid. El 2008 va tenir un pas-
si especial a la Semana de Cine 
de Valladolid i també es va po-
der veure als Casablanca Gràcia. 
Aquest any els Texas tornen a 
acollir aquesta projecció especial; 
es va fer el 2018 i el 2019 a les sa-
les Rovira-Beleta i la Bigas Luna, i 
ara és el torn de la sala José Luis 
Guarner, referent en la història de 
la crítica de cinema.

Rodat pocs mesos abans de la 
seva mort, la mare reviu la vocació 
cinematogràfi ca del director, avi-
vada des de la infància, a la vega-
da que narra la seva pròpia histò-
ria personal entregada totalment 
al seu fi ll.•

Breus

El Ballet de 
Catalunya, al 
Cercle amb 
clàssics i estrenes

El Ballet de Catalunya 
presentarà al Cercle de 
Gràcia els propers dies 
29 de febrer i 1 de març 
un programa eclèctic 
compost per peces del 
repertori clàssic i altres 
de recent creació. El 
programa serà interpretat 
pels components actuals 
de la companyia, formada 
per ballarines i ballarins 
catalans i d’altres que 
provenen d’Itàlia, França, 
Estats Units o Japó. 
Destaca l’estrena de Noir 
Paradise, última creació 
del coreògraf Ramon 
Oller, feta especialment 
per al Ballet de Catalunya 
amb música de Marina 
Rossell.
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Motocidi 
Pere Martí 
@peremarticolom 
 

En la necessària lluita contra la conta-
minació, l’ajuntament de Barcelona 
ha optat per ser fort amb el dèbil i dè-

bil amb els poderosos. Tots estem d’acord 
en què l’aire que respirem a Gràcia ha 
de ser més net i que hem de fer el possi-
ble perquè això sigui així. I això va des de 
canvis individuals en la nostra manera de 
fer fi ns a decisions col·lectives de les insti-
tucions que ens afectin a tots.

El que no és raonable és carregar so-
bre la moto tots els problemes de conta-
minació de Barcelona. Les motos s’han 
convertit en el cap de turc que ha escollit 
l’ajuntament per fer veure que fa alguna 
cosa contra la contaminació. Primer es 
van retirar de la circulació les motos ve-
lles sense oferir cap pla renove per ajudar 
a renovar el parc de les dues rodes, quan 
hi ha hagut plans renove pels cotxes des 
de fa dècades. Ara l’ofensiva es centra 
en què no puguin aparcar a les voreres, 
quan tothom sap que no hi ha prous es-
pais assenyalats per aparcar. I fi nalment 
es presenta un pla per a la moto elèctrica 
amb 21 operadors que fa insostenible el 
negoci, a no ser que es vulgui fer desapa-
rèixer algun dels operadors existents per 
benefi ciar-ne algun altre que no sabem.

Estem davant un autèntic motocidi 
premeditat sense cap mena de pietat. La 
moto és un vehicle que ajuda a descon-
gestionar la ciutat, i que evidentment 
contamina, però molt menys que els cre-
uers del port, els avions del Prat o els ca-
mions de la Zona Franca. L’ajuntament, 
abans de liquidar la moto, hauria d’ata-
car agents contaminadors molt més im-
portants, però segurament no s’atreveix, 
perquè és tocar interessos dels podero-
sos. La casta, en deien els comuns, abans 
d’arribar a l’ajuntament. Es veu que la 
casta continua. De fet governen en coali-
ció amb la casta. Però abans de liquidar 
la moto, assegurin un transport públic 
digne, garanteixin un ús popular de la 
moto elèctrica i ataquin els grans cau-
sants de la contaminació a Barcelona. 
Quan hagin fet tot això, matin les motos, 
però abans deixin de perseguir l’eslabó 
més dèbil de la mobilitat urbana, des-
prés de les bicicletes. •

Albert BenetAlberGràcia Escapulada

S i en Pitxitxi té un bust a San Mamés, és just que en 
Serracant tingui una placa al camp de l’Europa que 
recordi el seu gol”, afi rma amb satisfacció Josep 
Maria Felip, soci número 7 del club gracienc i impul-
sor de l’homenatge al primer golejador del camp del 

carrer de Sardenya. Feia temps que aquest soci estimat per 
tots reivindicava una placa que recordés l’esdeveniment his-
tòric que va suposar el retorn del club a la normalitat després 
de la guerra i la pèrdua del camp del carrer de la Providència.

Comparar el migcente de l’Europa Carles Serracant amb 
en Rafael Moreno Pitxitxi (1892-1922), davanter de referèn-
cia de l’Athletic Club en la primera dècada del segle passat, 
és molt agosarat per part de l’entranyable Felip. Però el Grup 
d’Història Ramon Vergés i la junta directiva li han donat la 
raó en la necessitat de mantenir viva la memòria històrica 
d’un fet irrepetible com va ser el gol inaugural del terreny 
de joc europeista. Un camp, que malgrat les incomptables 
agressions urbanístiques i la seva reconstrucció d’ara farà 
25 anys, es manté entre els carrers de Sardenya i Pau Alsina, 
com aquell 1 de desembre del 1940.

La vinculació d’en Serracant amb l’Europa es remunta 
al març del 1936. Aquell mes va fi txar pel club gracienc pro-
cedent del Badalona, aleshores equip de 2a divisió (quart 
classifi cat). Ell, conjuntament amb un altre exbadaloní ano-
menat Serra, va reforçar un Europa que entrenava el gran 
Cándido Mauricio Maurici (també exBadalona). Segons va 
publicar el Mundo Deportivo, el migcampista badaloní va de-
butar amb l’Europa el dia de Sant Josep del 1936 en una par-
tit amistós contra el Sabadell (3-5) i uns dies més tard es va 
estrenar en la Lliga catalana al camp del l’Horta amb victòria 

gracienca (1-3). L’esclat del confl icte bèl·lic però va estron-
car la seva projecció esportiva i la de l’Europa. Se sap que va 
formar part del Comitè d’Incautació del club europeista a 
partir del setembre del 1936 i que va lluitar contra l’exèrcit 
franquista a Madrid, Belchite i l’Ebre, segons recorda el seu 
fi ll. Però d’aquells anys de combat mai no en van parlar gaire 
a casa. Segons recull un article de Xavier Vidal en L’Escapulat 
número 112, Serracant va jugar alguns partits amistosos 
en una selecció de la Marina espanyola durant el 1938. Una 
dada que la família de l’exjugador desconeixia però que pot 
tenir relació amb la seva participació en varis partits de fut-
bol jugats per un combinat de refugiats catalans i espanyols 
al sud de França el 1939. “El pare ens va parlar d’uns partits 
que va jugar a Besiers i altres poblacions essent membre 
d’un equip de refugiats d’Argelès”, afi rma el fi ll. 

L’exili del jugador escapulat va ser curt ja que el mateix 
any 1939 va poder retornar a Catalunya i reincorporar-se a 
la disciplina del club gracienc, que era entrenat un altre cop 
per en Maurici. La segona etapa de Serracant a l’Europa va 
cloure el 1942 i d’ell en recordarem sempre el gol que li va 
marcar al Granollers de la mateixa manera que seguidors de 
l’Athletic Club recorden el gol que en Pitxitxi va anotar con-
tra el Racing d’Irún (1-1) el 21 d’agost del 1913 en l’estrena de 
la catedral bilbaïna. 

L’enyorat Ramon Vergés mai no va oblidar en Serracant. 
Prova d’això és la dedicatòria que va escriure en el llibre 
Sardenya: 50 anys d’europeisme, que va el 1994 va regalar a la 
vídua del primer golejador del camp gracienc. Avui revivim 
el gol del Serracant gràcies a la centrada precisa que li ha fet 
en Felip.•

Felip centra i Serracant marca
Placa que recorda l’esdeveniment històric que va suposar el retorn del club a la normalitat després de la guerra. Foto: GHRV/CEEa que recorda l’esdeveniment històric que va suposar


