
Cas Francisco: 
l’afectat es paga 
l’hotel mentre 
l’Ajuntament li 
cobreix la despesa 
d’un traster
Ajuntament i propietari pugnen 
pel mòbing de Maignon 6 P6

Pacifi cació de vials i 
jardins nous dominen 
l’eqüador del debat 
del pressupost 
participatiu
El consell de l’esport vol millores 
als vestidors del Nou Sardenya 
i a la piscina de Can Toda P2

L’obertura d’un espai 
per a dones sense 
llar i la mitgera de 
Dones del 36 centren 
el 8-M a Gràcia
Dues rutes i nous murals, en un 
programa amb més de 50 actes P4

La Festa Major tanca el debat 
sobre seguretat reforçant el 
dispositiu d’Urbana i Bombers
El Districte deixarà més llums encesos per evitar agressions masclistes i 
canviarà l’empresa dels accessos i el protocol per entrar als carrers premiats

El carrer Llibertat amb Torrent de l’Olla, on va tenir lloc l’incendi durant la passada Festa Major. Foto: Albert Vilardaga

Els principals acords
1. Sistema de polseres per facilitar l’accés de 

veïns a carrers guarnits
2. Nova empresa de controladors del sentit únic 

de carrers guarnits
3. Patrulla fi xa a Torrent de l’Olla/Llibertat al 

tancament de la festa
4. Nou pla d’emergència amb dispositiu 

permanent de Bombers
5. Més llums encesos a carrers guarnits per 

evitar agressions masclistes
6. Nou protocol d’accessos a carrers premiats i 

diada castellera
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Pacifi cació de vials i 
nous jardins dominen 
l’eqüador del debat del 
pressupost participatiu
El consell de l’esport demana millores al Nou Sardenya 
i a Can Toda i els col·lectius ciclistes nous carrils propis

Albert Balanzà

L luny encara de l’alta partici-
pació en línia que registren 
districtes com Sant Andreu 
i Sant Martí i similar a la de 
Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia 

ha superat aquesta setmana amb 
37 propostes l’eqüador del procés 
de debat doble que a nivell presen-
cial està servint per aportar idees al 
Pla d’Actuació i que a nivell de xar-
xes de moment es concreta amb les 
propostes individuals o sectorials 
per als pressupostos participatius

Mentre moltes sessions presen-
cials encara no han publicat les pro-
postes sorgides dels debats de cada 
barri o específi ques en seguretat, 
emergència climàtica o salut, el pri-
mer mes de debat s’ha superat amb 
iniciatives que pivoten sobretot so-
bre pacifi cació de places i carrers i 
l’extensió del verd amb la reforma 
de parcs i jardins. 

En el primer àmbit hi ha exem-
ples com els de l’eix plaça John 
Lennon/Quevedo -lloc de pas de la 
comunitat educativa de L’Univers i 
dels veïns que venen i van de Bailèn- 
o punts més concrets com el pati 
del carrer Abdó Terrades -paral-
lel a Còrsega i on es va fer alguna 
Festa Major alternativa- o el pas-
satge Mariner -on a l’abril obrirà 
el nou casal de veïns Can Mariner. 

En el segon àmbit hi destaquen 
la proposta de recuperació dels an-
tics jardins del Pare Alegre, el po-

pular Cottolengo, amb entrada pel 
carrer Marianao, un projecte que 
fa dos mandats va merèixer algu-
na idea preliminar des del Districte.

Més enllà d’aquestes pro-
postes col·lectius ciclistes com 
Copenhaguen o BiciBCN han pro-
posat carrils a Travessera de Dalt i a 
l’avinguda Vallcarca sud, el consell 
de l’esport ha plantejat renovar els 
vestidors del Nou Sardenya o remo-
delar la piscina descoberta de Can 
Toda. En habitatge també destaca 
la proposta d’adquisició d’un solar 
al passeig de la Mare de Déu del Coll 
amb Baixada de Sant Marià per ce-
dir-lo en règim cooperatiu. •

L’alcaldessa, Ada Colau, en reunió de treball a la seu del Districte. Foto: Cedida

Colau torna a governar des de Gràcia 
i repeteix amb veïns de Grassot. 
L’alcaldessa ha tornat a establir-se tres 
dies al Districte per fer la comissió 
de govern i reunir-se amb entitats. 
Divendres els veïns de Grassot seran 
els primers del districte a repetir amb 
Colau, dos anys després de la primera 
ocasió, el 3 de febrer de 2017. L’acte es fa 
divendres 6 a l’institut Montserrat Roig.

Breus

L’exconsellera local 
Alba Metge, nova 
diputada d’ERC 
al Parlament

L’exportaveu d’ERC a 
Gràcia i exconsellera de 
districte, Alba Metge, s’ha 
estrenat al Parlament com 
a diputada aquest febrer 
com a conseqüència de 
l’evolució de la llista amb 
la baixa de Toni Comín. 
“Faré vacances orgàniques 
però se’m farà difícil 
complir-ho”, va dir al juliol 
quan va ser rellevada per 
sorpresa a nivell local.

Passis a La Torna 
i a l’Ateneu del 
documental sobre 
Pedro Álvarez
Gràcia acollirà dos passis 
del documental Nosotros 
No Olvidamos en memòria 
de Pedro Álvarez, el jove 
de l’Hospitalet assassinat 
per un policia l’any 1992. 
La Torna ho farà l’1 d’abril 
i l’Ateneu Llibertari de 
Gràcia el 10 de maig. 

Polèmica a 
Tres Lliris per 
agressions en la 
festa de Carnaval
El Casal Tres Lliris ha 
denunciat agressions 
discriminatòries (“abusos 
d’espai, “tocaments no 
consentits”) en la festa 
de Carnaval de divendres 
passat a plaça Virreina.

A. B.
 

Gràcia proposarà en el ple 
del 10 de març (18.30 hores) 
les dues medalles d’honor 

que corresponen al districte per 
a l’historiador -i col·laborador de 
L’Independent- Josep Maria Contel 
i el pla de desenvolupament comu-
nitari de la Salut Salutem, després 
que els grups municipals així ho ha-

gin aprovat aquesta setmana per 
consens en junta de portaveus ana-
litzant diverses propostes. En el ple 
els guardonats prendran la paraula.

Contel, que també ha estat guar-
donat anteriorment amb la meda-
lla de la Guàrdia Urbana i la dels 
Mossos d’Esquadra, ha rebut el 
premi amb emoció. “Les coses no 
es fan pels premis però fa il·lusió 
que te’n donin un perquè se’n re-
corden de tu”, ha apuntat. Contel, 

recuperador de la memòria dels re-
fugis antiaeris i actualment presi-
dent del Taller d’Història de Gràcia, 
també compleix aquest any 40 anys 
de vinculació amb la Festa Major, 
on va començar-hi vinculat al car-
rer Verdi de Dalt i ara ostenta càr-
recs de comunicació al comitè di-
rectiu de la Fundació Festa Major.

Salutem, per la seva banda, que 
funciona de fet des del 2005 quan 
s’anomenava Pla Comunitari de 

La junta de portaveus tria Salutem i 
Josep Maria Contel a medalles d’honor 
El ple ratifi carà la proposta dimarts amb la 
intervenció de les dues propostes guanyadores

Josep Maria Contel, en una intervenció al Districte. Foto: Cedida

la Salut, afronta la tercera mostra 
d’entitats com a gran projecte del 
2020, la qual se celebrarà per pri-
mer cop al Park Güell. “És un reco-

neixement als 15 anys del pla, anys 
lluitant per trencar amb una soci-
etat individualista per passar a la 
resposta conjunta”, han apuntat.•
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La Festa Major tanca el 
debat sobre seguretat 
reforçant el dispositiu 
d’Urbana i Bombers
La tercera i última reunió descarta el tancament de carrers 
de nit però hi haurà més llum per evitar agressions masclistes

Albert Balanzà

E ls retocs en el model de 
seguretat de Festa Major, 
després dels greus inci-
dents de l’estiu passat 
amb l’incendi provocat de 

dos guarnits i agressions masclis-
tes (una segons Mossos, cinc se-
gons els moviments socials), pas-

tudinaris, com les hores i dies pos-
teriors al coneixement de carrers 
guarnits guanyadors o la diada cas-
tellera de plaça de la Vila. 

El Districte, la Fundació Festa 
Major, Guàrdia Urbana i Mossos 
també responen a l’alarma de les 
agressions masclistes proposant 
“deixar alguns llums encesos dins 
dels trams guarnits, un cop s’aca-
bi la festa. S’ha descartat en aquest 
sentit tancar carrers de nit -una 
idea ja de l’any passat- i també po-
sar una patrulla a cada guarnit. •

Operatiu de seguretat durant la Festa Major. Foto: Cedida

Els principals acords
1. Sistema de polseres per facilitar l’accés de 
veïns a carrers guarnits
2. Nova empresa de controladors del sentit únic 
de carrers guarnits
3. Patrulla fi xa a Torrent de l’Olla/Llibertat al 
tancament de la festa
4. Nou pla d’emergència amb dispositiu 
permanent de Bombers
5. Més llums encesos a carrers guarnits per 
evitar agressions masclistes
6. Nou protocol d’accessos a carrers premiats i 
diada castellera

Els principals desacords
1. No al tancament de carrers guarnits de nit
2. No a la proposta de dos agents per cada 
carrer guarnit
3. El Districte no pot assumir cost de seguretat 
privada

saran per reforçar el dispositiu de 
Guàrdia Urbana amb una patrulla 
fi xa a la part baixa del Torrent de 
l’Olla amb Llibertat o Bonavista 
(just on el 2019 es va incendiar el 
guarnit de Llibertat i va quedar 
afectat el bloc de pisos de Torrent 
de l’Olla 26). També per primera 
vegada hi haurà un dispositiu per-
manent de Bombers, un fet inèdit, 
si bé el pla d’emergències ha seguit 

molt de prop (i ha criticat interna-
ment) el volum d’alguns guarnits 
en els últims anys.

Les conclusions del debat iniciat 
el passat 22 d’octubre també afec-
ten el sistema creixent de controla-
dors de sentit únic de la majoria de 
carrers guarnits i es canviarà l’em-
presa. “La nova empresa rebrà una 
formació adequada perquè d’avan-
çada ja conegui millor la feina que 
farà”, diu l’acta de la reunió. Per 
exemple, també es canviarà el pro-
tocol d’accessos a moments multi-

Breus

L’Ateneu de 
Fabricació ja té 
data d’estrena 
fi nal: 14 de març 

L’última previsió, amb 
tota l’estructura interna 
ja feta, era al setembre 
però els concursos de 
proveïdors van quedar 
deserts. Però ara sí que 
sí el proper 14 de març 
s’inaugurarà l’Ateneu 
de Fabricació del carrer 
Perill, cinc anys després 
de les primeres dates 
d’obres. L’equipament 
nou, ubicat en una nau 
de l’any 1910 on hi havia 
hagut una empresa d’arts 
gràfi ques i un parc de 
jocs infantils, recuperarà 
tècniques artesanals en 
roba i fusta.

Les escales de 
la Baixada de la 
Glòria s’hauran 
de fer noves
El regidor de Gràcia, Eloi 
Badia, va anunciar dijous 
al consell de barri de 
la Salut que les escales 
mecàniques de la Baixada 
de la Glòria, les primers 
que hi va haver a la 
ciutat i que en els darrers 
anys sempre han tingut 
espatllats alguns trams, 
s’hauran de fer noves. El 
tram quart es repararà 
amb peces de trams 
aturats però tota l’obra 
s’acabarà fent nova. El 
Districte estudia un bus a 
demanda provisional.
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L’obertura d’un espai per a 
dones sense llar, la mitgera 
de Dones del 36, rutes i nous 
murals centren el 8-M a Gràcia
Tot i que el perfi l majoritari de persones ateses per Heura és el d’un home, el 
centre ha constatat l’increment de la demanda de serveis exclusius per a dones

Albert Balanzà

Una cinquantena d’actes 
relacionats amb el 8-M 
i organitzats per enti-
tats, moviments soci-
als, equipaments pú-

blics i institucions es desple guen 
des d’aquest divendres i fi ns al 22 
de maig als cinc barris de Gràcia, 
però entre tota aquesta agen-
da destaca principalment la cre-

El Centre Obert Heura, a República Argentina. Foto: A.Vilardaga

ació al Centre Obert Heura de 
República Argentina, just darrere 
dels Josepets, d’un punt d’atenció 
específi c a dones sense llar. “Tot i 
que el perfi l majoritari de les per-
sones ateses per Heura és el d’un 
home, el centre ha constatat l’in-
crement de la demanda de serveis 
exclusius per a dones en situació 
de sense llar, col·lectiu que ha aug-
mentat un 60% el seu número en 
10 anys a la nostra ciutat”, apun-
ta l’entitat, que subratlla la “doble 

vulnerabilitat” de les dones: l’ex-
clusió residencial i patir situacions 
de violència als mateixos espais 
que els seus agressors. El servei, 
anomenat Divendres Lila, obrirà 
cada divendres de 16.30 a 19.30 ho-
res a partir ja d’aquest divendres 6. 

L’acte central del 8-M, després 
de sis mesos llargs d’obres i ar-
ranjaments, és la inauguració de 
la mitgera de la plaça Dones del 36 
amb la imatge icònica de la mili-
ciana llibertària Marina Ginestà, 
que es deixa entreveure amb unes 
lames retallades de manera irre-
gular i el verd posterior. Dissabte 
hi haurà festa a la plaça amb l’es-
trena de l’espai i la lectura del ma-
nifest de la diada. 

Però aquest no serà l’únic acte 
de reafirmació feminista: hi ha 
les rutes de la Gràcia de les obre-
res, burgeses i artistes (19 març, 
9.45h, Sedeta) o la d’urbanisme 
i gènere que impulsa Voltes pel 
Coll i Vallcarca (21 març, 12h, CC 
El Coll), i també els murals que es 
pintaran a l’Espai Jove o a la pla-
ça Laguna Lanao els dies 10 i 15 
de març. •

Breus

Agenda 
d’actes

Vedruna Gràcia 
ultima la nova 
façana i anuncia 
escola d’hostaleria

A.B.

Les obres de reforma de l’esco-
la Vedruna Gràcia, al carrer 
Gran, han completat aquesta 

setmana el cobriment de la nova 
façana ja endarrerida i alineada 
a la línia d’afectació que ha per-
mès aixecar l’edifi cabilitat de tot 
l’equipament a canvi d’enderro-
car la històrica entrada de 1862 
i traspassar-la a l’entrada poste-
rior del centre. La reforma, que 
permetrà ampliar l’espai de vo-
rera del carrer Gran i completar 
la primera illa de cases enreti-
rada de tot el carrer des del pla 
de l’any 1976, també coincideix 
amb l’anunci que ha fet el cen-
tre de l’acord per a la ubicació de 
l’escola d’hostaleria amb el su-
port de Compass Group. L’Escola 
d’Hostaleria constarà d’unes 
instal·lacions de 2.000 metres 
quadrats que albergaran espais 
formatius amb cuines, zones 
d’elaboració de postres (fred i 
calent), cafeteria, magatzems i 
aules auxiliars, entre altres equi-
paments. L’Escola d’Hostaleria 
oferirà sis cursos de formació 
professional, tres de grau mitjà i 
tres de grau superior. La durada 
dels graus serà de dos anys. 

Dissabte 7 de març
Acte Central. Inauguració mitge-
ra i manifest. Dones del 36. 11 h

Diumenge 8 de març
Vaga general. Marxa no mixta. 
Jardinets. 9 h

Dimarts 10 de març
Mural. Tothom hauria de ser 
feminista. Espai Jove. 17.30 h

Dissabte 14 de març
Autodefensa. La Grassonada 
Feminista. Sedeta. 17 h

Diumenge 15 de març
Collçotada, mural i dancehall. 
Plaça Laguna Lanao. 12 h

Dimarts 17 de març
The Bass of Woman. L’escena 
sound system. Sedeta. 19 h

Dijous 19 de març
Ruta La Gràcia de les obreres, 
burgeses, artistes. Sedeta. 9.45h

Dissabte 21 de març
Ruta Urbanisme i gènere pel 
Coll i Vallcarca. CC El Coll. 12 h

Diumenge 22 de març
Teatre. Lola, memorias de una 
mujer republicana. Sedeta. 18 h

Queixes per la 
contaminació de 
llum del centre 
de serveis socials
Un grup de veïns s’han 
queixat en persona i a les 
xarxes per la contaminació 
lumínica que al seu parer 
provoca el manteniment 
dels llums encesos del 
Centre de Serveis Socials 
de Sant Lluís amb Alegre 
de Dalt. Aquests veïns 
demanen “que tanquin els 
llums quan marxen a les 
nits i els caps de setmana; 
a banda de la despesa 
inútil, molesta força”.

el repor

“Em dic Valèria, tinc 24 
anys, i m’han violat”

Silvia Manzanera

La carta de presentació del 
grup ANGELA és directe i 
contundent. Són la Valèria 

Aznar i el Fèlix Colomer, histo-
riadora i cineasta. Defensen el 
trap social amb històries reals. 
La primera, la cançó i el vídeo-
clip Una de cada Tres -estrenat 
amb tota la intenció en el marc 
del 8M i seguint la línia del mo-
viment #MeToo-, explica l’expe-
riència terrible i traumàtica de 
la Valèria, que s’atreveix per fi  a 
“confessar” però es troba amb 
la crítica i el rebuig d’una soci-

etat que es diu feminista però 
que acaba qüestionant la dona. 
“Passes per un procés personal 
molt difícil fi ns que t’atreveixes 
a fer-ho públic, i més quan l’abús 
es dona a l’àmbit més proper o 
familiar, que no està tan visibi-
litzat”, explica la cantant, que ha 
fet servir la música per denunci-
ar aquest fet “tan bèstia”. Segons 
assegura la jove (formada en ba-
llet a Gràcia), malgrat que també 
hi està present el poder mascu-
lí i la tendència a repetir este-
reotips, la música pot ser una 
eina efi caç per arribar a moltes 
dones, sobretot joves, que han 
patit experiències similars per-

Valèria Aznar i Fèlix Colomer al vídeo ‘Una de cada Tres’. Foto: Cedida

què s’atreveixin a denunciar-ho 
públicament. “Confi o en aques-
ta nova generació compromesa, 
adolescents crítiques que tenen 
una perspectiva de gènere, que se 
n’adonen de les injustícies, entre 

totes fem comunitat, una xar-
xa solidària”, afegeix la Valèria. 
Com en el vídeo, on la maldat és 
derrotada per la força de la so-
roritat. Poder femení. No hi ha 
marxa enrera.•

Nous pisos de luxe 
a Grassot amb 
dúplexs a més de 
800.000 euros
NyN està comercialitzant 
una promoció de luxe 
al Passatge Nogués, un 
petit carrer que surt des 
de Travessera de Gràcia 
abans de Sardenya, amb 
pisos a 600.000 euros i 
dúplexs a 831.000 euros.

Dues passejades 
reivindicaran 
l’urbanisme de 
gènere i les obreres 
o les burgeses
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Dissabte 7 de març de 2020 a la plaça de les Dones del 36

11.00 h

12.00 h 

12.30 h

12.45 h

Contacontes infantil amb Mima Teatre

Inauguració de la remodelació i naturalització 
de la mitgera en homenatge a les dones del 36

Lectura del manifest del 8M

Vermut musical amb Las Karamba

ACTE CENTRAL A GRÀCIA
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A.B.

H i ha casos de mòbing im-
mobiliari més sagnants 
que altres però el del 
Francisco Sánchez és 
un dels més impactants 

dels últims temps. La història ha 
captat l’atenció dels grans mit-
jans: un home de 80 anys amb con-

tracte vigent des de 1975, ja únic 
veí de la fi nca de Maignon 6, com-
prada per l’empresa UPL Gràcia 
de Michael Saidov i a punt de re-
vendre’s, es troba d’un dia per l’al-
tre al carrer quan perd un judici 
per impagament quan ell consig-
na les rendes al jutjat 56 amb tres 
mesos d’avançament i l’Audiència 
el cita per edicte i el desnona. El 
cas es va accelerar ara fa quin ze 
dies quan Francisco va sortir a fer 
una gestió i li va saltar l’alarma del 
pis: li havien entrat els propietaris 
i l’autoritat judicial i mai més ha 
pogut tornar a entrar a casa a re-
collir les seves pertinences. El seu 

advocat, Lluís Humet, ara prepara 
un recurs perquè es decreti la nul-
litat d’actuacions i un altre recurs 
de revisió de la resolució dictada 
en rebel·lia.

Què ha passat, però, des de di-
mecres 19 de febrer? El Francisco, 
com expliquen els veïns, es va que-
dar al carrer i va ser el mateix 
propietari qui el va portar a l’ho-
tel Catalonia Güell, al passeig de 
la Mare de Déu del Coll, on l’afec-
tat hi ha passat els últims quinze 
dies. Humet apunta que el propi-
etari ha pagat la factura de l’ho-
tel instat per l’Ajuntament. De fet, 
l’Ajuntament així ho va admetre 
en el passat consell de barri de la 
Salut de dijous passat quan un veí 
ho va preguntar.

Però els quinze dies d’emergèn-
cia social han passat i el Francisco 

s’ha hagut de pagar de la seva but-
xaca les nits de dimecres i dijous 
a un preu, això sí, més arreglat, de 
54 euros, inclòs l’esmorzar. No ha 
pogut entrar al seu pis però sí de-
manar algunes pertinences perquè 
els propietaris li treguin de dins. 
En aquests moments, segons ex-
plica el seu advocat, tota la vida del 
Francisco està en bosses i caixes, 
a punt de ser traslladades cap a 
un traster la despesa del qual serà 
assumida per l’Ajuntament. Però 
ningú no sap on anirà Francisco a 
partir de divendres. “Té un fami-
liar i un germà”, afegeix lacònica-
ment Humet.

Mentrestant els tècnics del 
Districte mantenen la negociació 
oberta per instar el propietari a 
indemnitzar l’afectat per un valor 
d’uns 100.000 euros, cosa que li 
permetria llogar un espai al barri, 
tenint en compte que el Francisco 
cobra una pensió de 670 euros i 
rep també 200 euros mensuals 
provinents dels seus plans d’estal-
vi. La resposta del propietari, des-
prés de dues ofertes, no satisfà ni 
el 10% de la proposta.

L’Ajuntament, per la seva ban-
da, esgrimeix la carta del requisit 
de reubicar afectats per evitar do-
nar el comunicat d’enderroc d’un 
bloc que es ven ja per 1.700.000 eu-
ros (200.000 euros més que fa tres 
mesos). L’estira-i-arronsa es man-
té, però mentrestant el Francisco 
no té lloc on anar.•

Cas Francisco: l’afectat 
es paga l’hotel mentre 
l’Ajuntament li cobreix 
la despesa d’un traster
Els propietaris, en negociació amb el consistori per la llicència 
d’enderroc, no volen cobrir ni el 10% d’indemnització proposada

La fi nca de Maignon 6 on vivia en Francisco fi ns que l’han desnonat. Foto: A.V.

A.B.

Un fort dispositiu de Mossos d’Esquadra, fi ns a 
cinc furgonetes i 40 agents, ha ajudat a executar 
aquest dijous el desnonament d’una família del 

carrer Progrés després d’un operatiu de gairebé tres 
hores que ha estat contestat per una cinquantena de 
manifestants. El Sindicat d’Habitatge de Gràcia ha de-
nunciat l’actuació com una vulneració de llei per part 
de la propietat de la fi nca, Anticipa, empresa que ges-
tiona les propietats de Blackstone. “L’Agustí hauria de 
poder optar a un lloguer social a la casa on viu”, han 
apuntat. El regidor de Gràcia, Eloi Badia, ha assegurat 
que “malgrat els esforços de Serveis Socials, SIPHO i 
moviments socials”, la propietat no ha donat cap opció 
de negociar perquè l’afectat, que té un fi ll que viu amb 
ell, pagués el lloguer i es quedés.•

Desnonament amb 
fort desplegament 
policial a Progrés
El Sindicat d’Habitatge denuncia 
l’actuació com una vulneració legal

L’home, de 80 anys, ha passat els 
quinze dies últims a l’hotel Catalònia 
Güell, al passeig Mare de Déu del Coll
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Sant Medir, alegria als carrers 
Un any més els carrers es van omplir el 3 de març des de primera hora per veure la desfi lada de les vint-i-
tres colles que enguany han llençat 41 tones de caramels. Sant Medir 2020 ha reunit 1.000 romeus i romeves, 
350 músics, 40 camions, 62 persones conduint els carros i els camions, 180 cavalls i 21 carros, i ens ha regalat 
imatges que ja són clàssics: paraigues a les façanes dels establiments per recollir els dolços sense esforç o 
petits i grans ajupits per agafar caramels del terra. El plat fort de la diada va ser la baixada pel carrer Gran, 
plena de gom a gom. D’aquest moment, l’Independent.cat ofereix un vídeo que signa Jordi Margarit gravat 
des des la carrossa de la Federació. Sens dubte, una altra perspectiva de la festa. Fotografi es: A. Vilardaga

reportatge 
fotogràfi c

•Vegeu video a 
independent.cat
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Lluïsos, Claret, Vedruna, 
Safa i Coll, amb opcions 
d’ascens de categoria 
Els equips sèniors de bàsquet tant masculí com femení 
estan fent una gran temporada a les seves lligues 

Albert Vilardaga

S’han disputat pràcticament 
dos terços de les competi-
cions de bàsquet, i la majo-
ria dels equips sèniors gra-
ciencs ocupen les posicions 

altes de les seves lligues i per tant 
tenen opcions d’aconseguir l’ascens 
a fi nal de la temporada. A la Copa 
Catalunya, la màxima categoria del 
bàsquet català hi ha els Lluïsos de 
Gràcia, amb un balanç de 12 victò-
ries i 6 derrotes. Els blaus han pas-
sat un sotrac de resultats que han 
aconseguit reconduir, i quan només 
queden set jornades pel fi nal (pels 
graciencs vuit perquè tenen un par-
tit ajornat) tenen a l’abast quedar 
entre els quatre primers de la lliga 
per seguir optant a l’ascens.

A Primera Catalana masculina, 
en grups diferents hi ha el Bàsquet 
Claret i el Vedruna Gràcia. Tots dos 
estan fent una temporada de nota, 
l’equip que entrena el Xavi Marín és 
líder del seu grup, i l’equip que di-
rigeix el Pol Esteve és el segon del 
seu grup i es manté invicte aquest 
2020. Una categoria per sota hi ha 
el Safa Claror, que l’any passat va 
baixar de Primera Catalana i està 
disposat a retornar a la categoria, 
com ho demostra el fet que actual-
ment ocupa la segona posició, amb 
13 victòries i 6 derrotes. A Tercera 
Catalana, el CB Coll ocupa la quar-
ta posició, però amb les mateixes 
victòries i derrotes que el segon i 
el tercer classificat, i per tant es 
manté amb opcions d’acabar la lli-
ga encara en una millor posició. Al 
Campionat Territorial hi ha el pri-

Cesc Pla amb la pilota durant el partit contra el Montgat. Foto: Txell Domenech.

mer equip del Pedagogium, instal-
lat a la zona tranquil·la amb un ba-
lanç de 10-9.

Pel que fa al bàsquet femení, els 
equips de Gràcia també estan fent 
una gran temporada. A Primera 
Catalana, el Safa Claror i els Lluïsos 
ocupen la cinquena i la novena po-
sició; a Segona Catalana, el Vedruna 
té opcions d’aconseguir l’ascens, ja 
que actualment ocupa la tercera po-
sició, ha guanyat 14 partits i només 
n’ha perdut 5. A Tercera Catalana, 
el Claret ocupa la quarta plaça (13-
6), mentre que el CB Coll que té el 
seu primer equip a la categoria Sots 
21, està fent una gran temporada, 
ha guanyat 17 partits i només n’ha 
perdut dos. El Pedagogium és el 
cuer del Campionat Territorial.•

Fotografi a de família al 
Club Ciclista Gràcia. Aquest 
dissabte comença el Campionat 
d’Excursionisme que organitza 
el Club Ciclista Gràcia, i abans 
es farà la fotografi a de família 
d’inici de temporada a l’amfi teatre 
de la plaça Lesseps. Tots els 
participants es trobaran a les vuit 
del matí als Jardinets de Gràcia, 
i per participar-hi hauran de 
portar el mallot o la jaqueta del 
club per poder sortir a la foto.

Breus

L’Handbol Claret 
es retroba amb la 
victòria després 
de quatre partits

El mes de febrer ha estat 
negre per l’Handbol 
Claret, ja que els quatre 
partits disputats durant 
el segon mes de l’any van 
acabar amb derrota dels 
graciencs. Per sort ha 
començat el mes de març 
i els blaus s’han retrobat 
amb la victòria, va ser 
contra l’Handbol Sant 
Joan Despí per 21 a 18. El 
següent repte serà aquest 
diumenge, a la una del 
migdia al pavelló de La 
Verneda, contra l’Handbol 
Sant Llorenç - Sant Feliu.

La GraviCros 
3x1 tanca les 
inscripcions de 
la sisena edició
Dissabte 7 de març és 
l’últim dia per inscriure’s 
a la sisena edició de la 
sisena edició de la cursa 
GraviCros 3x1 que se 
celebrarà el diumenge 
22 de març pel Parc de 
la Creueta del Coll. La 
inscripció és gratuïta, i 
ofereix la possibilitat de 
comprar la samarreta 
d’aquesta edició que 
enguany és solidària 
amb Genesis, que té com 
a objectiu la promoció, 
el desenvolupament i 
la pràctica del ciclisme 
inclusiu. 

Resultats
FUTBOL
Tercera Divisió - Grup 5
Jornada 26
CE Europa 1 - 0 UE Sants
1. CE L’Hospitalet ............. 56 punts.
4. CE Europa ..................... 47 punts.
Jornada 27
7/3 (18h) FC Santfeliuenc - CE 
Europa

Primera Nacional Femenina
Jornada 19
Vic Riuprimer FC 2 - 2 CE Europa
1. RCD Espanyol B ............ 52 punts.
5. CE Europa ..................... 31 punts.
Jornada 20
15/3 CE Europa - FC Fundació 
Terrassa

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)
Jornada 19
Lluïsos de Gràcia 63 - 47 CB Salt A
1. CB Granollers ....................... 14-5.
4. Lluïsos de Gràcia ................. 12-6.
Jornada 20
7/3 (18:05h) Sol Gironès Bisbal 
Bàsquet - Lluïsos de Gràcia

Primera Catalana Femenina (G1)
Jornada 19
Bàsquet Ateneu Montserrat 44 - 69 
Lluïsos de Gràcia
Safa Claror 58 - 55 Lliçà d’Amunt
1. Joventut Les Corts ................17-1.
5. Safa Claror .............................12-7. 
9. Lluïsos de Gràcia ................. 9-10.
Jornada 20
8/3 (18h) Lluïsos de Gràcia - Sant 
Andreu de Natzaret
8/3 (19:30h) SESE - Safa Claror

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 16
Gràcia FS 11 - 2 CFS Sant Boi
1. Gràcia FS ....................... 39 punts.
2. Eixample A .................... 36 punts. 
Jornada 17
15/3 (19:50h) Cornellà - Gràcia FS

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup A)
Jornada 19
Handbol Claret 21 - 18 H. Sant Joan 
Despí
1. La Salle Bonanova ........ 34 punts.
6. Handbol Claret............. 18 punts. 
Jornada 20
8/3 (13h) Handbol Claret - H. Sant 
Llorenç - Sant Feliu

TENNIS TAULA
Segona Divisió Nacional (G4)
Jornada 17
Lluïsos de Gràcia 6 - 0 CPP Igualada

1. CTT Borges.................... 26 punts.
2. Lluïsos de Gràcia .......... 24 punts. 
Jornada 18
6/3 (20:30h) Lluïsos de Gràcia - 
CETT Esparraguera

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) CH Santmenat - CH 
Claret

ESCACS
Divisió d’Honor (Grup 1)
Ronda 7
Tres Peons 4 1/2 - 5 1/2 Cerdanyola
1. Mollet...........................6 1/2 punts.
8. Tres Peons .......................1 punts. 
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A. V.

L ’Europa comença la jornada 
27 de lliga en quarta posició, 
en llocs de playoff, amb tres 
punts més que el Vilafranca. 
Els tres primers classifi cats 

són L’Hospitalet, el Terrassa i el 
Sant Andreu, que tenen uns núme-
ros semblants als escapulats quan 
juguen com a local, però milloren 
una mica els seus registres com a 
visitants. Lluny del Nou Sardenya, 
els escapulats han guanyat quatre 
partits dels tretze disputats i ha su-
mat 17 punts dels 39 possibles. Per 
seguir ocupants les posicions privi-
legiades, i alhora no perdre l’estela 
dels tres primers classifi cats, l’Eu-
ropa té l’oportunitat de sumar tres 
punts aquest dissabte a la tarda al 
camp del Santfeliuenc. 

La principal notícia de l’última 
jornada, més enllà de la victòria, 
es que després del toc d’atenció de 

L’Europa busca millorar 
els registres a domicili 
per seguir al playoff
Els de Vilajoana visiten el camp del Santfeliuenc, i el Femení A 
intentarà aconseguir la segona victòria seguida al Nou Sardenya

Martínez, controlant la pilota en l’últim partit contra el Sants. Àngel Garreta.

Vilajoana durant la setmana, l’Eu-
ropa va aconseguir deixar la por-
teria a zero després de nou jorna-
des consecutives encaixant com a 
mínim un gol, i en molts casos ha-
via permès el rival avançar-se al 
marcador.

El Femení A busca la segona 
victòria seguida al Nou Sardenya
L’equip de Fran Güells va aconse-
guir un empat a l’última jorna-
da, i aquest cap de setmana rep el 
Terrassa amb l’objectiu de sumar la 
segona victòria seguida a casa.•

A. V.

A deu jornades pel fi nal de la temporada, el Gràcia 
Futbol Sala ha aconseguit situar-se com a líder 
en solitari del grup 2 de la Divisió d’Honor. Els 

taronges encadenen nou partits guanyant, l’últim 
per un contundent 11 a 2 contra el Sant Boi, i malgrat 
que van arribar a estar en cinquena posició a cinc 
punts del líder, des del mes de novembre han anat 
sumant cada setmana de tres en tres, i cap rival ha 
pogut seguir el ritme fi ns ara i s’han convertit en lí-
ders en solitari. Els graciencs són l’equip més gole-
jador de la lliga, amb 87 gols, i Ferran Lorenzo és el 
pitxitxi de l’equip i el segon màxim golejador de la 
competició amb 24 gols.•

El Gràcia FS se situa 
líder de la lliga a la 
Divisió d’Honor
Els taronges encadenen 
nou victòries seguides des 
de fi nals de novembre
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Editorial

Retocs necessaris a 
la Festa Major

La línia editorial d’aquest setmanari té com a un dels puntals la defen-
sa de la llibertat davant de la seguretat, confi em en les persones i no 
creiem en la recepta neoliberal imposada en les últimes dècades que 

augura que el control social ens farà més lliures. Aterrat aquest argument 
al dia a dia i a una de les nostres manifestacions populars massives, l’úni-
ca per la qual Gràcia és internacionalment coneguda, la Festa Major, tam-
bé és cert que hi ha protocols en una concentració d’aquesta magnitud 
que serveixen perquè tothom s’ho passi bé sense cap brètol ho espatlli, i 
aquests protocols s’han de corregir i esmenar tantes vegades com calgui. 

La gent que, a més d’estimar-se la Festa major, treballa en aquests proto-
cols perquè funcionin, ha fet una bona feina en els últims mesos, després 
que en l’edició de 2019 semblés que la cosa els marxava de les mans. Poca 
gent ho recorda a aquestes alçades de l’any, però en la passada Festa Major 
es van cremar i destrossar guarnits, va haver-hi veïns que van haver de ser 
reallotjats, hi va haver agressions masclistes...i de tot plegat se n’havia de 
parlar amb calma perquè l’any 2020 sigui més difícil que tot això passi.

Sí, que no passi res, la seguretat absoluta, com haurien de saber els de-
fensors de la seguretat per davant de la llibertat, és impossible, però es po-
den introduir millores en el macrofuncionament de la festa, una celebra-
ció de base popular –no ho oblidem- on els veïns no són policies i només 
s’ajuden dels cossos de seguretat perquè la diversió no sigui impostada, 
com passa sovint a la majoria de festes que paguen els ajuntaments. No és 
aquest el cas de Gràcia, i per això la Festa major és un èxit.

S’ha fet una bona feina en el debat sobre la millora dels protocols de 
la festa. Sorprèn que fi ns ara no hi hagués un dispositiu permanent de 
Bombers i s’ha fet necessari reforçar els punts calents de desallotjament 
amb una patrulla mixta. Es canviarà l’empresa dels controladors d’acces-
sos i a la nova se li farà una formació perquè sàpiguen on vénen... No ha 
triomfat la tesi de tancar els carrers guarnits de nit ni de posar patrulles a 
cada carrer; és el difícil equilibri entre necessitats, línies polítiques i pres-
supostos. Nosaltres seguirem confi ant en les persones. Perquè estem con-
vençuts que la Festa Major només es pot gaudir des de la llibertat.•

Tenim nova cap de Serveis a les Persones, un dels llocs clau de 
la maquinària del Districte que en els últims 26 anys havia os-
tentat Josep Maria Raya. Núria Martínez, excap de departa-
ment de Drets de Ciutadania, benvinguda. Dimecres es va pre-

sentar informalment en el consell de barri del Coll. El seu antecessor, per 
la seva banda, s’ha estrenat a Twitter i fi ns i tot el conseller ‘in pectore’ 
del govern a les xarxes socials, Robert Soro, l’ha felicitat. En cinc dies ha 
fet 55 tuits: contra Inda, el PP, Jusapol, Boadella, defensant Colau...i mati-
sant-li que al Districte es paga en menys dies que a l’Ajuntament. Fans!

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

A Penitents, un reduït grup de veïnat 
ha creat una associació per oposar-
se a la construcció de l’institut que 

tant necessitem als barris del nord, fet 
reconegut pel Consorci d’Educació, que 
data la fi nalització de les obres el curs 
2022. Són del mateix tarannà dels seus 
conveïns que van reclamar que l’acord 
de cessió de l’espai per part de l’exèrcit 
espanyol no contemplava un recinte es-
colar, con demanava el moviment pro-
institut, format per entitats i famílies de 
les escoles públiques de la zona, l’alum-
nat de les quals no tenen un institut de 
continuïtat i han de desplaçar-se a d’al-
tres barris. Aquests propietaris d’ha-

bitatges diuen que els seus immobles 
perdran valor. Des de quan tenir escoles 
i un institut a prop treu valor a un ha-
bitatge? També es queixen que els nens 
i nenes els poden generar molèsties al 
carrer o als voltants. No tenen pas mai-
nada? Sí que sap greu haver-lo d’edifi car 
on ara és el parc Comas i Llaberia, però 
a la voravia del davant en tindran un al-
tre el doble de gran i dissenyat amb par-
ticipació veïnal. Cal que totes aquelles 
persones que hem estat des de fa deu 
anys reclamant l’institut obtinguem la 
seguretat del manteniment del compro-
mís en fer-lo, davant dels dubtosos inte-
ressos del veïnat proper.•

Institut Vallcarca

Des de quan tenir 
escoles i un institut a 
prop pot treure valor 
a un habitatge?

Cartes al director

Ciutadans de segona?
En el 790 de l’Independent, el diari ens 
feia sentir com a ciutadans de segona. En 
Balanzà, a la pàgina 4, afi rmava que el 
“Districte té coll avall que la segona part 
del pla Vallcarca (...) no comportarà més 
enderrocs i se salvaran els espais entre 
mitgeres generats en els últims anys, però 
també la considerada casa més antiga de 
Gràcia, a Bolívar 14, o espais emblemàtics 
dels moviments socials com la reina 
d’Àfrica o la Bodega La Riera ”. El diari aquí 
transmet el sentir de l’Ajuntament, molt 
proper a un dels dos posicionaments anta-
gònics, que està paralitzant l’anhelada re-
forma del nostre barri. Aquest alineament 
és poc afortunat i caldria que fos revisat. 
Al nostre modest entendre, obliden l’autor 
i l’Ajuntament, que aquests moviments 
són vius i molt actius però que a dia d’avui 
són encara una gran minoria al barri. 
La Taula de Treball per a l’Avinguda, de 
la que encara en formem part, ha de ser 
l’espai de discussió ponderat, propor-
cional i constructiu. Una Taula que no ha 
pres encara cap determinació pel que fa 
a l’Avinguda. No sabem d’on surt, doncs, 
aquesta seguretat que res serà ende-
rrocat. Manifestem, així mateix, que 
l’oposició social i, potser, municipal als en-
derrocs allí anunciats respon a interessos 
privats tan nocius pel barri -ja que frenen 
en sec la desitjable evolució de les obres- 
com els que es criminalitzen quan es trac-
ta de constructores. No hi ha Rambla sen-
se enderrocs. Us imagineu una rambla 
parcel·lada, trencada?
Creiem representar la majoria social del 
barri i ser-ne altaveu i defensor davant les 
administracions. La posició, doncs, de la 
nostra Associació i la de la Federació Barris 
de Gràcia serà reivindicar la vigència abso-
luta del Projecte Hospital Militar-Farigola 
del 2.002. Quedi clar que no ens mourem 
ni un mil·límetre. Estem preparant, amb 
renovada energia, tot un seguit d’accions 
i mobilitzacions. Reivindicarem una 
Rambla Verda íntegra, contínua, moder-
na, ecosocial, bonica, atractiva i punt de 
trobada de tots i que ens iguali als altres 
territoris de la ciutat que ja poden gaudir 
de reformes urbanístiques integrals que 
aquí se’ns neguen.
AV Gràcia Nord-Vallcarca 
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

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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El museu més bonic del món

Fa uns mesos en Jordi Bonet, artesà, propietari de 
Vitralls J.M. Bonet i membre de la plataforma ve-
ïnal Protegim l’interior d’Illa va recuperar la foto-
grafi a del taller Vallmitjana que acompanya aquest 
text. Fa uns dies, la vaig agafar, me’n vaig anar a 

Can Vallmitjana, vaig entrar fi ns al fons de l’actual botiga 
Coshop i vaig buscar el lloc des d’on va ser feta fa 120 anys. 
Vaig mirar-la, vaig mirar la sala, vaig tancar els ulls i em 
vaig emocionar. De cop vaig sentir la mateixa màgia que 
vaig descobrir quan era un vailet de set anys. 

Era cap a fi nals de 1959 o principis de 1960. Feia pocs 
mesos que anava als llobatons de l’agrupament Abat 
Marcet, al carrer dels Arcs, a baix de tot del Portal de l’Àn-
gel, molt a prop de la Catedral. Un dia, ho recordo com si 
fos avui, els caps ens van explicar que les pedres grans i 
rectangulars que hi havia a les parets de l’habitació on ens 
trobàvem cada dissabte eren part de l’aqüeducte romà. 
Vam sortir al carrer i cent metres més enllà, on comença 
el carrer del Bisbe, hi havia ben visible un bocí esplèndid 
d’aquella construcció que feia molt i molt temps porta-
va aigua des de la muntanya fi ns a la ciutat. La imagina-
ció d’un vailet de set anys es va disparar. Camps, aqüeduc-
te, muralla, porta de la muralla, romans i romanes... i jo al 
mig d’allò dos mil anys abans.

Després van venir el càrdus i el decomanus, el fòrum, el 
temple de Júpiter, la Porta Ferrissa, Santa Anna i Canuda 
curts i corbats que s’ajuntaven a una porta de la segona 
muralla del segle XIII i just davant, a l’altre costat de la 
Rambla, neixen llargs i rectes, Tallers i Elisabets, buscant 
una tercera muralla que la pesta negra del segle XIV em-
plaçaria molt lluny, cinc segles enllà. Els llobatons em van 
ensenyar a caminar la ciutat sentint-la viva, llegint-ne les 
arrugues acumulades durant segles, descobrint- ne les ci-
catrius d’un creixement secular.

Un dia em vaig fer gran i vaig descobrir el Louvre, vaig 
gaudir del Prado, em va meravellar el British i el Vaticà em 
va fascinar. Museus esplèndids, curulls de cultura, d’art, 
de maneres diverses de veure el món. Museus que no exis-
tien a la meva ciutat. Jo en tenia de molt interessants, el 
Picasso i el MNAC per exemple, cap però de tan gran.

Tanmateix, com explica Italo Calvino, cada cop que vi-
sitem una ciutat nova descobrim alguna cosa nova de la 
nostra ciutat. I així va ser. Un dia vaig entendre que a tots 
aquells museus tan grans jo n’era sempre un espectador 
mentre que a la meva ciutat jo n’havia estat sempre el pro-
tagonista. I això ho modifi cava tot. A la meva ciutat i a mi. 
Aquest lloc de protagonista m’omplia d’un passat (i un 
futur) palpables a fl or de pell, m’explicava, m’implicava, 
m’atorgava identitat i em convertia en ciutadà.

Un dia, quan pugueu, agafeu la fotografi a que acompa-
nya aquest text, aneu a Can Vallmitjana, entreu fi ns al fons 
de l’actual botiga Coshop, busqueu el lloc des d’on va ser 

feta, mireu-la, mireu la sala, tanqueu els ulls... i sentiu-
vos immersos en l’enrenou dels treballadors i el soroll de 
les premses. Aleshores obriu el ulls i busqueu la magnífi -
ca escala de ferro que va del taller al primer pis, a l’estudi 
que Juli Vallmitjana va muntar el 1898 quan es va fer càr-
rec del negoci familiar. Imagineu que pugeu dalt. Hi tro-
bareu el Ramon Casas, el Ricard Canals, el Ramon Pichot, 
el Josep Llimona, el Pablo Gargallo, l’Isidre Nonell, la 
Consuelo, la Margarida Xirgu i el Pablo Picasso. Penseu-los 
xerrant, rient, esculpint o pintant. Sentireu la força d’uns 
artistes que, fa una mica més de cent anys, estaven canvi-
ant la manera de mirar el món i a si mateixos. 

Quan sortiu al carrer, gireu-vos i mireu de nou Can 
Vallmitjana. La nau de baix serà ara un immens llegat 
menestral. A les fi nestres de dalt hi haurà una frenè-
tica activitat cultural. I vosaltres sereu en un lloc nou, 
en una nova manera de mirar-ho. L’edifi ci, el carrer, tot 
serà diferent. I vosaltres també. Aquesta és la màgia. 
Aleshores, mentre camineu de retorn cap a casa sentireu 
que Can Vallmitjana, les carotes de Gargallo, les gitanes 
de Nonell i Picasso... són una mica vostres, que en for-
meu part, que us expliquen i us impliquen. Llavors, pot-
ser, pensareu: la meva ciutat, el meu barri, són el museu 
més bonic del món.•

Josep Maria Artigal, editor

Fotografi a del taller Vallmitjana feta fa 120 anys. Foto: Cedida

Un dia vaig entendre que a tots 
aquells museus tan grans jo n’era 
sempre un espectador mentre 
que a la meva ciutat jo n’havia 
estat sempre el protagonista

el bloc

Futures mares en 
temps de coronavirus

Valentina Baratti

Una amiga molt estimada i la meva 
cosina germana estan embarassa-
des. Quan em van trucar per do-

nar-me la notícia vaig plorar amb elles. 
Les dues viuen a la Llombardia, una de 
les regions més afectada pel virus. Elles 
dues no es coneixen, però els relats que 
em fan des de l’altre costat del telèfon 
són similars; la felicitat per esperar un 
nadó s’ha convertit en un malson. La 
por s’ha apoderat d’elles, sense consol. 
No poden sortir de casa. La parella s’en-
carrega de fer la compra, i quan torna a 
casa segueix una rutina de desinfecció 
general de la llar. No hi ha estudis ofi ci-
als de com la malaltia pugui afectar el 

fetus, no hi ha respostes que les puguin 
reconfortar. 

Un altre de les seves queixes és que 
la premsa de mig món estigui assenya-
lant als italians com els culpables de 
portar el virus a Europa. Totes dues 
sostenen que com el nord d’Itàlia és el 
principal motor econòmic del país, és 
normal que la probabilitat de contagi 
hagi estat més gran. També asseguren 
que la sanitat pública ha estat exemplar 
en la gestió de la situació. 

I en aquest escenari catastròfi c, la 
millor part que ens quedarà quan tot 
això s’haurà acabat, és la importància 
d’una bona sanitat publica. Totes les re-
tallades econòmiques que any rere any 
perpetuen els governs, potser puguin 
aturar-se i que, per fi , s’entengui que és 
el més preciós que tenim com a societat 
civil.•

A Itàlia asseguren que 
la sanitat pública ha 
estat exemplar en la 
gestió de la situació

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari
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Oriol Francolí, Castellers de la Vila de Gràcia 

A Mike Lane, el millor 
homenatge

L’any 2013 durant la nostra estimada Festa Major, a la 
nostra estimada Plaça de la Vila i, per tant, a l’actua-
ció més bonica de tot l’any pels Castellers de la
Vila de Gràcia, vam patir la sotragada més gran de la 
nostra història. Un cinc de vuit feia llenya. A conse-

qüència de la caiguda en Mike Lane va patir una tetraplegia 
severa. Tres anys i mig més tard en Mike va morir. Després 
d’estar rumiant quin era el millor homenatge que li podíem 
fer vam decidir crear, conjuntament amb la seva família, la 
beca d’investigació mèdica Mike Lane.

Aquesta beca creiem que té components que la fan espe-
cial. Amb ella fem perdurar la memòria d’en Mike. També 
materialitza el fet que, malgrat la pena i el dolor, vam saber 
superar aquell moment amb serenitat, maduresa i solida-
ritat vers en Mike i la seva família; lluny d’amagar aquell 
fet desgraciat, l’hem volgut transformar en una acció al-
truista, generosa i plena de vida, ja que l’objectiu d’aques-
ta beca és premiar treballs en l’àmbit de la investigació que 
previnguin les lesions medul·lars i cervicals, en millorin la 
seva cura o augmentin la qualitat de vida de qui les pateix. 
Aquesta iniciativa, a més, és transversal, en el sentit que 
tothom qui pateix una lesió vertebral, sigui de l’origen que 
sigui (accident de trànsit, laboral, esportiu....) pugui bene-
fi ciar-se dels seus resultats. També és una aposta per a la 
investigació de casa nostra, ja que volem ajudar a què el 
talent científi c no hagi de marxar més enllà de les nostres 
fronteres per a poder-se dedicar a la recerca. Es tracta, en 
defi nitiva, d’un orgull per la nostra colla.

Enguany és la segona edició de la Beca Mike Lane. L’any 
2019 vam adjudicar el premi a un projecte de l’Institut 
Guttmann, hospital de referència en aquests tipus de lesi-
ons. Aquest projecte persegueix la millora de la capacitat 

respiratòria dels malalts amb lesions medul·lars, cervicals 
o toràciques. Actualment l’estudi ja està en marxa i cap a fi -
nals d’any ja en podrem veure els resultats; comprovarem 
i farem palès un dels objectius de la beca: millorar la qua-
litat de vida de les persones afectades. És per això que fem 
una crida a entitats, colles de cultura, comerços, associaci-
ons, clubs esportius, ateneus, casals i també a particulars 
que feu les vostres aportacions a aquesta beca, perquè com 
tots sabem la investigació mèdica necessita molts recursos 
econòmics per a que sigui efectiva. Sigueu conscients que 
qualsevol aportació econòmica, per petita que sigui, és molt 
valuosa. Tot suma i tot ajuda. Animeu-vos-hi!!!

Entreu al web dels Castellers de la Vila de Gràcia, www.
cvg.cat , o al compte de Twitter @cvg_cat, i hi trobareu els 
enllaços per tal de poder-hi fer les vostres aportacions. Gent 
de la Vila i de més enllà, feu que aquesta beca, de moment 
modesta i primerenca, esdevingui una beca de referència de 
les lesions vertebrals, fem que Gràcia també sigui una vila 
implicada en la investigació mèdica. Des de els CVG us ho 
agrairem enormement. •

Els Castellers de la Vila de Gràcia, el dia de la marxa de suport a Mike Lane, quan encara era a l’Institut Guttmann tractant-se. Foto: CVG

Gent de la Vila i de més enllà, 
feu que aquesta beca esdevingui 
una iniciativa de referència de 
les lesions cerebrals; fem que 
Gràcia sigui una vila implicada 
en la investigació mèdica

el 
bloc

Desaparicions, 
el drama invisible

Carina Bellver 

El 13 de maig de 2013, la Luzdivina 
va sortir de casa seva, a Gràcia, per 
anar a fer un tomb però mai va tor-

nar. Patia un trastorn delirant i des de 
feia uns mesos estava en tractament. 
Ja fa 7 anys de la seva desaparició però 
els seus familiars no han aconseguit sa-
ber res d’ella, malgrat buscar-la incan-
sablement durant tot aquest temps. El 
de la Luzdivina és només un dels més de 
33.000 casos que els Mossos han regis-
trat en la darrera dècada -un centenar 
llarg d’aquests continuen sense resoldre- 
i forma part d’una mitjana esgarrifosa: 
almenys una persona desapareix cada 
dues o tres hores a Catalunya on, junta-
ment amb Andalusia, és l’autonomia amb 
més desaparicions. Dilluns 9 de març es 

commemora el Dia de les persones desa-
paregudes sense causa aparent i, per pri-
mer cop, el Govern durà a terme un acte 
ofi cial al palau de la Generalitat amb les 
associacions de familiars per fer visible 
aquest drama. Abans, dissabte, les famí-
lies celebraran la seva commemoració 
particular a Sant Boi de Llobregat, a tra-
vés d’unes jornades per reinvidicar millo-
res en tot el procés de recerca i d’identi-
fi cació de cadàvers però també reformes 
legislatives per millorar l’atenció a les 
famílies, que es queden desemparades 
legalment. Reformes que passarien per 
modifi car el codi civil, el codi penal, la 
llei d’enjudiciament criminal i, fi ns i tot, 
la normativa relativa a les herències i 
al cens electoral. És aquí on creuen que 
l’Estatut de la Persona Desapareguda, un 
text legal que compta amb el vist-i-plau 
del PSOE, podria ser un bon instrument, 
si fi nalment s’acaba materialitzant en 
una llei. Tot per aconseguir que els fami-
liars siguin tractats com a víctimes.•

La mitjana a Catalunya 
és esgarrifosa: almenys 
una persona desapareix 
cada dues o tres hores

Opinió
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Exposicions
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 9 de març
Exposició Simone de Beauvoir, feminis-
ta i escriptora. L’exposició proposa un 
trajecte per la vida i l’obra de la fi lòsofa i 
escriptora francesa que s’enfrontà a les 
convencions dominants del seu temps ge-
nerant debats que, malauradament, arri-
ben a avui amb plena vigència.
Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord)

Fins 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

Fins al 19 de març
Exposició Menys plàstics, més vida. Dins 
la Verdinada, una mostra per sensibilit-
zar la població sobre l’impacte ambiental 
dels plàstics en el medi marí i per reduir-
ne l’ús. 
Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord)

Fins 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 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 UB, amb el suport de la 
Fundació Felícia Fuster.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabré, 
3-11)

Fins al 25 d’abril
Exposició de dibuixos de Josep Callejón, 
membre del Grup d’Estudis Coll 
Vallcarca. La mostra és la continuació 
al llibre ‘Racons, llocs i indrets del Coll 
Vallcarca, amb l’afegit de les “rodalies”, 
que l’autor ha volgut incloure; indrets 
especials per la seva ubicació, història i 
gents.
L’Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), a 
les 20 h

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 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

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

Concert: Quico El Célio, el Noi i el Mut de 
Ferreries presenten DO Terres de l’Ebre.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h

Dissabte 7 de març
Folk als Mercats amb el taller de cançó 
del CAT.
Mercat de Lesseps i l’Estrella, a les 12 h 

Qüestions latents: La veritat matemàtica. 
A càrrec de Josep Pla Carreras.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 12 h 

Teatre: La Bruixa de la tramuntana, diri-
gida per Marc Rosich, amb la música de 
Carles Pedragosa, a partir d’un conte de 
Miquel Berga.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 12 h i a 
les 18 h 

Taller de cosmètica natural i vegana. 
El CamBio Lógico (Sant Cristòfol, 15), a 
les 18 h

MUTIS XI. Trobada de diferents perfor-
mances dins del context del festival de te-
atre per refl exionar en relació al cos i la 
identitat. 
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 19 h

Festa 25è Minifestival: Cristina Quesada + 
Alpaca Sports + Nos miran.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Babel Nights Barcelona. 13a edició. Amb 
Balkumia i Shama Rahman.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 21.30 h

Concert: Alaturca Barcelona.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22 h

Diumenge 8 de març
Concert: Srta. Trueno + Carlota.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Dilluns 9 de març
Visions de la ciència. El nostre cervell 
aquest gran desconegut. Trucs per a una 
bona salut mental. Amb Victor Pérez, di-
rector de l’Institut de Neuropsiquiatria 
i Addiccions de l’Hospital del Mar i 
Daniel Bergé, psiquiatra de l’Institut de 
Neuropsiquiatria i Addiccions de l’Hospi-
tal del Mar.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 19 h

Dimarts 10 de març
Aula digital. Taller Dj: començar a fer les 
teves barreges i jugar amb efectes de so. 
Per a joves de 13 a 16 anys.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de 
l’Olla, 104), a les 17 h

Gent gran. Tarda de Rummikub. 
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18 h

Cicle aDona’t. Documental: La Cocina de 
las Patronas, que retrata a les dones de 
la comunitat de Veracruz La Patrona, lo-
calitzada en Amatlán dels Reis (Mèxic). 
Taula rodona amb les periodistes mexica-
nes Patricia Mayorga i Yanely Fuentes. 
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 
19 h

Dimecres 11 de març
Primeres passes: L’armariet de colors. De 
6 mesos a 3 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 11 h 

Les Vespres del Dimecres. Marcel Casellas 
convida Dani López (saxo) i Liv Hallum 
(diatònic).
Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
21.30 h

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

Divendres 13 de març
Parlem amb Elvira Lindo. L’autora con-
versarà sobre la seva nova novel·la, A co-
razón abierto.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a 
les 19 h

Entitats

Divendres 6 de març
Teatre: Testimoni de càrrec, d’Agatha 
Christie. Direcció Joan Guinart.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 22 h, ds 
a les 22 i dg a les 18 h

Cicle de documentals km0: The Bass of 
Women. Amb la presència de la seva di-
rectora Joana Fornós.
La Torna (Sant Pere Màrtir, 37), a les 
19.30 g

Dissabte 7 de març
Concert d’alumnes de l’Escola de Música.
Orfeó Gracienc (Astúries, 83), a les 12 h

Presentació dels vins solidaris Actúa i 
Sobran ignorantes. Amb la col·laboració 
del Celler Testuan i Alella Vinícola. Tots 
els benefi cis són per als projectes soci-
als de l’ONG Acción Planetaria al món. 
Aperitiu ofert pel Banc del Temps, actu-

ció musical de Polaris, Folk Psico Poètic, 
animació de la batucada dels Diables de 
les Corts i DJ Roger Freedom. 
Plaça de la Vila, a partir de les 18 h

Dimecres 11 de març
Horts municipals de la gent gran. 
Jornada de portes obertes.
Hort de Turull, Hort de l’Avi i Hort de les 
Cases, de 10 a 13 h

Presentació del llibre Angel Pestaña, 
Falangista. Anatomía de una mentira 
histórica amb Sergio Giménez i Josep 
Pimentel. 
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), 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

Verdinada 2020, calçotada ecològica i tallers
 
Lluïsos de Gràcia impulsa un any mes la Verdinada, un programa que durant 
tot el mes de març està enfocat a la sensibilització ecològica i sostenible. 
S’han programat xerrades, excursions, tallers i debats, amb la col·laboració i 
participació d’altres entitats i col·lectius que treballen en el marc de l’educació 
ambiental i la sostenibilitat. La tradicional Festa Verda tindrà lloc aquest 
dissabte, una jornada a la plaça amb activitats i tallers i la calçotada ecològica. 
Al matí hi ha programat el taller Compostatge comunitari: la granja de cucs, a 
càrrec de l’Aula Ambiental Bosc Turull (12h), i a la tarda, tallers d’horticultura 
urbana, sensibilització animal, taller d’estampació, aquarel·les naturals... 

Dissabte 7 de març a la plaça del Nord a partir de les 12 h

Recomanem
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Porta4 reneix com a 
L’autèntica i se centra 
en el públic infantil, la 
formació i el cinema 
Amb el canvi de nom, el projecte engegat 
per Verónica Pallini el 2006 arrenca nova 
etapa i es posiciona com a espai de trobada i 
promoció de la cultura a la Vila i a la ciutat 

Silvia Manzanera

D esprés de l’anunci del 
gir en la programació i 
l’aposta absoluta pel pú-
blic de 0 a 6 anys (veu-
re l’Independent 786), 

Porta4 fa el salt defi nitiu per enge-
gar una nova etapa tot just quan 
es compleixen deu anys de l’ober-
tura de la sala d’exhibició a l’espai 
del carrer Església: amb el nom de 
L’autèntica Teatre, el projecte es 
reformula fruït de la refl exió que 
l’equip de Verónica Pallini ha fet 
els darrers mesos, sobretot després 
del trasllat el 2018 a les noves instal-
lacions al carrer Martí. “Quan vam 
veure com creixia l’àrea infantil i 
l’escola de cinema vam fer un tre-
ball refl exiu i vam veure la necessi-
tatde tenir una línia clara d’especi-
alització”, ha explicat l’antropòloga 
i actriu després de revelar el nom, 
relacionat amb “l’autencititat del 
valor social i teatral”, en tot allò 
que Pallini creu com “ser autèntic 
per expressar-se”. 

Així, amb la nova programa-
ció -fixada els divendres (18h), 
dissabtes (11, 12 i 17h) i diumen-
ges (11h i 12h), L’autèntica tam-

bé oferirà residències artístiques 
orientades a produir espectacles 
per aquest públic, amb la preten-
ció, no només d’esdevenir un punt 
de trobada perquè les companyies 
investiguin des d’un punt de vista 
pedagòtic, sinó també en un sala 
on els artistes i col·lectius puguin 
arribar al públic.

L’escola de teatre i cinema 
-que compta ara amb més de 200 
alumnes- també és un dels eixos 
bàsics de la nova etapa, on s’am-
plia l’oferta amb una formació in-
tegral en cine per a nens i joves, 
que també tindrran la possibilitat 
de poder crear les seves pròpies 
històries. Els nous cursos i tallers 
especialitzats per a adults també 
pretenen, a més de permetre als 
alumnes obtenir material per po-
der incloure als vídeobooks, ofe-

Verónica Pallini, tot just després de destapar el nom del projecte. Foto: S.M.

Breus

Míriam Cano 
i Ramon Solé 
obren l’Encontre 
Espai-Temps 2020

El cicle de sessions 
d’improvisació Encontres a 
l’Espai-Temps, organitzats 
per Gràcia Territori Sonor, 
han tornat aquest dijous 
amb la trobada entre la 
poeta Míriam Cano i el 
guitarrista Ramon Solé. 
Els Encontres, que enceten 
una nova temporada, posen 
artistes, que sovint s’acaben 
de conèixer, davant el repte 
d’una sessió d’uns tres 
quarts d’hora de durada. La 
remuneració dels artistes 
es fa amb taquilla inversa 
i amb el pagament d’una 
quota simbòlica d’un euro 
que permet assistir a totes 
les sessions. 

Dublab.es 
celebra cinc anys 
amb una festa 
oberta a EART
La plataforma on line de 
ràdio Dublab.es, també 
col·lectiu de divulgació 
cultural, celebra cinquè 
aniversari amb tres 
festes, dos de les quals 
tenen lloc a Gràcia. La 
primera, aquest dijous, ha 
reunit diferents artistes 
a El Ciclista, i dissabte, 
la festa seguirà a l’espai 
d’Experimentem amb l’Art, 
amb Nara is Neus (present 
a la propera edició del 
Sónar), Cauto, Gerard Sun, 
Jason Kolàr i Anti Drone 
Squad. A partir de les 18 h.

El Petit de Cal 
Eril trasllada el 
concert de l’Helio 
al 29 de març
El concert que El 
Petit de Cal Eril tenia 
programat per al passat 
1 de març a l’Heliogàbal 
es va suspendre, però 
Bankrobber ja ha anunciat 
a través de les xarxes 
la nova data, que s’ha 
fi xat per al 29 de març. 
L’actuació s’emmarcava en 
una gira per quatre locals 
emblemàtics de l’escena 
musical barcelonina, i que 
arrencava a Ramón i Cajal. 

rir la possibilitat de tLreballar en 
projectes professionals. 

Productora i festival. L’autèntica 
Cinema serà la productora que 
impulsarà projectes destinats a 
festivals i que puguin servir com 
a plataforma de presentació dels 
alumnes. En aquesta línia vincu-
lada a les arts audiovisuals, el pro-
jecte vol consolidar el festival de 
cinema i teatre que van estrenar 
l’any passat (“amb zero euros”). 

“Sabem que es fan molts festi-
vals a la ciutat”, confessa Víctor 
Quintanila, director de l’espai 
de cinema i de la productora de 
L’autèntica, “però no existia cap 
que recollís la relació entre cine i 
teatre”. A més de les projeccions 
i representacions, durant un cap 
de setmana es duran a terme di-
ferents activitats (xerrades, sca-
pe rooms o tallers). “Volem ser un 
nucli de trobada al barri i a la ciu-
tat”, ha conclòs Pallini.•

novetat

El festival Mutis XI s’alia 
amb Lluïsos Teatre

S. M.

E l Mutis, el festival de teatre 
independent de Barcelona, 
ha fet enguany, després 

d’una dècada de trajectòria, 
un salt signifi catiu. Amb més 
col·laboradors i un cartell amb 
46 muntatges (de les deu pe-
ces de l’inici), el festival d’ori-
gen universitari s’ha aliat en la 
seva onzena edició amb Lluïsos 
Teatre, que serà per primer cop 
espai col·laborador i amb pro-

postes de contingut a través 
del projecte de residències ar-
tístiques. Segons Laura Casas, 
membre de l’entitat, l’essència 
del Mutis reforça un dels ilars 
de Lluïsos Teatre, donar suport 
a joves companyies i als nous 
llenguatges de creació artística. 
De fet, el 96% de la programa-
ció del festival, que tindrà lloc 
del 6 al 15 de març a diferents 
espais de la ciutat (i també al 
Refugi antiaeri de Sant Adrià de 
Besòs), ve de la mà de compa-
nyies emergents. La nova crea-

L’equip del Mutis a Lluïsos. Foto: SM

ció, juntament amb l’increment 
de les obres escrites per dones 
o projectes amb més interven-
ció femenina, i la presència de 
companyies lationamericanes, 
confi guren els eixos d’aques-
ta edició, segons ha explicat la 
directora artística del festival, 

Alba Saura. Els responsables de 
la proposta han destacat la cele-
bració del III Congrès d’Investi-
gació i Pràctica Escènica que se 
celebra a l’Institut del Teatre de 
l’11 al 13 de març), i que suposa 
“un espai privilegiat de refl exió 
i investigació sobre la pràctica 
escènica actual”. “Per a nosal-
tres és essenciall aquesta part 
de debat i refl exió que permet 
el festival”, assegura Saura. 

Per la seva part, Lluïsos aco-
llirà tres espectacles: Mi nombre 
es Macbeth i Kru el 14 de març 
i Mi robot i jo, el 15 de març. 
També hi ha programats dos 
assajos oberts de les obres en 
residència que es troben actual-
ment a l’espai teatral de la plaça 
del Nord.•

Han creat una 
productora per 
impulsar projectes 
de l’alumnat i 
per a festivals 

Foto: Sílvia Poch
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Ramon Casalé Soler

Fa només cinc anys que conec el treball de Francesc 
Chimelis (Barcelona. 1956), i va ser amb motiu 
d’una exposició que va fer al Centre Cívic Navas 

de Tolosa on mostrava Mirades, un conjunt de pin-
tures i dibuixos de diferents formats. Haig de confes-
sar que em va impactar considerablement, tant per la 
proposta creativa com pel domini del dibuix de l’artis-
ta. La temàtica girava entorn l’ésser humà, dins d’un 
espai arquitectònic molt especial. Els personatges que 
apareixien estaven plens de cables, tubs i nervacions, 
una sèrie d’elements que partint d’uns punts concrets 
del cos humà s’entrellaçaven i connectaven tant interi-
orment com exteriorment. A nivell cromàtic aplicava 
encertadament una gamma de tonalitats molt variada 
distribuïda per tota la composició. És obvi que Chimelis 
és un artista que contínuament està creant situacions 
complexes i insòlites, amb una imaginació que va molt 
més enllà de la pròpia realitat perifèrica; el seu estil es 
podria englobar dins del surrealisme oníric.

Té una formació amplia i polifacètica. Va estudi-
ar dibuix a l’Escola Massana i disseny gràfi c a l’Escola 
Superior de Disseny i Art Llotja, a més d’haver realit-
zat estudis d’art dramàtic i cinematogràfi c. Ha estat 
actor de pel·lícules, sèries i teatre. Com a docent ha 
impartit classes de dibuix i art dramàtic en diferents 
centres educatius. També ha escrit guions de cinema i 
teatre, llibres de poesia i novel·la. 

Ara, a la sala polivalent del Mercat de l’Abaceria 
es mostra Explosió emocional, un conjunt de pintu-
res, dibuixos, fotografi es i instal·lacions, on es veu tot 
l’univers creatiu de Chimelis. Aquí apareixen una sè-
rie de personatges que estan interconnectats des de 
diferents punts que, si s’ajunten, formen un políptic. 
Alguns dels individus representats són reals, enca-
ra que l’artista els mostra des d’una perspectiva molt 
singular, on el patiment, la preocupació, l’esperança i 
la refl exió es combinen perfectament en cadascuna de 
les peces. A més, aquests personatges estan situats en 
un lloc on hi confl ueixen determinats aspectes arqui-
tectònics i geomètrics, tot i que la perspectiva –que re-
corda d’alguna manera als postulats renaixentistes- és 
un element essencial a l’hora de donar més sensació 
d’espai. Tanmateix, en les seves últimes creacions sor-
geixen uns éssers fantàstics que semblen extrets de 
l’ultra món o que recorden als alienígenes de fi lms de 
ciència fi cció. A nivell visual hi veiem una certa rela-
ció amb les escultures de Giacometti i les pintures de 
Dalí, sobretot per la manera de representar els peus i 
les mans, que estan desproporcionats respecte al cos.

Chimelis és un artista que gaudeix dibuixant, llàsti-
ma que a la pràctica del dibuix no se li doni tanta im-
portància com abans a les aules de Belles Arts, ja que 
és essencial per desenvolupar el treball creatiu.•

Francesc Chimelis, el 
poliformisme de l’art

crítica 
d’art

S.M.

El Tradicionàrius posa en 
marxa aquest mes de març 
el projecte Escoles al CAT, 
una proposta sorgida de la 
mà de La Griva -un col·lectiu 

de joves músics nascut el 2018- amb 
l’objectiu de divulgar la música i la 
cultura popular catalana als cen-
tres educatius. El cicle, que arren-
ca aquest mes de març com a prova 
pilot amb la voluntat que s’imple-
menti pel curs vinent, inclou tres 
espectacles: L’Aran i els instru-
ments festius, un calendari sonor 
associat als instruments tradicio-
nals pensat per a educació infan-
til i els primers cursos de primà-
ria; Recordin, enfocat a descobrir la 
diversitat cultural, la transmissió 
oral i la memòria musical viva en-
tre l’alumnat de segon a cinquè de 
primària; i Prou, un directe eclèc-
tic i dinàmic a través de la cançó 
improvisada, pensat per als estu-
diants de cicle superior. L’Univers, 
La Sedeta, Teixidores de Gràcia, 
Rius i Taulet, Patronat Domènech 
o Vedruna, són alguns dels cator-
ze centres escolars del districte que 
assistiran a aquestes sessions. 

Amb aquest cicle, els impulsors 
volen acompanyar les escoles en la 
formació en música tradicional al 
llarg de tot el recorregut acadèmic 
de l’alumnat, aportant continuïtat i 
oferint cursos específi cs per a cada 
nivell. El col·lectiu La Griva -format 
pels joves músics Roser Serrano, 
Adrià Pasqual, Pau Benítez i Clara 

El CAT prova el projecte 
educatiu de música 
tradicional amb un 
primer cicle al març
El col·lectiu La Griva, format pels joves músics Roser 
Serrano, Adrià Pasqual, Pau Benítez i Clara Ayats, són els 
responsables dels tres espectacles pensats per a les escoles

La imatge que il·lustra el primer espectacle, L’Aran i els instruments festius. Foto: Cedida

Ayats, són els responsables de la 
creació artística i musical dels tres 
espectacles. L’equip també ha de-
senvolupat materials de treball pel 
professorat i l’alumnat, amb arxius 
de producció pròpia amb l’enregis-
trament del repertori. 

DO Terres de l’Ebre. Quico el Célio, el 
Noi i el Mut de Ferreries presenten al 
Tradicionàrius aquest divendres 6 de 
març un concert especial en què artistes 
convidats del territori interpretaran 
temes dels músics ebrencs. A l’escenari, 
els Quicos estaran acompanyats per 
Josep Bordes de Pepet i Marieta, la 
cantautora tortosina Montse Castellà, 
el cantautor de Miravet Èric Vinaixa 
i el cantant de Xeic! Aitor Cugat. 

El projecte Escoles al CAT, que 
també pretén establir diàleg i 
complicitat entre el Centre Artesà 
Tradicionàrius i els centres educa-
tius, compta amb la col·laboració 
del Centre de Recursos Pedagògics 
de Gràcia. •

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Onward. 15.50, 18.05, 20.20, 

22.30.
• La famosa invasión de los osos 

en Sicília. Ds, dg, 15.50.
• Las aventuras del Doctor 

Dolittle. Ds, dg, 17.50.
• Adú. Dv, dl, dm, dc, dj, 16, 19. 

Ds, dg, 20.05.
• Aves de presa. Dv, dl, dm, dc, 

dj, 22.25. Ds, dg, 22.30.
• El hombre invisible. 16.10, 

19.10, 22.10.
• Harriet, en busca de la liber-

tad. 16.05, 19.05, 22.05.
• La llamada de lo salvaje. 15.55, 

18.05.
• Especiales. 20.10.
• Hasta que la boda nos separe. 

22.25.
• The Gentleman: Los señores de 

la mafi a. 16. Dv, dl, dm, dc, dj, 
19.25, 22.10. Ds, dg, 20, 22.20.

• 1917. 19.05, 22.
• Sonic. La Película. Dv, dl, dm, 

dc, dj, 17.15. Ds, dg, 15.50, 17.55.
• Especiales. 16.15, 22.15.
• Mujercitas. 19.15.
• Parásitos. 16.05, 19.05, 22.05.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Americana. Dv, ds, dg, 16, 18, 

20, 22.
• Nuestras madres. Dl, 18. Dm, 

dc, dj, 16.
• Parásitos. Dl, 19.30. Dm, dc, 17. 

Dj, 16.
• La famosa invasión de los osos 

en Sicilia. Dg, 12.
• Zibila i el poder de les ratlles. 

Dg, 12.
• La candidata perfecta. Dl, dm, 

18. Dl, 20. Dc, dj, 18, 22. Dc, dj, 

18, 22. Dm, dc, 16, 20. Dj, 16.
• Cordes. Dc, dj, 22.
• Cachada. Dj, 20.
• Reina de corazones. Dl, 18, 

20.10. Dm, dc, dj, 17.30. Dc, dj, 
19.45.

• 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.

• Orphée et eurdice. Dm, 19.30.
• Billy Budd. Dc, 19.30.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català. 
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Lo que arde. 16, 18, 20. 

Skin. 21.45. 
• Sala 2: Vent de llibertat. 15.45, 

18. Ds, dg, 18. Skin. 20.15. El 
hoyo. 22.20.

• Sala 3: El hoyo. 16, 18, 20. 
Curiosa. 21.45. 

• Sala 4: La casa d’estiu. 18. 
Amazing Grace. 16, 20.15, 22.

TEXAS NANOS: 
• La Lur i l’Amets. Ds, dg, 16.

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

20.20, 22.30.
• Jojo Rabbit. Dv, ds, dg, dl, dc, 

16, 20.10. Dm, dj, 16.
• Parásitos. Dv, ds, dg, 16, 18.05, 

20, 22.15. Dl, dc, 11.30, 16, 18.05, 
20, 22.15. Dm, 16, 18.05, 20.05, 
22.15. Dj, 11.30, 16, 18.05. 

• Onward. 11.30, 16, 18, 20.30, 
22.30. 

• El faro. 22.30.
• 1917. Ds, dg, dm, 16, 20.20. Dv, 

dl, dc, dj, 16, 20.15.
• Joker. 22.30.
• Monos. Dv, dl, dc, dj, 18.15.
• The Gentlemen: los señores de 

la mafi a. Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 
11.30.

• La candidata perfecta. Dv, dl, 
dm, dc, dj, 11.30.

• Frida: Viva la vida. Dg, 18.25. 
Dm, 11.30, 18.15, 20.15.

• Los niños del paraíso. Dj, 20.15.
• Volando juntos. Ds, dg, 11.30, 

18.10.
• Zubila i el poder de les ratlles. 

Ds, dg, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• El hombre invisible. 16, 18.20, 

22.30.
• La candidata perfecta. 16, 

18.20, 20.40, 22.30.
• El ofi cial y el espía. 16.
• Salvar o morir. 20.15.
• The Gentleman: los señores de 

la mafi a. 16, 18.10, 20.20, 22.30.
• Mujercitas. 17.55, 22.30.
• El escándalo. Dv, ds, dg, dl, dc, 

dj, 20.25.
• Y llovieron pájaros. Dm, 20.15.



L’Independent de Gràcia
6 de març de 2020

16

La torratxa

Infecció
Ernest Cauhé
@ernestcauhe
 

E l missatge de whatsapp ha corregut 
com la pólvora entre els treballa-
dors de la planta 15 de l’empresa. 

Cap comunicació ofi cial. Una captura 
de pantalla amb els noms tapats però 
un missatge impactant. Com per po-
sar fi  a un cap de setmana sense grans 
sobresalts, exceptuant la derrota del 
Barça contra el regne del mal. “Aquest 
missatge és molt seriós. A la planta 14 
hi ha una infecció”. La primera reacció 
és d’incredulitat. A la consulta imme-
diata del correu la segueix l’absència 
de reacció del departament de direcció 
i de recursos humans. No passa ni una 
hora que torna a arribar per whatsapp 
un altre missatge viral. Al grup tothom 
comença a sucar-hi pa. És una captu-
ra d’un missatge suposadament ofi cial. 
Efectivament, s’ha detectat un positiu a 
la planta de sota. Però la conya ja està en 
marxa. No arriba ni un mail que confi r-
mi que és veritat.

Dilluns hi ha moltes ganes d’anar a la 
feina. Com mai. S’organitza una gimca-
na dels de la planta de dalt. Es disfres-
sen de Txernòbil i baixen a inspeccio-
nar. És just després que arribi la notícia. 
Ja és fi able. Hi ha un infectat. Ho com-
proven, la planta està tota buida i el ma-
lalt lleu a l’hospital. I els companys de 
planta treballen des de casa. Quin fart 
de riure que es fan. La notícia ha entrat 
a casa i això passa molt de tant en tant. 
Circulen memes, grafi smes amb emojis, 
la màquina de cafè és un no parar. Però 
a l’ascensor n’hi ha que premen el botó 
de la seva planta amb un mocador i uns 
guants. És la millor setmana de feina, 
potser, en molts anys. 

Però passen les hores i el pitjor està 
per arribar. Sembla que a la planta de 
sobre, com a la de sota, n’hi ha un altre 
d’infectat. I a les notícies expliquen el 
primer mort. I a ells, els tocarà? S’han 
suspès tots els viatges, primer els inter-
nacionals. Però res pitjor que sentir-se 
atrapat. La infecció ja no és cap broma. I 
s’esten la paranoia i algú, per desengrei-
xar, fa una proposta sensata: “Divendres 
què, anem a ballar?”.•

Òscar MejíasGraciencs a la contra

Quan vius situacions d’aquestes de primera mà, en 
directe, on les persones tenen un nom, els hi poses 
cara, tenen històries personals, mai tornes a veure 
les coses de la mateixa manera. Deixen de ser xifres, 
deixen de ser només noticies que veus des de casa. 

Ràpid i senzill. Així és com explica l’Olga Prat perquè l’estiu 
del 2016 marxa cap a Grècia com a voluntària per ajudar als 
camps de refugiats. I perquè, quan en torna a Barcelona, de-
cideix a formar el col·lectiu VIO, juntament amb altres volun-
tàries amb les quals va coincidir allà.

L’associació neix amb l’objectiu d’intentar ajudar els refu-
giats amb petites accions. De fet, és tal l’afany d’aportar algu-
na cosa que cerquen quines són les necessitats no cobertes i 
s’adapten a la gent per tal de poder ajudar. És d’aquesta ma-
nera com s’adonen que al camp de refugiats on col·laboraven 
eren els militars qui repartien el menjar, i que sempre acaba-
ven donant el mateix: pasta, arròs... Veient això, van pensar 
que podrien oferir algun altre tipus d’aliment per millorar la 
qualitat de vida dels migrants. I és així com neix el projec-
te #greenbags, basat en repartir fruita i verdura entre els les 
persones refugiades.

A partir d’aquí, el projecte s’ha anat transformant. Quan 
les van desplaçar cap a la zona de Ioannina #greenbags es va 
convertir en una espècie de fruiteria. “Crèiem que era molt 
important que cada persona pogués triar el que volia menjar. 
Tu t’imagines que et vingui una persona a casa cada setmana 
a portar-te pomes i plàtans? I si tu prefereixes mandarines o 

taronges?”, refl exiona l’Olga. I és que dignifi car les persones 
i la seva situació va esdevenir un pilar bàsic en el projecte 
del col·lectiu VIO. És per això que no només es van dedicar al 
repartiment d’hortalisses, sinó que també n’oferien espai i 
temps per realitzar activitats o classes d’idiomes.

Però hi va haver un moment en que el problema dels re-
fugiats a Grècia “va passar de moda” i cada cop costava més 
mantenir el projecte. I, tot i que al 2018 es van veure obliga-
des a tancar-lo, la voluntat de poder ajudar era tan ferma 
que van decidir no quedar-se de braços creuats. És aleshores 
quan el col·lectiu VIO es trasllada a la frontera de Melilla per 
col·laborar amb l’ONG Prodein, fent el que millor sabien fer: 
repartir fruita.

Des d’aleshores no han parat d’estendre la seva ajuda per 
la geografi a mediterrània. En l’actualitat col·laboren amb 
l’Elna Maternity Center, situat a Atenes, que dóna suport a 
dones vulnerables o embarassades; també tenen un pro-
jecte als campaments de dones Saharauis on hi van portar 
màquines de cosir perquè les noies hi fessin mocadors i els 
venguessin. “Es una manera de empoderar les noies, apren-
dre un ofi ci i que tinguin una remuneració econòmica i real”. 
Tot i així, al col·lectiu VIO no s’han oblidat dels seus orígens i 
continuen fent enviaments de material de primera necessi-
tat a Grècia, com roba, sabates, material escolar o bolquers. 
Perquè, per a elles, totes aquelles persones d’allà ja fa anys 
que van deixar de ser xifres, o de ser només noticies que 
veus des de casa.•

L’associació va néixer el 2016 per ajudar els refugiats amb diferents accions i no ha parat d’estendre la seva ajuda per la Mediterrània. Foto: Cedida

Persones amb dignitat

de Gràcia


