
El desacord en la desafectació 
de Rambla de Prat propicia una 
nova operació immobiliària
L’edifi ci, que el Districte preveu enderrocar per aixecar-ne un altre més 
estret i ampliar la plaça Anna Frank, no està encara afectat pel planejament

Albert Balanzà

C ada tres mesos, i amb un retard considerable, la ga-
seta municipal de Barcelona fa públiques les llicèn-
cies d’obres majors atorgades per l’Ajuntament. Hi 
ha tota mena de projectes, principalment en els úl-
tims temps en el cas de Gràcia partició d’immobles 

i conversió de baixos comercials en habitatge, però encara hi 
ha projectes privats d’una ambició considerable que poc a poc 
van canviant la fesomia dels barris. Entre juliol i setembre 
de 2019, per exemple, segons els anuncis ofi cials fets públics 
la setmana passada, hi ha notifi cats casos coneguts com l’en-
derrocament de la Torreta d’Escorial, on s’hi preveu aixecar 
un edifi ci arran de façana (vegeu número 772), però també 
altres menys sabuts com un nou projecte a Alegre de Dalt 75, 
en una actual planta baixa, a tocar de la nova promoció im-
mobiliària on hi havia fi ns fa poc el casalot de Balcells 26, o 
també la reconversió d’una fàbrica al carrer Maignon 20. O la 
llicència obtinguda ja per Urbania International a Sostres 6, 

al solar on fi ns al juny de 2017 hi havia el convent de la congre-
gació de Cristo Rey, i ara s’hi faran dos edifi cis amb piscina.

El cas més cridaner d’aquesta nova remesa, no obstant, és 
el projecte de Travessia Sant Antoni 12, considerat de “gran 
rehabilitació” per l’anunci ofi cial i de creixement d’habitat-
ges en una fi nca que està inclosa en el pla de desafectació de 
Rambla de Prat i la reordenació del quadrant que formen 
Astúries, Montseny, Travessia Sant Antoni i Àngel. L’edifi ci es-
tava previst d’enderrocar perquè se n’aixequés un de més es-
tret d’habitatge social que alhora ampliés la plaça, però el de-
sacord amb els veïns ha permès atorgar la llicència. Pàgina 3

La postcrisi genera llicències 
noves per construir a Maignon, 
Alegre de Dalt, Sostres i Escorial

El bloc polèmic de Travessia Sant Antoni 12. Foto: A. V.

L’Associació de 
Llibreters de Gràcia 
es reorganitza per 
fer Sant Jordi i una 
altra fi ra al carrer
L’entitat no va sortir per Nadal i 
afronta nova etapa ja sense la cita 
del festival Gràcia Llegeix P14

El Districte dilueix 
els enderrocs a l’Eix 
Verd de Vallcarca 
i se centrarà en el 
verd i la mobilitat 
L’Assemblea presenta una 
segona proposta de reducció de 
carrils i canvis urbanístics P4

El Sant Medir 2020 
canvia de caramel 
pel concurs de 
creditors de l’antic 
distribuïdor
Un total de 23 colles, pel descans 
de la Humorística, llançaran 
dimarts 41 tones de dolços P3
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Calvet prioritza 
desencallar la 
L9 i el peatge per 
vinyeta el 2021  

El conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, en tant que dirigent 
de JxCat, va participar 
dimarts a l’assemblea 
local del carrer Astúries 
defensant com a prioritats 
desencallar la L9 i confi ant 
que es concretin les 
converses amb l’Estat 
per activar el peatge per 
vinyeta l’any 2021.

Ciutadans deixa 
en un 10% de 
suport el sector 
crític d’Igea

La coordinadora local 
de Ciutadans a Gràcia 
ha rebutjat per un 90% 
dels vots l’esmena a la 
totalitat del sector crític 
liderat per Franscico Igea 
contra Inés Arrimadas. 
En la reunió de dissabte 
passat, el llarg debat 
va obligar a postposar 
les eleccions sobre els 
compromissaris locals 
que representaran el 
partit al congrés.

JxCat demana una 
ofi cina local contra les 
discriminacions i ERC 
millores en les cruïlles 
BCN x Canvi proposa una campanya per sumar més patis 
d’escoles per a l’esport de base i un viver d’empreses TIC

Albert Balanzà

E ls grups municipals al dis-
tricte ja estan preparant el 
ple del pròxim 10 de març 
amb l’habitual bateria de 
proposicions, preguntes i 

precs que dinamitzen el tram fi -
nal de la sessió, i entre les quals 
aquesta vegada destaca la inicia-
tiva de JxCat per crear una “an-
tena” de l’ofi cina per la no discri-
minació com a espai de denúncia. 
La proposició justifica aquesta 
idea pels atacs homòfobs, com el 
de Bonavista del gener, i perquè 
l’ofi cina del carrer Ferran és l’úni-
ca de la ciutat. També Gràcia va 
perdre un espai similar al carrer 
Verdi quan es va inaugurar l’ofi ci-
na LGTBi de Comte Borrell i allà 
s’hi va traslladar el local històric 
del FAGC.

A aquesta proposta, que es de-
batrà com les altres dels grups a la 
junta de portaveus de la setmana 
que ve, JxCat hi afegeix dos precs 
perquè, d’una banda, abans de l’es-
tiu es convoqui una assemblea de 
paradistes de l’Abaceria que actu-
alitzi el calendari d’obres de l’espai 
reformat (que aquests dies enca-
ra munta la bombolla per a la re-
tirada de l’amiant), i d’altra ban-
da, que es proposi una reforma del 
pla d’usos específi ca a Travessera 
de Dalt en un màxim de sis mesos.

ERC, per la seva banda, posa èm-

fasi aquest cop en la seguretat vi-
ària de dos punts de trànsit intern 
al nucli històric: els republicans 
proposen posar pilones a les cru-
ïlles Martí-Verntallat i Torrent de 
les Flors amb Cardener perquè els 
turismes no envaeixin l’espai dels 
vianants en el gir. L’octubre passat, 
en aquest últim passat, un vehicle 
va ferir greument dos menors. 
Esquerra també demana que es 
posi l’arbrat urbà en els escocells 
buits, que s’instal·lin màquines de 
venda inversa als equipaments per 
fomentar el retorn d’envasos. 

Pel que fa als dos altres grups 
de l’oposició, BCNxCanvi i C’s, 
el grup de Manuel Valls plante-
ja una campanya local per sumar 
més patis d’escoles que obrin por-
tes per a la pràctica de l’esport de 
base i se’n faci un llistat públic, i 
la creació d’un viver d’empreses 
TIC. Ciutadans, per la seva ban-
da, proposarà l’ampliació d’are-
es de joc inclusives (només n’hi 
ha una a Gràcia, al parc Antoni 
Puigverd).•

Trobada participativa sobre emergència climàtica, aquest dilluns. Foto: A. B.

La proposta dels 
republicans arriba 
després que dos 
menors fossin 
ferits greument

Una mesura de govern recopila les 
accions d’emergència climàtica. 
El ple també debatrà una mesura de 
govern sobre les accions que, en vuit 
eixos, s’estan fent o es faran sota el 
paraigües de l’emergència climàtica. 
La superilla de Grassot, l’increment 
del verd, l’ampliació de l’Aula Turull 
o la reforma de Pi i Margall com a 
corredor són algunes de les accions.
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Consumat ‘de facto’ 
el desnonament 
a la casa on va 
viure Abel Paz
El desnonament ajornat 
a fi nals de gener d’una 
família al carrer Verdi 
109 3r 1a, la casa on va 
viure l’activista llibertari 
Abel Paz i que ara pertany 
a la Companyia de les 
Filles de la Caritat, s’ha 
executat de facto amb 
el trasllat dels afectats 
a l’Hospitalet sota una 
promesa de tres mesos de 
lloguer i l’expulsió del lloc 
just a la primera setmana, 
aquest dissabte. Així ho 
ha denunciat l’Ofi cina 
d’Habitatge, on acusen 
Llar de Pau, l’obra social 
que gestiona els pisos, 
de fer fora la família en 
ple tractament d’una 
cardiopatia d’un dels fi lls 
i haver-se aprofi tat del 
desconeixement de la 
llengua per fer-los signar 
documents. Aquest dijous 
l’Ofi cina s’ha manifestat 
a la seu de Llar de Pau, 
al carrer Josep Jover de 
Vallcarca. 

Ametller assumeix 
la gestió de l’espai 
de restaurant 
de Casa Seat
La fl agship de Seat als 
Jardinets, en plena recta 
fi nal d’obres per obrir 
el dia de Sant Jordi, 
ha anunciat aquesta 
setmana la concessió 
del bar-restaurant de 
l’espai a Ametller Origen, 
la cadena d’alimentació 
que estrenarà així el seu 
primer restaurant. L’espai 
tindrà un aforament 
específi c per a 35 persones.

La desafectació no 
pactada de Rambla de 
Prat propicia una nova 
operació immobiliària
L’edifi ci, que el Districte vol enderrocar per fer-ne un de més 
estret i ampliar Anna Frank, no està afectat pel planejament 

A. B.

A viat farà sis anys que 
l’Ajuntament va aprovar 
inicialment la desafec-
tació de 107 habitatges i 
12 locals del planejament 

que l’any 1976 preveia l’allargament 
de Rambla de Prat cap al nucli his-
tòric de Gràcia. Tots eren pisos 
dels carrers Gran, Travessia Sant 
Antoni i Jaén, el carrer que sorgeix 
de la placeta Anna Frank i que ar-
riba a Torrent de l’Olla per darre-
ra del Teatre Lliure. Encara el 2009 
l’Ajuntament es plantejava els en-
derrocs arran d’un encàrrec al bu-
fet d’aqruitectes Bayona i Valero 
(vegeu número 530). 

Però aquells dos moviments es 
van considerar superats pel nou go-
vern d’Eloi Badia, que en el passat 
mandat hi va voler introduir can-
vis importants, com l’obertura del 
carrer de l’Àngel cap a Astúries a 
través de l’antic taller Vallmitjana, 
l’augment de desafectats a 112 pi-
sos i l’aixecament de tres blocs 
d’habitatge públic als carrers Jaén 
i Àngel, un dels quals comportava 
l’enderroc d’un edifi ci a Travessia 
de Sant Antoni 12. Aquest enderroc 
es compensava amb l’aixecament 
d’un bloc més estret d’habitatge so-
cial, amb entrada per Anna Frank, 
i l’ampliació de facto de la placeta.

Els veïns del bloc de Travessia 
Sant Antoni 12 històricament havi-

en generat problemes de convivèn-
cia però en els últims anys pocs n’hi 
quedaven. Ara, amb el bloc deterio-
rat, una promoció immobiliària ha 
aprofi tat l’impàs de desacord que 
s’ha allargat des del mandat pas-
sat entre veïns i Districte sobre la 
desafectació del planejament més 
global de Rambla de Prat. La gaseta 
municipal ha anunciat una llicència 
d’obres majors a l’edifi ci, que se sot-
metria a una “gran rehabilitació, i 
passaria de quatre a set habitatges, 
a més d’instal·lar un ascensor. Fonts 
municipals no han dissimulat un 
cert malestar per aquest moviment 
i admeten que l’actual planejament, 
encara vigent el de 1976, ho permet. 
De res serveixen, doncs, l’aprovació 
inicial del 2014 i totes les noves pro-
postes (fi ns a quatre rebutjades en 
punts com el bloc d’habitatge públic 
del carrer de l’Àngel) que encara ni 
han passat per aprovació inicial. 

L’estratègia municipal, tal com ha 
fet en altres espais on s’hi aixe quen 
promocions que han aconse guit es-
capar de la suspensió de llicències 
que es va decretar l’any passat per 
fer el nou catàleg de pa  tri moni i 
endurir els tràmits de llicència, 
és negociar. Diverses veus conei-
xedores del projecte a Travessia 
Sant Antoni 12 han assegurat que 
els promotors no tenen pressa per 
construir i que l’Ajuntament confi a 
que es desencallarà la desafectació 
amb els veïns i hi haurà pacte amb 
la promotora nova.•

L’antiga fàbrica de joies de Maignon 20. Foto: Albert Vilardaga

cercavila del vespre en la baixada 
pel carrer Gran. Enguany la prin-
cipal novetat incumbeix l’element 
més característic de la festa, els 
caramels, que canvien de marca 
per què l’anterior distribuïdor ha 
entrat en concurs de creditors. El 
nou contracte l’ha assumit Oñate 
de Santa Coloma. “El nou caramel 
està molt bo”, ha apuntat el presi-
dent de la Federació de Colles de 
Sant Medir, Josep Antoni Torralba, 
que ha aclarit que el caramel ofi cial 
continuarà sent sense gluten.

El Sant Medir 2020 canvia de caramel 
Vint-i-tres colles, pel descans de la Humorística i el retorn de la Jovenívola, llançaran dimarts 41 tones de dolços

A. B.

Després del pregó de diu-
menge passat a càrrec del 
president de la Federació 
Catalana dels Tres Tombs, 
Andreu Bernadàs, en el 

qual el dirigent va subratllar que 
els romeus i romeves són “els mi-
llors defensors del benestar ani-
mal”, Sant Medir ja es prepara per 
al dia gran del 3 de març, que com 
cada any tindrà com a plat fort la Andreu Bernadàs, pregoner de Sant Medir 2020, al balcó del Districte. Foto: JM Contel

Un total de 23 colles, amb 
l’Humorística d’any sabàtic i 
la Jovenívola justament retor-
nant del descans de l’any pas-
sat, llançaran 41 tones de dol-
ços, dues menys que l’any passat. 
L’aniversari rodó d’enguany cor-
respon a la colla Els Tivats, que 
compleixen 50 anys. Com cada 
any, un veterinari vetllarà pel be-
nestar dels animals i l’organitza-
ció ha demanat els participants 
que llancin “dolçament” els cara-
mels per evitar incidents. • 

Noves obres a Maignon, Sostres, 
Alegre de Dalt i Escorial. També 
han obtingut llicència els projectes 
immobiliàries de la Torreta 
d’Escorial (cinc habitatges arran 
de carrer), l’antiga fàbrica de 
joies de Maignon 20 (19 pisos, 22 
pàrquings i 10 trasters), Alegre 
de Dalt 75 (10 habitatges i 10 
pàrquings) i Sostres 6 (24 pisos, 
piscina i 27 trasters i pàrquings)
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El Districte dilueix els enderrocs 
a l’Eix Verd de Vallcarca i se 
centrarà en el verd i la mobilitat 
L’Assemblea presenta una segona proposta basada en la reducció de carrils i en 
proves pilot en urbanisme tàctic que es podrien aplicar ja en aquest mandat

Albert Balanzà

El Districte té coll avall 
que la segona part del pla 
Vallcarca, el debat sobre el 
futur de la Rambla Verda 
o Eix Verd (pujant a mà es-

querra de l’avinguda Vallcarca), no 
comportarà més enderrocs i se sal-
varan els espais entre mitgeres ge-
nerats en els últims anys però tam-
bé la considerada casa més antiga 
de Gràcia, a Bolívar 14, o espais em-
blemàtics dels moviments socials 
com la Reina d’Àfrica o la bodega La 
Riera. Aquesta és la principal con-
clusió a la qual han arribat polítics 
i tècnics després d’escoltar els ve-
ïns el passat dijous en la tercera re-
unió de la taula tècnica, que no es 
reunia des del passat març. L’equip 
de govern de BComú i PSC engega-
rà ara una ronda de trobades amb 
els grups municipals per explorar 
una proposta de treball per plani-
fi car l’avinguda, centrant-se en el 
verd i la mobilitat.

No era la millor setmana per re-
prendre el debat sobre la Rambla 
Verda o Eix Verd, però veïns d’en-
titats i moviments socials, ara en-
globats al voltant de la Federació 
d’Associacions Veïnals Vallcarca-
El Coll-Penitents i la Federació 
d’Entitats Amigues de Can Carol i 
Consolat (FEACC), van tornar-se a 
reunir a l’escola Farigola per abor-
dar les quatre opcions de reforma 
de l’avinguda Vallcarca ja presen-
tades al març (vegeu número 748). 
Cap canvi en la presentació dels tèc-
nics municipals: mantenir edifi ca-
cions actuals (opció 1), prioritat ha-
bitatge i enderroc tallers (opció 2), 
amb dipòsit pluvial (opció 3) i pla-
nejament actual (opció 4). “Avui vo-
lem escoltar els veïns”, va dir el re-
gidor de Gràcia, Eloi Badia.

La Rambla o Eix Verd, el projec-
te que es remunta al 2002 i que no-
més el 2007 ha deixat entreveure 
una imatge virtual del passeig in-
clinat que es formaria entre l’avin-
guda i casa Comas d’Argemir, es va 
començar a redefi nir el desembre 

La casa de Bolívar 14, considerada la més antiga de Gràcia. Foto: Albert Vilardaga

A.B.
 

La pacifi cació dels entorns esco-
lars, que a Gràcia s’ha iniciat 
al voltant de l’escola Sagrada 

Família del carrer Sardenya, s’am-
pliarà aviat a tres escoles més, la 
més ben posicionada de les quals 
és l’escola L’Univers del carrer 
Bailèn. Així ho han manifestat ex-
traoficialment fonts municipals 

a l’AMPA del centre, que des del 
passat novembre ha interpel·lat el 
Districte perquè peatonalitzi tant 
aquest tram de baixada cap a l’Ei-
xample des de Joanic i Travessera 
com el carrer Quevedo, posterior 
al centre, on les motos l’utilitzen 
de by-pass per estalviar-se semà-
fors. Es dóna la circumstància que 
Mobilitat ha instal·lat aquesta set-
mana un comptador de vehicles 
amb dos cables visiblement atra-

vessats a la calçada a fi  de saber la 
quantitat de vehicles que hi passen 
per decidir-se. Altres centres com 
l’Escola de les Aigües s’han mani-
festat aquest divendres al carrer 
Sardenya en el marc del projecte 
Illa Verda Baix Guinardó. 

El debat sobre la mobilitat no 
s’ha acabat aquí al Camp d’en 
Grassot aquesta setmana. El regi-
dor de Gràcia, Eloi Badia, ha mati-
sat en el consell de barri convocat 

Mobilitat ja recompta 
vehicles a Bailèn per a la 
pacifi cació a l’Univers
Badia matisa que les superilles de Grassot poden ser eixos i no cruïlles

dimarts a l’Abaceria que la decisió 
sobre les noves superilles previs-
tes en el quadrant Travessera de 
Gràcia-Bailèn-Sardenya i Còrsega 
encara s’està debatent fi ns al punt 
que ara també es parla d’eixos. 

“No desacoblarem la pacificació 
de Grassot respecte de l’Eixample; 
per això no sabem encara si opta-
rem per eixos o per superilles”, ha 
apuntat, si bé s’ha compromès a 
un procés participatiu curt.•

L’escola L’Univers vol la pacifi cació del carrer Bailèn. Foto:A.V.

de 2018 amb una primera idea del 
Districte d’enderroc parcial fi ns al 
carrer Agramunt per encabir el 
dipòsit pluvial previst en el pla de 
clavegueram i infraestructures plu-
vials, i la subestació elèctrica que 
depèn d’Endesa a l’espai infantil 
actual de les monges. El març l’As-
semblea de Vallcarca va presentar 
una esmena a la totalitat: Eix Verd 
sense dipòsit ni subestació ni parc 
de neteja. Dijous l’Assemblea va 
tornar a portar una nova proposta 
“per aplicar mesures ja en aquest 
mandat”, segons apuntava a l’ini-
ci de la reunió, David Castellet, un 
dels portaveus de la FEACC.

Dipòsit no imprescindible. Badia 
va advertir que l’opció de no fer res 
“no és viable” perquè falta obtenir 
2.554 metres quadrats de verd a la 
zona i el pla de clavegueram insta 
a fer el dipòsit, si bé els tècnics mu-

nicipals van matisar amb certa sor-
presa institucional que el dipòsit 
“no és imprescindible”. Amb aquest 
escenari, la proposta 2.0 de l’Assem-
blea es va centrar en la reducció de 
carrils a l’avinguda (dels dos i dos 
actuals a un i un amb carril bici de 
baixada) i en actuacions d’urbanis-
me tàctic (més verd i color, proves 
pilot d’espais d’estada sobre un dels 
actuals carril de baixada i espais de 
reunió entre mitgeres o al solar de 
la Casita). La Federació d’Associ-
acions Veïnals  Vallcarca-El Coll-
Penitents, sense alternativa, es va 
oposar al pla pel fet de ser “un eix 
de sortida de Barcelona” i va man-
tenir la idea de Rambla Verda ini-
cial. El Districte va prendre nota 
especialment de la possibilitat de 
recuperar els 2.554 metres qua-
drats de verd aprofi tant el carril de 
baixada de l’avinguda que l’Assem-
blea planteja eliminar.•

Breus

Les estacions de 
Bicing dels barris 
del nord, en fase 
de preinstal·lació

Les estacions de bícing 
del nord del districte, 
previstes d’activar 
a l’abril, ja s’estan 
preinstal·lant aquests 
dies, com és el cas de 
la que hi ha davant del 
casal d’avis de Penitents, 
al passeig de la Vall 
d’Hebron. Els atres 
punts de bícing nous 
són a l’avinguda Esteve 
Terrades i al parc sanitari 
Pere Virgili.

Llenguatge, lluita, 
espai públic i 
salut, al cicle 
aDona’t del Coll
El cicle aDona’t, les 
jornades feministes 
organitzades per entitats 
veïnals i serveis del 
Coll, refl exiona enguany 
sobre quatre temàtiques: 
llenguatge inclusiu i 
comunicació, dones en 
lluita, espai públic i salut. 
El programa -que s’allarga 
amb activitats fi ns al 22 de 
maig- arrencarà el proper 
dijous 5 de març amb la 
inauguració de la mostra 
Gordofòbia, un tema de 
pes, al centre cívic del Coll 
La Bruguera a les 19 h.

La federació d’associacions diu 
que l’institut Vallcarca ha d’anar 
al de la Vall d’Hebron. Malgrat la 
tramitació avançada de l’institut 
Vallcarca, el president de la nova 
federació, Francesc Ruestes, ha 
dit aquest dimecres que l’institut 
Vall d’Hebron seria un espai 
alternatiu al previst dels jardins 
Comas i Llaberia. La coordinadora 
d’AMPA, en un manifest, recorda 
que aquest i altres instituts estan 
“a quilòmetres” de distància. 
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El desplegament 
del SEM pel 
coronavirus es fa 
notar a Gràcia

Ambulàncies del SEM 
a carrers com Verdi,  
Topazi i Pere Serafí i la 
difusió quasi immediata 
per xarxes de veïns 
que passaven per allí 
han contribuït aquesta 
setmana a fer més 
grossa l’alarma per 
possibles casos d’infecció 
per coronavirus. El 
SEM ha assegurat 
que el procediment 
s’ha extremat, amb 
els seus treballadors 
protegits de cap a peus, 
pels símptomes de 
les persones que han 
demanat els seus serveis. 
Salut no ha confi rmat 
cap dels casos en la seva 
ubicació a la ciutat. 

Gràcia augmenta el nombre de 
persones que dormen al carrer
El recompte de la Fundació Arrels, amb dades per districtes fi nalment destriades, 
registra 62 casos, onze més que l’any passat i ja molt lluny dels 29 casos del 2017

Entorn de la biblioteca Jaume Fuster, aquest dijous. Foto: Albert Vilardaga

A. B.

Amb un cert retard sobre 
el recompte general anu-
al que es va fer el passat 
juny, la Fundació Arrels ha 
destriat fi nalment les da-

des per districtes referides a perso-
nes que dormen al carrer i que en el 
cas de Gràcia enguany han tornat a 
augmentar per segon cop consecu-
tiu. Al juny només es va donar la xi-
fra de 1.195 casos a tota la ciutat i es 
va posar de relleu el salt quantitatiu 
respecte de les 956 persones que es 
van localitzar el 2018.

El treball dels voluntaris a 
Gràcia, en el desplegament que es 
va fer als cinc barris del distric-
te, ha permès detectar 63 sense-
sostre, fet que representa onze 
casos més que l’any passat (un 
21%) però ja més del doble que 
l’any 2017, quan es van comptabi-
litzar 29 casos. Ni en el 2016, quan 
n’hi va haver 48, s’havia superat la 
xifra nova de 2018.

La Fundació Arrels, que està a 
punt de publicar l’informe anual 

sobre l’estat del carrer, també ha 
donat detalls de xifres barri a bar-
ri i això ha permès constatar que 
la Vila és la zona de Gràcia amb 
més sensesostre, amb 40 casos 
dels 63 totals. Vallcarca té onze 
casos i Camp d’en Grassot en re-
gistra, mentre que la Salut només 
dos i el Coll cap. 

Més enllà de les xifres i la fre-

da estadística, en els últims mesos 
s’ha hagut de lamentar la mort 
d’un home de 45 anys el passat 10 
de desembre en un caixer de La 
Caixa del carrer Gran. Els fets van 
trascendir quan a primera hora 
del matí el Districte va rebre l’avís 
del succés i es va activar el pro-
tocol d’emergències previst en 
aquests casos.  • Casos de sensesostres per barris 

Vallcarca

Camp 
d’en 

Grassot

40

11

10

2

0

El Coll

La Salut

Vila de Gràcia
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El Tennis La Salut 
es manté entre 
els vuit millors de 
Catalunya de pàdel

L’equip de pàdel del 
Club Tennis La Salut ha 
aconseguit tornar a estar 
entre els vuit primers 
equips de Catalunya, 
després de caure 
derrotat en el primer 
enfrontament contra el 
Club Tennis Barcelona 
per 4 a 1, però refer-se i 
guanyar l’eliminatòria de 
permanència contra el 
Club Tennis Tarragona per 
un clar 5 a 0. El conjunt 
gracienc, que compta amb 
fi gures com Beto Martín i 
Àlex Corretja entre altres, 
tindrà com a proper repte 
el Campionat d’Espanya a 
Sevilla el mes d’abril.

El Tres Peons 
celebra la quarta 
edició del Torneig 
d’Escolars
El Club d’Escacs Tres 
Peons comença aquest 
divendres des de les sis de 
la tarda la quarta edició 
del Torneig d’Escolars. 
L’altre dia de joc serà el 
dissabte 21 de març al 
matí. Les dues jornades 
són independents, qui 
participi almenys un dels 
dos dies rebrà un obsequi, 
també els campions 
de cada categoria, i 
s’incorporen uns premis 
especials per a escoles.

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 25
FC Cerdanyola del Vallès 3 - 2 CE 
Europa
1. CE L’Hospitalet ............. 53 punts.
4. CE Europa ..................... 44 punts.
Jornada 26
1/3 (12h) CE Europa - UE Sants

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 18
Círcol Cotonifi ci Badalona 51 - 52 
Lluïsos de Gràcia
1. CB Granollers ....................... 13-5.
5. Lluïsos de Gràcia ..................11-6.
Jornada 19
1/3 (18h) Lluïsos de Gràcia - CB 
Salt A

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 18
Lluïsos de Gràcia 64 - 45 Martinenc
CEEB Tordera 80 - 82 Safa Claror
1. Joventut de Badalona .......... 13-3.
6. Safa Claror ............................ 10-6. 
9. Lluïsos de Gràcia ...................7-9.
Jornada 19
1/3 (12:15h) BAM - Lluïsos de Gràcia
29/2 (18h) Safa Claror - Lliçà 
d’Amunt

WATERPOLO
Lliga Premaat Masculina
Jornada 15
CN Catalunya 16 - 12 Tenerife
Copa del Rei (1/4 de fi nal)
CN Catalunya 4 - 8 Sant Andreu
1. Atlètic Barceloneta ...... 37 punts.
8. CN Catalunya ................12 punts. 
Jornada 16
7/3 (12h) CE Mediterrani - CN 
Catalunya

Lliga Premaat Femenina
Jornada 13
CN Catalunya 9 - 12 CN Sant Feliu
1. CN Mataró ..................... 36 punts.
9. CN Catalunya ................. 4 punts. 
Jornada 14
21/3 (18h) Saragossa - CN Catalunya

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 - Sant Boi

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 18
H. BCN Sants 30 - 19 Handbol 
Claret
1. La Salle Bonanova ........ 32 punts.
7. Handbol Claret ............. 16 punts. 
Jornada 19
1/3 (13h) Handbol Claret - H. Sant 
Joan Despí

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 6
Sant Cugat 7 - 3 Tres Peons
1. Mollet............................... 6 punts.
8. Tres Peons .......................1 punts. 
Ronda 7
29/2 Tres Peons - Cerdanyola Vallès

Els gols rebuts irriten 
Vilajoana i compliquen 
la vida a l’Europa 
Des de l’inici de la segona volta l’Europa és l’equip de la lliga, 
juntament amb el Santfeliuenc, amb més gols encaixats (12)

Albert Vilardaga

E l tècnic de l’Europa, David 
Vilajoana, es va mostrar 
visiblement enfadat en 
la roda de premsa pos-
terior al partit contra el 

Cerdanyola per culpa dels gols 
concedits pel seu equip. Els núme-
ros li donen la raó al tècnic escapu-
lat, i és que l’Europa ha encaixat 12 
gols en els sis partits disputats de 
la segona volta i és l’equip de tota 
la segona part de la lliga amb més 
gols encaixats, juntament amb el 
Santfeliuenc. En la derrota contra 
el Cerdanyola per 3 a 2, els graci-
encs van encaixar dos gols en els 
primers set minuts, un factor que 
s’ha repetit en els últims partits, 
quan el Terrassa va aconseguir 
marcar dos gols en els primers 23 
minuts, i el Vilassar va avançar-se 
per 2 a 0 en els primers 12.  “Sóc 
incapaç de valorar per què en cada 
partit comencem amb 2-0, no sé si 
és un tema de concentració o cal 
anul·lar aquests primers deu mi-
nuts”, deia el tècnic escapulat en 
roda de premsa. 

L’altra banda de la balança se-
gueixen sent els gols a favor, l’efi -
càcia golejadora escapulada ha 
permès a l’equip de Vilajoana aca-
bar remuntant resultats adversos 
i seguir sumant punts importants 
per poder seguir en les posicions 
de playoff. Jordi Cano segueix sent 
el màxim golejador de la compe-
tició amb 18 gols, tres més que el 
seu principal perseguidor, Sergi 
Arranz, el davanter del Terrassa.

Malgrat que l’Europa segueix 

Uri lluita una pilota dividida en el partit contra el Cerdanyola. Foto: Àngel Garreta

en quarta posició amb un punt 
més que el cinquè classifi cat, el 
tècnic David Vilajoana ha donat 
aquesta setmana un toc d’atenció 
important a la plantilla: “Quan es 
repeteixen errors és que la gent 
no està pel que ha d’estar, diu poc 
de nosaltres com a equip, com a 
tècnics... Això no és futbol, per-
metre tres gols en cada partit i 
pensant en l’heròica, però això no 
és futbol per a mi. Un equip així 
no hauria d’estar en playoff sinó 
lluitant per no baixar, aquesta és 
la conclusió que es pot extreure”, 
va explicar el tècnic.

Aquest diumenge, a les 12 hores, 
visita el Nou Sardenya el Sants que 
és l’últim classifi cat amb només 
21 punts. Els escapulats tenen una 
oportunitat d’or per deixar la por-
teria a zero després de nou par-
tits consecutius encaixant mí-
nim un gol per partit, contra un 
equip que ha marcat 28 gols (no-
més el Banyoles i l’Igualada n’han 
marcat menys), i n’han encaixat 
48, l’equip que més gols rep de la 
competició. A més a més, lluny de 
la Magòria, el Sants només ha gua-
nyat un partit i ha perdut els altres 
dotze, i ha marcat només vuit gols 
i n’ha encaixat 27.•

Penya Sang Taronja, de Gràcia a 
Banyoles. L’Atlètic Club Banyoles, 
que competeix a la 3a Catalana, 
ha estrenat aquesta temporada 
una penya de suport, la Penya 
Sang Taronja, que té com a 
particularitat que està impulsada 
per tres afi cionats de Gràcia. El 
llibre ‘Mig segle de fressa’ d’Eloi 
Camps, que repassa els grups 
de rock i punk dels últims 50 
anys, i l’himne del club, compost 
per Xuxu de Pus, ha inspirat 
a la nova afi ció banyolina.

Aquest diumenge 
(12 hores) visita 
el Nou Sardenya 
el Sants, l’últim 
classifi cat
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A. V.

E l primer equip del CN Catalunya no ha pogut 
superar l’eliminatòria de vuitens de fi nal de la 
Copa del Rei de waterpolo i ha caigut contra el 

Sant Andreu per 4 a 8. L’equip que entrena el Tato 
Garcia s’ha vist superat en els dos primers períodes 
(0-2/0-4), i malgrat una bona reacció al tercer quart 
(3-1), no ha estat sufi cient i els graciencs s’han que-
dat sense opcions de disputar les semifi nals.

Pol Gascón (2 gols), Pol Prat (1) i Sergi Colomer (1) 
han estat els golejadors del ‘Cata’, que tornava a ju-
gar la Copa després de sis anys d’absència.•

Aquest diumenge des de les 11 del matí comença 
la setena edició de la Passejada en Roda Petita, 
un esdeveniment 100% solidari per la Síndrome 

X-Fràgil que organitza l’Associació de Patinadors de 
Barcelona. A partir de les 10 hores es podran adquirir 
les entrades al hall de La Salle Gràcia, validar-les, i co-
mençarà la passejada de 3,5 quilòmetres que acabarà 
al pati de l’escola on hi haurà diferents activitats per a 
totes les edats i obsequis pels participants.•

Apunts

El CN Catalunya cau 
als quarts de fi nal de 
la Copa del Rei (4-8)
El marcador al descans era de 0 a 
6 i la reacció no ha estat sufi cient

Setena Passejada en 
Roda Petita per la 
Síndrome X-Fràgil
Un esdeveniment solidari que 
acaba al pati de La Salle Gràcia 
amb activitats familiars

El Claret guanya els 
setzens, el Virolai i el 
Kostka queden repescats
L’equip masculí del Virolai juga el seu partit de la primera ronda 
el dijous 5 de març contra l’Escola Champagnat de Badalona

A. V.

L a Copa Colegial de bàsquet 
ha donat el tret de sortida i 
els representants graciencs 
han entrat en competició 
amb resultats diferents, 

però amb la mateixa sort. El pri-
mer equip que va jugar el seu 
partit de la primera ronda va ser 
el Claret, que va aconseguir gua-
nyar el seu partit contra el Sant 
Ignasi per un ajustat 32 a 35 i ja 
espera rival per la següent ronda. 
Per l’equip que entrena Christian 
Sainz-Rozas, Anna Soler va ser es-
collida com a millor jugadora des-
prés d’anotar 15 punts i agafar 7 
rebots.

No han aconseguit la victòria, 
però passaran ronda els equips fe-
menins del Virolai i dels Jesuïtes 
de Gràcia – Kostka. Les primeres 
van disputar un partit ajustat con-
tra l’Escola Aula que va acabar 42 
a 40 gràcies a una cistella de les lo-
cals a falta de cinc segons que va 
sentenciar el partit. Les noies dels 
Jesuïtes de Gràcia – Kostka, que 
entrena Josep Ros, van disputar 
dimecres el seu partit de la ronda 
de setzens de fi nal a l’Escola Thau, 
en el que va ser la reedició de la fi -
nal disputada fa dos anys. Aquesta 
vegada no van tenir tant encert i 
van acabar perdent per vuit punts 

El Claret va aconseguir guanyar el partit contra el Sant Ignasi (32 a 35). Foto: SA Press

de diferència (46-38) sobretot per 
culpa d’una fl uixa primera meitat, 
i malgrat la millora en la segona, 
no va ser sufi cient.

Tots dos equips, Virolai i 
Jesuïtes de Gràcia, passaran a pri-

ori a la ronda de vuitens de fi nal, 
ja que les seves derrotes han estat 
per pocs punts de diferència i en 
aquesta fase l’organització els re-
pesca perquè puguin disputar la 
següent ronda i seguir optant a 
guanyar la competició.

Encara queda un equip per dis-
putar la primera ronda, i és l’equip 
masculí de l’Escola Virolai. Els gra-
ciencs jugaran el seu partit de la 
primera ronda a casa, el dijous 
5 de març a 2/4 de 7 de la tarda, 
contra l’Escola Champagnat de 
Badalona. En els pròxims dies els 
equips classifi cats fi xaran les dates 
dels partits de la següent ronda.•

El Virolai perd 
de dos punts, el 
Kostka de vuit, i 
podran jugar els 
vuitens de fi nal
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Editorial

‘E la nave va’

Fellini va dibuixar satíricament l’alta burgesia empatxada per les llui-
tes de poder en aquesta pel·lícula que ha acabat donant un recurs 
lingüístic a molts periodistes en la recerca més o menys original de 

titulars. Avui és el cas d’aquest editorial, en un número que en porta-
da detallem com el desacord per a la desafectació d’un centenar d’ha-
bitatges del pla d’allargament de Rambla de Prat ha acabat derivant en 
l’atorgament d’una llicència d’obra major que teòricament ha de per-
metre fer una gran rehabilitació en un edifi ci que havia d’anar a ter-
ra per tornar-se a aixecar com a habitatge públic. El bloc de Travessia 
Sant Antoni 12 s’havia de realçar més estret i amb entrada per la placeta 
Anna Frank, cosa que ampliaria l’espai d’estada. Però els anys han pas-
sat i ni el Districte ni els veïns han aconseguit pactar un pla que impli-
ca ara no només la desafec-
tació del centenar de cases 
sinó també l’obertura o no del 
carrer de l’Àngel, la salvació 
o no del taller Vallmitjana i 
l’aixecament o no de tres pro-
mocions d’habitatge públic. 
Mentre la pilota es juga i passa 
el temps, va i arriba un senyor, 
demana una llicència d’obres 
major i òbviamentr se li ator-
ga perquè l’actual planejament no diu res que li ho impedeixi.

Ja veurem com acaba aquesta pel·lícula perquè, si passa com a la pel-
lícula de Fellini, el vaixell ple de representants de l’alta burgesia s’aca-
ba enfonsant, però també és cert que mentrestant són febles les eines de 
l’Ajuntament i dels veïns, la manca d’acord, la manca d’agilitat, no supe-
ren la rapidesa dels taurons immobiliaris, que entren per la porta o per 
la fi nestra o per les escletxes legals que coneixen bé. Està molt bé, com 
fèiem la setmana passada, que parlem de la constitució d’una taula d’ha-
bitatge per consensuar mesures contra la gentrifi cació, però també hem 
de ser conscients que o bé establim acords efectius entre veïns i dirigents 
polítics o bé els fons d’inversió i el capitalisme salvatge se’ns jalarà. 

No ha estat una setmaneta fàcil per als dirigents polítics i so-
cials de Gràcia i tampoc per als veïns més motivats i participa-
tius. Dilluns comissió d’emergència climàtica, dimarts consell 
de barri de Grassot, dimecres comissions consultives i dijous 

consell de barri de la Salut, amb tres d’aquestes cites no només amb les 
preguntes habituals sinó també amb el procés de participació per elevar 
propostes al Pla d’Actuació i als pressupostos participatius. “Només he 
vist un dia a lameva fi lla”, deia una responsable del Districte. Encara fal-
ten uns protagonistes per esmentar: els tècnics que, després d’aquestes 
sessions, han de mastegar i passar a net totes les propostes. Ànims a tots.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Lola Capdevila

Tot esperant la dolça festa, aquest 
dissabte 29 de febrer, de bon matí, 
sortiran de diferents pobles i ciutats 

un munt d’autocars, cotxes..., direcció 
Perpinyà. També des de la Vila de Gràcia.

Fa vuitanta anys milers de perso-
nes en vehicles o a peu van emprendre 
la mateixa direcció fugint de la guerra. 
Fa cinquanta anys molts joves anàvem 
al Centre del Món, una ciutat oberta 
i generosa, a veure pel·lícules i com-
prar llibres prohibits al nostre país per 

la dictadura franquista. No teníem cap 
problema per entendre’ns-hi en llengua 
materna, en català. També ho podíem 
fer en francès –la segona llengua obliga-
tòria a les escoles, en aquella època. La 
primera era el castellà–. Hi anàvem per 
olorar la llibertat que aquí no teníem, 
per saber com era el món a l’altra banda 
dels Pirineus que intuíem més lliure que 
el nostre.

Aquest dissabte milers de catalans, 
grans i joves, s’hi desplaçaran per veure, 
escoltar i fer costat a tres persones exili-
ades, n’hi ha més, que tenen prohibit per 
l’estat espanyol trepitjar el seu país. Tot 
i que a hores d’ara no tinc clar com actu-
arà el govern francès, la força de la gent 
és imparable. Friso per veure i compro-
var que som molts més dels que diuen i 
voldrien i que la llibertat és possible.•

El centre del món

Hi anàvem per saber 
com era el món a l’altra 
banda dels Pirineus, 
que intuíem més lliure
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Amb la 
col·laboració:

O bé establim acords 
entre veïns i polítics 
o bé el capitalisme 
salvatge se’ns jalarà 

Cartes al director

Meridiana resistirà 
Ara sembla que s’ha obert la veda contra el 
tall de l’Avinguda Meridiana de Barcelona, 
argumentant tot tipus d’aspectes 
(econòmics, mobilitat, seguretat, divisió 
social), exagerats / distorsionats, i com a 
exemple, tenim les declaracions de Colau, 
Batlle, Collboni, etc. Nosaltres, els que ens 
manifestem diàriament en aquest punt, 
som conscients que no solucionarem 
res, però, com molt gràfi cament ens va 
dir Lluis Llach, som una espelma que vol 
recordar la injustícia que els citats polítics, 
al costat de molts més i, també, bona part 
de la població ha assumit i normalitzat.
Últimament, en obrir-se aquesta veda 
(magnifi cada per La Vanguardia), ha 
augmentat exponencialment el nombre 
de “visitants” unionistes agressius i 
provocadors; però si una cosa tenim 
present, és que som gent de pau, i no 
caurem en provocacions, que busquen 
donar arguments als del 155 i als comuns.
Som pocs, hauríem de ser molts més, 
però, encara així, al costat de les múltiples 
manifestacions que es realitzen per tot 
el nostre país, volem mostrar que la 
nostra activitat la fem perquè ells no fan 
la seva feina de manera ètica i moral.

Amadeu Palliser Cifuentes
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Al 100%

Clara Darder

T
inc un amic que es diu David, al qual 
li dedico aquestes línies, que opina 
que no es pot estar al 100% en totes 

les àrees de la vida. I vosaltres? Creieu 
realment que no podem estar sempre a 
tope, al 100% com diu ell? Donant-ho tot? 
I alhora sentint-nos orgullosos de nosal-
tres mateixos, al 100%? Jo crec que sí. Ho 
hem parlat amb la passió que ens carac-
teritza, defensant idees i creences. 

L’important és esbrinar, primer, qui 
marca aquest 100%. La societat? Les per-
sones amb les quals em relaciono? La 
meva parella? La família? O nosaltres 
mateixos? Penso fermament que qui ha 
de marcar i em marca la meva fi ta, també 
el valor sobre mi mateixa, haig de ser jo. 
Per què sóc jo qui dirigeix la meva vida, i 
qui decideix quan dono i com dono ener-

gia a les activitats del meu entorn. No, 
els altres. El meu 100% me’l marco jo. I 
penso que si als altres no els hi agrada la 
meva escala de valors, i per tant el per-
centatge que aplico a tot el que faig són 
ells qui tenen una difi cultat. La meva vida 
no només es regeix pels valors dels altres, 
sinó primer pels meus i després la resta. 
Sóc jo qui ha de sentir-se orgullosa del 
que faig per poder estar contenta de com 
sóc, per estimar-me i seguir endavant. 

És cert que els altres poden opinar i 
valorar la meva vida, feina, relacions i ac-
cions. Ara bé, l’escala de valors del que 
faig, del meu 100%, de com em sento, la 
decideixo jo. En aquest cas el David, que 
opina que no pot donar tot el que li de-
manen, li suggereixo dues preguntes: qui 
regeix el teu 100%, David? Tu o els altres? 
I vosaltres, coneixeu la vostra escala de 
valors? Qui la decideix? Vosaltres o els al-
tres? Humilment, David crec que aquest 
és el secret.•

Opinió convidada

Tombem les xifres

Ja fa setmanes que el Comitè de Gràcia pel 8 de març 
ens reunim a diferents espais del barri per organit-
zar la Vaga General Feminista, que aquest any cau en 
diumenge. És una vaga laboral, de cures, de consum 
i estudiantil, perquè la participació de les dones és 

nuclear en totes les esferes de la vida, i per fer visibles els 
nostres treballs, les nostres demandes i els nostres cossos. 
La vaga general està convocada per al dia 8 de març men-
tre que l’estudiantil, per al 6. Les dones parem arreu.

Les dones, lesbianes i trans volem tombar les xifres 
que demostren la nostra precarització i invisibilització 
en mans del patriarcat. Fem vaga laboral perquè ens tro-
bem davant d’una bretxa salarial entre homes i dones del 
23,4%. Això vol dir que ells cobren de mitjana uns 6.000 
euros més anuals. La situació és encara més greu en el sec-
tor de la restauració, en què la bretxa arriba al 29,4%. Si 
ens fi xem en les pensions, l’aclaparadora diferència arriba 
al 35%. I, encara una altra xifra, el 77% de les dones no-es-
tàndard no tenim accés al món laboral, un fet que preca-
ritza enormement la nostra situació econòmica. 

La precarietat laboral fa que moltes dones no tinguem 
unes condicions dignes de vida. Tant és així que el 40% 
dels desnonaments són a dones soles o famílies monopa-
rentals. Per a moltes dones migrades, això implica riscos 
afegits, com ara la presa forçada de la custòdia de les nos-
tres fi lles per motius racistes, classistes i patriarcals. A 
Catalunya, gairebé el 70% de persones receptores d’ajuda 
per pobresa energètica som dones. 

Fem vaga de cures perquè a Catalunya les dones dedi-
quem el doble d’hores (28,5 hores) que els homes (14,5 
hores) a les tasques de la llar. Quan aquesta tasca s’exter-
nalitza queda invisibilitzada i precaritzada (el 82,4% de do-
nes que hi treballen es troben en risc de pobresa). A més, 
l’estratifi cació d’aquesta feina per qüestions de raça i pro-
cedència està normalitzada, de manera que el 60% de tre-
balladores de la llar i cures són dones migrants. 

Fem vaga de consum, per aturar la maquinària del siste-
ma, perquè entenem que la lluita feminista és indestriable 
de la lluita contra un capitalisme que ho mercantilitza tot: 
des dels nostres cossos fi ns als nostres barris. En aquest 
sentit, el 8M a Gràcia ha d’estar lligat al combat contra la 
gentrifi cació, un fenomen amb noms i cognoms que posa 
la ciutat al servei del capital en comptes de la vida. 

El dia 8 de març farem visibles els nostres cossos. Al 
llarg de l’any passat, 99 dones van ser assassinades a tot 
l’Estat i en el que portem d’any, ja en sumen 8, una cada 
setmana. A Catalunya, una de cada quatre dones ha patit 
algun cop una agressió masclista greu, una situació que 
s’agreuja en el cas de dones trans o racialitzades que s’ar-
risquen doblement al qüestionament i la penalització.

Exigim drets per a totes, sense condicionants masclis-
tes, classistes, racistes, anormalofòbics ni cishereteropa-
triarcals. 

Aquest 8 de març tombem les xifres. Vine i organitza’t, 
juntes ho podem tot! Estigues alerta a les nostres xarxes, 
hi anunciarem tots els actes i accions previstes.•

Comitè de Gràcia pel 8 de març

El Comitè de Gràcia pel 8M insta a una vaga general feminista. Foto: Cedida

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.

Volem tombar les xifres 
que demostren la nostra 
precarització i invisibilització 
en mans del patriarcat; per 
això fem vaga laboral

L’escala de valors del 
que faig, del meu 
100%, de com em 
sento, la decideixo jo

Opinió
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Exposicions
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)

Del 2 al 13 de març
Exposició Les dones de l’Orfeó. Amb mo-
tiu de la celebració del 8 de març, l’Orfeó 
Gracienc vol retre homenatge a les dones 
que al llarg de la història han fet possible 
el projecte. 
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 17 h

Del 2 al 30 de març
Exposició Cadena global de cures, amb 
imatges i textos que pretenen fer-se ressò 
de les veus, paraules i històries de vida de 
dones migrades.
CC La Sedet (Sicília, 321)

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)

Fins al 3 d’abril
Exposició El més calent és a l’aigüera. La 
mostra, que presenta les propostes ar-
tístiques d’Helena Civit, Gerard Galian, 
Paula Gibert, Ithan Gibla, Oriol M. Martí 
i Tamara Sala, està formada pels projec-
tes iniciàtics en el recorregut professio-
nal d’aquesta jove creació però que res-
ponen a l’interès d’un treball curós, a la 
producció estable i a la voluntat i el valor 
de generar pensament crític. L’exposició 
està organitzada pel grup Art. Professió i 
Docència de la Universitat de Barcelona, 
amb el suport de la Fundació Felícia 
Fuster.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabré, 
3-11)

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 28 de febrer
Madai: música, veu i dansa.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 h 

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

Concert: Tanghoyde presenten Jazzeando 
Tangos.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Concert: Socarrel. Roberto Olivan, Magí 
Serra, Vox Bigerri i Laurent Delforge. 
Dansa que balla amb electr
oacústica i polifonia tradicional.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h

Dissabte 29 de febrer
Espectacle: La Bruixa de la tramuntana. 
Dirigit per Marc Rosich inspirat lliure-
ment en el relat La bruixa de Cadaqués de 
Miquel Berga. Música original de Carles 
Pedragosa.
Teatre Lliure (Monseny, 47), a les 12 i a les 
18 h 

Fontana By Night V! Jornada noctur-
na d’oci i cultura organitzada per l’Espai 
d’Univers Alternatiu del CJB, amb espe-
cial dedicació al col·lectiu amb capacitats 
diverses.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a partir de les 17 h 

Teatre: Nirvana. Direcció artística 
de Silvia de la Rosa, a càrrec del Club 
Descabellades.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Música tradicional concert jam.
La Violeta (Maspons, 6), a les 18 h

Nit de ball folk: Ballaveu i Duo Absynthe.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h

Concert: The Hustle#13 (funk disco soul 
latin afro).
Soda Acústic (Guileries, 6), a les 23.59 h

Diumenge 1 de març
Planeta Blau: contes i música per a na-
dons. 
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 11 i a les 12 h 

Titelles: L’Agustinet inventor i la màquina 
dels caramels. Cia Titelles Vergés.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h

Espectacle: El gegant del Pi. Amb Marc 
Gascó i la música de Pere López.
Sala Porta 4 (Martí, 18) a les 11 i a les 12.30 h

Espectacle familiar: Un altre Hansel i 
Gretel.
Teatreneu (Terol, 26), a les 16.30 h

Concert: La Marta Rius presenta el disc 
Ànima Salvatge.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 19 h

Espectacle Canigó, a càrrec de Lluís Soler. 
Poemari recitat basat en el text èpic de 
Mossèn Jacint Verdaguer.

La casa dels contes (Ramón y Cajal, 80), a 
les 19 h

Concert: Barcelona Old-Time Session.
La Sonora de Gràcia (Riera Sant Miquel, 
59), a les 19.30 h

Dimecres 4 de març
Xerrada: Lucha Castro, 20 anys de lluita 
i suport a les víctimes del feminicidi del 
nord de Mèxic. Lucha Castro repassarà els 
moments més emblemàtics i colpidors de 
la seva carrera com a activista i professio-
nal compromesa.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Les Vespres dels dimecres: Diàlegs d’impro-
visació folk. Marcel Casellas convida Manu 
Sabaté (tenora) i Martí Riu (guitarra).
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
21.30 h

Concert: Django & Soda Sessions #62 
(jazz manouche).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h

Dijous 5 de març
Inauguració del Cicle aDona’t amb la pre-
sentació de l’exposició Gordofòbia, un 
tema de pes. Mostra fotogràfi ca destina-
da a conscienciar i trencar estereotips so-
bre el cos de les dones.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19.30 h

Divendres 6 de març
Narració: Del Bressol a la Lluna, a càrrec 
d’Umpalumpa.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix 
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69), a les 11 h

Taller d’estampació feminista i creació de 
pancartes. Dins del cicle aDona’t. Es pot 
portar tot allò que es vulgui estampar.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 18 h

Entitats

Divendres 28 de febrer
xxufòrum: El retratista. 
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 

Dissabte 29 de febrer
Inauguració de l’ampliació de l’Aula 
Ambiental del Bosc Turull. Amb tallers i 
activitats. 
Aula Ambiental Bosc Turull (pg Turull, 
2), a les 11 h 

Ballet de Catalunya. Amb coreografi es 
de Ramon Oller, Asaf Messerer, Lorenzo 
Missuri, Marius Petipa i Elias Garcia.
El Cercle de Gràcia (Santa Magdalena, 
12), a les 18 h i també diumenge

Diumenge 1 de març 
Espectacle familiar: Cuida’l. Basat en 
l’obra de l’artista Hundertwasser.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord), a les 11, 
12 i 17 h 

Improsolidària per a l’associació Hèlia 
de suport a les dones que pateixen vio-
lència de gènere.
La Violeta (Maspons, 6), a les 18 h

XXXIIIè Concurs de Teatre Català a 
Gràcia: Bruna.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h

Dimecres 4 de març 
Xerrada: Falles de València. A càrrec 
de Sergi Engli, president de la Casa de 
València de Gavà.
La Violeta (Maspons, 6), 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

Doble concert de Joan Miquel 
Oliver a l’Heliogàbal 
 
Joan Miquel Oliver torna a l’emblemàtica sala gracienca després de deu anys, 
quan va encetar la seva carrera en solitari, i ho farà acompanyat del seu bateria 
habitual, Xarli Oliver, per oferir un repàs variat i complet del seu repertori. 
El músic i escriptor mallorquí tanca trilogia -que va encetar amb Pegasus 
el 2015, i després Atlantis el 2017), amb el disc Elektra (DiscMedi 2018). 

Divendres 28 i dissabte 29 de febrer a l’Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Recomanem
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L’Associació de 
Llibreters ultima Sant 
Jordi i vol recuperar 
una altra fi ra al carrer
La suspensió del festival Gràcia Llegeix o les difi cultats 
organitzatives expliquen el descens d’activitat durant els 
darrers dos anys de l’entitat, que ara estudia noves propostes

Silvia Manzanera

A dos mesos per a la cita 
més important de l’any 
per al sector del llibre, 
l’Associació de Llibreters 
de Gràcia ja ha fet les pas-

ses prèvies necessàries per tenir a 
punt la fi ra a la plaça de la Vila el 
proper 23 d’abril. Després de dos 
anys d’un descens signifi catiu de 
l’activitat de l’entitat, els llibreters 
volen recuperar empenta conjunta 
i, a més de sortir al carrer i oferir 
una jornada local entorn la literatu-
ra i els llibres el proper Sant Jordi, 
tenen la voluntat d’organitzar una 
altra sortida al carrer. “La feina del 
dia a dia i les batalles pròpies difi -
culten les propostes col·lectives”, 
explica Xavier Cortès, llibreter de 
la Memòria i membre de l’associ-
ació, “però l’aposta per la fi ra de la 
plaça de la Vila el dia de Sant Jordi 
es manté, i a més hem començat a 
parlar de recuperar-ne un altra”. 

Lligats al festival Gràcia Llegeix 
des del moment que va néixer al 
2016, la trobada al carrer dels lli-
breters graciencs durant el mes 
d’octubre -emmarcada en la ce-
lebració de la proposta impulsa-
da per Sebastià Bennasar- va cau-
re defi nitivament del calendari el 

2018, quan el festival va anunciar 
que es posposava per manca de re-
cursos, i que enguany ja s’ha aco-
miadat del tot. Aquell any, però, sí 
que van celebrar la fi ra de Nadal, 
que en comptes de a la plaça del 
Diamant -l’emplaçament tradici-
onal dels darrers anys- va optar 
per la plaça de la Vila. Les passa-
des festes nadalenques, l’associa-
ció va decidir, però, anul·lar la fi ra.

Amb les energies enfocades en 
Sant Jordi, els llibreters de Gràcia 
tenen millors expectatives per a 
la jornada d’enguany, que cau en 
dijous i no coincideix amb les fes-
tes de Setmana Santa, com va pas-
sar l’any passat. “Ara Sant Jordi 
dura molts dies, i tot i que hi in-
tervenen molts factors, creiem que 
aquest any anirà molt bé”, assegu-
ra Cortès. La fi ra de la plaça de la 
Vila comptarà amb nou llibreries, 
una més que a l’anterior edició.•

Nou llibreries envoltaran la torre de la plaça de la Vila el proper 23 d’abril. Foto: Arxiu

Casa Anita i el món de la 
il·lustració. Una de les propostes 
estrella del Sant Jordi gracienc és 
la Trobada d’il·lustradors al Pla 
de Salmeron que organitza Casa 
Anita. Prèviament, s’organitzen tot 
d’actes relacionats amb el món de 
la il·lustració. I per anar escalfant 
motors, el proper 13 de març la 
il·lustradora Beatrice Alemagna 
visitarà la llibreria del carrer Vic.

Breus

Oriol Tramvia 
presenta un 
cabaret literari a 
La Casa dels Contes

‘Un estiu amb madonna’ 
és el títol de la proposta a 
mode de cabaret literari i 
musical que Oriol Tramvia 
presentarà aquest dissabte 
29 de febrer a La Casa dels 
Contes. L’espectacle explica 
la història d’un guionista 
en crisi que s’alimenta 
de projectes literaris i de 
fracassos, una dona sola 
que busca el sentit de la 
vida en els petits plaers 
quotidians, l’autor que 
s’ho mira des de fora sense 
acabar de decantar-se per 
cap dels dos personatges 
i que s’esforça per 
convèncer-se que la vida és 
real i irreal a la vegada. A 
les 22 h a l’espai de Ramón 
y Cajal, 35.

InGràcia acull 
la festa de 
lliurament dels 
Premis VOC
Amb la festa de lliurament 
dels premis el proper 
dilluns 2 de març a 
l’InGràcia (Jesús, 3-5), 
posarà fi  la quarta edició 
dels Premis VOC, la 
mostra especialitzada en 
curmetratges de fi cció i 
documentals en llengua 
catalana que organitza 
Òmnium. Hi ha 14 curts a 
compteció.

l’entre-
vista

“La creació actual és un 
refl ex de la societat” 
El coreògraf Roberto Olivan és el 

provocador de ‘Socarrel’, dansa, electrònica 
i sons tradicionals; al CAT aquest divendres 

Els intèrprets de ‘Socarrel’ en una imatge promocional. Foto: Cedida

S.M.

El Tradicionàrius ofereix aquest 
divendres Socarrel, amb el balla-
rí Magí Serra, els occitans Vox 

Bigerri, el músic electro-acústic 
Laurent Delforge i la col·laboració 
del ceraminsta Joan Panisello. 
Roberto Olivan en dóna els detalls. 

Com ha estat el procés de creació 
de l’espectacle? 
Tot va començar amb una actu-
ació i una primera col·laboració 
amb el ceramista Joan Panisello. 
A partir de la invitació a la fira 
Mediterrània, vam començar a 
animar-nos, fins a incorporar la 
visió més moderna de Laurent 
Delforge. Jo he estat el provocador, 

però com en tot procés creatiu ca-
dascú ha fet la seva aportació. 

Quina és la refl exió que voleu que 
faci l’espectador?

Sempre és difícil explicar la dan-
sa perquè és abstracte, però a 
Socarrel es toquen temes com la 
tradició i la modernitat, i té un 
missatge clar d’entesa, de veure 

com persones amb una base més 
tradicional i d’altres més actuals 
es posen d’acord. En aquests mo-
ments em sembla un missatge 
molt interessant.

El ‘Tradi’ fa temps que s’obre a la 
dansa i altres expressions artísti-
ques. És una tendència a l’alça?
La interdisciplinarietat és nor-
mal, la creació actual és un re-
fl ex de la societat: la barreja és 
palpable al carrer així com l’ús 
de la tecnologia, i alhora has de 
tenir clar d’on vens, quina és la 
teva història perquè així es crea 
la identitat. Tinc la sensació que 
vivim en un moment d’impàs.  

Quin recorregut tindrà ‘Socarrel’?
Ha despertat interès i per ara ja 
tenim diferents propostes.•

El 2018 van 
posposar la fi ra 
d’octubre al Nadal, 
però enguany ja no 
l’han celebrada
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Disbauxa reivindicativa 
El Carnaval i la rua que organitza la Fundació Festa Major de Gràcia va congregar dissabte passat més de 1.600 
persones que van omplir de festa i colors el recorregut, per on van desfi lar 17 comparses (vuit associacions de 
famílies d’escoles de Gràcia) i set agrupacions musicals fi ns a la plaça de la Vila, on la Reina va fer llegir el seu 
ban, tot un al·legat en contra de la gentrifi cació i la pujada de preu dels lloguers. Fotografi es: Josep M. Contel

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• El hombre invisible. 16.10, 19.10, 

22.10.
• La famosa invasión de los osos 

en Sicília. Dv, ds, dg, 16.
• Adú. 20.05. Dv, dl, dm, dc, dj, 16, 

22.15. Ds, dg, 22.15.
• Aves de presa. 17.50.
• El Plan. Dv, ds, dg, 22.25. Dl, dm, 

dc, dj, 16, 22.25.
• Star Wars: El ascenso de 

Skywalker. Ds, dg, 15.55.
• 1917. Dv, dl, dm, dc, dj, 16.10, 

19.05, 22. Ds, dg, 19.05, 22.
• Las aventuras del Doctor 

Dolittle. Ds, dg, 17.
• Mujercitas. 19.15.
• La llamada de lo salvaje. 15.55, 

18.05, 20.15.

• Hasta que la boda nos separe. 
22.20.

• The Gentleman: Los señores de 
la mafi a. 16, 19.05, 22.10.

• Sonic La Película. 15.50, 17.55.
• Hasta que la boda nos separe. 20.
• Manhattan sin salida. 22.20.
• Especiales. 16.15, 19.15, 22.15.
• Parásitos. 16.05, 19.05, 22.05.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Parásitos. Dv, 17.30, 22. Ds, dg, 

17.30. Dl, 19.45.
• La famosa invasión de los osos 

en Sicilia. Dv, ds, dg, dm, dc, dj, 
16.

• Darklight. Ds, 20.
• Zibila i el poder de les ratlles. Ds, 

dg, 16.
• Sinónimos. Dv, 19.30. Ds, 22. Dg, 

20. Dl, 17.30, 20. Dm, dc, dj, 17.30.
• Nuestras madres. Dv, dm, dc, 

dj, 16, 18. Ds, 18. Dg, 20.15. Dl, dc, 
dj, 16.

• Cordes. Dv, ds, 16, 22.10. Dg, dl, 
dm, dc, dj, 16.

• Un dia de festa. Dg, 12.
• Festival Zinemaldia. Dv, ds, 20. 

Dg, 18.
• La professora de piano Dm, 19.45
• Cachada. Dm, 19.30.
• Reina de corazones. Dv, ds, 17.45, 

22. Dv, ds, dg, dl, 20. Dg, dl, dm, 
dc, dj, 17.45.

• Diari de bosc. Dm, 20.
• Americana. Dv, dc, dj, 20, 22.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Els dies que vindran. 16. 

La casa d’estiu. 18, 20.20. El cuar-
to reino, el reino de los plásticos. 
22.30. 

• Sala 2: Curiosa. 16, 18, 20. Els dies 
que vindran. 22.

• Sala 3: Vent de llibertat. 18, 20.20. 
Amazing Grace. 16, 22.30. 

• Sala 4: Les bones intencions. 18, 

22. Canvi de reines. 16, 20.
TEXAS NANOS: 
• Joguets guardians. Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32. 
• Especiales. 11.30, 16, 18.10, 20.20, 

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

20.30, 22.30. Dm, 16, 22.30. Dj, 16, 
20.30.

• Parásitos. Dv, dl, dm, dc, dj, 11.30, 
16, 18.05, 20, 22.25. Ds, dg, 16, 
18.05, 20, 22.25. 

• 1917. Dv, ds, dg, dc, 16, 20.20. Dl, 
11.30, 16, 20.20. Dm, 16, 20.25. Dj, 
11.30, 16.

• El ofi cial y el espía. 22.30.
• Las golondrinas de Kabul. 18.25.
• Mujercitas. 16.
• Hasta que la boda nos separe. 

18.30, 22.30.
• Monos. 20.35.
• Solo nos queda bailar. Dv, dl, dc, 

dj, 18.10.

• The Gentleman. 11.30.
• El hombre invisible. 11.30.
• Vermeer y la música. Dm, 11.30, 

18.15, 20.15.
• Piel de asno. Dj, 20.15.
• Lola. Dj, 22.30
• Zubila i el poder de les ratlles. 

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

18.10.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Monos. 16.
• Mujercitas. 17.55.
• Joker. 20.25.
• Dominio. 18.20, 22.30.
• El hombre invisible. 16, 18.05, 

20.05, 22.30.
• El faro. 22.25.
• The Gentleman: los señores de la 

mafi a. 16, 18.10, 20.20, 22.30.
• El escándalo. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 

16, 20.25. Dm, 16.
• Salvar o morir. Dm, 20.15.

reportatge 
fotogràfi c
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