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"Han vulnerat els 
drets d'una dona 
vulnerable: el meu 
futur està a mans 
d'una especuladora"
Història d'una sentència que 
expulsa una veïna del pis on 
ha estat de lloguer 46 anys P6

Can Carol, Abaceria, avinguda 
Vallcarca i Pi i Margall, escenari 
de les obres de l'estiu a Gràcia
El carril bici de Via Augusta s'arranja entre Diagonal i Travessera 
reduint la calçada per als vehicles motoritzats en alguns trams

Albert Balanzà

Gràcia ja ha començat a desplegar l'habitual estiu 
d'obres que enguany suposarà més aviat el maqui-
llatge ara anomenat urbanisme tàctic i que s'afegirà 
a la continuïtat o fi nalització de projectes que esta-
ven iniciats i que es volen acabar malgrat la pressió 

de destinar més diners a polítiques socials. Pi i Margall, avin-
guda Vallcarca, Can Carol o l'Abaceria són els grans noms de 
l'estiu en política de pedra, la que a Gràcia tradicionalment 
ha transformat el districte a nivell urbanístic i de mobilitat.

Només Can Carol d'aquests quatre primers ja ha iniciat o 
reprès obres amb la idea d'acabar a principis de setembre la 
reforma integral que es va engegar el passat abril de 2019 i 
que havia de durar dotze mesos. Mentrestant, però, ja està 
actiu el concurs sobre la gestió cívica de l'equipament i la 
Federació de Barris de Gràcia ha demanat als partits per 
carta que es veti l'accés a entitats de Vallcarca per garantir 
la "neutralitat" de la gestió.

On també s'han mogut màquines és a Via Augusta, dos 
mesos després que l'Ajuntament anunciés un carril bici pro-
visional entre l'avinguda Diagonal i Travessera de Gràcia. 
El nou carril bici seguirà el model del carrer Indústria i es 
traçarà enganxat a la vorera lateral, de manera que es des-
plaçaran els carrils de serveis i aparcament cap a la calça-
da i en alguns trams el vehicle motoritzat tindrà un carril.

L'Abaceria torna a registrar moviments corresponents 
a la fase 2 (de cinc) de desamiantat de la coberta de l'an-
tic mercat però els treballs de construcció de la bombolla 
per extreure el fi brociment no es faran fi ns al 6 de juliol. 
L'empresa encarregada de les avaluacions ambientals prè-
vies ja ha contactat amb els veïns de l'entorn que van ofe-
rir els seus balcons i les noves medicions es faran abans 
de la setmana del 20 de juliol, quan es tornarà a treure 
plaques de la coberta. 

Pel que fa a l'avinguda Vallcarca i Pi i Margall, pendents 
tots dos d'una gran reforma, el Districte estudia traçar el 
carril bici ja aquest estiu en el primer cas i mantenir el car-
rer pacifi cat en cap de setmana en el segon cas. Pàgina 3Obres del futur carril bici de Via Augusta, aquest dijous. Foto: A.V..
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David Vilajoana: "Per 
pujar a 2a B caldrà 
jugar bé i tenir sort"
Opinió convidada: 'Un ascens per recordar 
anteriors fi tes', per Víctor Martínez, 
president del CE Europa P7



L’Independent de Gràcia
26 de juny de 2020

2 Política
L'audiència pública 
semipresencial arrenca 
a mig gas centrada en 
urbanisme i convivència
Només sis veïns intervenen en el retorn del districte 
a l'activitat dels grans òrgans de participació local

Albert Balanzà

M olts no s'havien vist 
físicament en quatre 
mesos, alguns s'ha-
vien tallat la barba i 
faltaven veïns habitu-

als que no es van voler sotmetre a 
la penitència de la reserva prèvia. 
Però la primera audiència pública 
després de l'estat d'alarma, semi-
presencial i amb només sis inter-
vencions, va completar-se aquest 
dijous amb l'urbanisme i aspectes 
de convivència diversos com a te-
mes estrella. A la sala, de fet, no-
més hi havia 24 persones, entre 
govern, dirigents de partits, tèc-
nics, veïns i aquest periodista, i a 
la transmissió la punta d'audièn-
cia no va arribar a la trentena.

La primera a donar una notí-
cia, però, va ser la gerent, Pilar 
Miràs, que en la primera inter-
venció veïnal sobre els volunta-
ris de l'hospital de campanya del 
CEM Guinardó va apuntar que tot 
el material, desmuntat totalment 
des del 12 de juny, "s'ha inventari-
at per si cal tornar-lo a fer servir".

Després ja li va tocar al regidor, 
Eloi Badia, que responent a Gràcia 
On Vas i Salvem l'Alzina sobre el 
futur de l'Abaceria, les casetes 
d'Encarnació i la reforma en l'àm-
bit de Rambla de Prat, va obrir la 
porta a un súper cooperatiu al pri-
mer espai però va advertir que les 
obres s'allargaran fi ns al 2023 i que 

en el tercer espai sí que "hi ha mar-
ge" per obrir l'interior d'illa d'As-
túries a l'ús públic. 

Dues intervencions més van fer 
el silenci (fàcil) a la sala: la del pre-
sident de l'Europa, Víctor Martínez, 
que va ensenyar fotos de l'estat de 
la gespa al Nou Sardenya i que va 
rebre com a consolació el compro-
mís de canvi l'agost de 2021 quan 
ja estava pressupostada la partida 
per enguany. L'altra, la d'una pro-
pietària d'una immobiliària a Sant 
Salvador, que totes les nits de diu-
menge a dilluns rep pintades i ex-
crements a la persiana del local. •

La consellera de JxCat, Sílvia Manzano, en primer terme, i al fons el regidor, Eloi Badia, aquest dijous a l'audiència. Foto: A.B.

Breus

La Flama del 
Canigó, amb 
sectors clau en la 
crisi de la Covid 19

Una desena de 
representants de sectors 
clau en la gestió de la 
crisi sanitària provocada 
per la Covid 19 han 
protagonitzat aquest 
dimarts la rebuda de la 
Flama del Canigó a la 
plaça de la Vila, preludi 
tradicional de la festa 
de Sant Joan arreu 
dels Països Catalans. 
Una cinquentena 
de manifestants ha 
acompanyat la celebració.

BCNxCanvi vol 
que el Districte 
ajudi les escoles 
bressol privades
El grup municipal de 
BCNxCanvi ha presentat 
una proposició perquè el 
Districte es comprometi a 
ajudar les quatre escoles 
bressol privades, a banda 
de les nou públiques 
que ja reben suport, en 
el marc de la sortida de 
la crisi sanitària. També 
el grup municipal, 
representat pel conseller 
Jordi Daura, preguntarà 
pel calendari de la 
reforma de Pi i Margall 
i avinguda Vallcarca, i 
farà un prec per reforçar 
la seguretat viària a 
l'encreuament entre 
Verdi i Maignon.

Ple el 7 de juliol, i abans torna 
la comissió d'habitatge. El 
calendari participatiu agafa 
embranzida no només amb el ple 
semipresencial sinó també amb 
la recuperació dijous que ve de 
la comissió que es va constituir 
el passat febrer per pactar 
mesures contra la gentrifi cació. 
La sessió serà virtual.

Foto: JM Contel
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Acumulació de clients a la porta del Canela, en una imarge recent. Foto: Arxiu

A. B.

Durant totes les setmanes de 
crisi sanitària hi ha hagut 
un gran interrogant al vol-

tant de la discoteca Canela, l'es-
pai d'oci d'Alegre de Dalt (antiga-
ment sala KGB) que l'Ajuntament 
va ordenar cessar amb un anun-
ci inicial el passat desembre i que 
encara no s'ha traduït en una fi -
nalització dels tràmits. La disco-
teca, que durant la crisi s'ha vist 
afectada per un ERTO i que ha ha-
gut d'adaptar el seu espai intern 
(ja disposat habitualment en tau-

Canela reobre perquè el precinte no és ferm 
Afectats Canela estudien noves accions fi ns que el tancament de la discoteca d'Alegre de Dalt sigui irreversible

ques pel sol fet de la reobertuira 
i per l'ocupació d'algunes places 
d'aparcament. La primera reacció 
veïnal va ser la de convocar noves 
accions de protesta. 

L'Ajuntament, per la seva ban-
da, ha aclarit que està "a sobre" 
dels tràmits derivats de l'expedi-
ent sancionador obert i que els 
tràmits administratius "seguei-
xen el seu curs i cal esgotar els 
terminis que marca la norma-
tiva". La Guardia Urbana, per la 
seva banda, va aixecar acta de la 
reobertura del local la nit de Sant 
Joan i ha incorporat l'actuació a 
l'expedient. •

les) amb més espai lliure, va obrir 
portes fi nalment dimarts al ves-
pre fent una crida prèvia al seu 
públic a través de les xarxes so-
cials. Durant aquestes setmanes 
també ha programat sessions de 
punxadiscos a través dels seus ca-
nals virtuals i res no impedeix que 
obri aquest cap de setmana.

El moviment va agafar amb cer-
ta sorpresa el veïnat, que en els 
dies de tancament havia observat 
amb suspicàcia un canvi de panys 
que va generar tota mena d'espe-
culacions, però la reobertura va 
anar seguida no de grans confl ic-
tes a l'exterior però sí de críti-

Societat
Can Carol, Abaceria, 
avinguda Vallcarca i Pi i 
Margall, escenari de les 
obres de l'estiu a Gràcia 
El carril bici provisional de Via Augusta ja es dibuixa eliminant 
aparcaments de zona blava i espais senyalitzats per a motos 

Albert Balanzà

Les obres de l'estiu a Gràcia 
tindran enguany almenys 
quatre escenaris princi-
pals: el futur centre cívic de 
Can Carol, l'antic mercat de 

l'Abaceria, l'avinguda Vallcarca i 
l'avinguda Pi i Margall. 

Només Can Carol d'aquests 
quatre primers ha iniciat o més 
aviat reprès obres, com és el cas, 
la setmana passada amb la idea 
d'acabar a principis de setembre 
la reforma integral que es va en-
gegar el passat abril de 2019 i que 
havia de durar dotze mesos. La 
transformació de l'antic casalot, 
però, ve amanida un cop més per 
la pugna entre les dues federaci-
ons de veïns de Vallcarca. 

La Federació de Barris de 
Gràcia,  que agrupa Gràcia 
Nord-Vallcarca, ProVallcarca, El 
Coll-Vallcarca, Passeig Turull, 
Vallcarca-Penitents, Baró de la 
Barre i Comerciants de Vallcarca, 
ha demanat per carta als partits 
polítics que el concurs per a la 
gestió cívica de Can Carol, obert 
ja fi ns al 3 de juliol, només sigui 
per a empreses culturals i no fe-
deracions i que aquestes no tin-
guin cap relació amb Vallcarca 
"per afavorir la neutralitat del 
procés", en al·lusió a l'aspiració de 
la Federació d'Entitats Amigues 

ganxat a la vorera lateral, de ma-
nera que es desplaçaran els car-
rils de serveis i aparcament cap 
a la calçada i només es perdran 
tres espais.

L'Abaceria torna a registrar 
moviments corresponents a la 
fase 2 (de cinc) de desamiantat 
de la coberta de l'antic mercat 
però els treballs de construcció 
de la bombolla per extreure el fi -
brociment no es faran fi ns al 6 de 
juliol. L'empresa encarregada de 
les avaluacions ambientals prè-
vies ja ha contactat amb els ve-
ïns de l'entorn que van oferir els 
seus balcons i les noves medici-
ons es faran abans de la setma-
na del 20 de juliol, quan es torna-
rà a treure plaques de la coberta. 
Habitualment per Festa Major no 
hi ha obres d'aquesta evnergadu-
ra però el calendari ofi cial mar-
ca ara l'inici de la fase 3 de desa-
miantat entre el 17 i el 24 d'agost.

Pel que fa a les avingudes 
Vallcarca i Pi i Margall, immerses 
totes dues en debats veïnals que 
s'havien de traduir en execu cions 
urbanístiques en aquest mandat, 
l'opció que es planteja des del 
districte passa per l'anomenat 
urbanisme tàctic: en el primer 
cas ja s'ha fet la proposta des del 
Districte a l'Ajuntament per des-
plegar el carril bici, i en el segon 
cas la idea és ampliar els caps de 
setmana pacifi cats.•

Recta fi nal d'obres d'arranjament del paviment a Torrijos, aquest dijous. Foto: A. V.

de Can Carol i Consolat, impulsa-
da pels moviments socials. D'altra 
banda, Lara Saiz, de l'aula ambi-
ental Turull, i Eva Imbernon, de 
l'AFA de l'escola Josep Maria de 
Sagarra, seran els representants 
veïnals al jurat del concurs.

On també s'han mogut màqui-
nes és a Via Augusta, dos mesos 

després que l'Ajuntament anunci-
és un carril bici provisional entre 
l'avinguda Diagonal i Travessera 
de Gràcia. El nou carril bici, men-
tre no s'executi el projecte defi ni-
tiu que lidera Sarrià i que suposa-
rà més endavant l'eliminació de 
la rambleta, seguirà el model del 
carrer Indústria i es traçarà en-

Breus

Els concerts del 
Park Güell, des 
d'ara a la plaça 
de la Natura
Les activitats al Park 
Güell es reprenen després 
de més de dos mesos 
d’aturada i el punt de 
sortida tindrà lloc el 
proper divendres 3 de 
juliol amb l’inici del 
cicle de concerts dedicat 
aquest any a la guitarra 
i la seva vinculació amb 
la ciutat de Barcelona. 
Per tal d’assegurar les 
mesures d’higiene i 
seguretat que estableix 
la normativa vigent, 
els concerts tindran 
com escenari la Plaça 
de la Natura en lloc 
dels Jardins d’Àustria i 
serà imprescindible la 
reserva prèvia pel control 
d’aforament a través del 
web del MUHBA.

Casa Vicens 
obre portes el 
8 de juliol amb 
entrades al 50%

Casa Vicens, la casa 
museu gaudiniana del 
carrer Carolines, ha 
concretat el 8 de juliol 
com a data de reobertura 
després de la pandèmia 
que els va obligar a tancar 
el 12 de març. Com a 
reclam, oferiran entrades 
al 50% i audioguies gratis 
en 13 idiomes.
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El comitè d'empresa de Parc Salut Mar ha denun-
ciat aquesta setmana diversos episodis d'atra-
caments a l'entorn de l'hospital de l'Esperança 

contra treballadors del centre. "Tenim un problema 
d'inseguretat important", ha apuntat el secretari ge-
neral de CC.OO. a Parc Salut Mar, José Sancho Lara. 
Els fets, un cop el centre hospitalari ha retornat a la 
normalitat després dels tres mesos en què ha estat 
hospital de referència de l'emergència sanitària (amb 
una punta de 99 ingressats), es produeixen coinci-
dint amb els canvis de torn. Una de les víctimes, José 
Manuel Álvarez, auxiliar de quiròfan, ha explicat un 
dels tres casos coneguts i que es va consumar amb 
robatori i del qual va ser víctima. "Eren les quatre de 
la tarda quan un home em va picar l'espatlla i des-
prés d'un lleuger forceig em va fotre un cop de puny 
al pit i em va robar una cadena d'or d'una estrebada", 
ha explicat. Els fets es van produir a Travessera de 
Gràcia amb Escorial i han estat denunciats a Mossos. 
Almenys hi ha hagut dos casos més sense resultat fi -
nal de robatori.•

Treballadors 
de l'Esperança 
denuncien robatoris
Els assalts a la sortida de 
l'hospital, en els canvis de torn

A. B.

L a pressió dels veïns per reto-
car la desafectació i els pisos 
públics en l'àmbit de Rambla 
de Prat ha tingut sort diver-
sa aquesta setmana i el de-

bat es tancarà aquest divendres al 
ple de Barcelona amb l'aprovació 
provisional del nou pla (91 desa-
fectacions, quatre blocs d'habitat-
ge socials, obertura i connexió dels 
carrers Astúries i Àngel i conserva-
ció parcial del taller Vallmitjana). 

D'una banda, el Districte ha ac-
ceptat la proposta de la plataforma 
Gràcia On Vas de generar un interi-
or d'illa públic en la promoció d'ha-
bitatge social de nou pisos que es 
farà al carrer de l'Àngel 16. "Té sen-
tit; seria obrir un nou espai públic; 
hi ha marge i em sembla interes-
sant", va apuntar el regidor, Eloi 
Badia, dijous a l'audiència pública.

D'altra banda, Esquerra ha anun-
ciat aquest dijous que no es mou de 
la proposta ofi cial amb arguments 
contra el decreixement d'habitat-
ges de 9 a 5 i el manteniment del cul 
de sac que defensava la plataforma 
Protegim L'illa, un cop ha tornat 
a analitzar la qüestió amb la nova 
proposta veïnal.

D'altra banda, un col·lectiu oku-
pa ha entrat aquesta setmana a una 
de les fi nques afectades, a Travessia 
de Sant Antoni 12, on l'Ajuntament 
va concedir una llicència de gran 
rehabilitació (vegeu L'Independent 
núm. 790) i on l'enderroc del bloc 
ha de donar pas a un nou edifici 
més alt però més estret amb entra-
da per la placeta Anna Frank, cosa 
que comportarà l'ampliació de la 
plaça. El col·lectiu, La Pedrada, ja 
ha començat a mobilitzar-se.•

Toni Ramon, dijous a l'audiència, preguntant per l'àmbit Rambla de Prat. Foto: A. B.

El Districte accepta 
guanyar un interior d'illa 
públic en la reforma de 
l'àmbit Rambla de Prat 
ERC rebutja l'última proposta dels veïns afectats i un col·lectiu 
okupa entra en una de les fi nques on s'ha de fer habitatge social

"El nyap ha vençut a Protegim 
L'Illa". La plataforma de veïns 
que no ha acceptat la reforma 
en l'àmbit de Rambla de Prat ha 
abaixat els braços aquest dijous 
afi rmant "demà serà un dia molt 
trist", després de conèixer el 
posicionament d'Esquerra i la 
majoria inamobible que votarà al 
ple aquest divendres els canvis. 
"Donem les gràcies a tota la 
gent que ha entès que per tenir 
habitatge social no cal destruir 
verd, patrimoni i densifi car. 
Moltes gràcies", han conclòs.

L'Esplai Matinada-Pòrtics està negociant un possible 
trasllat del local del carrer Jaén, un espai propietat de 
les carmelites missioneres, al casal Tres Lliris de Nil 
fabra amb Torrent de l'Olla. La negociació, feta públi-
ca aquest dijous pel Districte a partir d'una pregunta a 
l'audiència pública, s'ha precipitat després del confl ic-
te obert entre l'entitat, amb 42 anys de trajectòria, i la 
propietat per problemes de convivència, cosa que ha 
comportat que l'orde religiosa no hagi volgut renovar 
el contracte de lloguer de l'espai i només hagi accedit 
a una pròrroga després de la intervenció del Districte. 
Sempre segons el Districte, l'Associació Joves de 
Gràcia, que gestiona el casal Tres Lliris, no tindria in-
convenient a acollir l'esplai.•

Esplai Matinada i 
Districte negocien el 
trasllat a Tres Lliris
L'orde religiosa propietat del 
local només prorroga el contracte

Gràcies al suport de:
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Societat
El repor

Silvia Manzanera

L'11 de març, a punt de decla-
rar-se l'estat d'alarma per la 
crisi sanitària i començant 

així un llarg període de confi na-
ment, Fina R. Palau, veïna de la 
Vila, rep la sentència del procés 
judicial que l'ha fet patir durant 
més de dos anys. El resultat de la 
justícia no és, ni molt menys, el 
que ella espera: ha de deixar el pis 
on ha viscut des que el va llogar 
el 1974, un estudi que no arriba 
als 30 metres al 186 de Torrent de 
l'Olla. Una excepció de 200 euros 
al mes en un edifi ci en el qual, se-
gons explica la Fina tot mostrant 
les bústies de l'edifi ci, gairebé no 
queden veïns però sí abunden tu-
ristes. "El que més ràbia em fa és 
que són dues dones (la propietà-
ria i la jutgessa) les que m'estan 
fent passar per un infern", expli-
ca la Fina mentre repassa tots els 
fets amb dates, noms i telèfons. 

Asseguda a la plaça Dones del 
36, que ella també va inaugurar, 
no oblida cap detall. Tot va co-

mençar el 26 d'octubre de 2015 
quan va trucar a l'administrador 
per advertir-los que hi havien ra-
joles de la façana que queien. A 
l'abril de 2016, comuniquen a la 
Fina que el propietari pretén ven-
dre's l'estudi per 92.000 euros; 
ella diu que s'ho pensarà, però 
quan fa una consulta al Servei 
d'Habitatge del Districte li di-
uen que el preu és massa elevat. 
Al juliol comencen les obres a la 

façana i la Fina marxa uns dies. 
Més endavant s'assabenta que el 
pis l'han venut per 32.000 euros. 
I quan torna de les vacances de 
Nadal es troba una notifi cació del 
jutjat: la denúncia de l'actual pro-
pietària. Durant tot aquest temps, 
la Fina es prepara per demostrar 
que l'estudi és la seva residència 
habitual, que és veïna activa de 
Gràcia, una estudiant d'Història 
a la Universitat, i poeta i escrip-

tora compromesa. I tot i així, la 
justícia no li ha donat la raó i ara 
queda apel·lar. "Han vulnerat els 
drets d'una persona vulnerable, i 
ara tot el meu futur està a mans 
d'una especuladora", afegeix la 
Fina. Aquests mesos de confi -
nament l'hi han passat factura; 
es troba dèbil de salut però no 
abandona la lluita. Ha trucat les 
portes del Síndic de Greuges i 
també les dels mitjans, per posar 
en evidència una realitat "terri-
ble", la pressió immobiliària cap 
a les dones grans i soles. Mentre 
ensenya casa seva, un espai mi-
núscul ple de records, només de-
mana una cosa: "que em tractin 
amb dignitat".•

"Han vulnerat els drets d'una dona vulnerable: ara 
tot el meu futur està a mans d'una especuladora"

 
Després de 46 anys de lloguer en un pis de Torrent de l'Olla i una sentència 
judicial que ha fallat en contra, Fina R. Palau està a punt de ser desnonada

Fina Palau al balcó del pis on viu de lloguer des del 1974. Foto: S.M.

Mentre ensenya 
el pis, demana 
ser "tractada 
amb dignitat" 

Breus

El projecte We 
Count arrenca 
ofi cialment amb 
200 sensors
Després de les proves 
del prepilot de les 
últimes setmanes, amb 
la participació veïnal de 
Gràcia a través de les 
comunitats dels carrers 
Ros de Olano i Ballester, 
aquest dijous s'ha posat 
en marxa a Barcelona i 
a Madrid el projecte We 
Count de comptatge de 
vehicles per repensar 
l'espai de les ciutats. El 
projecte, impulsat per 
la plataforma Ideas for 
Change, que ja va impulsar 
iniciatives veïnals a Gràcia 
com els sensors de la 
plaça del Sol, ha arrencat 
amb 200 veïns a les dues 
capitals. "A través del 
treball en equip odem 
traslladar missatges que 
inicideixin en les polítiques 
públiques d'una manera 
més clara i contundent, ha 
apuntat Giovanni Maccani, 
un dels responsabñes del 
projecte a Barcelona.

Gràcies al suport de:

www.independent.cat

administracio@independent.cat

FES-TE SOCI

de Gràcia

l’independent a la bústia de casa teva setmanalment

Veu directa a les assemblees

DESCOMPTES i promocions en entitats culturals

Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

i gaudeix dels avantatges:

Nom: _____________________ Cognoms: __________________________________________ DNI: ______________  Edat: _______  

ADREÇA

Carrer: _________________________________ Núm.: _____Pis: ___ Porta: ___   Localitat:  ______________________CP: _________

Telèfon: ______________________ Mail: ____________________________________

Número de compte bancari:           Signatura:    Data:     /   /
IBAN ENTITAT BANCÀRIA SUCURSAL D. CONTROL NÚMERO DE COMPTE

Autoritzo: A l’Associació Cultural l’Independent de Grà-
cia (amb NIF: 66245986) que, des de la data present i 
amb caràcter indefinit i mentre no es comuniqui per es-
crit el contrari, giri al número de compte bancari indicat 
en el present document els rebuts corresponents a la 
quota d’associat/ada d’acord amb l’establert en la Llei 
16/2009 de Serveis de Pagament. A l’Associació Cultural 
l’Independent de Gràcia a carregar les despeses bancàries 
que es produeixin per devolució de rebut per causes no 
imputables a la mateixa.

Accepto: Com a termini màxim de devolució dels rebuts 
carregats en el meu compte 30 dies hàbils des de la data 
del rebut, comprometent-me a no ordenar a la meva enti-
tat bancària la seva retrocessió una vegada transcorregut 
aquest termini.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us in-
formem que les dades personals recollides en aquest formu-
lari s’incorporaran al fi txer de socis i sòcies, el responsable 
del qual és l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia. Les 

vostres dades es tractaran amb l’única fi nalitat d’oferir-vos 
informació. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectifi ca-
ció, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a 
la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreça-
da a administracio@independent.cat.

El cobrament de la quota es fa cada 3 mesos. 
L’import de la quota trimestral és de 30 euros.
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Gràcia suma nous comerços 
vegans de cura personal

editorial

Despertar per fi 

Ensenyar les possibilitats d’un material no tòxic a través de 
viure una experiència és l’objectiu de Martí Vidal, ànima de 
Jesmonite Store Barcelona, una nova botiga que acaba d’ar-
rencar tot just fa unes setmanes a la cantonada del carrer 
Milà i Fontanals amb Puigmartí. Fundador de Resineco.com, 

Vidal tenia clar que un dia faria el salt de l’espai virtual al 
físic, encara que siguin “temps d’incertesa”, i havia de ser 
a la Vila, centre “creatiu i amb molts artesans”. A més dels 
tallers que es programin cada mes, la botiga ofereix també 
la possibilitat de crear el teu propi ‘souvenir’. 

Obre ‘Clar Barcelona’, centre de benestar físic i emocional sostenible

El passat 5 de juny es va celebrar el 
Dia Mundial del Medi Ambient amb 
una edició en format virtual que con-
vidava a la refl exió i al debat sobre la 
natura i la seva relació amb la salut, 
en temps de crisi sanitària, social i 
econòmica. Tots aquests continguts 
(articles, conferències i converses 
confi nades) encara es poden con-
sultar i són un material molt vàlid 
per tenir en compte. Els missatges 
que s’envien des de l’administració 
i també des de les entitats són molt 
clars: “vivim un moment excepcional 
en què la natura ens envia un missat-
ge”. Si no despertem ara, que sembla 
que la consciència de no tornar a la 
“normalitat” que ens ha portat al col.
lapse està més activa, no ho farem 
mai; o serà molt més complicat. Les 
solucions i les respostes ambientals 
a la crisi social, ecològica i global hi 
són, però s’ha de tenir la valentia 
política i ciutadana de portar-les a la 
pràctica. L’exemple de la mobilitat és 
força evident, com s’ha pogut com-
provar des del moment en què el 
trànsit es va reduir i la contaminació 
atmosfèrica baixava al mateix nivell 
que pujava la qualitat de l’aire. Com 
molt bé expliquen els professionals de 
l’àmbit de l’educació ambiental amb el 
manifest difós per la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental, “la mobilitat 
ha de ser sostenible si volem pobles 
i ciutats amb indicadors ambientals 
que no afectin la nostra salut”. Tam-
bé recorden que tots sabem “que el 
consum dels productes de proximitat 
és indicador de societats sostenibles 
i saludables o que reconnectar-nos 
amb la natura és reconnectar-nos 
amb la vida”. No deixem passar 
l’oportunitat de canviar.

Cedida

Engegar projectes en temps de pandèmia

Gràcies al suport de:
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Amb el suport de:

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

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

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

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

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

Serveis d’interès

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

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

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

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

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

Serveis d’interès

escoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesescoles + sosteniblesmés sostenibles

Cedida

L’espai permet que la gent entri i es faci les seves pròpies creacions

conté “tres potes”, com explica 
Vidal: la botiga de materials, el 
taller (amb uns tamborets fets 
de Jesmonite) i un aparador 
d’artistes destacats; Juan Ruiz 

Rivas és l’artista d’aquest mes. 
“Hem volgut fer un espai on po-
der fer la teva primera peça amb 
Jesmonite en l’experiència Entra i 
Crea, aprofundir i aprendre en els 

la de poder ajudar a artesans 
i dissenyadors que utilitzen el 
Jesmonite per a les seves cre-
acions que es podran comprar 
a la botiga així com poder-los 

promocionar i que la gent els 
conegui en persona en el cas que 
puguin venir a oferir algun taller 
o xerrada”, explica Vidal. 
A més, l’espai també pretén fer 
xarxa amb altres comerços de la 
zona i “aliar-se” amb el veïnat de 
Puigmartí per Festa Major. 

Aterra Jesmonite Store BCN, un espai-
taller per apropar les resines al públic
Ensenyar les possibi-

litats d’un material no 

tòxic a través de viure 

una experiència és l’ob-

jectiu de Martí Vidal, 

ànima de Jesmonite 

Store Barcelona, una 

nova botiga que va 

obrir les portes el 5 de 

juny a la cantonada 

del carrer Milà i Fon-

tanals amb Puigmartí. 

Fundador de Resineco.

com, Vidal tenia clar 

que un dia faria el salt 

de l’espai virtual al físic, 

encara que sigui un pas 

“contracorrent”.

Al març ho tenia tot a punt 
però la crisi del coronavirus 
ho va aturar. Tres mesos més 
tard per fi  ha aixecat la persiana 
Jesmonite Store Barcelona, un 
projecte que el seu impulsor, 
Martí Vidal, tenia clar que havia 
de tenir lloc a Gràcia, el barri on 
va néixer, “un lloc creatiu i amb 
molts artesans”. La principal idea 
del projecte és mostrar el món 
dels motlles i les resines, i anar 
més enllà de la compra venda 
d’un producte. Per això, l’espai 

La Societat Catalana d’Edu-
cació Ambiental, responsa-
bles de la gestió de l’Aula del 
Bosc Turull, està recollint els 
efectes de la crisi del coro-
navirus en el sector de l’edu-
cació ambiental a través d’un 
qüestionari, per tal de tenir 
una imatge representativa 
del sector. Les persones que 
hi treballen poden participar 
fi ns al 30 de juny accedint 
amb un enllaç que l’entitat 
ha facilitat a les seves xarxes 
socials. L’entitat també ha 
difós un manifest on exposa 
la precarietat i la incertesa 
d’un sector professional que 
ha sofert, com molts d’altres, 
una parada radical de la feina, 
i que ara està preocupat 
també pel “grau i l’abast de 
la consciència i actitud de 
canvi i de transformació que 
es produirà o no després 
del COVID19 i que troba-
rà el sector de l’educació 
ambiental sota mínims”. En 
aquest escrit també asse-
guren que la principal tasca 
professional dels educadors 
i educadores ambientals és 
“acompanyar a tota la ciuta-
dania des de diferents espais 
per a que “siguem capaços 
de prendre consciència crí-
tica col.lectiva del nostre 
paper en el planeta que 
necessitem per sobreviure”. 
L’educació ambiental, segons 
especifiquen al manifest, 
s’ha d’entendre “com un 
servei bàsic a preservar i 
salvar econòmicament” amb 
ajudes a les entitats i també 
a petites empreses d’arreu 
del país.

Educació 
ambiental i 

crisi
SM

Martí Vidal, impulsor de Jesmonite Store BCN, mostra com fer un panot 

tallers monogràfi cs i descobrir i 
donar suport als creadors que 
utilitzen aquest material”, afegeix 
el portaveu del projecte. 
Així, el material principal que s’hi 
troba és el Jesmonite, un material 
base aigua originari del Regne 
Unit, que permet fer reproduc-
cions en motlle de textures, 
formes i detalls de qualsevol 
color. Resineco fa 10 anys que el 
comercialitza online juntament 
amb diferents silicones per fer 
motlles. “Passar de comerç onli-
ne a botiga física pot semblar un 
moviment contracorrent avui en 
dia però ara mateix pot ser una 
bona oportunitat, especialment 

El material principal és 
un material no tòxic 

base aigua originari del 
Regne Unit

Silvia Manzanera

El projecte pretén 
ser un espai de 

promoció d’artesans i 
dissenyadors 
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“A l’àmbit de la cura personal hem de 
ser molt conscients del nostre consum”

Quin és l’origen del projecte Clar? 
Com arribes fi ns aquí?
A partir de la meva maternitat, perquè 
començo a fusionar la part professional 
amb la feminitat i la meva espiritualitat. 
Però tot arrenca molt abans i és fruït de la 
meva trajectòria tant personal com laboral. 
De petita no era de seguir les modes però 
sí buscava la diferència, un estil propi, em 
feia la meva pròpia roba; sempre vaig tenir 
un punt imaginatiu i una mirada a la cura 
personal saltant-me les modes, perquè cre-
ia que era important connectar amb una 
mateixa lliurement per sentir seguretat. 

Així que tenies molt clar a què 
t’hi dedicaries?
Quan vaig acabar els estudis em vaig po-
sar a treballar com a actriu i va ser quan 
vaig descobrir el maquillatge, els efectes 
especials, el maquillatge creatiu, així que 
vaig marxar a Buenos Aires a fer formació 
en maquillatge pèro abans a Xile em vaig 

El passat 12 de maig van 

apujar la persiana de Clar 

Barcelona al carrer Maspons 

amb l’objectiu de compartir 

la filosofia de perruqueria 

natural i vegada, amb trac-

taments de cabina spa, terà-

pies alternatives i tallers ; un 

projecte que és la culminació 

de la trajectòria professional 

i personal de Paulina Squa-

drito, xilena inquieta que va 

arribar a la ciutat comtal ara fa 

deu anys. El centre pretén ser 

un referent de l’autocura i el 

creixement personal, un espai 

que convida a la connexió.  Paulina Squadrito, directora del centre Clar Barcelona, al carrer Maspons

Silvia Manzanera

Cedida

formar en cosmetologia i estètica integral. 
Això em va aportar el contacte amb la 
clienta, i no és només en un sentit estètic. 
Després vaig treballar en una fi rma de 
maquillatge, i en tornar a Xile, vaig fer de 
professora en una escola i vaig entrar a la 
televisió, i aquí vaig aprendre moltíssim. 
Van ser tres anys intensos on també vaig 
treballar com a maquilladora per al teatre 
i el ballet de Xile.

Però no va ser sufi cient...
Fins aquí havia descobert una part social 
i de connexió amb les dones però sentia 
que alguna cosa més volia aportar, així que 
em vaig interessar per l’assessoria d’imat-
ge, perquè creia que podria descobrir un 
llenguatge per entendre’m millor amb mi 
mateixa i amb les dones.

I quan vas arribar a Barcelona vas 
seguir el mateix camí?
Quan vaig acabar assessoria em vaig 
quedar embarassada, i vaig fer molt ioga, 
tallers de massatge infantil, i va ser quan 
focalitzo la mirada cap a les mares i els 

infants, la importància de reunir-se en tribu. 
Per conèixer millor els productes que hi 
havia aquí em vaig fer usuària de Birchbox, 
i cada mes rebia productes de cosmètica i 
bellesa; quan va arribar una barra de llavis 
vermella alguna cosa va canviar en mi. Era 
com si tot el que havia après durant tota 
la meva trajectòria encaixés, vaig comen-
çar a empoderar-me, a preocupar-me de 
sentir-me bé.

I vas posar en marxa un nou pro-
jecte?
Sí, el 2016 vaig desenvolupar el projecte 
Reconecta-T, enfocat en no deixar de ban-
da ni abandonar la imatge positiva d’una 
mateixa, en la importància d’adquirir hàbits 
i rituals per sentir-te més segura, amb més 
autoestima. Vaig visitar alguns espais però 
llavors no estaven en la línia que anys des-
prés estaria més acceptada i estesa sobre 
el “cuidar-nos per cuidar”..

I quan decideixes obrir Clar?
Més endavant vaig començar a desenvolu-
par un projecte més enfocat a empreses 

però que fi nalment no va tirar endavant. 
Quan surt la possibilitat amb el meu marit 
d’aconseguir fi nançament per un projecte 
propi on pogués ajuntar tots els coneixe-
ments i propòsits que havia desenvolupat 
al llarg de la meva carrera i també com a 
mare, és quan ho vaig saber. Era el meu 
propòsit. Clar és la culminació de tot un 
procés de vida.

Quin és el vostre tret diferencial? 
És un espai kids friendly, d’Eco-Rituals, de 
cultura sostenible i vegana amb serveis de 
perruqueria, teràpies alternatives, tallers i 
tot allò relacionat amb l’autoconeixement 
i l’autocura. El que el diferencia és aquesta 
ànima que es mou a través de tot allò na-
tural, sense ambicions, no pretenem més 
que inspirar i aportar benestar. Creiem que 
hem de ser coherents i si volem estar con-
nectats hem d’intentar ser conscients de 
tot allò que consumim, i tenir en compte el 
procés i la factura del producte fi ns arribar 
aquí. També és cert que aquesta conscièn-
cia i sensibilització s’ha incrementat en els 
darrers anys.

Com és l’espai? Quines activitats 
teniu planejades?
L’espai està dividit en dos, en una part do-
nem els serveis de perruqueria, manicura 
i pedicura, massatges, teràpies, maquillatge, 
depilació, etc, i en l’altre -que encara s’ha 
d’acabar de defi nir- serà una sala d’activi-
tats. No puc ser infi del a totes les idees i 
conceptes que se’m van despertar amb la 
maternitat, i per això oferirem serveis per 
a les mares i els infants. Crec que ara hi ha 
un despertar femení, un empoderament 
que està passant a nivell mundial, i sento el 
deure d’aportar com a mare i dona. 

Quins són els productes que feu 
servir?
Treballem amb diferents proveïdors però 
per a cabell utilitzem Aveda, que són vegans 
i naturals i pioners d’aquesta fi losofi a. A 
més, tots els articles d’un sol ús que hem 
de fer servir en el dia a dia intentem que 
siguin el màxim biodegradables mantenint 
una coherència amb tot el que fem i tenint 
cura del nostre planeta.

Gràcies al suport de:
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El tennis taula 
dels Lluïsos 
comença el 
campus d'estiu

Del 29 de juny al 31 de 
juliol, la secció de tennis 
taula dels Lluïsos de Gràcia 
comença una nova edició 
del seu campus d'estiu 
per a nens i nenes d'entre 
9 i 17 anys. A més de la 
pràctica, entrenament i 
joc del tennis taula, els 
organitzadors proposen 
altres activitats com 
visionat de vídeos, tallers 
de psicologia o tallers 
de nutrició. L'horari del 
campus és de les 9:30 del 
matí a les dues del migdia i 
la inscripció es pot fer per 
setmanes. 

El CrossFit 
Condal estrena 
la nova tarifa 
Fuck Covid
El CrossFit Condal, situat 
al carrer Encarnació 20, fa 
uns dies que ha tornat a 
obrir les portes i treballa 
amb noves mesures i nous 
horaris atractius pels seus 
socis. Ha estrenat una nova 
tarifa especial, anomenada 
Fuck Covid, amb un preu 
de 50 euros al mes en 
horari de matins, per a 
totes aquelles persones 
afectades per un ERTE.

David Vilajoana: "Per 
pujar a 2a B caldrà 
jugar bé i tenir sort"
El tècnic escapulat destaca que els jugadors arriben amb 
un bon to físic i que el Terrassa és un equip molt sòlid 

partit per anar-lo a guanyar, no te-
nim cap altra alternativa.

L'Europa suma cinc playoffs en 
vuit anys, però sense sort, això és 
una pressió afegida?
No, el que ha passat anteriorment 
em preocupa poc. Em preocupa el 
que puguem fer ara, intentar fer-
ho millor que el contrari, fer bé les 
coses i tenir un pèl de sort.

Aquests partits tenen un com-
ponent emocional especial, això 
també s'entrena?
Hi ha un component de mentalit-
zació que és important treballar-lo, 
però és més un exercici personal de 
cada jugador. Tenim una barreja de 
gent jove amb gent més veterana, 
i molts amb experiència de jugar 
partits importants. Qualsevol eli-
minatòria on hi ha alguna cosa im-
portant en joc és un factor impor-
tant, però espero que això no sigui 
el que ens freni, sinó que ens faci 
gaudir del joc, de les oportunitats i 
poder aconseguir la victòria.

A l'Hospi i al Sant Andreu els es-
teu mirant de reüll o si tot va bé 
ja tindreu temps?
Tindrem menys temps perquè no-
més tindríem una setmana per 
preparar el partit. Segur que qual-
sevol dels dos seria un rival durís-
sim, però ja ho signàvem ara per-
què voldria dir que hem guanyat el 
primer partit.•

Albert Vilardaga

D avid Vilajoana (Bar ce lo na, 
1969), ha aconseguit clas-
sificar l'equip per la dis-
puta del playoff d'ascens 
a la Segona Divisió B, en 

la segona temporada que dirigeix 
l'equip. Els escapulats han fet un joc 
ofensiu, han estat l'equip més gole-
jador, i s'enfrontaran en la prime-
ra eliminatòria contra el Terrassa.

Heu acabat la tercera setmana 
d'entrenaments, com van?
Bé, l'equip està bé físicament i de 
moment no hi ha sobresalts.

Com van arribar els jugadors? 
S'ha notat molt l'aturada?
Van arribar bé, penso que s'han 
cuidat, han estat molt professio-
nals i la veritat és que tots han vin-
gut amb un bon to físic.

Els entrenaments han estat molt 
diferents dels habituals?
Hem seguit una mica el protocol 
de pretemporada, és a dir, hem in-
troduït la pilota perquè s'acostu-
min al seu hàbitat natural i també 
hem combinat el que és prepara-
ció física amb adaptació al medi, 
és a dir, la pilota com a joc. Vam 
començar amb dos grups de mà-
xim 15 persones i ara ja estem en-
trenant amb una certa normalitat, 
seguint els protocols higiènics.

David Vilajoana ha classifi cat l'Europa per disputar el playoff . Foto: Àngel Garreta

Ja teniu el Terrassa, el primer ri-
val, molt estudiat?
Hi estem treballant, tenim la sort 
que és un rival que ja ens hi hem 
enfrontat dues vegades aquesta 
temporada, i per tant ja el conei-
xíem i això és un avantatge.

I quins són els seus punts dèbils?
En té pocs, anava en segona posi-
ció per mèrits propis i nosaltres 
no vam aconseguir guanyar-los 
en cap dels dos partits (un empat 
i una derrota), per tant haurem 
de fer les coses molt bé per passar 
l'eliminatòria. És l'equip menys 
golejat de la lliga, per tant és un 
equip molt sòlid en tots els aspec-
tes, molt equilibrat.

Sabem que es jugarà a Badalona, 
però encara no sabem si amb pú-
blic o sense, què preferiu?
Ens encantaria que pogués venir la 
nostra afi ció a animar, és una mo-
tivació extra. Segur que seria una 
sobremotivació i penso que li po-
saria un punt més de caliu a l'eli-
minatòria.

Tenint en compte que l'Europa 
no li val l'empat, s'afronta dife-
rent el partit?
No, nosaltres cada partit sortim 
a guanyar, el nostre estil de joc és 
ofensiu que busca la porteria con-
trària, i des del punt de vista de 
l'especulació això ens ho facilita 
perquè només hem de preparar el 

Aquesta peculiar temporada 2019-2020 acaba-
rà amb el Club Esportiu Europa disputant 
de nou la promoció d’ascens a 2B, després 

d’una progressió ascendent a la classifi cació, en 
els darrers anys. Un play off atípic, tant pel que 
respecta a la fi nalització del campionat (de fet 
van quedar onze jornades sense disputar-se), 
com pel format en si, anomenat exprés per les ca-
racterístiques de curta durada: només tres par-
tits, en seu neutral i on per assolir l’ascens a 2a B 
caldrà només guanyar dos partits. A priori serà el 
play off més fàcil per qualsevol dels equips impli-
cats, pel fet com deia d’haver de superar només 
dos partits i sense els sempre llargs i feixucs des-
plaçaments. Però, al mateix temps, amb el gran 
dubte de com arribaran els equips, després de 
pràcticament tres mesos sense activitat i sis set-
manes de pretemporada atípica, la qual cosa dona 
una incertesa màxima a la competició.

En clau escapulada, el play off es presenta 
amb els jugadors i cos tècnic al màxim d’il·lusió, 
conscients que tenen una oportunitat única des-
prés d’uns mesos d’incertesa quant a la dispu-
ta d’aquesta fase fi nal de la competició per fer 
valer la seva excel·lent temporada i culminar-la 
amb un ascens que fa més de vint-i-cinc anys que 
se’ns resisteix. Per la seva banda, l’afi ció, conten-
ta i satisfeta pel joc i entrega de l’equip durant la 
temporada i ansiosa per veure sobre el terreny 
de joc als seus jugadors, als quals no han pogut 
veure, ni tan sols entrenar, des de fa més de cent 
dies i amb la incògnita, en el moment d’escriu-
re aquestes línies, si les autoritats competents 
autoritzaran la presència dels seguidors al camp 
municipal de Badalona. Esperem i desitgem que 
el màxim nombre d’europeistes puguin viure en 
directe aquests partits que jugarem al Nou Estadi 
Municipal de Badalona.

A la Junta Directiva estem contents i satisfets 
de l’entrega i professionalitat de l’equip i orgu-
llosos per l’aposta de competir amb èxit amb un 
nombre important de jugadors i tècnics de la 
casa, bé perquè s’han format al club o pels anys 
que porten amb nosaltres. Estem igualment or-
gullosos de l’afi ció, que ja fa temps que és el ju-
gador número 12 però que se superen any rere 
any. Aquesta temporada s’estava vivint una gran 
comunió entre equip i grada, destacant la cada 
cop més nombrosa afl uència de gent jove que 
s’està enganxant a l’Europa. És per això que 
se’ns fa difícil d’imaginar un playoff sense l’es-
calf i el color d’una grada entregada als seus co-
lors. Veiem amb satisfacció com són molts els 
balcons, de Gràcia i d’arreu, que llueixen amb 
orgull la nostra bandera escapulada. Per acabar 
us vull compartir un desig: oferir als socis euro-
peistes i als afi cionats graciencs, des del balcó 
de l’Ajuntament d’una Plaça de la Vila, plena a 
vessar, l’anhelat ascens a Segona B que reme-
mori anteriors fi tes i marqui un punt d’infl exió 
cap a objectius més ambiciosos. Visca l’Europa! 
Som-hi escapulats!•

Opinió convidada

Un ascens per recordar anteriors fi tes
Víctor Martínez, president del Club Esportiu Europa
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Breus

Soriano i Ortiz 
competiran a la 
Lliga Femenina 
2 amb l'Almeda

Les jugadores formades 
als Jesuïtes Gràcia - 
Col·legi Kostka disputaran 
la pròxima temporada la 
segona màxima categoria 
del bàsquet nacional amb 
el Basket Almeda gràcies 
a l'ascens aconseguit 
aquesta temporada. 
Soriano, que encara està 
en etapa de formació i 
que disputarà també la 
categoria júnior, ha estat 
la màxima anotadora de 
l'equip sènior, amb 14 
punts per partit, i una 
de les jugadores més 
determinants de Copa 
Catalunya. Ortiz arriba 
procedent del Mataró on 
també ha estat una de les 
millors del seu equip.

i a més a més també és entrena-
dor ajudant del CB Prat a la lliga 
LEB Plata. Els dos ajudants que 
tindrà Marín aquest any a la ban-
queta seran el Jaume Font i el Pau 
Domingo. Les baixes de l’equip 
han estat Marc Perapoch, Bruno 
Ibáñez i David Torroja, a més del 
Iandrey Panisa a la banqueta com 
a ajudant.

Dels onze jugadors que han 
aconseguit l'ascens a Copa Cata-
lu nya, vuit d'ells són antics alum-
nes de l'escola. En el cas del sèni-
or B, dels dotze components de 
l'equip, onze són antics alumnes 
del Claret, i la majoria d'ells era la 
primera temporada que competi-
en en categoria sènior.•

Els sèniors 
masculins els 
seguiran formant 
principalment 
jugadors de la casa

El Claret incorpora dos jugadors 
pel debut a Copa Catalunya
Víctor González, procedent del Santfeliuenc, i Arnau Olivé, del Martinenc, seran 
les cares noves d'un equip que entrenarà una temporada més el Xavi Marín

La plantilla del Claret que ha aconseguit l'ascens a Copa Catalunya. Foto: Cedida

A. V

Els sèniors masculins del 
Claret han viscut una tem-
porada per a la història 
amb l’ascens del primer 
equip a Copa Catalunya per 

primera vegada, la màxima cate-
goria del bàsquet català, i el sèni-
or B ha pujat de Tercera a Segona 
Catalana. Per seguir amb la seva 
tradició habitual, els llops han 
confi at amb un bloc format ma-
joritàriament de gent de la casa 
per afrontar aquesta primera ex-
periència a Copa Catalunya i de la 
plantilla de l’ascens s’han produït 
tres baixes i dues incorporacions, 
a més de confi ar amb la gent del 
sènior B.

Pere Carrión i Javier Vicente se-
guiran sent els directors de joc de 
l’equip, aquest any ajudats pel pe-
tit dels Carrión, el Pau, que aquest 
any ha liderat el segon equip i ja 
ha donat un cop de mà en nou 
partits. Els alers de l’equip seran 
Xavi Pueyo, Oriol Pardo, Víctor 
González, Àlex Reina, Pau Robert 

Álvarez i Arnau Olivé. S’espera 
que una temporada més l’Àlex 
Reina sigui la referència ofensiva 
de l’equip, el Víctor González arri-
ba procedent del Santfeliuenc on 
ha estat el màxim anotador del 
seu equip, i l’Arnau Olivé torna a 
la casa on el van veure començar a 
jugar a bàsquet després del seu pas 
pel Jac Sants, el Safa Claror i els 

últims anys al Bàsquet Martinenc 
de la Lliga EBA. El joc interior el 
formaran l’Oriol Gebelli, el Marc 
Gilabert i el Roger Dalet, aquest úl-
tim fa el salt des del sènior B.

La banqueta la tornarà a ocu-
par un referent de la casa, el Xavi 
Marín, que tot i la seva joventut 
sempre ha aconseguit grans re-
sultats al capdavant del sènior, 
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Els propietaris dels bars amb terrassa de les principals pla-
ces de Gràcia segueixen estant molt contents amb les fa-
cilitats de l'administració per sortir de la crisi sanitària. 
Encara amb restriccions i sense resposta a la petició d'am-

pliació de taules (sembla que a l'Ajuntament han desistit de centra-
litzar la feinada i ja l'han xutat cap als districtes), els bars han hagut 
de suportar fa pocs dies la visita dels inspectors de treball. "Tot això 
mentre els nostres treballadors encara no han cobrat del SEPE", ens 
explica un dels afectats. 
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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

Nova Mobilitat
Segons els indicadors de l'estació de 
Gràcia sobre contaminació atmosfèrica 
que apareixen a la web de l'Ajuntament 
mentre escric aquesta carta, la qualitat 
de l'aire del districte no seria del tot alar-
mant (NO2 moderat i PM 10 Bo), referint-
se als gasos contaminants i les partícu-
les en suspensió. Però això no és el que 
volem, no volem tornar a la vella norma-
litat i a l’ús i abús dels cotxes a la ciutat. 
Amb les fases de desescalada i la recupe-
ració d'alguns hàbits anteriors a la crisi 
del coronavirus, l'ús del vehicle ha tor-
nat a incrementar-se i a ocupar els espais 
d'abans, malgrat les mesures que des de 
la casa gran s'han impulsat per incenti-
var el transport públic, la bicicleta i els es-
pais per a vianants, mesures benvingudes 
i més que necessàries si volem construir 
una ciutat més saludable. Però crec que 
encara s'hauria de donar un pas més enllà 
i ampliar tota aquesta política de mobi-
litat més enllà de la ciutat de Barcelona, 
i no expulsar cap a la perifèria tot el que 
es considera nociu des del punt de vista 
ambiental. S'han tallat carrers als tràn-
sit i s'han guanyat molts més espais per 
a la ciutadania. En els primers dies del 
confi nament la contaminació es va redu-
ir en un 50% a Barcelona. Així que ja no 
es tracta de demostrar els resultats ni les 
evidències científi ques d’aplicar políti-
ques sostenibles pel que fa a la mobilitat, 
tothom ho ha vist de primera mà què sig-
nifi ca minimitzar el trànsit de vehicles i 
potenciar el vianant. Així que la reivindi-
cació dels veïns i comerços de Travessera 
de Gràcia de pacifi car el carrer pren més 
sentit que mai i ja no hi ha cap excusa per 
no portar-la a terme. 
Manel Garcia

Editorial

L'hora de l'Europa

Quan llegiu, lectors, aquest setmanari, justament d'aquí a un mes 
és possible que un dels deu clubs fundadors de la Primera Divisió 
de futbol, l'Europa, el club de Gràcia, hagi pujat de categoria i as-

soleixi l'ascens a Segona B. La sensació és estranya perquè el moment 
és estrany i el món s'ha tornat estrany, però la pilota ha tornat a rodar 
i, quan aquesta entra, hi ha gent que se sent estranyament contenta, i 
quan aquesta pilota entra a favor d'una clau local com la nostra, doncs 
nosaltres també ens sentim estranyament contents.

Aquesta setmana no hem 
deixat de banda les grans 
qüestions de l'àmbit local 
que són habituals al setma-
nari que afecten o benefi cien 
milers de persones al distric-
te, però hem volgut ampliar 
la mirada cap a aquest repte 
que té l'Europa i que, com diu 
la nostra publicació germana, 
L'Escapvlat, el situen a només 
180 minuts de la glòria.

L'hora de l'Europa arriba potser amb més possibilitats que mai d'èxit 
després d'haver sucumbit en els últims anys a un bon grapat de playof-
fs d'ascens que es dirimien d'una manera desigual contra equips amb 
molt de potencial arreu de l'Estat. Eren eliminatòries plenes d'il·lusió a 
Aranda de Duero, a Ejea de los Caballeros, a Mutilvera, però el resultat 
i els ànims es percebien inassolibles. No és el cas actual: una crisi sa-
nitària ha volgut que l'ascens a Segona B del grup cinquè de la Tercera 
Divisió es resolgui a Badalona en dues eliminatòries els pròxims 18 i 25 
de juliol. La casualitat d'aquestes dates ha volgut que tradicionalment 
l'últim número de juliol de l'Independent es dediqui exclusivament a la 
Festa Major i així serà el 31 de juliol. Però ja estem preparant un núme-
ro entremig, especial, que sortirà el dimarts 28 de juliol, sempre i quan 
l'equip pugi de categoria. I n'estem més que convençuts que ells ho fa-
ran, i que nosaltres serem aquí per escriure-ho.

Preparem un especial 
que sortirà després 
que l'Europa assoleixi 
l'ascens a Segona B

Ull de 
dona

Lola Capdevila

De sempre m’ha agradat la màgia, el 
res és impossible. Aquelles creen-
ces mancades de lògica i basades en 

percepcions subjectives i positives del fet 
que tot és possible. Des de Joan Brossa a 
Antonio Díaz. Des del teatre, la dansa, la 
música, la poesia, la literatura, el circ, les 
arts visuals, l’il·lusionisme, l’esport o la 
Flama del Canigó. Moltes coses que pas-
sen a la nostra societat les considerem 
màgiques perquè no hi trobem o no te-
nen una explicació racional. Molts invents 
moderns serien considerats bruixeria per 
les societats primitives. Tot el que és inex-
plicable pot ser “màgic”. De vegades, per 

referir-nos a sentiments com l’amor o la 
felicitat, quan hi ha quelcom que no sa-
bem defi nir, fem servir l’expressió “aquí 
hi ha màgia”. Doncs sí, és veritat, aquests 
mesos hi ha hagut molta màgia a la Vila 
de Gràcia. Als terrats, als balcons, als or-
dinadors, als mòbils, a les places i carrers 
que han esperat pacientment els retroba-
ments de la “nova normalitat”. Per cert, a 
la plaça Dones del 36 ha desaparegut de 
la façana –per la màgia de la natura– la 
icònica fotografi a de Marina Ginestà, re-
presentativa de les dones que van tenir un 
paper actiu en la defensa de la República. 
Segur que tornarà a aparèixer ben aviat. 
Com la vida i les abraçades i els petons 
que tant hem enyorat!•

Res és impossible

Aquests mesos hi ha 
hagut molta màgia a 
la Vila; als terrats, als 
balcons, als mòbils...
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Opinió convidada
Rosanna Carceller, periodista

PCR als CAP, depèn del dia

En els darrers dies he descobert que als centres 
d’atenció primària de Barcelona fan PCR a persones 
amb símptomes de coronavirus… però alguns d’ells 
només les fan determinats dies de la setmana. Així 
que si us heu d’infectar, consulteu el vostre CAP per 

veure quan aniria bé que agafeu el virus. Això és el que pas-
sa -o passava almenys fi ns el 22 de juny- al CAP Pare Claret i 
al CAP Cibeles, a Gràcia. 

El meu fi ll va començar a tenir febrícula i cansament di-
jous 18 al vespre. Els CAP ja estaven tancats i la indicació 
del 061 va ser esperar tancats a casa i trucar l’endemà a la 
pediatra. Divendres vam trucar al CAP Pare Claret i ens va 
atendre una pediatra atenta, clara, empàtica. La febrícu-
la, mal de panxa i vòmits, poden ser símptomes de corona-
virus. Calia aïllar el nen a casa i fer la PCR… Però només la 
feien en dimarts i dijous, així que li farien dimarts i els re-
sultats estarien en 48 hores. Fins llavors les persones que 
hem estat en contacte estret amb ell hem de quedar-nos a 
casa. Això és complicat perquè l’altra mare del nen -la meva 
parella- té un negoci que no es pot tancar després del que 
ja hem hagut de patir, que no pot contractar gent… No hi 
ha res a fer: només esperar gairebé una setmana als resul-
tats, tancats a casa. Esperar nosaltres tancades però també 
la família tribu que hem construït per ajudar-nos mútua-
ment a partir de la fase 1 i també la família de la cangur que 
ens ajuda i a la qual hem pogut recórrer per tirar endavant 
amb dignitat emocional i logística, durant les darreres set-
manes, en què les escoles seguien tancades.

Estem en nova normalitat o fase de represa, hem passat 
tres mesos de pandèmia duríssims, però sembla que hi ha 
una cosa que el sistema i les autoritats sanitàries no han 
sabut gestionar: el diagnòstic precoç. Una persona amb 
símptomes s’ha de quedar a casa cinc dies abans que li fa-
cin la PCR, i esperar-ne sis als resultats. La responsabilitat 
perquè no hi hagi un rebrot es trasllada 100% a la ciutada-
nia: queda’t a casa i deixa de treballar presencialment per 
evitar que passi res.

Sanitat o Salut ens passen la pilota perquè les instituci-
ons sanitàries no estan complint la seva obligació: fer pro-
ves ràpidament i aïllar positius. Jo i les famílies afectades 
pels símptomes del meu fi ll ens estem quedant a casa per 
uns vòmits i una febrícula del nen. Però quanta gent hi ha 
que no ho farà o que no ho ha fet en una situació així? I 
potser no ho fan perquè no s’ho poden permetre! Una set-
mana sense currar és un luxe després d’una pandèmia.

Dissabte a la tarda, després d’un contacte via Twitter, 
ens truquen de l’ICS perquè els informem de la situació del 
nostre fi ll. Ens citen per fer la PCR aquella mateixa tarda al 
CUAP de Manso. Durant la conversa telefònica, ens expli-

quen que els CAP fan proves de covid-19 cada dia de la set-
mana i que revisaran els protocols i informació als CAP als 
quals nosaltres ens havíem adreçat, a Gràcia, per determi-
nar què ha passat. 

Sorgeixen refl exions. Si es tracta d’un error de protocol, 
cal agrair la resposta de l’ICS, però és necessari refl exio-
nar sobre el circuit d’informació al pacient. És molt estrany 
que una pediatra i dues persones de l’atenció telefònica de 
dos CAP donessin la mateixa informació, i fos errònia. De 
fet, altres usuaris a les xarxes socials estan denunciant si-
tuacions semblants, amb respostes semblants per part del 
sistema de salut: esperar-se una setmana per a un resultat 
de PCR. Alguna cosa falla, i no és un tema menor.•

Estem en nova normalitat però 
sembla que hi ha una cosa 
que el sistema no ha sabut 
gestionar: el diagnòstic precoç

el 
bloc

El pal i la pastanaga

Albert Vilardaga

Queda poc més d’un mes perquè a 
L’Independent agafem vacances, 
tan a prop i tan lluny. No descobri ré 

ara que els últims mesos han estat com-
plicats per a tothom, i aquí hem tingut la 
sort i l’empenta de sortir al carrer cada 
divendres, la qual cosa ens omple d’orgull, 
però també ens ha generat un desgast im-
portant. Comunicar-nos sense veure’ns i 
treure temes en un món aturat no és fàcil, 
però ens hem sortit i penso que força bé. 
Aquesta setmana hem pu bli cat el núme-
ro 806, l’últim del mes de juny, i ens que-
daran només els cinc números del mes de 
juliol per agafar una mica de descans. Les 
cometes són voluntàries, és cert que cinc 
números acostumen a passar volant, però 
el juliol sempre fa pujada i el repte d’en-
guany és important.

El primer plat fort del mes de juliol el 
tindrem el dia 18, amb el primer partit 
del playoff que jugarà l’Europa contra el 
Terrassa a Badalona. Els escapulats tenen 
una ocasió d’or per aconseguir un ascens 
que es resisteix des de fa massa anys. Per 
convertir aquest juliol en un mes histò-
ric, els de Vilajoana hauran de guanyar 
el partit del dia 18, i el del cap de setma-
na següent. Entremig tindrem un Sant 
Jordi que es va ajornar el mes d’abril, els 
llibreters tenen ganes de tornar a sortir 
al carrer i la gent vol tornar a gaudir d’un 
dia especial per a tothom, tot i que caldrà 
seguir les paraules claus: distància, mas-
careta i higiene de mans. Acabarem el 
juliol amb el número que ens fa especial 
il·lusió, el de Festa Major, però com és evi-
dent, amb més incògnites que mai. Ah, i 
per rematar-ho, també ens farem un petit 
homenatge perquè L’Independent fa 20 
anys. Dues dècades es diuen ràpid, però 
cal donar-li el mèrit que tenen. Després ja 
agafarem vacances.•

Europa, Sant Jordi, 
Festa Major, i 20è 
aniversari; després ja 
agafarem vacances

Gràcies al suport de:
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NunArt Gràcia, encara 
sense data d'obertura, 
cancel·la el festival de 
creació emergent 
 

L'espai artístic amb seu a l'Oratori Sant Felip Neri es pren un 
temps de "refl exió" mentre que el del Guinardó es reactiva 

Silvia Manzanera

La reobertura i represa de 
les activitats culturals s'es-
tà produint a Gràcia de ma-
nera esglaonada però no tots 
els espais o entitats s'hi po-

den adaptar a la "nova normali-
tat". És el cas de nunArt, un cen-
tre de creació artística amb tretze 
anys de trajectòria i que, per ara, 
ha suspès totes les activitats, inclòs 
el nunOff, un festival pluridiscipli-
nar que enguany celebrava al juliol 
dotzena edició al claustre de l'Ora-
tori de Sant Felip Neri. "Tot i que 
en un principi vam allargar la con-
vocatòria fi ns a l'1 d'abril, després 
ja vam veure que no podríem cele-
brar-ho", explica Clara Bes, l'única 
membre fundadora que queda a 
l'actual equip de nunArt.

Després de tancar les seves 
instal·lacions i suspendre tota l'ac-
tivitat, el centre va engegar una 
campanya d'abonaments per in-
tentar mantenir el projecte i amb 
la intenció de continuar oferint ac-
tivitats "i generant espais oberts a 
la creació artística", tal i com van 
difondre a les xarxes socials. Amb 
la incertesa sobre quan i com po-
drà el centre reprendre l'activitat 
regular, han decidit posar en pau-
sa aquesta campanya i prendre's 
un temps de "refl exió" per decidir 
com encarar el futur i reprendre la 

temporada de cara al setembre. En 
canvi, nunArt Guinardó ja ha pogut 
obrir portes i ha reactivat els tallers 
i els intensius. "Allà l'espai és molt 
més gran i per les seves caracterís-
tiques permet aplicar totes les me-
sures i treballar sense problemes", 
assegura Bes. 

Durant els seus 13 anys d’exis-
tència nunArt Gràcia i l'associació 
germana, nunArt Guinardó, s’han 
consolidat com a espai artístic lo-
cal i internacional de desenvolupa-
ment del teixit escènic, formatiu 
i creatiu. L'Associació nunArt va 
ser fundada per Mariona Castillo, 
Gisela Creus, Miquel Barcelona, 
Clara Bes i Gemma Martínez.•

Sarah Anglada i Miguel Fiol amb la seva peça We-Ding! durant el festival nunOff  2018. Foto: Tristán Pérez-Martín

13 anys de trajectòria. L'entitat 
gestora de nunArt Gràcia, 
l'Associació nunArt, va ser creada 
el 2007. L’equip actual de gestió de 
nunArt Gràcia, responsable d’idear 
i coordinar l’activitat que s’hi duu 
a terme, així com de vetllar per fer 
el projecte sostenible, està format 
per Núria Navarro, Clara Bes 
(l'única membre fundadora que 
queda), Mar Bravo i Hansel Nezza.

Joan Millaret

La 4a edició del Festival Internacional de 
Cinema Barcelona Sant Jordi s'ha inau-
gurat aquest dijous dia 25 als cinemes 

Verdi en una gala presentada per l’actriu 
Cristina Brondo. El BCN Film Fest gaudeix 
d’una extensa i variada Secció Ofi cial en 
què predominen adaptacions cinemato-
gràfi ques d’obres literàries però, també, 
força fi lms històrics així com fi lms biogrà-
fi cs. El cineasta polonès Jan Komasa com-
petirà amb Corpus Christi, fi lm nominat a 
l’Oscar, sobre un jove convicte que es vol 

fer capellà. La cineasta alemanya Caroline 
Link, la famosa directora de En un lugar 
de África (2001), participarà amb Cuando 
Hitler robó el conejo rosa, basat en la novel-
la homònima de Judith Kerr, sobre una 
nena de família jueva que ha d’abando-
nar Berlín amb la seva família cap a Suïssa 
després de l’ascens de Hitler al poder. 
La història es fa present de nou amb un 
fi lm de caire biogràfi c, De Gaulle del cors 
Gabriel Le Bomin, sobre la fi gura del ge-
neral francès De Gaulle que va optar per 
la resistència armada davant l’ocupació 
alemanya i en contra del pacte de Pétain 
amb els nazis. Un dels plats forts serà so-

bretot el darrer fi lm del cineasta australià 
Justin Kurzel, La verdadera historia de la 
banda de Kelly, inspirats en fets històrics 
novel·lats per Peter Carey. Aquesta cin-
ta sobre un bandoler del XIX arriba des-
prés que Kurzel hagi deixat una forta em-
premta amb fi lms com el seu furiós debut 
Snowtown (2011) o la singular adaptació 
del clàssic shakespearià Macbeth (2015).

Altres seccions complementen l’ofer-
ta cinematogràfi ca del BCN Film Fest. 
Tindrem ocasió de veure el debut ci-
nematogràfi c de l’actriu australiana 
Shannon Murphy, El glorioso caos de la 
vida, dins la secció ‘Cinema amb gràcia’, 
fi lm provinent del Festival de Venècia 
on Toby Wallace va aconseguir el Premi 
Marcelo Mastroianni al millor actor jove. 
D’altra banda, el certamen ha anunciat 
la presència a Barcelona de Miguel Ángel 

Jiménez i Emma Suárez, director i pro-
tagonista principal de la pel·lícula basca 
Una ventana al mar, corresponent a la 
secció Zona Oberta, el divendres dia 26.

El mateix dia, membres de l’equip de 
La lista de los deseos del madrileny Álvaro 
Díaz Lorenzo com el propi director i l’ac-
triu Silvia Alonso presentaran aquest fi lm 
de la secció ‘Cinema amb gràcia’ sobre 
el viatge d’unes amigues al Marroc, fi lm 
coprotagonitzat a més per María León i 
Victoria Abril.•

El BCN Film Fest i la nova 
normalitat cinematogràfi ca

crítica de 
cinema

La història es fa present 
de nou amb un fi lm de 
caire biogràfi c, 'De Gaulle'

Les creadores de 
Gràcia reprenen 
al juliol les rutes 
literàries
Les Minerva reactivaran 
una de les seves activitats 
destacades el proper 11 
de juliol amb l'itinerari 
per la Gràcia literària, a 
càrrec de Josefi na Altès, 
Teresa Vergès, Carme 
Ripoll i Montse Cosidó. El 
punt de trobada serà la 
biblioteca Vila de Gràcia 
a les 10 h. Cal inscripció 
prèvia a minerva@
creadoresdegracia.cat o 
b.barcelona.vg@diba.cat.

Breus

La cantant de rap 
Joina presenta 
'Companyes' en 
directe a la Sedeta

A partir del 26 de juny 
ja es poden fer les 
inscripcions online per 
assistir al concert que 
oferirà la cantant de rap 
Joina el proper dimecres 
15 de juliol al centre cívic 
la Sedeta, que ja ha obert 
portes aquesta setmana. 
El concert, que forma part 
del BCN Districte musical, 
servirà perquè la jove 
compositora -nascuda a 
l'Empordà i amb el grau 
superior de piano clàssic 
a l'ESMUC- presenti les 
cançons de Companyes, el 
seu primer disc, publicat 
l'octubre de 2018 gràcies 
a una campanya de 
Verkami.
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