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Esteve León: "El 
principal repte del 
CAT és aconseguir 
l'estabilitat total"
L'equip de l'Artesà reprèn 
l'activitat amb Isidre Tito Pelàez 
com a president i León seguint 
com a portaveu de facto P14

Bailèn es pacifi carà 
amb aires de 
superilla al seu 
pas per davant de 
l'escola L'Univers
El vial passarà a tenir un sol carril 
30 i la vorera es duplicarà davant 
del centre amb àrees de joc P6

L'Hospital de 
l'Esperança respira 
tornant a l'horari 
ordinari i tancant 
una planta Covid
L'Ajuntament augmenta la neteja 
als carrers dilluns "tant si es 
canvia de fase com si no" P5

L'institut Vallcarca integra els 
arbres dels jardins Comas i 
Llaberia i s'allunya del veïnat 
La idea guanyadora, que ara cal convertir en projecte constructiu, 
subratlla la nova concepció dels antics patis, com a espai polivalent

Albert Balanzà

L 'equip d'arquitectes format pels bufets Sumo i 
Comas-Pont, dues empreses amb seu a Barcelona i 
a Vic, són els guanyadors del primer premi del con-
curs per a la construcció del nou institut Vallcarca, 
que s'aixecarà ampliant l'actual escola Pare Poveda 

cap als jardins Comas i Llaberia, a la part alta de l'avingu-
da Vallcarca, tal com va decidir el Consordi d'Educació el 
desembre de 2017. L'equipament, que amplia de fet l'ac-
tual centre educatiu amb un nou edifi ci, de manera que el 
complex acabarà esdevenint un institut-escola, ha d’estar 
a punt l’any 2023. La idea guanyadora, que ara cal convertir 
en projecte constructiu per licitar les obres, s'ha adjudicat 
després d'un any de tramitació d'un paquet que inclou des 
de la redacció dels estudis previs fi ns a la direcció i liquida-
ció de l'obra, i al qual s'hi van presentar fi ns a 38 aspirants. 

El projecte guanyador, segons ha explicat Sumo a les 
xarxes socials, s'ajusta tècnicament als requisits d'aixe-

cament d'un nou edifi ci de 30 metres per 27 metres amb 
planta baixa i quatre pisos d'alçada per la banda de l'avin-
guda Vallcarca i de planta baixa i dos pisos per la banda del 
carrer del Baró de la Barre. Les imatges de Sumo i Comas 
Pont ubiquen una pista de bàsquet a la part superior de 
la banda de l'avinguda Vallcarca i un gimnàs al soterrani 
de la banda de Baró de la Barre.

Però el que més han volgut destacar els guanyadors del 
concurs, partint de les característiques de centre gran amb 
tres línies d'ESO i dues de Batxillerat i una capacitat per a 
uns 500 alumnes, són "un porxo lineal" que connecta "la pis-

L'equipament, que amplia de fet 
l'escola Pare Poveda, ha d'estar 
a punt per al curs 2022-2023

Una imatge virtual del futur institut. Foto: Sumo Arquitectescontinua a la pàgina 4
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2 Política
Badia dóna per 
superat el dol i insta 
els partits a repensar 
el PAD i pressupostos
L'executiu coincideix amb ERC a ser més ambiciosos en 
mobilitat i respon a JxCat que cal negociar Can Carol i 
Vallmitjana perquè "la paràlisi comporta perjudicis"

Albert Balanzà

Gràcia va celebrar dimarts 
el primer ple telemàtic 
de la història amb la con-
clusió principal per part 
del regidor, Eloi Badia, 

que la crisi sanitària que ha atu-
rat la vida quotidiana en sec ha 
entrat en una nova fase i que cal 
donar per superat el dol i reacti-
var totes les eines de l'administra-
ció que han tingut un ús limitat en 
aquestes setmanes. 

El ple, amb el regidor en primer pla i alguns consellers. Foto: A.B.

El pla comercial intentarà 
evitar que no tanquin més 
comerços. El conseller de govern 
i portaveu del PSC, Alberto 
Lacasta, responent a l'oposició, 
va anunciar un pla de xoc per 
a la transformació digital del 
comerç local, una campanya 
de sensibilització, ajuts als 
propietaris que hagin rebaixat el 
preu del lloguer o als propietaris 
que hagin de tancar, i noves 
mesures en les subvencions.

El repor

La consellera tècnica, Judith Calàbria, fent les preguntes dels veïns. Foto: A.B.

La sessió telemàtica, sense cap 
intervenció veïnal més enllà 
del xat paral·lel, va viure un 
cert fair-play que es va traduir 
sobretot a les 8 amb un minut 
d'aplaudiments assemblearis 
-agitant les mans- en suport 
dels professionals sanitaris. 
Tècnicament va passar de tot: 
una trucada al regidor que li 
va tallar el micro, els proble-
mes de la consellera Sílvia 
Manzano quan presentava la 
proposició de JxCat i fi ns i tot 
l'aparició fi nal del gos de la 
portaveu d'ERC, Olga Hiraldo. 
També va sortir l'Exèrcit, que 
ha acampat un parell de dies a 
Mare de Déu dels Desemparats 
per desinfectar la residèn-
cia privada Salus: el primer a 
treure el tema va ser el por-
taveu de C's, Jordi Bea, agra-
int el paper del cos davant "la 
incompetència" de les admi-
nistracions catalanes, el re-
gidor va remarcar que la in-
tervenció es coordina des de 
la Generalitat i el conseller 
d'ERC, Miquel Colomé, va fer 
un al·legat antimilitarista. Al 
xat el també conseller repu-
blicà Guillem Roma va acabar 
cridant un "llibertat presos po-
lítics" per tancar el ple.

Aplaudiments 
solidaris amb 
permís de l'Exèrcit

En una sessió seguida per una 
cinquantena de veïns -52 en el seu 
pic màxim- a través del canal de 
Youtube de l'Ajuntament, Badia 
va parlar de "fase diferent" com 
a conseqüència de "l'esforç col-
lectiu" i va instar en la rèplica als 
grups a repensar no només el Pla 
d'Actuació encara pendent de tan-
car sinó també de "reprioritzar" 
el repartiment dels pressupostos, 
els quals ja s'han reduït en 300 
milions a nivell de ciutat. "Tots 
haurem de fer l'esforç per ser ca-
paços d'encabir el màxim de pro-

jectes però també tenir l'encert a 
l'hora de saber quins són els més 
importants; caldrà adaptar-nos 
també en la realitat territorial", 
va advertir.

Els grups municipals, que 
van centrar les seves proposici-
ons en l'àmbit del comerç (ve-
geu peça segregada), van apel-
lar a la col·laboració i a la unitat 
però alhora vam demanar més 
ambició en àmbits com els autò-

noms (BCNxCanvi) o en mobilitat 
(ERC); Badia, en la seva rèplica, va 
acceptar el repte dels republicans. 
Esquerra també van demanar més 
control sobre els carrers tallats i 
parcs oberts perquè es compleixin 
els anuncis previstos.

Més aspra va ser la intervenció 
de JxCat, que va retreure al govern 
la negociació en l'actual moment 
del concurs de gestió de Can Carol 
i de Can Vallmitjana. "No prenent 

cap decisió, prenem la decisió de 
la paràlisi, i això té implicacions i 
perjudicis", li va respondre el re-
gidor. La portaveu dels postcon-
vergents, Sílvia Mayor, va criticar 
la política "d'amagat" de l'equip 
de govern de BComú-PSC i va re-
treure també la brutícia creixent 
als carrers que l'executiu atribu-
eix als serveis mínims.•

crònica 
del ple

A.B.

La primera sessió del nou or-
gan de participació anomenat 
El regidor respon es va saldar 

aquest dijous amb un préssing 
veïnal a favor de les polítiques 
de sostenibilitat i de pacifi cació 
del districte i amb el regidor, Eloi 
Badia, traient pit en alguns mo-
ments comparant el tall de car-
rers per al passeig amb els canvis 
registrats a la ciutat en els anys 

preolímpics. "L'actuació sobre 
mobilitat d'aquests dies, sobre 
100.000 metres quadrats, és una 
bestialitat; és una transformació 
urbana comparable a la dels Jocs 
Olímpics", va apuntar.  

Badia, en una sessió que ell 
mateix va qualifi car al fi nal com 
a "intensa", va baixar al terreny 
amb facilitat en 90 minuts far-
cits de temes molt centrats en 
l'urbanisme i la mobilitat i va 
lamentar la reprogramació in-
evitable d¡algunes actuacions 

previstes com la reforma de Pi i 
Margall, apuntant que segur que 
no es farà en aquest 2020 i que 
s'haurà de reformular momen-
tàniament; de fet, l'urbanisme 
tàctic va ser un concepte molt 
utilitzat en casos com avinguda 
Vallcarca o Via Augusta.  

El regidor tampoc es va estar 
de respondre als veïns atacant 
projectes d'altres mandats com 
Travessera de Dalt, un projecte 
"caduc" dissenyat en el mandat 
Trias, o qualifi cant com a "molt 

greu" l'actuació del Govern amb 
les residències. 2Era una feina 
que no s'estava fent i s'ha notat 
en el pitjor moment", va afegir. 
En l'àmbit de les respostes con-

cretes va dir no a pacifi car més 
Mare de Déu de la Salut o carrer 
Gran per ser un eix de connecti-
vitat l'ún i ser bàsic en la xarxa 
de transport públic l'altre.•

El regidor respon, els veïns apreten
"L'actuació sobre mobilitat d'aquests dies és una transformació 

urbana comparable a la dels Jocs Olímpics", va apuntar
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Breus

Casa Vicens 
i Voltes, a la 
Setmana 
d'Arquitectura
La Setmana 
d'Arquitectura, que ha 
arrencat aquest dijous 
amb el silenci com a 
tema central a Gràcia 
(vegeu núm. 798), ha 
afegit activitats d'entitats 
locals com Casa Vicens o 
Voltes Cooperativa, que 
hi organitzaran tallers i 
esdeveniments. La casa 
museu de Gaudí, que des 
de dilluns ha penjat al seu 
web activitats creatives, 
ha programat aquest 
divendres 8 a les 12 h una 
xerrada de David García, 
arquitecte de DAW Offi  ce, 
un dels dos estudis que va 
rehabilitar l'espai.

ta de l’escola existent amb el nou 
pati arbrat del sud de la parcel·la". 
"S'aconsegueix generar un gran 
espai intercomunicat de socialit-
zació de tot l’alumnat", afegeixen. 
Aquest porxo s’amplia fi ns a faça-
na amb la situació també destaca-
da del futur menjador-cafeteria.

La proposta de l'equip d'arqui-
tectes ajuda a constituir un atri 
central com a espai comunitari i 
polivalent, més enllà dels antics 
patis o pistes en actual revisió a 
tots els centres, i relaciona tots els 
espais "convertint-se en el nou cor 
de l’edifi ci". "Aquesta zona conté 
espais d’apropiació lliure per part 
de l’alumnat que faciliten activi-
tats d’aprenentatge creatives i fa-
cilita la socialització", argumen-
ten els guanyadors.

El jurat, segons les actes pu-
blicades, ha valorat al marge 
d'aquesta argumentació més tèc-
nica el requisit que ja es va po-
sar de manifest en la tramitació 
de "mantenir aquelles espècies 
singulars i de difícil transplanta-
ment, com per exemple els cinc 

Un plànol de la idea guanyadora. Foto: Sumo Arquitectes

L'Institut Vallcarca ja té 
idea guanyadora: salva 
els arbres dels jardins 
i s'allunya del veïnat
Sumo Arquitectes i Comas-Pont subratlla també la nova 
concepció dels antics patis, ara com a espai polivalent

Salvem L'Alzina 
posa en marxa 
un cicle virtual 
de converses
La plataforma d'entitats 
Salvem L'Alzina, 
impulsors de la lluita 
per salvar les casetes 
d'Encarnació, s'ha 
reactivat amb un cicle 
virtual de xerrades 
anomenat Converses 
sota L'Alzina. La primera 
cita serà dimecres 13 a 
les 19h amb tres xarxes 
de cures i alimentació: 
Gràcia Participa, la Xarxa 
de Suport Mutu de Gràcia 
i la Red de Cuidados 
Antiracistas. El canal 
és https://meet.jit.si/
AssembleaAlzina

Societat

A. B.

La Festa Major de Gràcia 2020 
segueix treballant en la línia 
de fer-se, malgrat la crisi sa-

nitària, i així ja hi han comen-
çat a treballar la direcció de la 
Fundació i els 24 carrers en una 
primera sessió celebrada dime-
cres passat i amb la constitució 
d'un grup de treball amb l'Ajunta-
ment per adaptar la programació 
a les recomanacions que faci Salut 
i Protecció Civil. 

Superats els dos primers mis-
satges enviats per la Fundació als 
carrers i feta la presentació del Un balcó guarnit, durant la passada Festa Major. Foto: J.M. Contel

Festa Major ja rep propostes per 
fer-se amb l'aforament restringit
Els 24 carrers s'inclinen amb molts dubtes per fer festa encara que sigui limitada

ximació a una programació que 
tingui en compte l'escenari amb 
limitacions amb què es pot trobar 
Gràcia encara a mitjans d'agost. 
La Fundació, per la seva banda, té 
clar que serà una edició "més veï-
nal". "La Festa Major ha parat en 
poques ocasions i ens mereixem 
poder fer festa sota les condici-
ons que calguin i com cada car-
rer se senti còmode", va apuntar 
Carbonell a la reunió.

En el posicionament de les co-
missions de carrers, amb molts 
dubtes, lògicament hi va haver de 
tot però sí una certa majoria a fa-
vor de fer alguna cosa, encara que 
sigui simbòlica, i aprofi tant tam-
bé el poder que han agafat els bal-
cons. D'aquest parer van ser, per 
exemple, les opinions de Jesús, 
Travessia Sant Antoni, Verdi, Plaça 
del Nord, Vila, Poble Romaní o 
Perla. Menys clar ho van veu-
re Fraternitat de Baix, Llibertat, 
Mozart, Puigmartí o Placeta Sant 
Miquel. Ciudad Real va plantejar 
no fer concerts i Lluís Vives va 
apuntar que no es fes el concurs 
de guarnits. El debat segueix.•

cartell ofi cial, el debat ja és pro-
fund i els carrers han començat 
a fer arribar idees d'activitats in-
dividuals i conjuntes pensant en 
una edició amb restriccions d'afo-
rament. Dimecres el missatge des 
de presidència va ser clar: abans 
de prendre una decisió final, la 
Fundació vol que els carrers par-
lin. "Ningú no ens pot obligar a 
fer festa, prohibir, sí", va apuntar 
la presidenta, Carla Carbonell, en 
la reunió.

L'Ajuntament, que no vol do-
nar per suspesa cap activitat que 
se celebri més enllà d'un mes 
vista, ha demanat ofi cialment a 
la Fundació una primera apro-

grans pins” dels jardins Comas i 
Llaberia actuals. "És un dels mo-
tius principals per seleccionar 
aquesta proposta com la guanya-
dora", han apuntat a aquest set-
manari fonts municipals. 

L'altra punt fort per al jurat ha 
estat allunyar l'edifi ci nou respec-
te dels blocs existents per la ban-
da de Baró de la Barre, de manera 
que els veïns atenuïn la protesta 
que aquests mesos han mantin-
gut amb pancartes per la pèrdua 
del jardí, malgrat que en paral·lel 
el barri guanyarà un altre jardí al 
carrer Anna Piferrer, justament 
on hi havia d'anar inicialment 
l'institut. Tot el procés es va en-
gegar a principis de 2016 quan el 
nou govern va comprovar que una 
sentència del Suprem obligava a 
canviar de lloc l'institut.•

Els veïns de Baró 
de la Barre han fet 
pancartes en els 
últims mesos contra 
la pèrdua de verd

ve de la portada

A.B.

60 vaguistes de lloguers. El comitè 
de vaga de lloguers de Vallcarca ha fet 
balanç de l'acció amb 38 contractes ja 
en vaga, 21 que ja han previst sumar-
s'hi aquest mes i 152 formularis 
engegats. Hi ha 20 casos en què s'ha 
arribat a un acord amb la propietat. 
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Incipient botellot a plaça del 
Sol sota vigilància policial. 
Els nous horaris de passeig, 
sobretot a partir de les 8 del 
vespre, han retornat els veïns i 
visitants habituals de la plaça del 
Sol, cosa que ha comportat les 
primeres queixes dels residents. 
"Cap a les deu és l'hora top", 
critiquen, malgrat la vigilància 
policial, i assenyalen una bodega 
que ven alcohol fi ns a les 23h.

Segons la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, 
de salut pública “La salut comunitària 
és el conjunt d’actuacions destinades a 
millorar la situació de salut de la comu-
nitat en les seves dimensions físiques, 

psicològiques i socials, que actuen per mitjà de 
la capacitat col·lectiva d’adaptació positiva als 
canvis de l’entorn”. “L’objectiu és que la comu-
nitat i els professionals que hi treballen sumin 
esforços per tal de millorar la salut i el benes-
tar de la comunitat i de reduir les desigualtats 
social”.

A Gràcia hi ha tres taules que treballen inci-
dint en els cinc barris del districte: la Comissió 
de Salut de la Taula Comunitària de El Coll, 
Vallcarca i El Penitents, la Taula de Salut 
Comunitària de La Salut – Salutem i la Taula de 
Salut Comunitària de Vila de Gràcia – Grassot 
(BiB –Benestar i Barri). Cadascuna d’elles amb 
els seus propis tempos i protagonistes, fent fei-
na de diagnosi i priorització per tenir cura de la 

salut i el benestar del conjunt de veïns i veïnes. 
Estan fent molt bona feina! 

Un element comú en totes les diagnosis rea-
litzades i molt amunt en el rànquing a treballar 
és la solitud i aïllament de les persones grans. 
Una altra realitat apareguda en la diagnosi és 
l’existència d’importants bosses de pobresa en 
alguns dels nostres barris amb difi cultats per a 
disposar d’una alimentació adequada, sostenir 
un habitatge digne, molt amb rostre de dona, 
fent-se palesa la feminització de la pobresa.

Hi ha altres determinants de salut que inci-
deixen en sectors poblacionals dels nostres bar-
ris però aquests, junt l’expulsió de veïnes i veïns 
per l’alt preu dels lloguers i molt habitatge per a 
usos turístics, han estat denominador comú en 
les diagnosi treballades. 

Ara, amb la crisi del coronavirus les defi cièn-
cies existents es multipliquen exponencialment. 
La solitud i aïllament de persones grans que vi-
uen soles s’amplia, tot i el reforç dels serveis de 

suport que s’hi estan abocant i tot el treball de 
les xarxes socials de veïnatge. També el model 
de moltes residències per a gent gran ha mos-
trat les seves debilitats. Les bosses de pobre-
sa creixen. També en els nostres barris. Sigui 
per l’aturada de molta producció i tancament 
de negocis temporalment o defi nitivament, si-
gui per les feines precàries i la vulnerabilitat de 
molts sectors per condicions laborals precàri-
es. Les dades d’atenció dels serveis socials, el 
increment del 158% en ajuts socials al districte, 
i les derivacions per respondre a la petició d’ali-
ments així ho estan evidenciant. 

La pobresa no es pot cronifi car. Això vol dir, 
entre d’altres coses, que cal obrir el focus i am-
pliar mirada i desenvolupar propostes. La Renda 
Bàsica Universal en podria ser una bona, perquè 
tothom pugui disposar d’un ingrés que permeti 
una vida digna. La distribució de la riquesa ja era 
un debat existent que, amb aquesta crisi, es fa 
més evident que cal afrontar. 

Finalment, ens en sortirem! I tant. Però per 
aconseguir-ho, caldrà també més recursos per a 
la sanitat pública, més recursos per a l’atenció 
primària, més salut comunitària, més incidència 
comunitària i més cures col·lectives.•

Opinió convidada

Salut comunitària i cures
Àngels Tomàs, consellera de Salut del districte de Gràcia

Els sindicats de 
Salut Mar avisen que 
un repunt pot fer 
tornar als horaris 
extraordinaris

Els senglars ja
baixen a Còrsega, 
a tocar de la 
Sagrada Família

Deu anys després de la pri-
mera aparició de senglars 
a la plaça Lesseps, habitu-

als fi ns aleshores a Collserola 
i a l'entorn del Park Güell, la 
desertització de la ciutat amb 
motiu de la menor mobilitat 
imposada per la crisi sani-
tària, encara més evident de 
matinada, ha facilitat el pri-
mer passeig d'aquest mamí-
fers -almenys un exemplar- 
fi ns al Camp d'en Grassot. 
Un empleat de l'Hotel 1882, 
l'antiga Henkel, a l'encreua-
ment de Còrsega amb Sicília i 
a dues travessies de la Sagrada 
Família, va ser el testimoni 
privilegiat del pas d'un senglar 
durant la matinada del passat 
diumenge a dilluns cap a les 
cinc de la matinada. "Nature 
is coming back. Aquesta nit, 
un que passejava. Uno que se 
ha saltado el confi namien-
to", ironitzava el compte ofi -
cial de l'establiment amb el 
vídeo enregistrat per l'emple-
at, en Guillem. En les imatges 
el senglar baixa per la banda 
Besòs del carrer Sicília i tra-
vessa tranquil·lament el carrer 
Còrsega, sense cap mena de 
circulació humana, i s'amaga 
darrere d'uns vehicles. apar-
cats.•

A.B.

Albert Balanzà

L a crisi sanitària, amb l'Hos-
pital de l'Esperança com a 
epicentre de la gestió públi-
ca a Gràcia, ha començat a 
remetre aquesta setmana i 

així s'evidenciarà per primer cop 
des de l'inici de la crisi, ara fa set 
setmanes, amb el retorn a par-
tir de dilluns que ve dels treba-
lladors del centre hospitalari als 
horaris ordinaris anteriors. El pic 
de l'emergència, ara fa un mes, va 
obligar a passar d'un règim de set 
hores i quart en tres torns de matí, 
tarda i nit a dotze hores seguides 
en dies alterns. 

Aquesta no és l'única bona no-
tícia que aporta senyals de relaxa-
ció de la corba dels milers i milers 
de positius (a Gràcia 973 positius 
confi rmats, a data de dijous) i víc-
times mortals. Si la crisi va servir 
per estrenar el 8 de març una de 
les plantes de l'Esperança previs-
tes per a grans emergències des 
del juliol de 2017 i el centre ha ar-
ribat a tenir quatre plantes plenes 
de malalts Covid 19, aquest dijous 
ja s'ha netejat una planta que s'ha 
buidat, concretament la segona. 
Encara hi ha pacients Covid a les 
plantes quarta, cinquena i sisena.

Els treballadors de l'Esperan-
ça, en aquest sentit, no només han 
percebut aquest canvi i relaxació 
de la tensió de treball amb l'anun-
ci dels nous horaris sinó amb els 
tests que s'han fet a tot el personal 
que passarà de les plantes Covid a 

La plaça del Sol, dimecres. Foto: Cedida

L'Hospital de l'Esperança respira 
tornant els treballadors a l'horari 
ordinari i tancant una planta Covid 
L'Ajuntament augmentarà els serveis de neteja als carrers "tant si es canvia de fase 
com si no" a partir de dilluns i reobrirà tots els punts verds en horari de matí

lluns els serveis de neteja que fi ns 
ara funcionaven en un terç del total 
fi ns als dos terços. "Tant si la ciutat 
passa a la Fase 0 com si continua a 
la fase zero", han apuntat fonts mu-
nicipals. També s'obriran en horari 
de matí tots els punts verds per fre-
nar l'augment de trastos acumulats 
en la via pública. On no hi haurà no-
vetat, malgrat l'obertura desde dis-
sabte de parcs com la Creueta del 
Coll o Mestre Balcells, és en l'ober-
tura del Park Güell: els serveis mí-
nims es mantenen a Parcs i Jardins 
i no s'activa de moment la segona 
fase que pot incloure el recinte gau-
dinià, malgrat l'afl uència de visi-
tants que es passegen per l'entorn 
desdel passat dissabte aprofi tant 
els horaris de passeig.•

les plantes No Covid. Les proves es 
van fer el passat 30 de març. Els 
sindicats, ara bé, tenen una versió 
matisada d'aquesta relaxació: in-
ternament una normativa especí-
fi ca per al 2020 recomana als tre-
balladors poder disposar de tots 
els dies de vacances i d'assump-
tes personals per aquest estiu en 
previsió d'un possible repunt del 
virus, cosa que obligaria a tornar 
amb tota probabilitat al règim ex-
traordinari de dotze hores en dies 
alterns dels últims dies.

El Park Güell encara no obrirà. En 
l'àmbit públic i per sortir al pas 
d'algunes crítiques, sobretot per 
part de l'oposició política, l'Ajun-
tament augmentarà a partir de di-
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Albert Balanzà

E l mandat 2015-2019 va arren-
car ara fa quatre anys amb els 
primers dibuixos de tres no-

ves superilles que s'havien d'en-
cabir a l'entorn del Passeig de 
Sant Joan en els límits dels car-
rers Bailèn, Travessera de Gràcia, 
Còrsega i Sardenya, deu anys des-
prés del naixement de les primeres 
superilles a la ciutat al nucli histò-
ric de Gràcia. Hi va haver almenys 
una sessió de debat inicial, però la 
promesa del govern municipal de 
no executar res mentre hi hagués 
el mercat provisional de l'Abaceria 
en aquella mateixa zona va endar-
rerir el projecte. La part alta de Bailèn guanyarà un carril per a l'escola. Foto: A.Vilardaga

Bailèn es pacifi carà amb aires de superilla al 
seu pas per davant de l'escola L'Univers
El vial passarà a tenir un sol carril 30 i la vorera es duplicarà 
davant del centre amb àrees de joc a terra

Amb el nou mandat i la nova ma-
joria de govern, la visió de superi-
lles s'ha modifi cat i ampliat cap a 
la idea d'eixos pacifi cats i la pres-
sió dels centres educatius perquè 
es prioritzi la pacifi cació dels seus 
entorns -després de la mort d'un in-
fant- ha accelerat algunes deman-
des que a Gràcia encapçala sobretot 
l'escola L'Univers del carrer Bailèn.

L'Univers va ser el primer a de-
manar la peatonalització del seu 
tram, un mes després del cas mor-
tal a Sant Martí, amb una propos-
ta que incloïa també la millora 
de l'àrea de jocs de la plaça John 
Lennon -a la part del darrere del 
centre educatiu- i afrontar la pro-
blemàtica de trànsit que en aquest 
espai hi ha per l'ús que fan les mo-

tos de carrers secundaris que l'in-
clouen per evitar semàfors de 
Travessera de Gràcia i Bailèn.

Dimarts els serveis tècnics van 
presentar a l'AMPA de L'Univers 
una proposta que no diferirà del 
resultat defi nitiu perquè ha estat 
ben rebuda i que es basa en la inte-
gració del centre en el pla Protegim 
les Escoles amb Bailèn passant a 
ser d'un sol carril amb velocitat 30 
km/h i la duplicació de metres de la 
vorera Llobregat. Segons el projec-
te del Districte, es col·locaran jardi-
neres i pilons i es dibuixaran àrees 
de joc a terra on abans hi havia un 
carril de circulació. L'AMPA ha in-
sistit a demanar el canvi de sentit 
entre Travessera i Pare Claret.

Canvi de sentit a Quevedo. Pel 
que fa a l'eix secundari Quevedo-
Lennon, el Districte ha acceptat 
canviar el sentit de circulació ac-
tualment de baixada i central en 
el recorregut intern que fan les 
motos per anar entre Torrent de 
l'Olla a Bailèn utilitzant Perla, 
Montmany i Quevedo. La reforma 
de la plaça s'ha derivat al debat del 
Pla d'Actuació.•

El repor

E. Cauhé / A. Balanzà

No hi ha barris pitjors ni 
millors, i com bé va teo-
ritzar a La Barcelona llet-

ja el cronista de la ciutat, Lluís 
Permanyer, fi ns i tot a l'elogi-
ada Ciutat Vella i al presumit 
Eixample hi ha cares i creus. És 
aquest un bon moment de com-
provar-ho, fent de la limitació de 
moviments una possible virtut, i 
redescobrir amb visió de turistes 
a càmera lenta les joies oblida-
des que hi ha a un quilòmetre de 
casa. És el nou turisme 1 km.

Ruta 1. Mirador del Virolai - Joan 
Sales. Ara que no és tan fàcil 
anar de punta a punta de la ciu-
tat, un bon remei contra l'enyor 
és aquest mirador del barri del 

Coll. Un bon punt de partida és 
Lesseps. Pugem per avinguda 
Vallcarca i trenquem a mà dreta 
per Farigola. La Vallcarca insur-
recta ens acompanya fi ns que 
arribem a l'alçada de l'escola 
Montseny, la passem i a mà dreta 
entrem cap al bosquet de la Font 
de Sant Salvador i seguint amunt 
arribem a la gran panoràmica.
 
Ruta 2. El carrer Gran. La Gràcia 
burgesa. Mireu amunt! Punt de 
partida Jardinets. Des del passat 
juliol Casa Fuster i Casa Vicens 
han unit forces en una ruta que 
afegeix a l'actual hotel i a l'actu-
al casa museu altres grans casa-
lots. Per exemple: Gran 18-22 (La 
Caixa), exemple d'arquitectura 
neomedieval, obra d'August Font, 
autor de la façana de la Catedral; 
també la Casa Elisa Bremon 

(Gran 61) o la Casa Francesc 
Cama i la seva monumental porta 
de fusta i el trencadís als balcons 
(Gran 77) o les Cases Joan Fatjó 
(Rambla de Prat 21-23). També 
hi ha bons esgrafi ats a la casa de 
Rambla de Prat 27.

Ruta 3. Cap a Sant Genís dels 
Agudells. No tenim el mar a 1 km 
però sí la plena muntanya, so-
bretot els residents al barri dels 
Penitents, a banda i banda de la 
Ronda de Dalt. Això és districte 
de Gràcia? Sí! Pugem pel tram 
fi nal de l’avinguda Vallcarca fi ns 
a la Vall d’Hebron, travessem la 
Ronda i a l’esquerra, darrere de 
la biblio Antonieta Cot, entrem 
a Sant Genís. En zona ja no edi-
fi cada hi ha camins i carrers de 
muntanya com Natzaret, Elies 
Pagès o Cànoves cap a Montbau. 

Bones vistes de les Llars Mundet. 
Baixem per la part de Dalt del 
carrer Arquitectura i la pedrera 
de Montbau.

Ruta 4. La Gràcia secreta. 
Aquesta requereix imaginació 
histórica: Gràcia té cementiri? 
Se n’havia començat a habilitar 
un al segle XIX on hi ha l’esco-
la Jujol (Riera Sant Miquel 41). 
Voleu descobrir un refugi anti-

aeri? Una de les dues tapes de 
clavegueram a Santa Clotilde 
amb Bellver, a prop de la pla-
ça del Nord. On han crescut els 
nostres famosos? A Gomis 42, 
als estudis Aprilia van enregis-
trar el primer disc El Último de 
la Fila o Sopa de Cabra. A Goya 8 
hi van assajar Manel i Mishima. 
A la Institució Pinadell (Balcells 
12) hi va anar a escola el disse-
nyador Custo Dalmau.•

El nou turisme, a 1 km
Les noves mesures de desconfi nament, que autoritzen els 

passejos a l'entorn de casa, revaloritzen joies oblidades

El Mirador del Virolai - Joan Sales, amb l'ampla vista sobre la ciutat. Foto: Albert Balanzà

La Gràcia burgesa: la Casa Francesc Cama, al carrer Gran. Foto: Ernest Cauhé

Les Llars Mundet al fons, des de Sant Genís. Foto: Robert Soro
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L’Europa disputarà 
tres anys després el 
playoff d’ascens a 2a B 
Els escapulats s’enfrontaran a L’Hospi en semifi nals i la 
possible fi nal seria contra el Terrassa o el Sant Andreu

Albert Vilardaga

L 'Europa jugarà el seu cin-
què playoff en els últims vuit 
anys. Així ho ha decidit la 
federació espanyola de fut-
bol resolent que la Tercera 

Divisió s'acabarà per la via ràpi-
da amb els quatre primers classi-
fi cats de cada grup disputant una 
fase d’ascens amb format de semifi -
nals i fi nal. En el moment d’aturar-
se la competició, l’Europa ocupava 
la quarta plaça, i per tant el seu ri-
val a les semifi nals serà L’Hospitalet 
que era el líder de la lliga. L’altre se-
mifi nal la disputaran el Terrassa i el 
Sant Andreu. Amb l’objectiu d’evi-
tar desplaçaments llargs i concen-
tracions que no poden garantir les 
mesures de seguretat necessàri-
es, la RFEF ha decidit que es jugui 
a partit únic, a porta tancada, i a 
camp neutral.

Els guanyadors de les dues eli-
minatòries jugaran la final i això 
determinarà l’equip del grup cata-
là que aconseguirà l’ascens. Els dos 
partits es jugaran en caps de set-
mana diferents i amb una setmana 
de separació. Les dates dependran 
de la Federació Catalana de Futbol. 
Aquest format de playoff coincideix 
amb la proposta del futur candidat 
a la presidència de l’Europa, David 
Prats, i amb la preferència ja apun-
tada pel tècnic escapulat, David 
Vilajoana i el capità, Àlex Cano.

Els últims precedents entre esca-
pulats i hospitalencs són optimistes 
per als graciencs. L’Europa mai ha-
via aconseguit guanyar al camp de 
l’Hospi des que aquests el van inau-
gurar l’any 1999, però aquesta ratxa 
es va acabar la temporada passada, 
amb una victòria contundent per 0 
a 2 en el partit de la segona volta. El 

Sergi Pastells va ser l’autor del segon gol de l’Europa en el partit de lliga disputat a L’Hospitalet. Foto: Àngel Garreta.

partit de la primera volta havia aca-
bat 3 a 0. Aquesta temporada els dos 
equips s’havien vist les cares el 22 
de desembre del 2019, i els graciencs 
van tornar a aconseguir la victòria 
a l’Estadi de Futbol de L’Hospitalet, 
per 1 a 2, gràcies als gols del pitxitxi 
Jordi Cano, i de Sergi Pastells.

També s’ha acabat la tempora-
da pel Femení A i pel Juvenil A. Les 
noies que entrena Fran Güells aca-
ben l’any en cinquena posició a la 
Primera Nacional. Gonzalo Riutort 
deixa el juvenil escapulat en quar-
ta posició, la millor classifcació de 
la seva història, només per darre-
re del Barça, el Saragossa i l’Espa-
nyol. Ignasi Senabre agafa el relleu 
de Riutort a la banqueta i dirigirà la 
12a temporada del juvenil a la màxi-
ma categoria estatal.•

L’Europa - Osasuna del 
Centenari, a Twitter. L’Europa 
estrena el dimarts 12 de maig les 
emissions en directe a través del 
seu compte de twitter @CEEuropa 
i ho farà amb el partit que es va 
disputar el mes de juny de l’any 
2007 entre l’Europa i l’Osasuna 
per celebrar el centenari del 
club escapulat. El partit es podrà 
reviure a partir de dos quarts de 
deu de la nit, i comptarà amb els 
records actuals dels protagonistes.

Breus

Cancel·lada la 
marxa Matagalls 
Montserrat 
del CE Gràcia

El Centre Excursionista 
de Gràcia tenia prevista la 
celebració de la 41a edició 
de la marxa Matagalls 
Montserrat a mitjans 
del mes de setembre, 
però les circumstàncies 
actuals han portat als 
organitzadors a prendre 
la decisió de suspendre-la 
i pensar en l’organització 
de l’esdeveniment de 
l’any vinent. Perquè 
no quedi buida l’edició 
d’aquest any, dels del CEG 
intentaran celebrar-la de 
forma virtual a les xarxes.

Xavi Rey, en 
directe a les 
xarxes dels 
Lluïsos de Gràcia
Els Lluïsos de Gràcia 
han preparat per a la 
pròxima setmana una 
entrevista molt especial 
amb un dels millors 
jugadors sortits del seu 
planter, Xavi Rey. L’actual 
jugador del Mallorca de 
la lliga LEB Or compta 
amb anys d’experiència 
a la Lliga ACB, en 
lligues estrangeres, i 
també ha guanyat un 
bronze amb la selecció 
espanyola. Rey respondrà 
a les preguntes que els 
afi cionats de la Grada 
Blava dels Lluïsos hagin 
rebut al correu electrònic 
gradablava1945@gmail.
com i a @gradablavallg de 
l’Instagram.

A. V.

E ls últims caps de setmana 
s’han disputat el Campionat 
de Catalunya per equips 

que ha organitzat la Federació 
Catalana d’Escacs. El Tres Peons 
ha participat amb tres equips 
molt joves, l’equip A l’ha format 
Joan Vallbona, Carles Vargas, Aran 
Gasull, Xavier Villar, Alejandro 
Cantero i Pau Albert ha aconse-
guit 50,5 punts i ha acabat en el 
lloc 40 de la classifi cació. L’equip 
B l’ha format Llibert Céspedes, Pol 
Ortiz, Joan Gabriel Castro i Octavi 
Costa ha aconseguit la millor clas-
sificació de l’equip gracienc, ha 
acabat 36è amb 54 punts. El tercer 

La seu del Tres Peons en un campionat disputat anteriorment. Foto: Cedida.

El Tres Peons 
participa al 
campionat per 
equips online
Els tres equips que van competir van 
aconseguir millorar el seu rating inicial equip ha aconseguit 46,5 punts, ha 

acabat 52è, i el conjunt l’han for-
mat Iñigo Cantero, Nil Amorós, 

Anthony Poot i Ivan Pizarro. Els 
tres equips han aconseguit millo-
rar el seu rating inicial.•
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A. V.

L a Federació Espanyola de 
Tennis Taula s’ha vist obli-
gada a donar per finalit-
zada la competició abans 
d’hora a conseqüència de 

la situació que estem vivint, i una 
de les incògnites habituals és sa-
ber què passa amb els ascensos i 
descensos previstos inicialment. 
En aquest cas, la RFETM ha emès 
un comunicat on explica com que-
daran les lligues de cara la tempo-
rada vinent, i com que el primer 
equip dels Lluïsos de Gràcia, for-
mat per Bernat Folch, Martí Folch 
i Ferran Cano, era el primer clas-
sifi cat a la Segona Nacional mas-
culina, la federació els ha atrorgat 
l’ascens a Primera. El segon equip 
blau, que també competia a Segona 
Nacional, però en un altre grup, i 
Eduard Felip, Fabio Pérez, Ferran 
Guardiola, Marc Izquierdo i David 

Els tres components de l’equip dels Lluïsos que han aconseguit l’ascens. Foto: Cedida.

Soler han aconseguit la permanèn-
cia a la categoria.

Pel que fa a les competicions 
catalanes on participen altres 
equips dels Lluïsos, però també els 
equips de El Centre, El Cercle o el 
Club Ariel, la Federació Catalana 
de Tennis Taula ha comunicat 

als clubs que la temporada tam-
bé ha quedat suspesa i que no es 
produirà cap descens de catego-
ria. En les pròximes setmanes els 
equips coneixeran quina competi-
ció disputaran la nova temporada 
2020/2021, quan es pugui tornar a 
competir.•

El Tennis Taula dels 
Lluïsos aconsegueix 
l’ascens a 1a Nacional
La Federació Catalana ha suspès sense descensos les 
competicions on jugen el Centre, el Cercle i el Club Ariel

A. V.

T ’Estiu Molt és l’eslògan de la campanya per pro-
mocionar els casals esportius pel proper estiu. 
Els clubs i entitats esportives de Gràcia ofereixen 

habitualment desenes de campus esportius amb èxit, 
unes activitats fonamentals per ajudar al fi nançament 
de les organitzacions, i s’enfronten a un estiu ple d’in-
certeses. Les institucions han donat el vist-i-plau per-
què els clubs i entitats ofereixin les seves propostes 
per aquest any, però han demanat que l’oferta d’activi-
tats estigui subjecta a l’evolució de la crisi del Covid-19 

i a les indicacions 
de les autoritats 
sanitàries.

El CE Europa, 
el CEM Perill, el 
CEM Claror, les 
escoles Mare de 
Déu del Coll i 
Josep Maria de 
Sagarra són al-

gunes de les organitzacions que ja ofereixen les seves 
activitats d’estiu, mentre que altres centres com el CN 
Catalunya esperen uns dies per resoldre incerteses i 
presentar la seva proposta d’estiu.

Davant la situació d’excepcionalitat, les inscripci-
ons a totes les activitats es fan aquest any des de casa, 
i també la sol·licitud d’ajuts.•

Les entitats obren 
les inscripcions dels 
casals esportius
Les ofertes estan subjectes a 
les indicacions sanitàries

Centres com el 
CN Catalunya han 
preferit esperar per 
resoldre incerteses
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‘Barcelona en clau’
Aquest és un llibre particular que pretén descobrir altres cares de la ciutat comtal. Escrit sota el 
pseudònim de X. Quatregats, ‘Barcelona en clau’ és una sèrie de títols que recullen els casos en què 
han intervingut quatre joves barcelonins. Per resoldre'ls, han necessitat superar nombrosos obstacles: 
pistes enigmàtiques, originals jocs de paraules, textos xifrats, problemes de lògica i altres claus 
ocultes. Després de culminar amb èxit un dels casos més importants, Dolors, Guillem, Roger i Òscar 
expliquen les seves experiències en un to àgil i senzill.ls relats mostraran curiositats i anècdotes de la 
història recent de la ciutat, també de la Vila de Gràcia, i d'alguns dels seus edifi cis i monuments. Així 
mateix, es descobriran aspectes ocults de llocs molt coneguts, i també llocs poc coneguts, però de gran 
interès. Aquest primer volum conté els dos primers casos: un estrany joc de pistes patrocinat per una 
empresa que potser no era allò que aparentava, i la recerca d'un particular tresor compost per unes 
joies sostretes durant la convulsa època de la Segona República. Aquí va un fragment del segon cas.

Els autors de la novel·la, barcelonins de 
Sarrià, irrompen en el món literari amb 
el pseudònim X. Quatregats, anonimat 
que està justificat per la peculiaritat de 
l’argument.

biografía

—Llavors, ¿quines estacions de metro hi havia 
l'any 1938 a prop de casa dels meus besavis? –vaig 
preguntar.

—Les mateixes que hi ha ara, tot i que els noms 
poden donar lloc a alguna confusió –va respon-
dre la Dolors–. Llavors es deien Diagonal-Paseo de 
Gracia i Aragón, però l'any 1982 la primera va pas-
sar a denominar-se únicament Diagonal i la d'Ara-
gón va passar a dir-se Passeig de Gràcia.

—Perfecte, sembla que tenim ben delimitada la 
zona en què ens hem de centrar –vaig dir animant-
me–. Proposo que ara busquem els llocs concrets 
que Pancracio esmenta a la carta i que estaven a 
prop del lloc on va escriure el missatge: la font, el 
monument que té la gràcia al cul, i el monument 
que es va retirar per l'oposició veïnal.

—Ja n’he trobat un –va dir el Roger mentre 
obria el llibre de fotografi es que havia portat, i 
ens mostrava una de les pàgines–. El monument 
que es va retirar. Encara que Pancracio no dona 
moltes pistes, estic segur que es tracta de la Font 
de l'Aurora. Mireu. És aquest. Es va construir en 
ocasió de la inauguració dels Jardinets de Gràcia, 
durant l'Exposició de 1929. Era un monument re-
alment espectacular. Al centre apareixia la deessa 
Minerva sobre una barca que subjectava dos car-
ros de cavalls, un dirigit per Hèlios, déu del sol, i 
un altre per Selene, deessa de la lluna; i tot el con-
junt estava envoltat de quatre columnes remata-
des amb àguiles. Però els veïns de Gràcia es van 
enfadar, ja que el monument estava situat de cara 
a l'avinguda de la Diagonal, i, per tant, donava 
l'esquena al barri.

—¿I només per això el van treure? –vaig pre-
guntar sorprès–. Sí que tenien poder els veïns lla-
vors. 

—Potser era massa ostentós tenint en comp-
te les característiques de la vila de Gràcia –va dir 
la Dolors–. Però és una pena que el traguessin; pel 
que es veu a les fotos devia ser molt bonic.

—La veritat és que algunes parts d’aquest mo-
nument encara les podem veure –ens va informar 
el Roger–. Es va decidir retirar-lo dels Jardinets 
de Gràcia, però actualment algunes escultures es-
tan repartides per diferents zones de la ciutat. Per 

exemple, el carro d’Hèlios és als jardins del Turó 
Park, i la deessa Minerva, al parc de Montjuïc. I les 
àguiles que coronaven les columnes es troben a 
l’entrada del Zoo, al parc de la Ciutadella.

—Aquí posa que el monument es va retirar el 
1931 –va dir la Dolors–. Gabriela va començar a 
treballar a casa dels Vallespir el 1934, així que co-
incideix amb el que diu la carta. 

—Em sembla que sé quin és el monument a 
la inauguració del qual van acudir Pancracio i 
Gabriela –vaig dir–. Deu ser el monument que hi 
ha a la plaça on es creuen l'avinguda Diagonal i el 
passeig de Gràcia.

—¿L’obelisc o llapis? –va preguntar la Dolors.
—Sí. Aquí explica que des de feia molts anys 

es volia aixecar en aquest lloc un monument a Pi 
i Margall, però que el projecte defi nitiu no es va 
gestar fi ns la Segona República –va dir el Roger 
consultant l’ordinador–. Constava d'un pilar de 
secció hexagonal, d'un medalló a la base amb l'efí-
gie del polític, i d'una escultura al·legòrica de la 
República, una fi gura femenina nua, que coronava 
el monument.

—¿I aquesta és la fi gura que li recordava a 
Gabriela? ¡Quin un, aquest Pancracio! –va dir la 
Dolors rient.

—L’escultura en qüestió va ser realitzada per 
Josep Viladomat, qui l'any 1929 havia realitzat 
una altra molt similar per al monument a Pearson 
que es troba a la plaça de Pedralbes –va continu-
ar informant-nos el Roger–. A això es deu referir 
Pancracio quan a la carta esmenta una escultura 
semblant del mateix autor que estava situada en 
un extrem de la ciutat.

—¿Has trobat alguna cosa sobre això de la grà-
cia al cul? –va preguntar la Dolors.

—Sí, però n’hi ha dues versions. La més inno-
cent seria un joc de paraules similar al de la Font 
de l'Aurora. L'estàtua també li estava donant l'es-
quena o, el cul, a la vila de Gràcia. Però una altra 
versió diu que la fi gura recordava a una vedet del 
Paral·lel que llavors estava de moda, i que era fa-
mosa per les seves natges.

—Vaja. Així que Gabriela tenia un bon cul... si 
fem cas de Pancracio –vaig dir.

Esquerra. La Font de l'Aurora (1929) va ser un monument que estava situat al fi nal del passeig de Gràcia, davant de la Casa 
Fuster. Va ser retirada el 1931 a causa de l'oposició veïnal, ja que el conjunt escultòric donava l'esquena al barri de Gràcia. 
Dreta. El monument a Francesc Pi i Margall, segon president de la Primera República, el dia de la inauguració (12 d’abril de 
1936). Estava coronat per l’escultura Flama de l’escultor Josep Viladomat. Fotos: Autors desconeguts
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Aquests dies l'administració municipal ha intentat controlar 
l'agenda més del que és habitual; res estrany ni que no faci 
qualsevol protagonista de la informació. "No és el moment de 
parlar d'altres temes...", "estem centrats en la pandèmia"... 

D'acord. No hem compartit aquest parer i, com és la nostra feina, ens 
hem seguit saltant la tanca. No ens paguen per esperar notes de prem-
sa. En els últims dies, però, s'han succeït anuncis: el carril bici provisio-
nal de Via Augusta (una setmana després que una trucada del districte 
de Sarrià ens jurés i perjurés que no hi havia res sobre la taula), i ara la 
reforma de les terrasses. Anuncis sense concreció efectiva. Dos per un, 
que li diem a la professió. Vendre la notícia quan l'anuncies i quan la fas. 
Esperarem a donar-la quan es faci, tant el carril com les terrasses. En 
aquest últim cas, el debat serà divertit a les places.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

Dues constatacions: les preses polí-
tiques són tractades diferent que 
els presos, tan a dins com fora de la 

presó i encara no es considera un treball 
el fet de tenir cura dels altres. La Carme 
Porta a La Independent, deia que la Carme 
Forcadell i la Dolors Bassa “van denunci-
ar des del primer moment el menyspreu 
amb què se les tractava”. Sabem que vi-
vim en un món patriarcal i que les em-
preses segueixen oferint més feines als 
homes, també en aquest cas, tot i que no 
es pot dubtar de les respectives capaci-
tats professionals de totes dues. També 

totes dues “van denunciar “l'arracona-
ment i oblit que patien, tant per part dels 
partits polítics –possiblement fi ns i tot 
dels afi ns–-, com dels mitjans de comu-
nicació”. I això que Forcadell, era la pre-
sidenta del Parlament, la segona autori-
tat del país. Sabem que els presos eren 
visitats regularment per les famílies i 
gent amiga atès que eren entrevistades 
a bastament i repetidament als mitjans 
de comunicació. Esperem que les preses 
estiguin tan ben acompanyades i siguin 
visitades assíduament. Notícies respec-
te d'això, gairebé no en tenim. Les visi-
tes que hi fa la classe política, habitual-
ment eren, i són, a Lledoners (abans a 
Estremera), a la presó d'homes, especial-
ment quan s'havien de prendre decisions 
polítiques. Sense paraules. •

Preses de segona
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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.

Cartes al director

Sant Jardí
Encara de dol per no haver pogut cele-
brar el Sant Jordi com de costum, amb la 
pèrdua que això ha suposat pel gremi lli-
breter i pel fl orista, vivim amb nerviosis-
me la tornada a una “nova normalitat”. 
Però, mentre estàvem tancats i barrats 
a casa, tenint cura de la nostra petita 
parcel·la existencial, la natura ha recon-
querit el seu espai, obrint-se pas entre el 
ciment. I ens n’hem meravellat amb ví-
deos virals, i hem fet lloança del poder de 
la mare terra...

Menys és més. Cada dia ho tinc més 
clar. I no sóc l’única. Són molts els col-
lectius populars que van en augment per 
la defensa d’un patrimoni natural sos-
tenible (jo només sóc la noia de verd, 
mare i escriptora); però ens cal suport 
proactiu de les administracions. I al re-
vés, també: que deixin de fer coses tan 
absurdes com arrasar la fl ora salvatge 
que ha crescut espontàniament aquesta 
primavera confi nada— les considerades 
“males herbes”. Prou combregar amb 
aquesta versió encotillada de la natura 
que (suposem) és més controlable i de-
corativa. La mateixa que ens fa consumir 
envasades a preu d’or plantes que sem-
pre havien crescut als marges d’horts i 
camins…

Ni 3, ni 5 erres, ni hòsties: menys con-
sum, menys residus, menys despesa i 
destrucció dels recursos. Que els arbres 
no ens deixen veure el bosc: les nostres 
ciutats i pobles, el món sencer, és el nos-
tre jardí. De tots. I si d’alguna cosa han 
(o haurien d’haver) servit aquests dies [a 
part de descobrir el teletreball, que l’es-
cola en línia no és tan necessària com el 
joc lliure, que podem fer pa o posar-nos 
en forma a casa] ha estat recordar que 
el més important és allò no material: la 
salut, l’amor, l’amistat. En defi nitiva, LA 
VIDA. I que, al contrari dels manaments 
invisibles de la revolució industrial i el 
capitalisme, no ens la cal guanyar, ni re-
tallar: sols respectar-la per gaudir-ne. 
Som-hi, doncs?
Teresa Roig

Editorial

Europa: menys miraments

L 'Europa ha fet una excel·lent temporada que l'ha dut a classifi car-se 
entre els quatre primers clubs de la categoria de la Tercera Divisió 
del futbol estatal. Tot va quedar estroncat a la jornada 27, essent els 

escapulats el club més golejador (empatat amb el líder, l'Hospi) i ha-
vent desplegat un estil de joc atractiu i guanyador com feia temps que 
no es veia al Nou Sardenya. La resolució salomònica de jugar-ho tot ara 
en un play-off exprés, inspirat en la proposta que va fer a la Federació 
Espanyola el soci europeista David Prats, i prescindir els partits pen-
dents de lliga regular ens sem-
bla una bona i justa solució.

No ho han vist tan clar 
els grups d'afeccionats com 
Eskapulats a Caliu Gracienc, 
que han carregat amb raó 
contra el fet que els dos par-
tits per decidir l'ascens a 
Segona B s'hagin de jugar ne-
cessàriament a porta tancada. 
Aquest play-off no serà com-
parable per raons òbvies als disputats anys enrere amb partits mítics a 
Aranda de Duero, Ejea de los Caballeros o a Mutilva (Navarra), per citar-
ne només tres de recents.

Però tots aquells play-off van tenir un resultat similar al fi nal: der-
rota i cap a casa. I ara l'Europa té una nova oportunitat de trencar 
amb l'anomalia d'estar enquadrat en una categoria que li va peti-
ta, per història i per trajectòria. L'Europa ha estat, és i serà un dels 
deu primers clubs que van fundar la lliga espanyola, i no podem te-
nir tants miraments si hi ha una possibilitat de pujar de categoria. 
Sempre endavant!•

Esperem que les 
preses estiguin tan ben 
acompanyades i siguin 
visitades assíduament

La resolució salomònica 
de la Federació és una 
bona i justa solució 
per als escapulats
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Emili Boix-Fuster

Les llengües confi nades 
des de la plaça del Nord

A quest diumenge passat el Gobierno autoritzava a 
respirar aire pur. En sortir (ja era hora!) amb els 
tres nets a la meva Plaça del Nord de Gràcia (la 
de Barcelona) vaig veure-hi altres infants corrent 
i empaitant-se amb mascaretes com si fessin un 

carnaval. Era, però, un esclat de vitalitat encara massa 
continguda: els gronxadors de la plaça estaven immòbils, 
inerts, i els pares joves es parlaven en català, en castellà, a 
vegades en italià, en anglès… la majoria (ep! però no tots) 
des d’una distància inhumana. 

Set setmanes he viscut confi nat, somiant poder escapar-
me i veure la primavera esplendorosa. No hem pogut fugir 
de Barcelona i retrobar els cirerers en fl or, el til·ler que brota, 
l’heura que s’emparra i la ginesta d’un groc que ja no recor-
do si és independentista o no. Molts, molts amb els infants 
dins d’una bombolla dura i estranya, han hagut de viure em-
petitits en pocs metres quadrats rodejats d’asfalt.

He viscut set setmanes en un món lingüísticament inde-
pendent, en un ambient només català, amb tres nets impa-
rables de tres, vuit anys i deu anys, i amb un fi ll i una nora, 
tots de llengua familiar catalana. Durant el dia els nanos 
feien deures, parlaven en pantalla amb els mestres o com-
panys d’escola, jugaven a pilota al passadís, o veien InfoK 
al canal 33 i els més menuts s’acomiadaven del dia amb la 
sonsònia càlida dels contes, que protegeixen de la por fosca 
de la nit. Fins i tot jo m’embadalia amb el Mic per a deses-
tressar-me de les males estadístiques de cada informatiu… 
Al vespre els adults de la nostra comuna confi nada, esgo-
tats pel teletreball, per les videoconferències i pel reciclatge 
forçós i accelerat en digitalització, obríem de tant en tant 
algun telenotícies. Els escolliem gairebé sempre en català.

Tanmateix, el castellà ha estat ben present, omnipre-
sent. Al matí, el fi ll es llevava ben d’hora amb una sessió de 
ioga en castellà, a les nou avi i nets seguíem el Muévete, la 
mitja hora de gimnàstica de TV2 en castellà. Els nets juga-
ven a l’escondite i cantussejaven cançons rítmiques com les 
que molts recordem: “Pom pom, el cartero, ¿quién es? ¿qué 
quería? Una carta ¿para quién? Date la vuelta que no hay di-
nero”. A mitja tarda, el net mitjà ensenyava al més petit a 
fer avions de paper tot seguint un tutorial. Tot en caste-
llà. I de tant, començant pel de tres anys, se’ls escapaven 
expressions que probablement devien fer servir a l’escola, 
quan hi anaven, per a ells fa segles, amb els companys al 
pati, tan enyorat: “Esto es mío”, “No quiero”, “No, tío” o “Pilla, 
pilla” o “Ésta es la buena, tío”. La neta mitjana, que ja devo-
ra llibres, intenta ensenyar a la menuda, encara analfa-
beta però delerosa de deixar de ser-ho, què volien dir les 
etiquetes de les xocolates del berenar que els dona el meu 
fi ll. A les etiquetes la Vera hi troba el castellà, el portuguès, 
l’anglès, el francès, fi ns i tot l’àrab i el rus, i massa poc el ca-
talà. Finalment, quan féiem festa (a vegades no sabíem ni 
quin dia era) vèiem una pel·lícula baixada d’internet, gaire-

bé sempre en castellà, malgrat els esforços catalanitzadors 
contracorrent de Filmincat o Drac Màgic. 

El castellà ha arrelat profundament. Ens el van imposar 
a canonades i a base de prohibicions i cops de puny into-
lerants i, ara, domina abassegadorament a les xarxes i a la 
comunicació de masses. Amenaçats com estem, costa dir-li 
un cortès “Encantat de coneixe’l”, després de tantes impo-
sicions, de tantes manques de reconeixement. Sigui com 
sigui, poder comunicar-se en castellà és un avantatge, un 

atot, perquè totes les llengües són un doll de coneixement 
i contacte humans únics. La nostra indústria editorial, per 
exemple, la que sobrevisqui, hauria de continuar essent 
competitiva amb producció en català i en castellà. Però 
aquest castellà sols és perillós si la seva dosi és excessiva, 
si amenaça la continuïtat i l’ús tranquils de la llengua prò-
pia del país: el català. Després del daltabaix del coronavi-
rus, més enllà del nucli familiar volem continuar vivint en 
català a Gràcia, als països de llengua catalana i a les xarxes, 
oberts a totes les altres llengües.

Cap on anirà un tret fonamental dels graciencs i dels ca-
talans: la seva llengua? Cada matí he intentat conservar 
l’esperança que vindrà l’esclat de l’estiu, i que s’esllangui-
rà aquest malson. Però el malson és ben viu: un degoteig 
de víctimes de la Mort i un horitzó incert. Els opinadors i 
els totòlegs de torn intenten vaticinar cap on anirà tot ple-
gat i no saben callar quan senzillament no ho saben. Quan 
ens desvetllem del confi nament volem també continuar 
vivint en la nostra llengua, la dels meus pares, la meva i, 
sobretot,la dels meus nets. •

He viscut set setmanes en un món 
lingüisticament català; tanmateix 
el castellà ha estat ben present

el 
bloc

Un intent de 
guanyar memòria

Albert Balanzà

Una de les coses que primer dic als 
meus alumnes de Periodisme és que 
mirin de tenir un arxiu personal 

de paperots, és a dir, una hemeroteca de 
retalls de temes importants o totalment 
absurds que simplement els hagin cri-
dat l'atenció en un moment donat. L'únic 
benefi ci immediat és criar pols i generar 
capses i capses a casa però l'objectiu fi nal 
és guanyar la memòria històrica que no 
hem viscut. Per edat o per atenció. 

Aquests dies de confi nament, i grà-
cies a l'herència de la nostra veïna 
Carme, estic retallant exemplars de El 
Triangle i del Diari de Barcelona, i he 
trobat perletes de fi nals dels anys 1987 
i 1990. Passaré per sobre de les notíci-
es de ciutat que m'han fet aixecar les 
celles: "L'escola d'enginyers desmante-
llarà el reactor nuclear de la Diagonal', 
"Barcelona tindrà set circuits per passe-
jar amb bici aquest estiu".

Pel que fa a les de Gràcia, comença-
ré per una efemèride: el 2 de maig d'ara 
fa 33 anys es va reinaugurar el Parc de 
la Creueta del Coll amb l'escultura de 
Chillida i una obra d'Ellsworth Kelly que 
un d'aquests dies m'acostaré a veure si 
hi és; el que no hi va arribar i es va que-
dar al Port, a Via Laietana amb Passeig 
de Colom, va ser la Barcelona Head pop-
art de Roy Lichtenstein. El parc s'havia 
inaugurat el 1983 i ja havia tingut es-
querdes que havien fet tancar la piscina. 
El 1998 l'escultura de Chillida va caure i 
va fer tres ferits.

Segona notícia de Gràcia; aquesta pu-
blicada a El Triangle. 1990. Neix Ràdio 
Gràcia i la revista en fa una lectura po-
lítica amb el títol "Les irradiacions de 
Fabregat", en referència al regidor d'ales-
hores Daniel Fabregat (CiU). La prime-
ra seu va ser a Verntallat 44, emetia de 
al 107.4 de set del matí a deu de la nit. El 
més curiós és que el cap de producció de 
El Triangle, Carles Suqué, va acabar sent 
director de la ràdio, i Jaume Reixach, je-
fe-jefe de la publicació, també va tenir la 
concessió de l'emissora durant uns anys.

També he guardat una doble pàgina 
del mestre Carles Geli sobre Gràcia on 
parla del "deplorable" estat del Park Güell 
i el difícil equilibri "entre els que es va ser 
i el que es vol seguir sent".•
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Javi Sánchez, director 
esportiu de l'Europa

E l passat 25 d’abril, Javi Sánchez va anunciar la seva 
retirada com a jugador. L’exdavanter escapulat, de 
36 anys, tanca una carrera futbolística exitosa es-
portivament i personal: més de 150 gols marcats i 
la consecució de la Copa Catalunya amb l’Europa.

Uns mesos abans de saber que el Javi es retiraria aques-
ta temporada, jo vaig prendre la decisió de presentar-me a 
les eleccions del CE Europa. Des de l’octubre del 2019 que 
estic treballant en la construcció d’aquesta candidatura, 
aprenent de les aportacions de tots els professionals i socis 
del club. He parlat també amb algunes persones que han 
passat pel Nou Sardenya com el Javi. I tinc clar que ell serà 
el director esportiu si guanyo les eleccions. En Javi reuneix 
les qualitats imprescindibles per al càrrec. Coneix el món 
futbolístic (jugadors i entrenadors), aporta il·lusió i té un 
caràcter afable en les relacions personals però alhora fort 
per defensar els interessos del club. A més, a més, la seva 
formació professional com a educador d’infants li dona un 
valor afegit.

Considero necessari recuperar aquesta fi gura màxima 
en l’estructura esportiva de l’Europa per a resoldre situa-
cions com la dels fi txatges. Actualment quan una posició 
de joc s’havia de reforçar, en el mateix fi txatge es donaven 
tres versions diferents: o que no hi havia diners o que no 
calia o per fonts externes que les negociacions no havien 
reeixit. En les darreres tres temporades en el mercat d’hi-
vern, l’equip va perdre competitivitat amb la sortida d’al-
guns jugadors (Javi Navarro, Fode i Gabi) que no es van 
substituir. Això no es pot repetir en el futur. L’existència 
del director esportiu permetrà disposar d’una base de da-
des de jugadores/rs, assistir a nombrosos partits i establir 
contactes amb representants i altres clubs per possibles 
cessions.

D’altra altra banda, el director esportiu participarà 
en la contractació de coordinadores/s, entrenadores/s i 
jugadores/s que reuneixen uns nivells òptims en formació 
esportiva, ètica i perfi l futbolístic. També donarà suport al 
cos tècnic, alliberant-los de contractar jugadores/rs i serà 
el pont de diàleg amb la junta directiva.

A més, a més, haurà de fer reunions amb la coordina-
dora del femení per redreçar la pèrdua de categoria i de 
nivell respecte a altres clubs que ens han sobrepassat. 

També reforçar l’estructura, que te esquerdes des de l’inici 
fi ns a l’última etapa de formació.

Finalment, les funcions de Javi Sánchez en l’apartat for-
matiu, serà incrementar la participació del club en torne-

jos, assistir a entrenaments i partits, fer reunions amb les/
els coordinadores/rs i entrenadores/rs per establir proto-
cols de la metodologia a seguir.

Penso que és la persona adient i que complirà els objec-
tius. No dubto, tampoc, que la seva elecció agrada a la fa-
mília europeista, a qui aprofi to per a saludar i abraçar sim-
bòlicament des d’aquest setmanari. Salut i ànim per a tots 
vosaltres i per a tot Gràcia!•

David Prats Lara, soci del Club Esportiu Europa núm. 294

Gràcies al suport de:

És necessari recuperar aquesta 
fi gura en l'estructura esportiva i 
penso que és la persona adient 

el 
bloc

Confi nament

Clara Darder

En el confi nament la realitat de ca-
dascú donaria per escriure mil his-
tòries i contes de por. I és que en 

aquesta detenció en el temps amb ca-
dascuna de les nostres tangibilitats, de 
ben segur, que les novel·les sobre com 
sobreviure serien de best seller. 

Per superar aquests dies confi nats 
el que més ha circulat per les nostres 
cases són els pensaments a dojo: sobre 
la vida i la mort, sobre les malalties i 
la salut, sobre els amics i els enemics? 
No, jo crec que no, els enemics no han 
tingut molt espai, però sí que hem de-
dicat més temps a les persones amb les 
quals no podíem accedir, aquells qui 
ens mancaven en aquest arrest domi-
ciliari. 

I què heu descobert? Que els enyo-
ràveu? Que us faltaven al vostre costat 
i ni tant sols els podíeu abraçar? Heu 
descobert també quelcom de vosaltres 
mateixos en aquests dies de confi na-
ment? Amb tant temps de fer poc o res, 
la ment ha viatjat tot el que ha volgut. 

En el meu cas, de mica en mica, he 
comprés el poc valor que li donava a 
persones del meu entorn més proper. 
Persones que sense ser de la meva fa-
mília, o les que estaven en el meu cer-
cle d’amistats, he trobat molt a fal-
tar. Persones d’uns cafès perduts per 
Gràcia, un dinar amb preses per ar-
ribar a la feina i amb comunicacions 
esporàdiques, però que mai haguessis 
pensat trobar-los en falta en aquests 
dies de parada total. Són persones que 
fi ns al tancament actual feien més 
dolç el meu present, que hem mantin-
gut intercanvis poc profunds però que 
sempre hi eren. No sé ben bé a quina 
carpeta emocional situar-los però si sé 
que, al no ser-hi, el meu cor s’ha que-
dat encongit. I quan aquest òrgan que-
da contret és perquè necessitem aques-
tes persones per ser feliços. 

Veritat, Sílvia? Ella és l’exemple del 
què us explico, una de les responsables 
de què llegiu notícies cada setmana.•
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La llibreria Casa 
Anita reobre en 
horari habitual 
amb cita prèvia

Algunes llibreries de 
Gràcia ja han iniciat el 
camí del desconfi nament 
i han tornat a aixecar la 
persiana, tot i que, amb 
restriccions. En el cas de 
Casa Anita, la llibreria 
infantil i juvenil del 
carrer Vic, ja funciona 
des d’aquest dilluns 
amb l’horari habitual de 
2/4 d'onze a les dues i 
de cinc a vuit però s’ha 
de trucar abans “per 
evitar desplaçaments 
innecessaris”. 

La Vila de Gràcia 
segueix amb el 
programa de 
narració oral
La biblioteca Vila de 
Gràcia ha continuat 
amb les trobades amb la 
narració oral que feien 
presencialment abans del 
confi nament. A través de 
les xarxes, l'equipament 
-Centre d'Interès de la 
narració oral des de 2012 a 
partir d'una col·laboració 
amb el Muntdemots-, 
programen diferents 
sessions de contes, 
com el del Colectivo de 
Narración Oral Galega 
d'aquest dijous. La 
biblioteca també ha 
anunciat les inscripcions 
de maig i juny per al taller 
de Narració Oral que 
programen cada any.

Esteve León: “El 
principal repte del 
CAT és aconseguir 
l’estabilitat total"
 

L’equip de l'Artesà reprèn l’activitat dilluns i preveu la 
festa de comiat de Jordi Fàbregas a fi nals de temporada 

Silvia Manzanera

Amb la marxa de Jordi 
Fàbregas l’estructura de 
l’Associació TRAM s’ha 
modificat i serà l’Isidre 
'Tito' Pelàez, director de 

l'Escola Folk del Pirineu, qui en 
prendrà el relleu com a president. 
Però tot i que l'Esteve León segui-
rà de vicepresident com fi ns ara, no 
podrà evitar fer de portaveu i ser la 
cara institucional de l’entitat; coses 
de la proximitat. Ideòleg del projec-
te i parella inseparable de Fàbregas 
des dels anys 80, León confessa que 
el CAT és un fenomen insòlit i únic. 
Encara que no s’han pogut forma-
litzar els canvis a la junta i “no es 
pot parlar de dates encara” per la 
situació de crisi sanitària, té en 
ment preparar a fi nals de curs un 
comiat com cal a qui ha estat al cap-
davant del Tradicionàrius durant 
gairebé tres dècades.

 
Amb la cancel·lació del festival 
i de tota l’activitat del CAT, tam-
bé ha quedat pendent la festa de 
comiat del Jordi Fàbregas. Hi ha 
cap previsió?
No volíem barrejar la cloenda del 
festival Tradicionàrius amb la fes-
ta del Jordi, i aquests dies veurem 
com l’organitzem i com evolucio-
nen les fases per recuperar la nor-
malitat però la idea és fer-ne una 
a fi nals de temporada, amb gent 

aconseguit tenir una fi losofi a prò-
pia que ens ha portat on fèiem fal-
ta, creant una discogràfi ca o orga-
nitzant festivals de música arreu 
del país, impulsant l’arrencada i 
retirant-nos quant els projectes ja 
caminen sols.
 
Quins creus que són els vostres 
principals reptes?
El principal repte és aconseguir 
l’estabilitat total, i això passa per 
la conversió a una fundació, i per-
què hi hagi una continuïtat del 
projecte. 
 
La celebració del Congrés de 
Folk al novembre és senyal de 
bona salut del sector?
És un col·lectiu jove que es vol 
qüestionar el sector, com ho vam 
fer nosaltres en el seu moment. 
Ara és el seu torn i la seva serva 
refl exió. Ells també han impulsat 
el projecte del CAT a les escoles 
que ha quedat avortat per la cri-
si i esperem recuperar-ho el curs 
vinent.•

Cedida

convidada de València i de les Illes 
Balears. Està clar que a la festa del 
Jordi Fàbregas hi haurà més de 
100 persones...

A partir de l’11 de maig l’ofi cina 
del CAT torna a posar-se en fun-
cionament, tot i que no ha deixat 
de ser activa durant les darreres 
setmanes.
No s’han deixat de generar con-
tinguts durant tot aquest temps 
pràcticament a diari. Dilluns el 
personal tornarà a l’ofi cia del CAT 
en torns de dues persones però 
sense obrir al públic, aquesta ja 
serà la darrera fase quan també 

ho faci la resta d’equipaments pú-
blics de la ciutat, que podria ser 
al juliol, si ens guiem pel què farà 
el GREC (reprogramant en espais 
més grans i només amb companyi-
es i grups locals per evitar despla-
çaments).
 
Quina valoració fas de la trajec-
tòria del CAT?
Puc dic que estem contents. Amb 
el Jordi ens vam conèixer fent de 
músics el 1981, i des de llavors 
sempre hem estat una parella de 
fet. Crec que haver construït un 
sala estable de música d’arrel és 
un fet únic i estrany, i alhora, hem 

"Construir una 
sala que només 
programa música 
d'arrel és un fet 
únic i estrany"

El repor

S.M.

El primer episodi va ser amb 
la dissenyadora de llibres 
i conservadora de l'Arxiu 

Municipal Contemporani de 
Barcelona Adela Martínez (Adela 
de Bara). Després va venir el de-
dicat a Joan Ramon Graell, el 
premiat artista i director de circ. 

I el darrer (però en vindran més) 
és el protagonitzat per Silnaye, 
pedagoga de la dansa infantil i 
música electropunk sevillana 
que viu a Berlin. Aquests repor-
tatges (una manera com una 
altra de fer documental d'au-
tor), estan signats per l'artis-
ta gracienca Eli Gras, i fets des 
del Centre cívic Sant Martí (es 
poden veure a través de les xar-

xes socials de tots dos); com diu 
Gras, "de casa a casa (ca meva 
a Gràcia, fi ns allà on calgui, per 
ara Berlín, Sants, Sant Andreu) 
amb la idea d'apropar vides i for-
mes de creació en ocasions limi-
tades o adaptades a mínims per 
ser fetes en confi nament, d'artis-
tes de diferents línies de creació, 
sovint polifacètics". Així, l'objec-
tiu, segons explica la composito-

ra i artista gracienca, és mostrar 
el mon d'aquestes persones, "les 
seves solucions per poder conti-
nuar creant malgrat tot", i que 
"fossin font d'inspiració i gene-
ressin sentiment de proximitat 
per a les persones que alhora ens 
reben a casa seva, com si s'hagés 
traçat una línia imaginaria que 
ens uneix". Fets amb tot el cari-
nyo i en condicions "minimals", 
volen transmetre també la pas-
sió dels protagonistes per la 
seva feina. El proper serà el mú-
sic Pep Pascual ("enorme", diu 
Gras). El projecte s'ha anomenat 
CASA!, que és el que criden els 
infants quan juguen a "tocar i pa-
rar" i pugen a una alçada per ser 
salvats. Com nosaltres, a casa.•

La cultura i l'art ens salvarà
La música gracienca Eli Gras mostra al món el treball i la 
vida de diferents artistes en aquests dies estranys a casa

L'artista Silnaye. Foto: Cedida

L'Esteve León, vicepresident de TRAM, en una imatge recent. Foto: Cedida
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Silvia Manzanera

P ocs dies després d'engegar 
nova etapa amb canvi de 
nom inclòs, programació 
enfocada en el públic infan-
til i una aposta clara per la 

formació i el cinema, L'autèntica 
(ex Porta4) va haver d'abaixar la 
persiana com la resta de sales i es-
pais culturals. Confi nats però ac-
tius, l’equip liderat per la Verónica 
Pallini ha hagut de repensar el dia 
a dia de la sala i l’escola, mante-
nint els cursos online i oferint di-
ferents recursos a través de les 
xarxes per tal de donar continuï-
tat a la formació de les persones ja 
matriculades. “Hem pogut mante-
nir entre el 30 i el 40% de l’alum-
nat”, confessa l’actriu i directora 
de L’autèntica, “però sabem que la 
temporada ja s’ha acabat, perquè 
no serà sostenible per a la compa-
nyies oferir les representacions 

Verónica Pallini durant la presentació de L'autèntica el passat març. Foto: Cedida

L’autèntica dóna per acabada la 
temporada i es concentra ara 
en la formació professional
 
L’antiga sala Porta 4 impulsa els projectes de producció teatral i cinema i 
oferirà a partir de setembre cursos per a estudiants d’entre 17 i 25 anys

vulguin formar-se com a actors 
o directors. “Creiem que també 
pot ser una bona sortida professi-
onal de futur per als nostres pro-
pis alumnes, que tinguin l’oportu-
nitat de convertir-se en actors o 
directors en el nostre espai”, afe-
geix Pallini. Aquestes són les bo-
nes notícies. Així, el centre -ubicat 
al carrer Martí- ja ha obert les ins-
cripcions per als casals d'estiu di-
rigits a infants i joves, enfocats en 
les arts escèniques, o els intensius 
d'estiu, així com a la formació pro-
fessional. 

Pel que fa al cinema, una de les 
seccions amb més projecció de la 
nova etapa, la segona edició del 
Festival de Cinema (que ja es va 
encetar amb Porta 4) s’ha ajornat 
al novembre. El festival pretén do-
nar a conèixer obres sorgides del 
món audiovisual, de les arts es-
cèniques o de la unió de les dues. 
També s’han previst diferents xer-
rades i tallers.•

amb l’aforament que es demana 
per seguretat”. Pallini també as-
segura que els propers mesos se-
ran “molts durs” perquè s’haurà 
de recuperar novament el públic. 
“Pateixo molt per les companyies i 
per les sales, ja veurem com ens re-

cuperarem”, confessa la directora 
teatral. Per tot això, les energies de 
l’equip de L’Autèntica s’han centrat 
en els projectes de producció tant 
teatral com de cinema, i a més, han 
ideat la formació professional per 
a estudiants de 17 a 25 anys que 

El VisualSound 
llença un nou 
concurs del ‘2 
minuts en un dia’

E l VisualSound, el festival 
audiovisual de creació jove 
que celebrava dissetena edi-

ció del 16 al 27 de març i suspès 
per la crisi sanitària, proposa 
ara el nou concurs 2 minuts en 1 
dia confi nat, categoria que coor-
dina històricament l'Espai Jove 
la Fontana. La proposta, dirigi-
da a joves d'entre 16 i 35 anys 
i sense inscripció prèvia, con-
sisteix en realitzar un curtme-
tratge de màxim dos minuts de 
durada en un màxim de 24 ho-
res. Les premisses es donaran 
a conèixer a través de la web i 
les xarxes del festival aquest di-
vendres 8 de maig a les vuit del 
vespre. Un cop publicades les di-
rectrius, els participants dispo-
saran de 24 hores per elaborar i 
lliurar la seva obra, que s’haurà 
d’elaborar sense sortir de casa. 
Dilluns 11 de maig es penja-
ran els treballs seleccionats al 
Twitter del festival.•

S.M.
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La torratxa

Cara B
Jesús Sánchez
@ciutatsatelite
 

Has entrat en un túnel d’introspec-
ció obligat per l’actual confi na-
ment. Has acabat catalogant una 

vella caixa de cintes de casset. Te n’ado-
nes que bona part son còpies gravades 
d’altres cassetes o vinils originals. Als 80 
eren l’únic recurs sostenible per sentir 
els grans discos de la música rock. Vas 
créixer al carrer veient com sorgien tri-
bus de heavys, punks, rockers, Oi’s! o new 
wave’s. Sabies que per tenir a les teves 
mans aquell disc clau dels Clash, Bowie o 
Zeppelin calia esperar (no tenies encara 
equip de música per gravar i l’hi demana-
ves a un amic que et gravés una cinta). Un 
cop la tenies havies de tornar a esperar a 
que acabés la cara A, per sentir la cara B. 
Si no volies acabar desenredant els mítics 
tirabuixons de les cintes de mala qualitat, 
havies de continuar esperant i estalviar 
per comprar les cintes de ferrocrom, més 
cares. També tenies vinils a casa. Els que 
regalava la caixa d’estalvis, però no eren 
del teu estil (rumba, balades, cançó cata-
lana). Amb els anys et vas desempallegant 
del teu fonamentalisme rocker i apren-
dries dues coses: una, que Camilo Sesto 
o Nino Bravo també van aportar un gran 
valor a la música i dos, que les cares B de 
les cintes contenien autèntiques joies cre-
atives que havies ignorat.

Avui dia, però, tot és més immedi-
at, líquid i efímer. A la teva adolescència 
quantes vegades havies desitjat tenir tota 
la discografi a que t’hagués agradat tenir i 
ara la tens davant els teus ulls a un ràpid 
i compulsiu cop de clic. Així, sense anes-
tèsia. Música que no te l’acabes ni que hi 
haguessin mil confi naments com l’actual. 
I sents que perds el valor objectiu d’un be 
cultural. Ara es tracta de consum cultu-
ral pur i dur. El més normal, vaja. Si un 
dia tanquessin l’accés de tota la música a 
Internet, què passaria? Desapareixeria la 
normalitat? Quina normalitat?

És clar que res tornarà a ser com 
abans. I et poses a pensar perquè moles-
tar-se en esperar el retorn d’una norma-
litat que de normal no tenia res i la que 
aspira a substituir-la serà potser pitjor. La 
cara B és un valor que sens dubte cal re-
cuperar davant la farsa de la normalitat i 
la felicitat auto imposada. Normal, oi?•

Albert BenetAlberGràcia Escapulada

El confi nament palesa que alguns podem viure sen-
se futbol però no sense els amics que al llarg dels 
anys hem anat fent al Sardenya. Les telefonades, els 
Watsaps i les piulades al Twitter ens han permès sen-
tir de prop l’escalfor d’aquelles persones que formem 

aquesta altra família nostra: l’Europa. Algunes notícies rebu-
des han estat tristes. Altres, sortosament, alegres i diverti-
des. De totes les iniciatives digitals que he seguit amb inte-
rès, en destaco dues. La primera, la que ha impulsat el grup 
Ramon Vergés (@GHRamonVerges), fent unes piulades pe-
dagògiques amb una voluntat única: divulgar la història de 
l’Europa. Perquè que qui perd l'origen, perd la identitat.

La segona interacció que emmarco per al record d’aquest 
confi nament, és el darrer gol que l’ara ja exjugador Javi 
Sánchez Camacho ha marcat a les xarxes digitals. Mentre 
alguns només han escrit collonades, en Javi ha radiografi at 
amb ironia i molt bon humor alguns del futbolistes amb qui 
ha compartit vestidor al llarg de la seva dilatada carrera es-
portiva. Amb enginy i un xic de mala llet, l’ex9 escapulat ha 
gosat piular que en Cano ja era el capità de l’Europa el 1918, 
en plena grip espanyola. Al Carlitos Guzman li ha etzibat que 
és un Sergio Busquets encongit i d’en Putxi n’ha dit que és 
com un autòmata del Tibidabo. Entre moltes altres descrip-
cions bondadoses, ha deixat anar que en Nils Puchades es 
feia el suec a l’hora de passar la pilota i ha confessat que ell i 
en Rovira formaven una estranya parella al vestidor.

Si no l’heu seguit, goso recomanar-vos que entreu al seu 
compte de Twitter (@Javitosanc) i recupereu les descripci-
ons que fa dels jugadors amb passat europeista. Unes piula-
des innocents que han agradat a centenars de seguidors del 
futbol català. Des del seu domicili badaloní i sense demanar 
res a canvi, en Javi Sánchez ha demostrat que manté la ma-

teixa energia positiva que va desprendre les dues tempora-
des que va jugar amb l’Europa. Durant aquella etapa curta 
va implicar-se al màxim amb l’equip i de seguida va con-
nectar amb el sentiment europeista. Mai no oblidaré les llà-
grimes de decepció i tristesa que l’aleshores 9 indiscutible 
d’en Dólera va deixar caure al túnel de vestidors de l’estadi 
Olímpic del Terrassa. Aquell dia, l’Europa va deixar escapar 
el títol de lliga i moltes opcions d’ascens. Allò va deixar molt 
tocat en Javi, que dues hores abans havia motivat els seus 
companys llegint un text personal curull dels valors que ell 
representa: honestedat, esforç, sacrifi ci, lluita, ambició famí-
lia i orgull de pertinença a un club. Podem dir que el Javi és 
un veritable professional del futbol amateur. Malgrat el dis-
gust de Terrassa, la temporada del seu debut com a escapu-
lat, aquest davanter que té més força al cap que als peus va 
fer 20 dianes amb el seu fusell i es va quedar a un sol gol dels 
pitxitxis Ernest Forgas (Rubí) i Manel Sala (Manlleu). 

La segona temporada en canvi, va ser poc agraïda per al 
Javito i penso que ni l’eufòria de la copa Catalunya va es-
morteir el cop que li va suposar saber que l’Albert Poch no 
comptava amb ell per al futur. La seva esposa Noemí i els 
seus amics van ajudar-lo anímicament i va acabar superant 
aquell sotrac emocional i esportiu. Va seguir jugant però 
amb una espina clavada al peu dret. Però la vida dona sem-
pre segones oportunitats i ara amb 36 anys ha anunciat que 
tenia una bala desada a la recambra del fusell: tornarà al 
Nou Sardenya com a director esportiu si en David Prats es-
devé el president de l’Europa. Sé que el Javi desenvoluparà 
el càrrec amb la mateixa passió i professionalitat amb què 
ha defensat totes les samarretes que ha vestit. I, de passada, 
aportarà el lideratge i el positivisme que el club necessita 
per a encetar reptes nous.•

Una bala a la recambra
Javi Sánchez, amb la seva esposa Noemí i el seu fi ll Tiago, després del partit contra el Socuéllamos. Foto: Ignasi Trapero


