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Pressió veïnal per retocar la
desafectació i els pisos públics
en l'àmbit de Rambla de Prat
Protegim L'illa presenta una sisena opció amb expropiació pública de tot
Can Vallmitjana i Gràcia On Vas aspira a un interior d'illa públic a Àngel

Albert Balanzà

L

a proposta de modiﬁcació del Pla General Metropolità
en l'àmbit de Rambla de Prat que l'Ajuntament va
presentar dijous passat amb el suport d'ERC i que va
ser rebutjada amb forta irritació pels veïns més directament afectats en la reunió posterior a la seva difusió als mitjans pot tenir els dies comptats. Aquella proposta,
la cinquena en els últims 18 mesos de polèmica, s'obria per
primer cop a salvar parcialment amb un passatge inferior
la ﬁnca on històricament hi va haver el niu d'artistes que
va ser el Taller Vallmitjana i treia pit en la desafectació de
15 ediﬁcis, 91 habitatges i la construcció de 65 pisos públics
en quatre espais diferents.
Però els ràpids moviments veïnals, inicialment amb una
reacció emocional a la reunió a porta tancada i durant el cap
de setmana amb un fort soroll a les xarxes i posteriorment
amb noves reunions amb els partits polítics en base a una
nova proposta -la sisena-, ha obert la porta al replanteig i
Gràcies al suport de:

Govern i ERC es tornen a reunir
amb els afectats, però només els
republicans hi veuen cert marge
a un cert marge de renegociació sobretot per part d'ERC,
que va avalar l'aprovació inicial de la comissió de govern i
el pas per comissió d'urbanisme. Tota la resta de l'oposició
va optar dimarts per la reserva de vot i ara tot torna a estar
obert de cara al ple deﬁnitiu de divendres 26, on el consistori
ha d'aprovar provisionalment la modiﬁcació de l'antic pla.
La renegociació o el possible marge a un retoc es va obrir
dimarts quan Protegim L'illa i ERC es van reunir amb els
segons per escoltar el plantejament sobre plànol dels veïns,
centrat en el polèmic espai de l'interior d'illa, la façana del
carrer de l'Àngel 16 i Can Vallmitjana a Astúries 4.
continua a la pàgina 4 i Opinió

L'interior d'illa d'Astúries-Àngel, amb el plataner icònic. Foto: Cedida
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Els moviments
socials estrenen
mural-agenda al
carrer Astúries

Els moviments socials
vinculats a ca l'Espina,
l'espai okupat des del
gener a Astúries 10, han
estrenat aquesta setmana
un mural/agenda a la
façana lateral de l'estació
de metro de Fontana
on tenen previst anar
penjant el calendari de
desnonaments i d'altres
convocatòries. El mural,
de pervivència incerta
encara, és una versió
gegant del que anys
enrere va signiﬁcar l'Infousurpa que es penjava pel
carrer en format agenda.

Mor la històrica
independentista
Meritxell Moneo,
lligada a la Torna
Meritxell Moneo Meri,
històrica militant
independentista vinculada
a l'ateneu La Torna i al seu
predecessor, el casal Poca
Broma, va morir diumenge
a l'edat de 52 anys a causa
d'una malaltia, segons ha
informat el portal llibertat.
cat. Moneo va agafar
un relleu cabdal en el
moviment dels familiars
de presos encausats en
l'Operació Garzón de
1992, seguint la tasca
dels històrics Comitès
de Solidaritat amb els
Patriotes Catalans (CSPC).
Gràcies al suport de:

Política
L'audiència pública i el
ple limitaran l'accés a
la presència de veïns,
amb inscripció prèvia
Ni el ple ni les comissions consultives permetran l'assistència
física de tot el consell, amb un representant de cada grup

Albert Balanzà

L

a nova normalitat deixa per
a més endavant la representativitat democràtica física
completa del Districte de
Gràcia i també la capacitat participativa plena que el reglament ofereix als veïns. Ara per
ara, l'audiència pública i el ple limitaran la presència de públic a la
sala d'actes de plaça de la Vila i el
mateix succeïrà en les comissions
consultives. Tampoc es podrà reunir en la seva totalitat en un mateix espai el consell plenari -els
17 consellers de Gràcia. Els grups
només hi podran enviar un sol representant, i la resta s'ho haurà de
mirar per les xarxes socials. Així
ho ha determinat l'Ajuntament
aquesta setmana en un document
de recomanacions per al funcionament dels òrgans dels districtes i
quan ja és a punt de posar-se en
pràctica a Gràcia aquesta situació
en la pròxima audiència pública
programada per al 25 de juny, dijous que ve (18.30 h).
Qui vulgui assistir a l'audiència, inclosos els mitjans de comunicació, s'haurà de registrar prèviament a través d'un apartat al
web del districte (https://ajuntament.barcelona.cat/gracia) fins
que s'exhaureixi la nova capacitat
de la sala. Qui vulgui adreçar preguntes, aquestes es recolliran ﬁns
a dues hores abans de l'inici de l'ac-

La seu del Districte, amb cua a fora de veïns esperant fer tràmits amb cita prèvia. Foto: A.Vilardaga

La cita als actes
s'haurà de
demanar al web
del Districte
te a través de la plataforma decidim.barcelona o abans de la sessió
a la porta si l'interessat ha pogut
tenir accés a la sessió. A l'audiència hi seran el president i el regidor

del districte, a més de la consellera tècnica, la gerent i el secretari, i
els grups hi podran ser de manera
voluntària amb un representant. la
resta s'ho miraran online.
Més reduït encara serà el desplegament al ple, que a Gràcia el
pròxim està ﬁxat per al 7 de juliol.
El ple serà semipresencial, amb el
president i el regidor, a més del secretari i un representant de cada
grup, i el públic també haurà de
demanar cita prèvia. A diferència de l'audiència, les intervencions veïnals han d'estar lligades als

punts de l'ordre del dia i s'han de
demanar anticipadament.
Finalment només hi ha un altre
àmbit de participació que s'obri
parcialment als veïns: les comissions consultives, que serveixen de
preparatori al plenari. En aquest
cas hi serà el secretari, el conseller
ponent i un portaveu de cada grup,
i també es podrà demanar cita prèvia per assistir-hi- De moment, tal
com apuntava aquest setmanari la
setmana passada, el document ratiﬁca que no hi haurà consells de
barri ﬁns després de l'estiu.

•
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Suport a Vallcarca
a veïns de Maignon,
Repartidor i Mare
de Déu de la Salut

L'Assemblea de Vallcarca
ha començat a coordinarse aquest dimarts amb
els veïns organitzats de
Mare de Déu de la Salut
contra les irregularitats
del trànsit i del carrer
Maignon i Repartidor
contra els permisos
municipals a nous
blocs amb l'alçada
màxima del pla general.
Els participants en
l'assemblea no han
descartat primeres
accions abans de l'estiu.
A Maignon ja s'està
enderrocant el número 20
per fer-hi pisos (foto).

Mobilització a
Via Augusta pel
carril bici amb
acció sorpresa
La plataforma Bici
Augusta ha convocat
diumenge una acció
sopresa a la plaça Molina
per seguir reivindicat
el carril bici que
l'Ajuntament va anunciar
durant el conﬁnament
i que encara no s'ha
executat. El carril forma
part del pla per eliminar
la rambleta tocant a
Diagonal.

Societat
Protegim L'Illa i Gràcia
On Vas demanen retocs
als canvis urbanístics a
l'àmbit Rambla de Prat
Govern i ERC es reuneixen de nou amb els afectats amb vista
al ple del dia 26, però només els republicans hi veuen marge

Albert Balanzà

L'interior d'illa
es podrà visitar
aquest divendres
d'11 a 13 hores i
de 17 a 19 hores

ve de la portada

S

egons ha pogut saber L'Independent, aquesta sisena opció presentada per
Protegim L'illa -que es presentarà aquest divendres
en roda de premsa- proposa cinc
pisos de protecció oﬁcial en lloc de
nou a Àngel 16 (2+2+1), té l'aval de
la família Pitxot per a una expropiació pública de tot Vallmitjana
(que no permetria obrir Àngel cap
a Astúries) i garanteix la salvació
del plataner de l'illa interior. "La
proposta veïnal també construeix
pisos socials, manté l'arbre intacte i preserva una suma de taller
menestral i estudi artístic que ens
atorga identitat com a barri", diu el
document (vegeu imatge). Segons
explica un dels portaveus de la plataforma, Josep Maria Artigal, "som
conscients que el bloc tenia 18 habitatges i ha passat a 12, 10, 9 i ara 5,
però aquesta última proposta apaga l'incendi al barri".
El resultat d'aquest moviment ha
estat ara com ara un cert reposicionament d'ERC per tornar a convocar el seu equip local i de ciutat
i estudiar la nova proposta veïnal.
"L'estem valorant però ningú s'ho

La sisena proposta de Protegim L'illa, amb Can Vallmitjana en groc ﬂuix Foto: Cedida

ha treballat com nosaltres", apunta Miquel Colomé (ERC). En un document de 27 pàgines elaborat pel
també conseller republicà Guillem
Roma, Esquerra justiﬁca el suport
a la proposta d'obertura del passatge en el fet que "a Gràcia existeixen
altres casos d'edificis amb valor
de patrimoni cultural que han estat comprats per l'administració",
com la Sedeta o la Violeta, "i en cap
dels casos s'ha conservat la totalitat
de l'ediﬁci" sinó "parts o elements
compatibles amb els usos actuals".
Cert moviment també hi ha hagut al Govern, que dimarts en comissió d'urbanisme a través del

regidor de Gràcia, Eloi Badia, va
posar èmfasi en les 91 desafectacions. Dijous tant el PSC com
BComú s'han tornat a reunir
amb Protegim L'illa per conèixer la nova proposta veïnal, si bé
tant Alberto Lacasta com fonts de
l'equip tècnic del Districte no han
donat cap possibilitat a un replantejament de la cinquena opció. No
obstant, a la reunió amb els veïns
BComú hi va assistir amb quatre
dels cinc consellers de Gràcia.
Els veïns han convocat una jornada de portes obertes a l'interior
d'illa divendres (de 11 a 13 hores i de
17 a 19 hores des de la porta d'Àngel

16) i dissabte es farà una concentració amb els actors que han recolzat
la salvació de Can Vallmitjana.
La pressió veïnal cap a l'acord
polític ha tingut encara un protagonista més: la plataforma Gràcia
On Vas ha posat l'accent en el canvi d'interior d'illa previst públic a
habitatge de protecció oﬁcial d'ús
privat, si s'aprova l'opció de l'Ajuntament. "No pot ser que es requaliﬁquin uns espais destinats a ús
públic on ara no hi viu ningú i privatitzar-los", apunta Toni Ramon,
en la línia d'un article d'opinió signat per la plataforma (vegeu p. 13).
També Gràcia On Vas assenyala
que la modiﬁcació del Pla General
"obre un ventall de possibilitats"
amb plafons sobre la història de
Vallmitjana en el passatge que
s'obri i amb la promoció de pisos
de protecció oﬁcial a Àngel 16 amb
un "interior accessible al veïnat".

•

El repor

Entrevista a Paco Resina, copropietari del bar musical El Dorado,
de plaça del Sol, que no tanca però admet un eventual traspàs

"Sobta tenir tres taules
envoltats de gent pel terra"
Albert Balanzà

E

n Paco Resina és un dels dos
propietaris de El Dorado,
l'històric bar musical de la
plaça del Sol. L'establiment no
tanca però els seus amos es plantegen un eventual traspàs.
Com esteu?
Bé. Actuem sobre el que les autoritats van dient i pensant com

les podem fer. A principi de juliol
podrem començar a funcionar
a la terrassa amb 4-5 taules i a
dins amb un aforament petit.
Com us plantegeu l'estiu?
Conﬁem en la gent, que li agrada
sortir; tenint més o menys espai,
l'oferirem amb les màximes condicions de sanitat tant per a usuaris com per a treballadors. Serà
una temporada rara; no comparable a altres anys.

Teniu límits dins, i a fora la gent
s'asseu al terra de la plaça.
Si tingués 20 anys, potser faria el
mateix. Però potser es pot encaminar diferent quan és un problema que afecta la convivència de la plaça: per molt bé que
ens portem els locals, la nostra
imatge, amb la gent al terra, queda com un conjunt, i ens fa mal.
Sobta que hagis de tenir tres taules, distància i neteja constant
estant envoltat de gent per terra.

Una de les nits de El Dorado, abans del conﬁnament . Foto: Cedida

Per què hi ha un anunci de traspàs de El Dorado als portals immobiliaris?
En el decurs de la vida la gent
fa canvis. El local segueix igual.
Passa que tenim 60 i tants anys

el meu soci i jo, amb la família a
Canàries ell o anant i venint de
Madrid jo.
Volem relaxar-nos una mica.
Si surt algú interessat, ens ho
plantejarem.

•
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Festigàbal i Error! Fest uneixen forces per
programar quatre dies de Festa Major
Els dos festivals demanen "comprensió" al Districte per al món de la cultura i formulen una
proposta de tarda-vespre amb control d'aforament i venda anticipada d'entrades

A. B.

L

a Festa Major de Gràcia segueix el complex camí de
concreció d'activitats oﬁcials possibles en l'edició sui
generis de 2020 però encara
li falta la cirereta que des de l'any
2006 s'anomena Festigàbal, l'espai
de noves músiques que impulsa la
sala Heliogàbal de Ramon y Cajal a
la plaça de la Sedeta i abans a la plaça Rovira. I sí, malgrat els condicionants de la crisi sanitària, l'Heliogàbal té una proposta de Festa Major
que ja ha fet arribar al Districte i
que la setmana passada es va concretar en una joint venture amb l'Error! Fest que justament va agafarlos el relleu el 2015 a plaça Rovira.
"Sempre i quan es compleixin les
condicions sanitàries per dur-lo a
terme", insisteix a remarcar Albert
Pijuan, en nom de l'Helio.
La proposta conjunta del Festigàbal i de l'Error! Fest parteix de
la suma a la Sedeta dels dos dies
respectius que fins ara tots dos
festivals programaven per sepaGràcies al suport de:

Actuació al Festigàbal durant la Festa Major de 2019. Foto: Cedida

rat i de la voluntat de l'Heliogàbal
de celebrar els 15 anys d'un festival ja emblemàtic que forma part
del paisatge de la Festa Major de
Gràcia. Però no es passa per alt
tots els nous condicionants: "Els
Jardins de la Sedeta són un espai
ideal per acollir música en directe
amb les limitacions actuals perquè
disposa de més de 900 metres quadrats pel públic i s'hi pot controllar l'accés i per tant l'aforament

amb facilitat", diu el missatge que
els dos festivals han fet arribar al
Districte. Els concerts es farien en
horari de tarda-vespre amb venda
anticipada d'entrades, públic assegut i separació de cadires que estableixin les autoritats sanitàries.
Festigàbal i Error!Fest no s'hi posen forts ni en les dates: "Podríem
triar dates durant la setmana de
Festes de Gràcia o no, si creieu que
pot ajudar", apunten.

Imaginació a les festes del Coll.
Amb el pregó virtual aquest dijous
a càrrec dels comerciants de
Coll Amunt, la festa 'collﬁnada'
ha arrencat però tindrà ﬁnestra
presencial. Qui vulgui anar
dissabte als concerts de Kiwis
(12h), Bioque (13.15h), Tunantes
(18h), Gosto BCN (19.30h i DJ (21h),
ha d'enviar un mail a festamajor@
elcoll.org i allà li diran el lloc.
En línia amb el protocol oficial.
En conversa amb aquest setmanari, l'Albert Pijuan, en nom del
Festigàbal, subratlla l'adequació
de la proposta de la Sedeta al protocol que Fundació Festa Major i
Districte han presentat a les comissions de carrers i que es fonamenta
en els criteris de limitació d'horaris, control d'aforament, garantia

de distància social i reserva prèvia. "Demanem també comprensió pel moment que està passant el
sector de la cultura i de la música
en viu; estem aturats i amb l'aigua
al coll", afegeix. Com també ha fet
Sanmiguel amb la Fundació Festa
Major, el patrocinador habitual del
Festigàbal, Damm, també ha garantit el suport als concerts.

•
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Casa Seat ﬁtxa TVBoy
i presenta una agenda
amb Andrea Motis
L'establiment obre de manera
presencial aquest divendres

L'alberg del Coll allarga
les obres i arribarà a
estar tot un any tancat
L'equipament, el primer dels tres de la ciutat, reforma l'ediﬁci
nou, adjunt a la Casa Marsans, i augmentarà els panells solars

A. B.

TVBoy, dimecres durant la visita a Casa Seat. Foto: A. B.

A.B.

D

esprés de les presentacions virtuals i de les inauguracions institucionals, aquest divendres
és el dia de l'obertura de portes de manera presencial de Casa Seat i l'estrena per al públic en general de la gran reforma del número 109 del Passeig de
Gràcia, on des de 1961 hi havia hagut establiments
bancaris, l'últim dels quals el Deutsche Bank.
La ﬂagship de la marca als Jardinets, que ja llueix models encara fora de mercat a la planta baixa i últimes novetats a la primera planta, s'ha presentat aquest dimecres als mitjans de comunicació
amb una visita guiada que ha servit per oﬁcialitzar
el ﬁtxatge de TVBoy, l'artista urbà que ha deixat empremta a la ciutat per obres com el petó entre Messi
i Cristiano o també a Gràcia amb dos murals al carrer Robí en homenatge als 400 anys de la mort de
Leonardo Da Vinci o en solidaritat amb Austràlia pel
drama dels incendis recents. TVBoy ha optat per estampar una parella que es fa un petó al costat dels
seus patinets elèctrics en un dels murs de la primera
planta de Casa Seat.
Durant la presentació als mitjans, a més de la presència de TVBoy, l'equip de Casa Seat ha detallat les
primeres accions de l'agenda cultural gratuïta que
s'activarà a partir d'aquest divendres i que tindrà
com a primeres actuacions la dansa de Lali Ayguadé
i Akira Yoshida amb la seva creació Gizaki i també
de Sara Colomino amb una peça de dansa creada expressament. Altres cites culturals del cap de setmana seran els concerts del saxofonista Alex Lebron, el
cantante Cesc i la pianista Laura Andrés, a més del
live painting de Julián Lorenzo.
En les properes setmanes, encara amb dates per
conﬁrmar, la sala d'actes Menosuno de Casa Seat
acollirà també les actuacions d'Andrea Motis i Ignasi
Terraza en el marc del cicle Liceu under 35 per acostar peces clàssiques a nous públics.

•

L

'alberg Mare de Déu de
Montserrat, al passeig de la
Mare de Déu del Coll, més
enllà del pont de Vallcarca,
ha deixat de veure transitar
turistes de motxilla des del passat
4 de novembre de 2019 per l'arrencada d'unes obres de reforma que
van obligar a tancar portes amb
la previsió d'obertura de ﬁnals de
juny. Però a quinze dies de la data
oﬁcial de ﬁnalització dels treballs
-30 de juny, que encara llueix al
web de reserves de l'equipament-,
l'Agència Catalana de la Joventut
ja ha confirmat a l'Independent
que els terminis s'allargaran molt
probablement fins a final d'any.
"No abans del novembre de 2020",
han apuntat fonts oﬁcials.
La reforma de l'alberg, que té
com a estendard la magníﬁca arquitectura modernista i neoàrab
de l'edifici principal de la Casa
Marsans i que té l'honor de ser el
primer dels tres d'aquesta xarxa
creat a Barcelona l'any 1983, s'ha
centrat en l'edifici adjunt, amb
obres principals no estructurals a
la façana i en la instal·lació de plaques solars, a més de solucionar algunes patologies de l'ediﬁci que es
van detectar en una inspecció que
es va fer l'any 2008 per part de l'arquitecte Xavier Serrahima.
Les obres consisteixin en detall
en una remodelació gairebe total
(excepte cuina) de l'ediﬁci B quant
a instal·lacions i serveis, subministrament i la majoria del mobiliari
mantenint els usos actuals dels diferents espais. L’auditori, que en algunes ocasions ha acollit consells
de barri, es transforma en un espai polivalent que es podrà adaptar a una utilització variable com a
tres sales independents o una única sala gran. A les plantes de dor-

L'alberg Mare de Deu de Montserrat amb la porta d'accés tancada. Foto: A. Vilardaga

L'auditori es
podrà adaptar
a tres sales
independents o
a una sala gran
mitoris es fa tot nou: s'amplien
una mica els dormitoris per poder
oferir als usuaris places de dormir
amb matalassos individuals de dos
metres i es fan alguns dormitoris
amb bany interior per als responsables de grups. La novetat principal
ha estat, en qualsevol cas, la modernització de les instal·lacions amb la
renovació de la producció d'aigua

calenta i els sistemes de condicionament tèrmic general amb l'ampliació de panells solars. "Es reforça l'aposta pel model de turisme
juvenil, familiar i social amb compromís amb l'entorn i el consum de
proximitat", diuen les fonts oﬁcials.
La nova data de reobertura i de
reincorporació de l'alberg a l'oferta habitual de Xanascat encara és
incerta perquè, segons expliquen
aquestes fonts, les obres es van
haver d’aturar a causa de l'estat
d'alarma i el ritme s'ha ressentit
pels llargs terminis de subministrament d'alguns materials. A la
sales inferiors s'està treballant en
els conductes de renovació d’aire
i a les plantes superiors ja s’han
realitzat les compartimentacions,
però encara queda feina.

•

Brega entre petanquers i amos de
gossos als jardins Menéndez y Pelayo
Els passejants ocupen les pistes per manca d'espai i denuncien
que alguns veïns els llancen pedres des dels balcons
A. B.

A

ls jardins Menéndez y Pelayo,
a tocar de Travessera de Dalt,
s'està registrant una miniguerra d'aquelles que no surt als
mapes: des de fa un any els propietaris de gossos que utilitzen l'àrea
d'esbarjo a la part superior del nou
espai ajardinat critiquen la man-

ca d'espai per a la vuitantena de
mascotes que hi ha al veïnat (vegeu número 749) però ara aquests
propietaris han decidit fer un pas
endavant entrant a les pistes de
petanca com a mesura de pressió.
"Okupem les pistes perquè el nostre espai no és practicable i ells no
hi són la major part del temps", expliquen el Toni i la Núria. La cosa
s'ha complicat quan alguns veïns,

segons els propietaris de gossos
d'acord o en solidaritat amb els petanquers, han decidit fer-los fora a
cops de pedra des dels balcons. "Ja
hi ha hagut ferits", afegeixen.
La Guàrdia Urbana, alertada
pels veïns, s'ha presentat almenys
dues vegades en els últims deu dies
i els propietaris de gossos no descarten ara emprendre noves accions de mobilització com el tall de

Una propietària de gos al costat de l'àrea d'esbarjo de Menéndez y Pelayo. Foto: A.V.

la Travessera. El que sí que desvinculen del conﬂicte els propietaris
de gossos és l'enverinament mortal
que ara fa un mes va patir un golden retriever a la part sud dels jar-

dins (vegeu núm. 802). La clínica
veterinària que el va atendre els
símptomes que presentava eren
compatibles amb la ingesta d’algun verí.

•
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Breus

El Tres Peons
preveu obrir al
setembre amb
limitacions

Esports
Els Lluïsos ajornen els
actes del 75è aniversari
de la secció de bàsquet
Clínics d'alt nivell, torneig d'històrics o concursos es
reprendran quan es pugui i seguint les indicacions sanitàries

La Junta Directiva del
Club d'Escacs Tres
Peons s'ha reunit
presencialment per
decidir l'itinerari per la
represa de l'activitat.
El club treballa amb
la perspectiva de
començar durant el mes
de setembre quan està
previst que El Centre
reobri les seves portes.
La sala de joc tindrà un
aforament limitat al
50% de la seva capacitat,
una disponibilitat de 21
taulers i sis més a la sala
annexa. La mascareta
serà obligatòria i fregarse les mans amb gel
hidroalcohòlic abans de
seure davant el tauler.

El CN Catalunya
cancel·la els
campus d'estiu
per la pandèmia
La situació
d'excepcionalitat ha
portat als encarregats del
Club Natació Catalunya
a prendre la decisió de
no celebrar els campus
d'estiu. Des de l'entitat
expliquen que el principal
motiu que ha portat a
prendre aquesta decisió
és la impossibilitat de
realitzar les activitats per
qüestions d'aforament,
logística i protocols de
prevenció i seguretat. El
dilluns 22 el club torna a
obrir les portes.

Albert Vilardaga

E

l passat 24 de gener la secció de bàsquet dels Lluïsos
de Gràcia començava els actes del 75è aniversari amb
un acte al teatre de l’entitat
que va ser un èxit d’assistència i
que va comptar amb representació
important de la Generalitat, l’Ajuntament, el Districte i de la Federació
Catalana de Bàsquet. En aquest primer acte també es va estrenar el vídeo commemoratiu de l’aniversari
de 25 minuts de durada i que repassa moments importants de la història de la secció a través de persones
que han ajudat a fer-la un referent
del bàsquet a Gràcia i a Catalunya.
Cinc mesos més tard, la Comissió
Organitzadora del 75è aniversari
ha hagut d’anunciar l’ajornament
de totes les activitats previstes, com
a mínim les planiﬁcades per abans
de l’estiu.
Res feia pensar que tota la celebració programada pels membres
de la Comissió: Laura Rafegas,
Mercè Marín, Susanna Álvarez,
Josep Morris, Joan Guiu i Josep
Maria Rofes s’hauria d’ajornar però
la pandèmia de la Covid-19 no els
ha deixat cap altra opció. Aquest fet
no els resta forces i ganes per seguir treballant per celebrar aquesta
data i han conﬁrmat que mantenen
el desig i la voluntat de reprendreles tan bon punt es pugui, seguint
sempre les indicacions de les autoritats sanitàries. En el programa
d’activitats del 75è aniversari tenen
previst celebrar un torneig d’històrics, tant masculí com femení amb
altres clubs que també hagin celebrat els 75 anys d’història, volen fer
un clínic d’alt nivell i per celebrar-lo
conten amb l’ajuda de l’Associació

Les gimnastes
del Gràcia GC
tornen als
entrenaments
Dilluns 22 comencen els campus d'estiu
en horari de matí i ﬁns al 31 de juliol

El president de la secció, Rafa Nache, fent entrega del xec de 810 al pare de Ricky Rubio per a la seva fundació. Foto: Cedida

Una renovació i un relleu a
la banqueta. El sènior masculí
blau seguirà entrenat una
temporada més per Carles Rofes,
i tornarà a competir per ocupar
la part alta de Copa Catalunya,
la màxima categoria del bàsquet
català. El sènior femení té
novetats a la banqueta, Gerard
Sánchez tanca una etapa i el
seu lloc l’ocuparà Rafa Nache,
el president de la secció. L’equip
femení competirà la pròxima
temporada a Primera Catalana.

Catalana d’Entrenadors, i altres activitats de caire més social, cultural
i familiar que reﬂecteixi els valors
de l’entitat com un concurs de dibuix i de fotograﬁa.
La solidaritat també serà un ﬁl
conductor dels actes del 75è aniversari, ja que en tots els actes que
es facin hi haurà una caixa de solidaritat per recollir diners per a la
Marató de TV3. Aquesta vessant solidària ja es va veure a mitjans de
febrer quan el president de la secció, Rafa Nache, va fer entrega a la
Fundació Ricky Rubio que treballa per la lluita, la sensibilització i
la prevenció del càncer de pulmó, i
per la integració de nens i joves en
situació de vulnerabilitat, d’un xec
de 810 euros gràcies als diners recaptats els últims dos anys a la rifa
de nadal.

•

A. V.

D

e mica en mica els diferents
esports van acabant les retransmissions online i van
tornant als entrenaments. Aquesta
setmana ha estat el torn del Gràcia
Gimnàstic Club, que de la mà de
la Directora Tècnica, Maria José
Guirao, han reunit a un grup de
gimnastes, tant de Base com de
Via Olímpica, amb l’objectiu que
després de tant temps es retrobessin en un espai exterior i poguessin
treballar plegades seguint els protocols de seguretat. El club comença també el dilluns 22 el campus
d’estiu, en horari de matins, i que
s’allargarà ﬁns al 31 de juliol.

•

Les gimnastes del Gràcia GC preparades pels primers entrenaments. Foto: Cedida
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Esports

Cano - Arranz, duel
de golejadors en el
playoff d'ascens
L'eliminatòria també enfrontarà
l'equip més golejador
contra el menys golejat

El CE Gràcia celebra la
Matagalls-Montserrat
de manera virtual
La 41a edició de la travessa es fa per Facebook i Instagram,
a través d'activitats, jocs i reptes que s'aniran proposant

A. V.

E
A.V.

D

os dels màxims protagonistes en el primer partit de playoff que es disputarà el cap de setmana
del 18 i 19 de juliol entre l’Europa i el Terrassa,
seran Jordi Cano i Sergi Arranz. Tots dos han estat els
màxims golejadors de la competició, Cano ha estat el
pitxitxi gràcies als 18 gols en els 26 partits disputats,
mentre que Arranz ha marcat 15 gols, un d’ells de penal, en 23 partits.
L’eliminatòria contra el Terrassa també enfrontarà l’equip més golejador, els escapulats, autors de 62
gols, una mitjana de 2,2 gols per partit, contra l’equip
menys golejat, els egarencs, que només n’han encaixat
19, una mitjana de 0,68 per partit.

•

ls organitzadors de la
Travessa Mat agallsMontserrat que organitza el Club Excursionista
de Gràcia havien decidit a
mitjans del mes de maig suspendre
la 41a edició, però ﬁnalment han
aconseguit reformular la marxa i
celebrar-la d’una manera virtual
a les xarxes socials a través d’activitats, jocs i reptes. Les persones
interessades poden inscriure's a la
pàgina web matagallsmontserrat.
cat on es pot aconseguir la samarreta virtual commemorativa de
l’edició, de color morat, amb l’eslògan Somia, i amb un àlies personalitzat. La samarreta ha tingut molt
èxit entre els seguidors de la cursa
i ja han demanat als organitzadors
que la posin a la venda físicament.
A través del hashtag #Mm20V
els comptes de Facebook i d’Ins-

Participants de la travessa en una edició anterior. Foto: Cedida

tagram de la travessa aniran publicant les instruccions als reptes
que s’aniran compartint i que tenen com a objectiu recordar i reviure les experiències viscudes en
edicions anteriors. Les activitats
proposades pels organitzadors

serviran per anar obrint boca de
cara a l’edició del 2021, que si tot va
bé esperen poder celebrar-la amb
la màxima normalitat. A la pàgina web també han estrenat el vídeo promocional de l’edició virtual
d’enguany.

•

Opinió
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Cartes al director
Editorial
Sobre Festa Major

Vallcarca, Casetes, Àngel

E

n els dos mandats Colau, hi ha hagut a Gràcia dos moments de votació renyida per tirar endavant projectes urbanístics que el veïnat
ha viscut amb una forta implicació: la modiﬁcació del Pla Vallcarca
i la conversió de les casetes d'Encarnació en terrenys d'equipament.
Divendres que ve, 26 de juny, arriba el tercer moment: la modiﬁcació
del Pla General en l'àmbit de Rambla de Prat, que enterra l'allargament
d'aquest carrer cap a dins del nucli històric amb un complex pla que inclou la desafectació de 15 ediﬁcis (91 habitatges), l'aixecament de quatre
promocions de pisos de protecció oﬁcial i l'obertura a través d'un passatge
del carrer de l'Àngel a l'alçada del número 4 del carrer Astúries.
Han passat 18 mesos des que els veïns de l'actual plataforma Protegim
L'illa van començar una pugna sobre plànol amb el Districte en la qual s'hi
barrejaven interessos d'afectats però també la sorpresa d'un consistori
que en els dos anteriors casos havia jugat a camp propi, amb aliats menys
incòmodes. Aquest tercer moment, a priori, hauria de ser més fàcil per al
govern municipal perquè la majoria actual és més folgada que en els dos
casos del passat mandat, quan BComú va suar per tenir els vots suﬁcients,
i així semblava que ho seria la setmana passada quan, després dels tres
mesos de conﬁnament, BComú, PSC i ERC van presentar als veïns el pla
que aquest setmanari va avançar a principis de març amb certa irritació
veïnal pels tempos quan tothom tenia el cap en la crisi sanitària.
Hauria de ser més fàcil aquest tercer moment però encara està per veure si serà així, perquè aquesta setmana s'ha redoblat la pressió veïnal amb
un discurs emocional, soroll a les xarxes i una nova proposta (la sisena,
entre uns i altres) per retocar el pla que ningú nega que és necessari i que
ara només penja del que es faci al polèmic punt del carrer de l'Àngel amb
Astúries. Al compte dels veïns hi ha el punt a favor d'haver fet ﬂorir la memòria del Taller Vallmitjana, que ningú es va posar a la boca quan el 2014
CiU va impulsar el primer intent de reforma i menys el 2009 quan el PSC
encara demanava estudis per allargar la Rambla de Prat. En contra els veïns tenen l'empetitiment d'una promoció de pisos de protecció oﬁcial que
inicialment era de 18 i es va anar reduint a 12, 10, 9, i ara per ells només
cinc. Algú dirà que ja no ve d'aquí i altres diran que cal sumar vots i aturar
la brega. Però Gràcia és així; cal suar les reformes urbanístiques ﬁns al ﬁnal. Així va ser amb la Via 0 i amb la Violeta, i amb Vallcarca i Encarnació.

Sant Joan no tindrà revetlla a plaça del Sol perquè les
Colles de Cultura de Gràcia ho han desestimat i la Flama
del Canigó es farà sense cercavila. Però el millor dels preparatius de la revetlla ha estat el document de recomanacions de l'Ajuntament: la celebració ha de ser de tan petit format que
"només es permeten foguerons d'un metre quadrat màxim, degudament encerclat i amb aforament reduït; hauran d'estar dins d'un braser, graella o altre element similar". D'això se li acostuma a dir barbacoa... Ah, i la festa s'ha d'acabar a les 23 hores.
El
dependent

de Gràcia
La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat
Gràcies al suport de:

Llegeixo l’article a l’Independent sobre la
Festa Major d'aquest any. Fa setmanes que
hi penso. De fet, que espero la notícia. Una
noticia de suspensió, amb una reconversió a una Festa Major virtual i amb l’optimisme de treballar les idees i els projectes
per a la festa de l'any 21. Però lamentablement m’arriben veus que es conﬁrmen al
cap de pocs dies, amb l’Independent 804.
No sóc capaç d'entendre que la situació que
estem vivint amb la Covid19 no serveixi per
aproﬁtar i reﬂexionar sobre la nostra Festa
Major. La massiﬁcació, els costos cada vegada més elevats, la borratxera perquè sí,
la fugida del veïnat, la destrucció de guarniments, festeres i festers que pateixen la
festa, la venda d’algunes barres, la dependència de l'administració i d’un patrocinador únic de la Fundació, la dependència dels
carrers de la Fundació… Per responsabilitat,
el govern del Districte i la Fundació haurien
de rectiﬁcar i fer una festa major diferent
aquest any. I deixar descansar al veïnat, als
festers i festeres, que els bars i negocis es
recuperin amb la clientela que hi pugui haver, i tal dia farà un any. L’amenaça velada
(o no) respecte la subvenció? Una vergonya.
El govern de Colau i Badia i la Fundació de
Carbonell són els que negocien i signen cada
any un conveni de gairebé 200.000€. Si es
retalla algú haurà de donar explicacions, si
pretén que ho paguin els carrers. De la resta
de subvencions, tots els decrets n'asseguren i garanteixen el cobrament, atenent a
les circumstàncies excepcionals. I l’empresa
patrocinadora? Si vol mantenir la plaça haurà de posar els diners sobre la taula (si hi ha
algú negociant). Si no l'interessa, dependrà
de l'habilitat de la Fundació trobar-ne una
altra. Per acabar: caldria que els carrers i
places fóssim més oberts i solidaris amb els
altres carrers. Uns tenen una mena de problemes, els altres una altra, problemes en
tenim tots. Però junts tenim la capacitat i la
força per treballar i aconseguir el millor perquè cadascun se’n surti. Potser cal cedir en
coses, alguna renúncia, però totes hi tenim
molt a guanyar. I també haurem de valorar
si la Fundació és una llosa o una oportunitat. Per als qui creuen que una altra Festa
Major és possible. Alba Metge

Ull de
dona

Grups de dones
de Gràcia (2)
Conxa Garcia

E

l conﬁnament de les persones i el
tancament dels espais de trobada ha
signiﬁcat un esforç afegit considerable per als grups de dones. Però no les ha
tirat enrere sinó que s’han espavilat a formar-se i reciclar-se , tot invertint-hi hores
i hores per oferir el servei que donaven,
d’una altra manera. Calia una nova fórmula. No ha mancat la creativitat i la voluntat de servei a les veïnes. Totes, a més,
han estat pendents de les necessitats de
cura de les seves companyes; trucades,
portades de menjar, acompanyament en

Totes han estat
pendents de les
necessitats de cura de
les seves companyes
casos de violència o de dol. L’Associació
Mas Falcó-Penitents ha perdut algunes de
la seves associades a mans del Covid.
Va ser interessant trobar-se i compartir les noves experiències i necessitats
derivades del tancament dels seus locals
i del conﬁnament de les seves integrants.
Per exemple Helia i Veïnes per Veïnes van
establir una col·laboració per l’acompanyament telefònic de dones que han patit
violència masclista. S’hi ha establert un
intercanvi de materials on-line per a la
seva utilització per la resta de grups. Les
creadores pateixen molt pel tancament
dels seus petits locals, ja no parlem de les
artistes o músiques que s’han quedat literalment sense feina. Ja estan elaborant
materials per donar-se a conèixer. Una
tasca a valorar i recolzar.

•
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Opinió
Opinió convidada

Opinió convidada

Guillem Roma, conseller del grup municipal d'ERC a Gràcia
Equip de Govern del Districte (BComú Gràcia i PSC Gràcia)

Rambla de Prat: un pas en la
defensa del dret a l'habitatge

Conservem Vallmitjana

M
A

quests dies de COVID hem
parlat molt de la importància
de defensar la sanitat pública, però no hem parlat prou
de la importància de tenir un
habitatge assequible. Una de les cares visibles de la crisi galopant que assola l’economia domèstica han estat
les llargues cues de veïns i veïnes per
aconseguir aliments. Però molt menys
visible és el fet que veïns i veïnes no
podran pagar el seu lloguer o la seva
hipoteca i que seran expulsats del barri on viuen.
Malauradament, no és un fenomen
nou. La gentriﬁcació i els preus de
lloguer abusius fa anys que ofeguen
Gràcia. Des del 2008 la Vila de Gràcia i
Camp d’en Grassot han perdut més de
6.000 veïns i veïnes, un 7% de la seva
població. Però requerirà que fem un
doble esforç per revertir aquesta greu
realitat.
La declaració de la Vila com a àrea
de tempteig i retracte o la recent obligació que tota nova promoció o gran
rehabilitació hagi de construir un 30%
de pisos de protecció oﬁcial esdevenen
crucials però insuﬁcients. En una Vila
tan consolidada, la necessitat de regular els preus de lloguer i aproﬁtar totes
les oportunitats de construir habitatge públic resulten imprescindibles.
En aquest sentit, la desafectació de la
Rambla de Prat ens ofereix una oportunitat històrica per construir la promoció d’habitatge públic més important de la Vila de Gràcia.
La proposta parteix del consens que
no és necessari obrir el vial previst
al planejament de 1976, que connectava la Rambla de Prat ﬁns al carrer
Torrent de l’Olla. Això permet desafectar totes les famílies que hi viuen, en

total 91 habitatges. I, complementàriament, ens permet la construcció de 4
ediﬁcis en solars on actualment no hi
viu ningú, amb un total de 65 habitatges públics de lloguer.
El projecte també guanya espai públic, tan necessari a la Vila. Amplia
la plaça d’Anna Frank i eixampla l’interior d’illa del carrer de l’Àngel, tot
preservant-ne un plataner singular.
També posa ﬁ al cul de sac del carrer de l’Àngel amb un passatge. Això
permet millorar la connectivitat de la
zona i la seguretat del carrer, un dels
punts negres identiﬁcats en les passejades amb mirada de dona.
Per altra banda, vetlla per la preservació del conjunt arquitectònic i paisatgístic del carrer Astúries i el teixit
residencial tradicional de la Travessia
de Sant Antoni, alhora que respecta la
memòria del taller de Juli Vallmitjana
preservant la façana de l’ediﬁci original de 1860, que esdevindrà un equipament per al barri.
Així doncs, des de l’equip de govern hem proposat un projecte fet amb
molta cura, que té en compte totes les
sensibilitats. Un projecte que ens permet fer un pas important envers l’habitatge públic, la conservació del verd
i l’ampliació de l’espai públic, així com
la preservació dels elements patrimonials i la memòria històrica amb un
nou equipament pel barri.
Però no n’hi ha prou amb aquesta voluntat. Una decisió d’aquestes característiques requereix de majoria absoluta en el ple de l’Ajuntament. En aquest
sentit volem posar en valor la feina realitzada per ERC per aconseguir aquesta
proposta, a la que esperem s’hi puguin
sumar la resta de partits. Ara toca aprovar-ho el dia 26 de juny.

Programació
Ràdio Gràcia 2020

embres de la plataforma
Protegim L’Interior d’Illa
ens van explicar fa uns
mesos que una de les coses bones que van treure
de l’enfrontament amb el govern de la
ciutat en relació a la Modiﬁcació del
Pla General Urbanístic per l’extensió
de la Rambla del Prat va ser descobrir
el patrimoni que suposava l’ediﬁci del
carrer Astúries 4 on abans hi havia el
taller d’orfebreria Vallmitjana; un patrimoni de valor principalment cultural i paisatgístic oblidat ﬁns fa molt
poc i que, gràcies als actes de teatre de
carrer organitzats per la plataforma i
anomenades Matinée Vallmitjana, els
veïns i veïnes de Gràcia vam poder redescobrir.
Havent aﬂorat el taller de
Vallmitjana com a nou element a tenir present en el projecte de creació
d’habitatge públic al carrer de l’Àngel, el grup municipal del districte de
Gràcia de ERC teníem clar que havíem
de lluitar per poder fer l’habitatge de
titularitat pública sense renunciar a
Vallmitjana com a patrimoni cultural i
paisatgístic de la nostra Vila. Per cert,
un patrimoni que BComú tenia previst derruir el passat mandat i que el
govern de Xavier Trias fa dos mandats
també tenia previst fer desaparèixer.
Però com passa sovint, en moment
de confrontació de diferents interessos públics, s’ha de buscar una solució
d’equilibri. En aquest cas, l’equilibri
l’havíem de buscar entre el patrimoni
que suposa Vallmitjana i l’extrema necessitat de construcció d’habitatge públic a Gràcia i Barcelona en general.
Gràcies al grup municipal d’ERC ha
estat possible desbloquejar la situació
conservant l’ediﬁci original de planta
baixa i primer pis de 1860 sense renunciar a la creació d’habitatge públic;
ediﬁci on al primer pis Juli Vallmitjana
va muntar un estudi on, a inici el segle

XX, van treballar artistes de la talla de
Pablo Gargallo, Isidre Nonell i Pablo
Picasso mentre en planta baixa tenien
la botiga del taller.
Aquest projecte permetrà potenciar
la difusió i digniﬁcació d’aquest patrimoni reconvertint l’ediﬁci Vallmitjana
original de 1860 en un a equipament
cultural que ens serveixi per mantenir
viva la memòria històrica del passat
menestral de la Vila de Gràcia.
Permeteu-me la gosadia de llançar
idees que s’hauran d’estudiar més endavant com és la de batejar el nou passatge que passaria per planta baixa del
ediﬁci amb algun nom relacionat amb
Vallmitjana o també mirar d’incorporar plafons i plaques informatives sobre el que era el Taller Vallmitjana i
el que suposa per la nostra memòria
històrica.
Sigui com sigui, la situació de visualització del patrimoni tindrà un salt
qualitatiu respecte situació actual on
tenim una planta baixa que és una botiga de roba i un primer pis llogat com
a estudi. En deﬁnitiva, gràcies a la voluntat de desbloqueig i d’entesa de ERC,
tindrem increment d’habitatge públic, conservarem l’ediﬁci original de
Vallmitjana de 1860 i donarem a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania.

•

•

hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 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

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5
Les tardes a Gràcia 6

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.
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.

3

4
5

Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

Sortides amb Gràcia
“Properament”

Opinió
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Opinió convidada

Opinió convidada

Marta Pallarès Garrido, auxiliar de vol
Gràcia cap a on vas

Adéu a l'obertura de Rambla
de Prat; ara fem l'illa pública

L'altra ciutat

E

l Pla General Metropolità de
1976, més conegut com Pla
Comarcal, generava greus
afectacions a la Vila de Gràcia.
Una era la Via O, una altra una
zona de remodelació que incloïa la
part baixa de la Vila entre travessera
de Gràcia, Còrsega, Torrent de l’Olla
i Bailèn, i la tercera, l’obertura de la
Rambla del Prat.
El moviment veïnal d’oposició a
aquell planejament urbanístic, encapçalat per l’Associació de Veïns Vila
de Gràcia –tot sigui dit–, va aconseguir
aturar les tres operacions. La zona de
remodelació va quedar fora de joc en
aprovar-se el conegut com PERI –de
fet era un PEMPRI (Pla Especial de
Millora, Protecció i Reforma Interior).
I la Via O va desaparèixer amb una
Modiﬁcació de Pla General. Ara pot ser
alliçonador recordar els criteris amb
què es va redactar aquella modiﬁcació
i els guanys en espai públic obtinguts.
El criteri va ser desafectar aquells
ediﬁcis habitats en bon estat i mantenir l’afectació, però canviar la destinació en aquells espais on no vivia ningú
o estaven altament deteriorats. Gràcies
a aquesta actuació avui podem gaudir
dels jardins del Mestre Balcells, per
exemple, o es podrà construir habitatge dotacional, tot mantenint l’espai
lliure a Manel Torrente. Si s’hagués
desafectat, o millor dit requaliﬁcat,
aquell sòl, avui en dia hi hauria habitatge privat al carrer Sant Salvador, al
passatge Frígola i al carrer de l’Alzina,
i els jardins serien d’ús privatiu dels
propietaris dels pisos.
Per a Gràcia cap a on vas no pot ser
que es requaliﬁquin uns espais destinats a ús públic on ara no hi viu ningú i privatitzar-los. Imagineu-vos que
aquests espais els hagués comprat una
immobiliària o un fons d’inversió voltor: defensaríem que havent-los comprat a preu d’afectat ara se’ls requaliﬁquessin? Les parcel·les del carrer de
l’Àngel i del carrer Jaén han de continuar destinades a un ús públic.

Gràcies al suport de:

Seria del tot contradictori que es fes
una Modiﬁcació de PGM per passar un
espai de privat a públic –com és el cas
de l’espai de l’Alzina i les casetes– i es
fes tot just el contrari, passar un espai
públic, ara mateix deshabitat, a privat
a la Rambla de Prat.
La modiﬁcació en marxa obre, però,
un ventall de possibilitats. Així, a l’antic Vallmitjana es pot reforçar el que
seria un espai de memòria en el pas
per la planta baixa, amb plafons que
expliquin la història del lloc i el relacionin amb l’artesanat de Gràcia.
Les operacions d’habitatge social
i dotacional han d’afavorir que els
espais lliures dels interiors de l’illa siguin públics. A l’illa del plataner,
l’habitatge social ha de permetre que
l’interior sigui accessible al veïnat. El
plataner i la zona verda de l’interior
de l’illa han de ser per a tota la ciutadania, no per a un privat. En el cas del
carrer Jaen, l’activitat d’hort que s’hi
du a terme ha de ser perfectament
compatible amb l’habitatge social.
Per posar pals a les rodes al procés
de gentriﬁcació que pateix la Vila hem
de fer compatibles el verd, l’habitatge
social i l’equipament. Queda camí per
recórrer, però el pas donat és important: 91 habitatges on ara mateix hi
viuen veïnes i veïns queden desafectats i l’obertura de la Rambla del Prat
anul·lada.

•

A

mb l'eslògan "l'operació d'habitatge públic més gran de la
història de la Vila de Gràcia",
el govern de l'Ajuntament de
Barcelona ha publicitat l'aprovació d'un nou pla urbanístic que, per
bé que preveu la construcció d'habitatge social, arrasa amb una joia de valor
artístic i cultural inestimable com és
l'antic taller d'orfebreria Vallmitjana.
Els baixos del local s'esfumen amb la
construcció d'un passatge que connectarà els carrers Àngel i Astúries. Malgrat
que el pla pronostica el manteniment
dels pisos superiors, on l'escriptor Juli
Vallmitjana hi tenia l'estudi, el projecte
no preserva la totalitat de la fàbrica. Per
tant, la resolució resulta llastimosa i decebedora per un grapat de raons.
En primer lloc, l'acord fa soterrar la
nau central del local que encara manté
l'estructura característica dels tallers
artesanals de l'època. En segon lloc, esborra de la memòria històrica de la ciutat un bocí del llogaret on l'escriptor Juli
Vallmitjana va imaginar les seves pintures, novel•les i representacions teatrals.
I per últim, bandeja la feina ingesta duta
a terme pel col•lectiu Protegim l'Interior d'Illa, els quals han fet mans i mànigues per protegir i preservar espais cèlebres del barri de Gràcia.
Ja fa temps que Catalunya viu una
situació d'emergència cultural. La cultura agonitza cada vegada que des de
l'administració es prenen decisions tan
deceptives com aquesta. I com a lectora impenitent, no puc més que mostrar
el meu rebuig pel fet que un espai que

Ja fa temps que
Catalunya viu una
situació d'emergència
cultural. La cultura
agonitza cada
vegada que des de
l'administració es
prenen decisions tan
deceptives com aquesta
va ser refugi d'un dels escriptors més
enigmàtics de la nostra literatura es
malmeti d'aquesta manera.
De la família Vallmitjana se'n sap
ben poca cosa. El pare Frederic va fundar el taller al número quatre del carrer Sant Antoni (avui, Astúries) l'any
1860. El pròleg de Julià Guillamon a
l'edició de 2005 de De la raça que es perd
(d'Edicions 1984) recull un seguit de
dades imperdibles que permeten esbossar com devia ser el tarannà de l'escriptor insòlit que cartograﬁava en les
seves novel·les un submón barceloní
farcit de marginats, gitanos, prostitutes, misèria i fam. Juli Vallmitjana es
va convertir en el gran retratista dels
calós i les seves novel·les són un llegat
imperdible tant des del punt de vista
antropològic com lingüístic.
Preservem tatuat en la memòria de
la ciutat tot aquest llegat. Si us plau.

•
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Breus

La Fontana
proposa 'We exist'
en el Dia Mundial
del Refugiat

La Fontana projectarà
aquest dilluns 22 de juny
a través del seu perﬁl de
facebook el documental
We exist amb motiu del Dia
mundial de les persones
refugiades. El cineasta
Lucian Segura, autor de
la pel·lícula, presentarà el
documental i, després, el
capità de rescat Andreu
Rul·lan realitzarà un diàleg
obert sobre els orígens, les
causes i les implicacions
de les migracions de
refugiats (19 h).

Lluïsos obre el
taller de teatre
intensiu per a
infants al juliol
Lluïsos de Gràcia ofereix
un taller de teatre dirigit a
infants de 9 a 12 anys per
experimentar el procés
de creació d'una obra
que es gravarà al teatre
de l'entitat. La posada en
escena comptarà amb tots
els elements de vestuari,
escenograﬁa, llums i
música, però substituint la
representació ﬁnal davant
del públic per una gravació
que després es farà arribar
a les famílies. Els intensius
tenen una durada de dues
setmanes i hi ha dues
propostes de dates: del 29
de juny al 10 de juliol, i del
13 al 24 de juliol.

Cultura
El Lliure inclou l'opinió
del públic al protocol de
seguretat i es prepara
per a la nova temporada
La sala recull amb una enquesta les valoracions dels
espectadors per tenir-les en compte quan reobrin

Silvia Manzanera

E

l Lliure de Gràcia, després
de tres mesos tancats al públic però sense aturar l'activitat -traslladada a les
xarxes i a la sala online, on
ha destacat el cicle de Clàssics per
a criatures- ja comença a preparar-se per a la reobertura, que serà
al setembre. Precisament aquest
divendres el teatre celebrava a
Montjuïc la roda de premsa per valorar els efectes de la crisi al teatre així com la resposta d'un sector
que ha hagut de readaptar-se a una
situació de crisi inèdita. Des de fa
uns dies, el teatre va impulsar una
enquesta per recollir les opinions
del públic sobre la tornada al teatre, i conèixer així de primera mà
quines són les mesures sanitàries
amb què els espectadors tornarien al teatre o quines addicionals
voldrien que el Lliure valorés.
Segons fonts del teatre, aquestes
informacions s'incorporen al protocol de seguretat que el teatre ja
té (i que es pot consultar al web) i
que es va modiﬁcant a mesura que
es canvia de fase.
Amb les energies posades en
l'estrena de la nova temporada
al setembre, l'última obra que el
Lliure ha estrenat a la sala virtual ha estat 'Vulnerables', una
peça audiovisual produïda pel
Lliure amb la col·laboració de La
conquesta del Pol Sud que recull

'Rei Liró', una de les peces de clàssics per a criatures que es va veure a la Sala online del Lliure de l'11 al 14 de juny. Foto: Cedida

l'experiència traumàtica i en primera persona viscuda per l'actor
Eduard Alejandre durant la pandèmia. L'espectacle -encara disponible i gratuït- forma part del
projecte Històries d'Europa: crisi
i reﬂexió, impulsat per la xarxa europea de teatres mitos21, de la qual
el Lliure en forma part, i coordinat
pel Dramaten d’Estocolm. Es poden veure catorze vídeos breus enregistrats pels diversos teatres de
la xarxa, en versió original subtitulada en anglès, que mostren com
s'ha viscut aquesta situació en diferents punts d'Europa.

•

El Píndoles busca voluntaris.
El Festival Píndoles, la proposta
de microteatre que va néixer
a l'Alberg del Coll el 2015 i que
des del 2018 va traslladar la seu
a Montjuïc deixant a Lluïsos
només la programació infantil,
busca persones voluntàries per
a la propera edició, que tindrà
lloc del 4 al 6 de setembre.

Véntalo torna amb una mostra col·lectiva
L'espai d'art ha reobert a Pérez Galdós amb una exposició de fotos i pintures d'artistes vinculats a la galeria
S. M.

L

'espai artístic Véntalo, que acabava de traslladar-se des de
Camp d'en Grassot al carrer
Pérez Galdós quan va començar la
crisi sanitària, ha tornat a l'activitat amb una exposició col·lectiva
amb els seus artistes, que es podrà
visitar (amb cita prèvia) ﬁns a ﬁnals de juy. El catàleg complet de
l'exposició també es pot veure online. La galeria, gestionada per Yaiza
Hernández i Diambra Mariani, pre-

tén oferir un espai multidisciplinar
amb exposicions i també un lloc
de tallers, presentacions, recitals
de poesia i altres esdeveniments
artístics. Es va fundar l'abril de
2019 per Yaiza Hernández i Viktor
Kostenko al número 25 del carrer
Ventalló amb la idea de "rescatar el
motiu poètic en la producció artística contemporània", tal i com ells
mateixos deﬁneixen en la descripció del projecte. El gener d'aquest
any, la galeria va fer un canvi de
gestió i ubicació -sense sortir del
districte- i ara, després d'aquests

Obra de Melín Vázquez que forma part de la mostra. Foto: Cedida

mesos amb la persiana abaixada,
torna l'activitat amb aquesta mostra col·lectiva amb els treballs de
disset artistes. A més, l'espai també ha engegat altres propostes,
com ara una performance de poesia, violí i dansa a càrrec de Carina
Valette i Pavel Amilcar que ha tingut lloc aquest dijous com a comiat del conﬁnament.
Durant aquest mes i al juliol,
l'espai mantindrà el workshop
'Aromas' a càrrec de Little School
of Wines, uns tallers que parteix
de l'enfocament de l'enòleg.

•

Cultura
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L'homenatge a Éric
Rohmer i al cinema
coreà marquen el
quart BCN Film Fest

El CAT proposa una
nit de foc i ball folk
en digital per a la
revetlla de Sant Joan

El festival dels Verdi, del 25 de juny al 2 de juliol, projectarà un
total de 44 pel·lícules; 'Sound of metal' serà el ﬁlm de la cloenda

El directe s'enregistrarà a
l'Artesà i es podrà veure dimarts
a partir de les 22 h des dels
canals de Youtube del 'Tradi'

S.M.

E

l Festival Internacional de
Cinema de Barcelona-Sant
Jordi (BCN FILM FEST) ja
té tota la programació que
oferirà a les sales dels Verdi
del 25 de juny al 2 de juliol. Amb un
cartell de 44 títols (trenta d'ells premières), el festival tancarà la quarta edició amb Sound of Metal, òpera
prima de Darius Marder, guanyadora del Premi a la Millor Pel·lícula al
Festival de Zuric i protagonitzada per Riz Ahmed (Los hermanos
Sister). Els números dels festival
inclouren 3 premières mundials,
1 première europea, 22 premières espanyoles i 4 de catalanes.
16 títols formen part de la Secció
Oﬁcial, de les quals 12 a competició. I de les 12 cintes a competició,
5 d'elles estan dirigides per dones.
Enguany, el cartell inclou una
selecció de pel·lícules coreanes de
diferents èpoques i gèneres amb
motiu del centenari del cinema
a Corea i coincidint, a més, amb
l’èxit mundial de Parásitos. Seran
sis títols, entre els quals destaca la
première espanyola de The Beast.
A la Secció Oﬁcial s’incorpora
la producció austríaca El Buzo de
Günter Schwaiger (La maleta de
Marta) amb Àlex Brendemühl. I
fora de competició s’afegeix la coproducció italo-espanyola Mi hermano persigue dinosaurios, amb
Alessandro Gassmann i Rossy de
Palma, guanyadora del Premi a la
Millor Pel·lícula Juvenil de l’Acadèmia del Cinema Europeu.
Les produccions espanyoles i
catalanes tindran un espai especial a la Zona Oberta amb tres títols.
Aquesta secció projectarà l’últim
Gràcies al suport de:

Imatge de la gravació aquest dijous al CAT. Foto: CAT

S.M.

E

Fotograma de 'Cuento de invierno', d'Éric Rohmer. Foto: Cedida

treball d’Emma Suárez, Una ventana al mar, l’estrena mundial del
documental El que fa segur el camí
i el debut de l’actor Oriol Puig en la
direcció amb El sitio de Otto.
La programació de festival es completa amb la secció

Imprescindibles, amb l'homenatge ja anunciat a Éric Rohmer en el
Centenari del seu naixement i que
reuneix vuit de les seves millors
pel·lícules, i amb la selecció de documentals sobre art que recull la
secció Art al Cinema.

•

Cinema a preus populars. A la secció
Zona Oberta destaca l'estrena del
documental El que fa segur el camí, on
els joves de la família Vallvé emprenen
un treball de recerca sobre els seus
avis i l'impuls cultural i social que va
marcar les seves vides.Aquest apartat
també inclou l'òpera prima en la
direcció de l'actor Oriol Puig, El sitio
de Otto, el viatge cap a la maduresa
d'un jove interpretat per Iñaki Mur.
L'entrada es manté a 2,90 €.

l Tradicionàrius proposa una revetlla alternativa
en digital amb música folk en directe i uns segons
de foc. La iniciativa, en col·laboració amb l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i la Xarxa
de les Cases de la Festa, comptarà amb tres formacions de música tradicional amb repertori de ball folk:
els Aires del Montseny, La Portàtil.FM i l’Orquestrina
Trama. Prèviament al ball, els Diables de La Vella de
Gràcia, La Malèﬁca del Coll i La Diabòlica de Gràcia
posaran l’apunt de foc a la vetllada amb la percussió
del grup resident al CAT, Kabum. La presentació anirà a càrrec d’Ivan Caro, músic i activista del món de la
Cultura Popular.
El CAT Tradicionàrius s’estrenarà a Yotube amb
aquesta acció compartida amb les Cases de la Festa de
Barcelona i la gran quantitat de grups i colles de cultura popular associades, que es retransmetrà en streaming. El directe s’enregistrarà a l’auditori del CAT
prèviament i seguint totes les mesures sanitàries que
en cada moment determini l'administració. Es podrà
veure el proper dimarts 23 de juny a partir de les deu
de la nit des dels canals de Youtube del Tradicionàrius
i Cultura Popular de Barcelona.
La iniciativa és un pas més del projecte del
Tradicionàrius durant la pandèmia, el traDDigital, "en
què es potencien eines valuoses com la creativitat, la
imaginació, la capacitat de crear models de comunitat digital i presencial, sincronitzar la participació
dels públics amb els artistes i un temps per aprendre
a moure’ns en la nova Cultura en digital", segons han
explicat els seus responsables.

•
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