
Totes les entitats de 
La Violeta llancen un 
SOS per la situació 
econòmica "límit" 
del centre cultural
"Al setembre no podrem pagar 
sous", diu la Coordinadora de 
Colles, que en fa la gestió cívica P5

La Festa Major 
segueix endavant 
amb el tall de 
carrers previ 
però el Festigàbal 
fi nalment se suspèn
Data per a les festes llibertàries de 
Vallcarca: del 3 al 5 de setembre P6

Casa Anita suspèn 
la Trobada 
d'Il·lustradors i Gràcia 
tindrà un Sant Jordi 
d'estiu de mínims
La Memòria tindrà parada i 
Ona signatures d'autors, però la 
majoria no farà activitats P14

Una reparació d'última hora 
mal feta provoca talls a usuaris 
de la piscina de la Creueta
El mosaic del vas es va esberlar fa 15 dies amb l'espai ja ple d'aigua però l'alta 
responsabilitat tècnica va decidir tirar endavant la reobertura malgrat el perill

Albert Balanzà

E
l Parc de la Creueta del Coll torna a estar al centre 
de la polèmica per la transformació del llac-pisci-
na en una zona de bany homologada que en els úl-
tims 20 anys no ha fet més que portar maldecaps a 
l'Ajuntament i els seus màxims responsables polí-

tics i tècnics. L'últim episodi s'ha produït aquesta setma-
na, després que l'estiu de 2018 s'hagués de tancar l'espai 
per fuites d'aigua i després d'un nou projecte i obres de 
reforma que s'han allargat dos anys i que han costat prop 
de 600.000 euros. Aquest dimecres, primer dia de bany, 
van saltar les alarmes a l'espai quan desenes d'usuaris, 
molts dels quals nens i nenes que participen en els casals 
d'estiu del barri, van sortir de l'aigua amb ferides i talls 
als peus i als genolls.

Fonts coneixedores dels treballs de reforma han explicat 
a l'Independent que la causa directa d'aquestes incidèn-
cies és una reparació d'última hora mal executada que es 

va haver d'afrontar ara fa quinze dies quan, ja amb l'espai 
ple d'aigua, el terra de la piscina es va esberlar per causes 
que encara es desconeixen i es va aixecar en nombrosos 
punts. L'empresa adjudicatària, Voracys S.L., supervisada 
per la direcció d'obra municipal i la gerència de BCN Cicle 
de l'Aigua, va procedir a una reparació d'última hora bui-
dant l'espai per tornar a assegurar el mosaic del vas de la 
piscina -tècnicament conegut com gresite- mentre l'Ajun-
tament va apostar per mantenir en qualsevol cas la data 
prevista de reinauguració, prevista per aquest 15 de juliol. 
La reparació, segons aquestes mateixes fonts internes, es 
va allargar fi ns a la setmana passada.

La versió ofi cial de l'Ajuntament, de moment, sosté que 
les ferides, amb 69 afectats, es van produir per "l'acumu-
lació de petites pedres al fons del llac" i la "major sensibi-
litat" dels peus "en remull durant molta estona". A partir 
d'ara els usuaris hauran d'accedir amb calçat d'aigua i 
cada dia es farà una neteja del fons. La polèmica ja ha ar-
ribat a la dimensió política, amb preguntes d'ERC i queixes 
de JxCat, C's i BCNxCanvi. Pàgina 4 i editorial Pocs nens i nenes, aquest dijous, i amb calçat d'aigua. Foto: A.V.
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Política

L'ANC prepara una 
Festa Major de mínims 
amb un debat a la fresca 
La plataforma independentista redueix encara més el format 
de l'any passat, ja sense 'performance', a causa de la Covid

Breus

ERC fa un prec 
perquè s'acceptin 
les ampliacions 
de les terrasses

El grup municipal 
d'Esquerra ha presentat 
aquesta setmana un prec 
al Districte perquè "el 
silenci administratiu", 
vinculat a la lenta 
tramitació de les peticions 
d'ampliació de terrasses 
que han presentat els 
bars, s'interpreti com a 
"autorització positiva" 
en 15 dies a partir de 
la sol·licitud. "A Sarrià 
i Horta ja s'ha actuat, 
ocasionant un greuge 
amb els establiments de 
Gràcia", diu el prec.

L'Hort de Ca La 
Trava celebra 
un any amb una 
setmana d'actes
Dimarts arrenca a 
Travessera de Gràcia 154, 
on hi havia la primera Ca 
La Trava i ara hi ha un 
hort okupat, una setmana 
d'actes per celebrar un 
any d'aniversari. En horari 
de tarda, de dimarts a 
dijous es faran tallers 
de mosaics, passis de 
docmentals com Londres 
no es Sevilla i altres 
xerrades. Ja tot el dia, de 
divendres a diumenge 
destaquen una nit de rap, 
cantautors punk i jamps 
poètiques amb grups com 
els Bio-lentos.

A. B.

L
a celebració dilluns que ve, 20 
de juliol, de la primera vista pe-
nal per l'okupació de Ca l'Espi-

na (Astúries 12) el passat 4 de gener 
ha enfortit aquesta setmana la pug-
na entre propietaris i moviments 
socials, amb la petició de difusió de 

Pugna a Ca l'Espina entre 
amos i moviments socials
Bojous rebutja l'acusació de gentrifi cació perquè lloga "sota preu 
de mercat" i l'assemblea l'acusa d'"enriquir el seu monopoly"

La setmana s'ha anat escalfant 
amb protestes davant de les ofi ci-
nes de Bojous S.L. a Comte Borrell 
137 i al barri de Valldaura, on resi-
deixen els propietaris.•

enviat a aquesta redacció, ha de-
nunciat la "guerra contra l'eman-
cipació" dels propietaris per "enri-
quir el seu monopoly en detriment 
de l'estabilitat barrial".

dos escrits a través d'aquest setma-
nari (vegeu pàgina 12). En el primer, 
per ordre d'arribada, signat per 
dos representants de la propietat, 
Bojous S.L., Joan i Òscar Fradera, 
els signants rebutgen l'acusació de 
gentrifi cació que els moviments so-
cials li han dedicat en una campa-
nya als carrers en les últimes tres 
setmanes. "Som una empresa fami-

liar que tenim pisos de lloguer i que 
els lloguem tots per sota del preu de 
mercat i amb llarga durada", han 
apuntat. "Sempre he estat fi cat en 
moviments alternatius i em sap 
greu que m'acusin d'especulador", 
ha afegit Joan Fradera en conversa 
posterior amb L'Independent. 

Per la seva banda, l'assemblea 
de Ca l'Espina, en un escrit també 

Mobilització a la plaça de la Virreina per Ca l'Espina. Foto: Cedida

Albert Balanzà

C
omencen a quedar lluny 
les grans accions inde-
pendentistes que durant 
la Festa Major de Gràcia 
van servir des del 2013 

com a assaig de la Diada. Aquell 
any una cadena humana va con-
nectar catorze places i fins i tot 
s'havia plantejar omplir el Nou 
Sardenya amb un míting polític. 
Després, en els anys posteriors, 
la mobilització es va anar concen-
trant al voltant de l'eix de la plaça 
Joanic i dels carrers Escorial i Pi i 
Margall: allà es va fer la V, la con-
centració dels deu colors, el mo-
saic de colors pel Sí, l’estelada amb 
espelmes... 

Només el 2016 es va substituir 
la concentració per un debat a la 
plaça del Nord, però ja l'any pas-
sat aquest format menys sacseja-
dor es va tornar a imposar amb 
un debat, un sopar groc i una con-
centració pels presos al matí d'un 
dia de Festa Major. Enguany el pro-
grama d'actes polítics de l'ANC de 
Gràcia encara es reduïrà més: un 
debat a la fresca, i prou.

L'emergència sanitària i el mo-
ment de resituació de l'indepen-
dentisme han estat claus a l'ho-
ra de dissenyar una presència "de 
mínims", tal com defi neix el co-
ordinador de l'entitat a Gràcia, 
Jordi Guilleumes. "Tal com està 
tot, ni sopar ni grans accions", ha 
afegit.

L'ANC serà present a la Festa 
Major; així ho va discutir la set-
mana passada l'assemblea i així 
s'ha acabat de decidir aquesta set-

L'acte de l'ANC a la plaça Joanic per Festa Major, en una de les anteriors edicions. Foto: Cedida

mana per part de la coordinadora 
local, amb la petició també d'es-
pai -previsiblement Joanic o pla-
ça de la Vila- a la Fundació Festa 
Major. 

Internament la plataforma in-
dependentista, en tot cas, ja con-
vocarà la setmana passada els vo-
luntaris per organitzar el debat i 
sondejar els possibles ponents. El 
debat, de fet, és el que gairebé mai 
ha faltat en els actes de l'ANC per 
Festa Major, amb una itinerància 
que l'ha fet present a moltes pla-
ces, des de Joanic a Nord i ara pot-
ser a la plaça amb més poder po-
lític del districte, la de la Vila.•

Cuixart: "Gràcia es casa meva i 
és tot un orgull que hi puguin 
créixer els meus fi lls". L'acte 
de dilluns pels presos, que 
condemnava els 1.001 dies de 
presó dels Jordis, va culminar 
amb una carta del president 
d'Òmnium. "Ens retrobarem 
celebrant la vida i la llibertat als 
carrers d'aquesta Vila enyorada".
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vés d'una carta als veïns i difosa 
a les xarxes ofi cials, va engegar la 
primera temporada de bany en tres 
anys i va convocar molts nens i ne-
nes dels casals d'estiu, els quals van 
sortir de la seva primera capbussa-
da amb talls als peus i genolls. "La 
meva fi lla, que va patir petits talls 
als peus, m'ho va explicar molt grà-
fi cament el que va passar: 'el doctor 
anava boig'", apunta Jacme Tapia, 
en conversa amb aquest setmanari. 

La versió ofi cial de l'Ajuntament, 
de moment, sosté que les ferides, 
amb 69 afectats, es van produir per 
"l'acumulació de petites pedres al 
fons del llac" i la "major sensibili-
tat" dels peus "en remull durant 
molta estona". Ara els usuaris hau-
ran d'accedir amb calçat d'aigua i 
cada dia es farà una neteja del fons.

Experts consultats en la fabri-
cació de piscines han formulat 
una hipòtesi probable del perquè 
s'ha produït aquest esberlament: 
en primer lloc, donant per des-
comptat que s'ha procedit a una 
impermeabilització completa del 
vas amb una nova base de ciment 
injectat a sota, qualsevol mala col-
locació del gresite obliga a repicar 
revestiment, amb la consegüent 
malmesa de la impermeabilitat; en 
segon lloc, aquests experts també 
apunten a una mala tria de l'anti-
lliscant (rugós, més barat, o adhe-
rent). Una mala solució en tots dos 
casos pot estar ara mateix en la 
base del perill que suposa banyar-
se a la fl amant piscina-llac del Parc 
de la Creueta del Coll.•

Albert Balanzà

E
l parc de la Creueta del Coll 
és la història d'un maldecap 
per a l'Ajuntament, centrat 
en els últims anys en els in-
tents de reparació i trans-

formació d'un llac en piscina en 
uns barris del nord de Gràcia on la 
calor apreta fort en els mesos d'es-
tiu. L'espai aquàtic, que el 1998 ja va 
ser notícia de successos quan l'es-
cultura Elogi de l'Aigua d'Eduardo 
Chillida es va desplomar i va ferir 
tres persones, s'havia hagut de tan-
car no només aleshores sinó també 
els anys 2003 per despreniments de 
roques a la zona de la pedrera, el 
2004 pel primer intent de rehabili-
tació integral i el 2017 uns dies per 
l’aparició de vidres al fons del llac.

Enguany, després de dos anys de 
tancament per les fuites d'aigua 
que el 2018 van recomanar una 
nova reforma integral, aquest 15 
de juliol estava marcat en vermell 
en l'agenda ofi cial com a data de re-
obertura. Ara fa dos anys aviat es 
va constatar que les fuites d'aigua 
a les canonades i al vas eren prou 
evidents i requerien aixecar tot el 
terra; per afrontar la difi cultat de 
l'obra fi ns i tot es va contactar amb 
treballadors que havien assumit la 
primera gran reforma de 2004. 

Els treballs, adjudicats per pro-
cediment obert simplifi cat el març 
de 2019 a l'empresa Voracys S.L. 
per valor de 599.920,17 euros, van 
patir alguns endarreriments en els 

Vista panoràmica de la piscina de la Creueta, aquest dimecres Foto: Cedida

Talls a 69 usuaris de la 
piscina de la Creueta per 
una reparació mal feta
El mosaic del vas es va esberlar fa 15 dies amb l'espai 
ja ple d'aigua però l'alta responsabilitat tècnica va 
decidir tirar endavant la reobertura malgrat el perill

Societat

últims mesos, però tot va esclatar 
ara fa quinze dies quan, ja amb la 
piscina omplint-se, la base de mo-
saic -tècnicament conegut com a 
gresite- es va començar a esberlar 
per causes que encara es desconei-
xen. Així ho han explicat a l'Inde-
pendent fonts coneixedores dels 
treballs interns, que van estar su-
pervisats en tot moment per la di-
recció d'obra municipal i per la ge-
rència de BCN Cicle de l'Aigua. "Es 
tracta d'una ceràmica cristalitza-
da que, si es trenca, actua com un 
ganivet", expliquen aquestes fonts. 
"L'únic remei és aixecar-ho tot de 

nou o de moment accedir-hi amb 
calçat d'aigua", afegeixen.

La incidència, greu, a pocs dies 
de la inauguració i que segons 
aquestes fonts afectava "nombro-
sos punts" del vas, es va intentar 
resoldre buidant de nou el llac-pis-
cina ja transformat i impermeabi-
litzat com a piscina-llac i els tre-
balls de reparació urgent es van 
executar fi ns a la setmana passa-
da. La data de reobertura, sempre 
defensada al més alt nivell tècnic 
municipal, no es va moure.

Dimecres la reinauguració, àm-
pliament publicitada al barri a tra-

Breus

Vallcarca denuncia 
nous enderrocs 
per les obres de 
Maignon 20

L'Assemblea de Vallcarca, 
des de fa quinze dies 
coordinada amb els veïns 
de Maignon i Repartidor 
contra les promocions 
immobiliàries noves, 
ha denunciat aquesta 
setmana els enderrocs 
al barri pels treballs que 
s'han engegat a Maignon 
20, on hi haia hagut un 
antic taller de joieria i ara 
hi ha llicència per a una 
promoció immobiliària 
de 19 pisos, 22 places de 
pàrquing i deu trasters. 
Les obres han obligat a 
tallar el carrer i a limitar 
el recorregut del bus 116.

BCN No està 
en Venda es 
concentra al 
Park Güell
La coordinadora 
Barcelona No està en 
Venda torna a l'activitat 
aquest dissabte al Park 
Güell, "símbol de la 
massifi cació turística 
amés deplorable" per 
reivindicar una ciutat "no 
massifi cada" aprofi tant 
els efectes de la pandèmia 
i de reducció del turisme. 
L'acte es farà a les 18.30 
hores, a la porta de la 
carretera del Carmel.

cionament del centre provisional.
Dimecres el Consorci d'Educació, 

en la roda de premsa per presentar 
les dades de preinscripció i detallar 
les obres que es faran en els cen-
tres, va assegurar que Teixidores 
farà l'ampliació de l'escola "aquest 
estiu". La gerent del Consorci, 
Mercè Massa, no ha concretat si 
se seguirà la proposta inicial que 
s'ha fet de "creixement vertical". 
"L'estudiarem per veure si és via-
ble", ha dit. Però tot seguit, Massa, a 
preguntes dels periodistes, ha afi r-
mat que "la certesa és que l'amplia-
ció es produïrà aquest estiu".

En el comentari de dades ofi cials 

Teixidores ampliarà mòduls aquest estiu
El Consorci d'Educació garanteix que la reforma es farà perquè el centre engegui al setembre amb les noves aules

A. B.

D
esprés de setmanes sen-
se dir res i mentre es va 
acostant l'inici del prò-
xim curs 2020-2021, el 
Consorci d'Educació ha 

respost afi rmativament a la petició 
de l'AFA de l'escola Teixidores de 
Gràcia i de la Coordinadora d'AMPA 
de Gràcia, que la setmana passada 
van protestar al consell escolar del 
districte per la incertesa d'on s'ubi-
caran els alumnes, tenint en comp-
te que els actuals mòduls ja estan 
plens després de tres anys de fun- Els mòduls prefabricats de Teixidores, al carrer Encarnació. Foto: Eduard Olivella

de la preinscripció, el Consorci va 
destacar l'augment de la demanda 
a l'institut Teresa Pàmies, ja en dis-
tricte d'Horta però amb infl uència 
a Camp d'en Grassot, i va defensar 
l'increment modular a Teixidores i 
de grups al Pau Casals per eixugar 
el dèfi cit de places a P3. En l'àmbit 
de programes i obres, el Consorci 
va remarcar el programa de sos-
tenibilitat alimentària que es farà 
a l'escola La Sedeta, la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques a l'esco-
la Pare Poveda, les obres del refugi 
climàtic als patis de l'escola Rius i 
Taulet i la substitució d'una tanca 
a l'escola Pau Casals.•
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Societat
Totes les entitats de La Violeta 
llancen un SOS per la situació 
econòmica "límit" del centre cívic
"Al setembre no podrem pagar sous", diu la Coordinadora de Colles, després de l'aturada 
d'ingressos pel confi nament i pel retard del segon pagament municipal per conveni

A. B.

E
l centre cultural La Vio-
leta, símbol contempo-
rani de Gràcia recuperat 
l'any 2004 per l'Ajunta-
ment com a conseqüèn-

cia de la cam panya veïnal que va 
revertir la venda dels propietaris 
a una immobiliària holandesa, 
passa per un moment de gestió 
complicat, fi ns al punt que totes 
les entitats implicades han llan-
çat aquesta setmana un SOS per 
la situació econòmica "límit" del 
centre cultural.

La situació és una derivada més 
de l'aturada pel confi nament des 
del 14 de març. L'equipament, en 
règim de gestió cívica encarre-
gat a la Coordinadora de Colles 
de Cultura de Gràcia (CCCG), rep 
la meitat del pressupost a través 
del Districte en dos pagaments. El 
primer, 49.000 euros, es va abonar 
durant el primer semestre, i el se-
gon, 15.000 euros, no es preveu ha-
bitualment fi ns a fi nals de setem-
bre. Les CCCG acostumen a cobrir 
sous de la segona fase de l'any a 
través de la resta de pressupost, 
uns 70.000 euros que genera a 
partir de cessió d'espais i d'activi-
tats, fi ns que arriba el segon paga-
ment. Però enguany aquesta par-
tida s'ha reduït gairebé a zero des 
del març. "Al setembre no podrem 
pagar sous", apunta Jordi Guilera, 
en nom de les colles. 

A aquesta situació s'hi afegeix la 
subvenció d'uns 4.000 euros que ar-
riba via Institut de Cultura que en-
guany "va acabar a Districte i allà 
s'ha rebutjat", diu Guilera. La pro-
testa confl ueix ara en l'article La 
Violeta, en perill (adjunt) després de 
les gestions sense èxit fetes per la 
mateixa CCCG, l'Associació Veïnal 
Vila de Gràcia o ERC.•

L
a Violeta, centre de cultura popular de 
Gràcia, és un equipament de titularitat 
municipal encarregat en gestió cívica a la 

Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 
(CCCG). Per a aquest any té un pressupost de 
més de 140.000 euros, dels quals, mitjançant 
conveni, el Districte de Gràcia proporciona 
aproximadament la meitat (74.000 euros), per 
la via de la subvenció, en dos pagaments.

Cal puntualitzar, i no és un tema menor, 
que la subvenció de Districte no cobreix les 
despeses estructurals de l’equipament (perso-
nal i manteniment del servei i de l’edifi ci). En 
aquest sentit, no cobreix ni tan sols les despe-
ses de personal. La supervivència de l’equi-
pament, doncs, es basa en bona mesura en la 
part d’ingressos que obté per mitjà de les acti-
vitats que organitza, de la cessió d’espais i del 
lloguer que en treu, entre d’altres, per exem-
ple, del bar integrat a l’edifi ci.

Enguany, però, arran de les conseqüènci-
es de la pandèmia, i del tancament obligat de 
tots els equipaments durant aquests mesos, 
i els que poden venir, aquests ingressos han 
caigut en picat, fi ns al punt que es compro-
met el futur de l’equipament, atès que no té 
prou múscul propi per poder tirar endavant 
i tapar el forat econòmic que ha representat 
aquesta manca d’ingressos (i la que es pre-
veu futura). Per la seva banda, CCCG, com a 
entitat gestora de la Violeta, no té tampoc els 
mitjans propis adequats per proveir de líquid 
l’equipament, atès que és una federació d’en-
titats totes sense ànim de lucre i té una capa-
citat econòmica ínfi ma, ni tan sols per la via 
de l’endeutament. Des d’aquest punt de vista, 
entenem que en el cas dels equipaments sota 
gestió cívica, que no tenen darrere seu enti-
tats privades amb una capacitat econòmica 

prou solvent o amb eines fi nanceres útils per 
fer front a situacions com la viscuda, només 
el titular municipal, en aquest cas el Districte 
de Gràcia, pot assegurar el seu futur amb la 
dotació sufi cient per fer front a les neces-
sitats mínimes per mantenir l’activitat. En 
aquest sentit, però, fi ns al moment actual, des 
de Districte no s’ha assumit un compromís 
ferm i concret de garantir el futur dels nos-
tres equipaments, malgrat que les tensions 
de tresoreria són imminents. Mentrestant, 
en l’àmbit dels equipaments de gestió priva-
da l’Administració pública, com no podia ser 
d’una altra manera, d’acord amb la normativa 
de contractació del sector públic, ha garantit 
el compliment del contingut dels contractes 
concertats i s’ha compromès a cobrir les des-
peses de sou i de materials necessaris perquè 
l’activitat pugui continuar o es pugui repren-
dre, i per la seva banda als equipaments de 
gestió pública directa els treballadors tenen 
garantit el seu salari per la seva condició de 
funcionaris o empleats públics. Així doncs, no 
ens queda més remei que fer pública la situa-
ció crítica en què es troba la Violeta, situació 
que compartim amb altres equipaments de 
la mateixa mena. Si els equipaments públics 
sota la gestió cívica d’entitats i associacions 
sense ànim de lucre no poden disposar de la 
cobertura per part del titular municipal quan 
hi ha problemes econòmics greus, la sortida 
que queda és dolorosa, perquè implica neces-
sàriament la retallada de despeses (sous i con-
tractes dels treballadors i factures de mante-
niment bàsic) i, per tant, la impossibilitat de 
mantenir l’activitat. El temps corre, doncs, i 
malauradament el que s’intueix a l’horitzó, 
no gens llunyà, és el cessament permanent de 
l’activitat. El tancament de la Violeta.•

Breus

Adéu a mossèn 
Manuel Tort, 
premi Vila de 
Gràcia 2002

Mor Pilar Frutos, 
artífex de la 
reobertura del 
refugi del Diamant

Mossèn Manuel Tort, 
premi Vila de Gràcia 2002 
i autor prolífi c de novel·les 
com Gràcia al cor va morir 
el 6 de juliol a l'edat de 93 
anys. Nascut a Ripollet, 
Tort va ser vicari de la 
parròquia de Sant Joan 
de la Virreina i arxiprest 
de Gràcia. L'any 2002 el 
premi d'honor individual 
li va reconèixer la 
trajectòria antifranquista, 
l'activitat pastoral i l'obra 
literària.

Dimecres passat va morir 
a Llinars del Vallès Pilar 
Frutos, artífex de la 
reobertura de la plaça 
del Diamant, a l'edat de 
66 anys. L'exconsellera 
Dolors Martínez (ERC) 
ha recordat l'inici de la 
reivindicació quan Frutos 
va implicar l'AVV Vila 
de Gràcia i La Torna i la 
regidora Teresa Sandoval 
va acceptar comprovar el 
1999 l'estat del subsòl. El 
refugi, amenaçat en aquell 
temps per la construcció 
d'un pàrquing, es va obrir 
al públic el febrer de 2007.

El concurs musical 
Desconnecta crea 
un premi per a 
bandes femenines
El concurs de joves talents 
musicals Desconnecta, 
impulsat des de 2016 
per Lluïsos de Gràcia i 
el web musical L'Ampli, 
s'amplia en la seva edició 
2020 amb un nou premi 
per a bandes femenines 
(fi ns a 30 anys). En 
un primer comunicat, 
l'organització ha detallat 
també el rebateig de les 
dues categories: l'eNNa 
Jove per al concurs de 
bandes novelles i l'eRRa 
Forta (per al de bandes 
de noies). La semifi nal 
serà el 17 d’octubre i la 
fi nal el 14 novembre.

A. B.

E
ls preparatius per a la tornada 
a l'escola al setembre s'estan 
barrejant aquest any necessà-

riament amb el debat tecnològic a 
l'aula però també amb la capacitat 
de les famílies d'assumir una nova 
despesa. A l'escola Reina Elisenda, 
en el marc del seu pla de digitalit-
zació, la mesura d'incorporar ordi-

gramari lliure i hi ha hagut dubtes 
sobretot pels alumnes de 6è que no 
continuin a l'escola Virolai.

Els ordinadors es lliuraran la pri-
mera setmana de curs i es queda-
ran a l'escola guardats. L'escola ha 
demanat un "vot de confi ança" com 
a conclusió de l'operació.•

L'escola Reina Elisenda. Foto: A. V.

nadors personals a partir de 4t de 
primària (8-9 anys) i fi ns a 6è ha 
generat polèmica entre les famíli-
es, sobretot per la despesa de 750 
euros que s'haurà de pagar durant 
tres anys a través d'un sistema de 
rènting. Al quart any l'alumne ja 
tindrà la màquina en propietat.

L'escola va notifi car la mesura 
el passat 3 de juliol a través de la 
seva newsletter interna i quatre 
dies després ha hagut de fer una 

circular de sis pàgines amb aclari-
ments pel "malestar en algunes fa-
mílies". "Si haguéssim pensat per 
un sol moment que la decisió pot 
perjudicar els vostres fi lls i fi lles, no 
l'hauríem pres", apunta.

Les famílies, per exemple, han 
demanat explicacions pel cost, que 
suposarà 24,5 euros més al cost de 
l'escola (uns 400 euros llargs men-
suals, incloent dinar), però també 
han criticat que no s'opti pel pro-

Polèmica a l'escola Reina Elisenda per 
l'obligatorietat de comprar ordinadors
L'escola emmarca la iniciativa en el pla de digitalització i 
suposarà una despesa per família de 750 euros en tres anys

Opinió convidada

La Violeta, en perill

AV Vila de Gràcia, Gràcia amb el Sàhara, Amics/gues de La Violeta, La Vella, Diabòlica, 
Drac, Trabucaires, Geganters, Àliga, Bastoners, Coordinadora de Colles de Cultura
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Societat

A. B.

L
a Festa Major de Gràcia se-
gueix endavant, malgrat la 
inquietud que genera la re-
viscolada de la crisi sanità-
ria amb rebrots encara tí-

mids al districte però ja notables 
a altres punts de la ciutat com 
Sants o Sant Andreu.

Fundació Festa Major i Dis-
tricte estan seguint al peu de la 
lletra el procediment habitual 
de reunions preparatòries "fins 
a nova ordre", segons apunten 
fonts municipals, i la Fundació 
en aquest sentit ha transmès als 
carrers aquesta setmana que les 
comissions que guarneixen i que 
no tenen espai per fer-ho en les 
noves condicions sanitàries te-
nen el permís municipal per ta-
llar els trams previstos. Així es 
farà, doncs, en els caps de setma-
na de 25 i 26 de juliol i 1 i 2 d'agost 
i ja de manera continuada del 8 al 
22 d'agost.

També hi ha detalls de comis-
sions com Llibertat, Verdi o Pro-
grés, que no faran festa però sí 
algun acte: Llibertat farà un guar-
nit simbòlic i l'ofrena a Sant Roc, 
Verdi farà un petit guarnit i un 
homenatge als festers, i Progrés 
farà un sopar intern el 14, la traca 
del 15 i una excursió.

Qui fi nalment no farà festa serà 
el Festigàbal, malgrat que ja ha-
via apuntat dates i nova metodo-
logia de funcionament per seguir 
programant a la Sedeta, com en 
els últims cinc anys. Els serrells 
tècnics, com l'aforament permès, 
ha estat un dels punts complexos 
de la recta fi nal de la negociació 

La Festa Major segueix 
endavant amb el tall de 
carrers previ però el 
Festigàbal se suspèn
Comissions de festers com Llibertat, Verdi i Progrés argumenten 
el seu no a fer festa amb un programa d'actes de mínims 

Progrés, durant la Festa major de l'any passat. Foto: J.M. Contel

A.B.

L
a presentació del projecte Camins del Català ara 
fa quinze dies ha reactivat els contactes entre els 
responsables de la ruta Pompeu Fabra a Gràcia i 

el Districte amb l'objectiu de consolidar una activitat 
que es va fer en dues ocasions la tardor de 2018, en el 
marc dels actes de l'Any Fabra, els quals van culmi-
nar amb la col·locació d'una placa al número 32 del 
carrer de la Mare de Déu de la Salut, als terrenys on 
el prohom de la llengua va néixer l'any 1868.

Malgrat que el nou projecte que esmenta la ruta 
de Gràcia la considera com una acció "consolidada", 
el cert és que des d'aquells actes de 2018 no hi ha ha-
gut resposta de continuïtat al Districte en un seguit 
de propostes que anaven des del disseny i impres-
sió d'un tríptic informatiu de la Ruta Pompeu Fabra 
a Gràcia amb les parades de la ruta i una explicació 
breu de cada parada fi ns al disseny d'un llibret digi-
tal d'unes 20-30 pàgines. 

Fonts municipals han apuntat la voluntat del 
Districte és donar continuïtat a la proposta. "Un 
cop la situació ho permeti, i quan hi hagi concreció 
per mantenir la proposta a través del Consorci de 
Normalització Lingüística, des del Districte dona-
rem suport per continuar la difusió de la fi gura de 
Pompeu Fabra i el patrimoni literari de Gràcia", han 
assegurat. La proposta que més convenç ara mateix 
el Districte seria no fer impressió dels tríptics sinó 
oferir-los amb versió pdf al web.

Les dues parts estan pendents de concretar la rea-
lització d'una reunió per enllestir el nou acord.•

Els responsables de la 
ruta Fabra negocien 
tornar a fer l'activitat 
amb el Districte 
Les rutes només es van fer a fi nals 
de 2018, coincidint amb l'Any Fabra

Punt de l'itinerari, al costat de la Jaume Fuster. Foto: S.M.

entre Heliogàbal i Districte (d'un 
primer número de 120 assistents 
es va acceptar una ampliació fi ns 
a 340) però, segons apunta Albert 
Pijuan, responsable del festival, el 
que ha acabat de decidir la sus-
pensió ha estat "poc temps" de 
preparació fins al 6-8 d'agost i 
"l'exclusivitat d'alguns artistes" 

Data a les festes llibertàries de 
Vallcarca. Mentre no es resol 
la ubicació unitària de les festes 
alternatives de Gràcia (Sant Pere 
Màrtir, Raspall, Lennon i Santa 
Rosa), les llibertàries de Vallcarca 
es fi xen del 3 al 5 de setembre.

amb altres festivals. "Els grans 
com el Grec, el Cruïlla o Sala BCN 
s'han fet petits i ens han tocat 
grups", apunta.

L'Heliogàbal, en tot cas, assegu-
ra que hi haurà Festigàbal 2021 i 
que se centra ara en els prepara-
tius dels 25 anys de la sala, que es 
compleixen aquest octubre.•

Gràcies al suport de:
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Esports

Gràcia s'aboca amb 
l'Europa la setmana 
de l'inici del playoff
Molts comerços i entitats pengen la bandera del club, i els 
Eskapulats estrenen un vídeo i despleguen pancartes

Albert Vilardaga

L
a prèvia del primer par-
tit del playoff s'ha fet molt 
llarga per a tothom. Fa més 
de quatre mesos des que 
el primer equip de l'Euro-

pa va disputar l'últim partit ofi ci-
al que va acabar amb victòria per 
0 a 2 al camp del Santfeliuenc, fa 
més d'un mes que els escapulats 
van reprendre els entrenaments, 
i en els últims dies, tant el tècnic, 
David Vilajoana, com diversos ju-
gadors han manifestat que l'espera 
s'està fent una mica llarga. Ja tenen 
ganes que la pilota comenci a ro-
dar de forma ofi cial, que comenci el 
playoff exprés d'ascens a la Segona 
Divisió B contra el Terrassa (diu-
menge 19 a les 20 hores). Els afi ci-
onats també han tingut més temps 
del que és habitual per escalfar la 
prèvia d'un partit tan especial i 
molts d'ells han superat el disgust 
de no poder viure el partit en direc-
te a l'estadi. En les fotografi es de les 
últimes setmanes s'ha pogut veu-
re com molts comerços i entitats 
han penjat el cartell on es pot llegir 
"L'any que ve..l'Europa a Segona B!" i 
de molts balcons penjava la bande-
ra escapulada, que les últimes set-
manes ha exhaurit existències a la 
botiga ofi cial de l'Europa.

També s'han fet molt visible la 
campanya feta pel grup d'anima-
ció Eskapulats, que aquesta set-
mana han estrenat un vídeo moti-
vacional a les xarxes amb el lema: 
Ancorats a tu, rumb a Segona B, i 
aquest mateix eslògan l'han apro-
fitat per pintar grans pancartes 
que llueixen penjades en diferents 
punts de la plaça de la Virreina, 
Poble Romaní, Rovira, Nord o 
Diamant, entre altres, a més de 

El carrer Verdi, amb les banderes escapulades per animar l'Europa. Foto: A. V.

diverses banderes escapulades al 
carrer Verdi que van penjar la nit 
de dimarts.

De cara al partit, que es dispu-
tarà a porta tancada al Municipal 
de Badalona i es podrà seguir per 
Footers, el tècnic escapulat podrà 
comptar amb la plantilla al com-
plet, i amb bones sensacions des-
prés dels amistosos contra el Barça 
B i el Sabadell. L'àrbitre principal 
del partit serà Joan Masip Vidal, 
i els assistents, Jordi Fullà Planas 
i Sergi Bas Muñoz. El quart àrbi-
tre serà Salvador Morros Monge. 
L'únic precedent Joan Masip arbi-
trant un partit de l'Europa aquesta 
temporada va ser la primera jor-
nada de lliga en el desplaçament 
dels escapulats a Vilafranca que 
va acabar amb victòria pels locals 
per 1 a 0.•

El futbol base començarà la 
competició el 3 i 4 d'octubre. 
La Federació Catalana de Futbol 
ha aprovat que la pilota torni 
a roda al futbol base per la 
temporada vinent a partir dels 
dies 3 i 4 d'octubre en funció de la 
categoria. També està previst que 
la lliga s'aturi durant les vacances 
de Nadal i per Setmana Santa. 
Aquestes dates afecten a tots 
els equips de l'Europa menys al 
primer equip masculí i femení, i al 
juvenil A, que depenen de la RFEF.

A. V.

L
a Junta dels Lluïsos de Gràcia 
ha decidit organitzar una acti-
vitat que consisteix en una ca-

minada pels turons de Barcelona. 
Des de l'entitat expliquen que van 
renunciar a celebrar el Sant Lluís 
però que de mica en mica volen 
començar a fer algunes activitats 
com aquesta, a l'aire lliure. A més 
a més, el president i algun membre 
de la junta són uns grans afi cionats 
a la muntanya.

La caminada se celebrarà el di-
marts 21 de juliol a les vuit del ves-
pre, començarà a la plaça del Nord, 
és apte per a totes les edats i els ni-
vells, i no cal inscripció prèvia.• Excursió pels turons de la ciutat de Barcelona. Foto: Cedida

Caminada 
pels turons 
amb la junta 
dels Lluïsos
Dimarts 21 de juliol a les vuit del vespre 
des de la plaça del Nord i oberta a tothom

Guillem Vives 
torna al pati 
del Claret per 
entrenar als petits

El jugador del València 
Basket i campió d'Europa 
amb la selecció espanyola 
ha tornat a la pista que el 
va veure fer els primers 
llençaments a cistella, 
la del pati del Claret. El 
base gracienc va fer una 
tecnifi cació especial per 
a diversos nens i nenes el 
passat dijous de sis a vuit 
de la tarda, i d'aquesta 
manera va voler retornar 
amb forma d'agraïment 
al club que primer el va 
veure créixer. Després de 
jugar al Claret, Vives va 
fi txar pel Joventut abans 
d'arribar a València.

El Gràcia GC i els 
Lluïsos allarguen 
els campus al 
setembre
Els campus d'estiu estan 
superant amb èxit les 
incerteses inicials i per 
això diversos clubs i 
entitats han decidit 
ampliar les seves dates 
i allargar-lo les dues 
primeres setmanes de 
setembre. El Gràcia 
Gimnàstic Club ofereix 
campus de l'1 al 10 de 
setembre en dos torns, els 
Lluïsos ofereixen campus 
de judo, de tennis taula, de 
bàsquet, vòlei, bàdminton, 
pàdel i handbol. L'Europa 
és un altre club que també 
farà campus el mes de 
setembre.

Breus
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A. V.

E
l sènior masculí dels Lluï-
sos de Gràcia competi-
rà una temporada més a 
Copa Catalunya, i aquest 
any ho farà acompanyat 

del Bàsquet Claret i del Vedruna 
Gràcia. L'equip el seguirà dirigint 
el Carles Rofes, protagonista dels 
èxits de l'equip en els últims anys, 
i ho farà ajudat per Victor Alcalde i 
David Capellas, que després de pen-
jar les botes ajudarà els seus com-
panys des de la banqueta. L'equip 
està format per deu jugadors: Cesc 
Pla, Medir Tena, Adrià Ruiz de 
Azua, Marcos Abrines, Alejandro 
Vallina, Arnau Canyes, Ferran 
Gómez Ivan Falcón, Arnau Mascaró 
i Adrià Clot. Aquest últim és la prin-
cipal novetat de l'equip, un vell co-
negut que tornarà a vestir de blau 
després d'unes últimes temporades 
jugant al Martinenc i al Roser. La 

principal baixa respecte la tempo-
rada passada és la de Marc Tubau, 
el base que havia estat un dels juga-
dors més destacats. 

Els blaus van arribar a situar-se 
com a líders de la lliga la tempora-
da passada, i abans de la interrup-
ció causada per la pandèmia havien 

ocupat tota la lliga posicions cap-
davanteres. La pròxima tempora-
da l'objectiu seguirà sent ocupar la 
zona alta de la classifi cació. 

El sènior B masculí l'entrenarà 
una temporada més el Jonathan 
Vicente, i el sènior A femení l'en-
trenarà el Rafa Nache.•

Els Lluïsos mantenen el 
bloc i aspiren a ocupar 
la part alta de la lliga 
Adrià Clot és la principal novetat; el pivot tornarà a vestir de 
blau després de jugar els últims anys al Martinenc i al Roser

Els Lluïsos durant el partit que es van enfrontar al Bisbal Bàsquet Foto: FCBQ

A.V.

L
a Junta Directiva del Club d'escacs Tres Peons ha 
decidit reprendre les activitats presencials el di-
vendres 25 de setembre si es mantenen les actuals 

circumstàncies sanitàries. La nova normativa obligarà 
a portar mascareta dins de la sala de joc, que també 
han hagut de reordenar i tindrà una cabuda màxi-
ma de 42 jugadors, en comptes dels 82 que hi cabien 
fi ns ara, per tal de mantenir les distàncies de segure-
tat. També serà obligatori fregar-se les mans amb gel 
hidroalcohòlic cada que s'entri a la sala de joc, i no es 
podrà entrar ni beguda ni menjar. La primera activitat 
prevista és la XIV edició del Vila de Gràcia, que tindrà 
dos grups, i es jugarà a partir del 28 de setembre.•

El Tres Peons 
tornarà a obrir el 
25 de setembre
La primera activitat prevista 
serà la celebració del XIV Vila 
de Gràcia a partir del dia 28
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Opinió

Aquí estem: contenint la respiració per les altes probabi-
litats que torni el confi nament i se'n vagin en orris les va-
cances, la Festa Major i torni l'estrés a l'Hospital de l'Espe-
rança. Pel que fa a Festa Major, tothom va fent com si no 

passés res, fi ns i tot nosaltres amb el número especial. Pel que fa al 
centre hospitalari, el personal sanitari va llançant avisos: "els herois-
mes s'han acabat" i tampoc hi ha personal disponible perquè els van 
demanar que gastessin dies en previsió del rebrot de l'octubre.

El
depen-

dent

Ull de 
dona

Conxa Garcia

U
s vull recomanar, com a mi ho va 
fer una bona amiga, que l’escolteu 
a youtube, o que la llegiu. Allò que 

diu aquesta pensadora, i també com ho 
diu, em sembla super interessant i pot-
ser a vosaltres també. La Yayo Herrero 
López neix el 1965, a Madrid. És enginye-
ra tècnica agrícola i antropòloga social i 
cultural, professora d’universitat, ambi-
entalista, activista ecofeminista. Ha es-
tat coordinadora estatal d'Ecologistes en 
Acció i ha participat en iniciatives socials 
sobre promoció dels Drets Humans i eco-
logia social. Col·labora amb mitjans de 

comunicació com eldiario.es. La recerca 
de Yayo Herrero se centra en la crisi eco-
lògica actual derivada del capitalisme. I 
sosté que el propi capitalisme no pot exis-
tir sense que existeixi creixement econò-
mic, però que en un món que té límits, un 
creixement indefi nit és impossible. I diu 
que en aquest model prevalen els treballs 
superfl us, mentre que els treballs que fan 
possible el manteniment de la vida huma-
na, com la producció agrícola o el treball 
reproductiu, estan completament preca-
ritzats o exclosos de tota remuneració. I 
proposa anar cap a un model econòmic 
diferent, que tingui en compte la inclusió 
social de totes les persones i sigui compa-
tible amb la capacitat de regeneració de 
la naturalesa.•

Yayo Herrero
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de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Cartes al director

Aclariments sobre el 
grup Covid de menjars

Em vaig posar en contacte amb una noia 
que va crear un grup de whatsapp covid19 
per ajudar persones del barri. Vam cuinar 
sopars durant més de tres mesos cada dia 
i jo els repartia cada nit a les persones sen-
se sostre del barri. Tinc fi rmes de dotze de 
les quinze persones a qui vaig repartir els 
sopars. Ignacio R.I. (a Via Augusta), tres 
persones a BBVA Travessera, una persona 
de França a Furest, l'Esteban a Doctor Rizal, 
dues persones de Suècia a Bonavista, Carlos 
i Eva a Riera de Sant Miquel, tres persones 
a l'estació Diagonal (Stefano, Carlos i un de 
tercer). Tinc els seus testimonis.
Quan una nit vaig deixar que l'assessora 
d'ERC vingués, va començar a fer fotos i es 
va voler apuntar el mèrit, quan l'únic que 
feia era ser al grup i no va cuinar ni un sol 
cop. Quan em vaig negar que publiqués les 
fotos que va fer, em va començar a difamar, 
mentir i posar tot el grup en contra meva, 
juntament amb Vanesa, una noia que al-
guna vegada em va acompanyar a repartir 
però que no li agradava que li demanés que 
no es fi qués en la vida de les persones que 
estàvem ajudant.
Aquesta és l'única veritat de les més de 
quinze setmanes de feina. A cinc de les per-
sones que dormien al ras també les vaig 
acompanyar al pavelló 7 de la Fira. Ricardo, 
Ignacio, Esteban, Stefano, un noi peruà... 
Vaig denunciar l'assessora per calúmnies, 
infàmies, amenaces i difamació i estic a l'es-
pera que el jutge admeti a tràmit el cas.
 
Carlos Barceló

Editorial

Dir adéu a la piscina-llac

E
l Parc de la Creueta del Coll ha tornat a protagonitzar aquesta set-
mana un desagradable episodi de mala praxis de gestió, vincula-
da novament als problemes que en els últims 18 anys s'han succeït 

en relació al llac-piscina. Aquest setmanari no existia quan l'any 1999 
es va reinaugurar el recinte, que un any abans ja havia estat notícia 
pel desplom de l'escultura d'Eduardo Chillida, però sí que hem tingut 
l'oportunitat de fi scalitzar l'activitat municipal en relació a aques-
ta instal·lació, incloent des de polèmiques microscòpiques com el bar 
que utilitzava vasos del Museu Militar plens d'aligots franquistes fi ns 
al projecte mai executat de convertir l'espai en un parc d'aventura du-
rant el mandat de Maite Fandos.

Hem tingut la sort de tenir memòria històrica per ser conscients de 
la difi cultat d'homologar a una piscina el que l'any 1987 es va estrenar 
com un llac sense més pretensions de ser un refrescapeus i el resultat 
d'aquesta pretensió, el pas d'un llac-piscina a una piscina-llac, sense 
entrar en les capacitats de l'empresa que ha executat una reforma in-
tegral per valor de prop de 600.000 euros, s'ha consumat aquesta set-
mana com un sorollós fracàs. Fins a 69 nens i nenes van entrar el pri-
mer dia de la reinauguració en la nova instal·lació i en van sortir amb 
els peus repel·lats en el millor dels casos i ensangonats en el pitjor. Hi 
ha molts pares i mares emprenyats, i el fet mereix que com a periodis-
tes anem més enllà d'un comunicat ofi cial ridícul i insultant que vin-
cula els talls a "petites pedres" o a la "major sensibilitat" dels peus "en 
remull durant molta estona".

Hem tingut la sort de saber per què ha passat el que ha passat gràci-
es a fonts coneixedores dels treballs interns que s'han desplegat, del que 
va passar ara fa quinze dies quan el terra del llac-piscina es va començar 
a esberlar en nombrosos punts i com el mosaic es va haver de tornar a fi -
xar molt probablement amb la pèrdua d'impermeabilitat del vas i amb la 
trencadissa de peces que ara han actuat com a ganivets als peus de me-
nors. Algú a l'Ajuntament pretén solucionar aquest merder amb la simple 
mesura d'un calçat d'aigua, però el que és clar és que, després de 600.000 
euros gastats, ningú més es gastarà un euro de les arques municipals per 
tornar a salvar la piscina del Parc de la Creueta. I ja podem començar a 
dir adéu a aquest espai de refresc per als barris del nord de Gràcia. 

Proposa un model 
econòmic inclusiu i 
compatible amb la 
regeneració de la natura

Gràcies al suport de:
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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.

Opinió
Opinions convidades

Als okupes d'Astúries 12 i als veïns del barri Ca L'Espina s'oposa 
a ser una altra 
fi txa del monopoly 
especulatiu V

am poder comprar aquest edifi ci que està 
ocupat il·legalment al barri de la Vila fa 
aproximadament un any. (18/07/2019) No 
som els antics propietaris que van tenir 
l'edifi ci buit durant molt de temps (per mo-

tius personals) i per tant, no som responsables en 
cap cas de la deixadesa de la fi nca, més aviat al con-
trari, la vam comprar sabent que hi havia molta fei-
na per fer en temes de neteja, reforma, permisos, etc.

Bojous SL som una empresa familiar de 
Barcelona que tenim pisos de lloguer i els llo-
guem TOTS per sota del preu de mercat a veïns de 
Barcelona i TOTS els lloguers són de llarga durada; 
per tant, no contribuïm a la gentrifi cació. Tampoc 
som cap empresa multinacional que especula 
amb la vida de les persones ni amb la compraven-
da d'immobles per treure'n profi t. No hem venut 
mai cap immoble, no hem practicat mai CAP des-

nonament ni destinem cap lloguer al turisme. De 
la mateixa manera que els okupes tenen informa-
ció sobre nosaltres, poden preguntar a llogaters de 
BOJOUS quina és la seva experiència amb nosaltres 
(els animem a fer-ho). Que preguntin quina és la 
nostra resposta quan un llogater ens proposa una 
rebaixa, una reforma, una renovació de contracte o 
que preguntin si a algun veí no li hem tornat tota la 
fi ança quan ha deixat el pis. Que molts propietaris 
siguin immorals, no vol dir que tots ho siguem.

En aquest edifi ci del carrer Astúries, veïns, tin-
gueu la garantia que únicament es faran pisos de 
primera residència i a un preu de lloguer raonable 
i per sota del preu de mercat. Això forma part de 
la nostra manera d'entendre el lloguer i la vida, ja 
que tenim molts coneguts/amics que també patei-
xen el drama de l'habitatge a Barcelona. És un pro-
blema que coneixem de primera mà.

Al mateix temps, quan els okupes parlen de l'esti-

ma cap al barri de Gràcia, ens hi sentim molt iden-
tifi cats, nosaltres també hi hem viscut durant molts 
anys, hi hem estudiat, crescut i seguim tenint-hi 
moltes amistats. És un barri que ens estimem tant 
o més que ells i precisament per això es va comprar 
l'edifi ci. Tampoc enteníem què hi hagués una fi nca 
tan maca i ben situada en un estat de mig abando-
nament al cor de Gràcia. Els especuladors de veritat 
i compradors internacionals per mitjà d'agents (que 
n'hi havia) aviat es van retirar davant els requeri-
ments d'urbanisme, les moratòries del Consell de 
Districte i la limitació de pisos turístics/hotels que 
hi ha al barri. Un edifi ci que va estar en venda molt 
temps abans que nosaltres el compréssim no hagués 
durat tant de temps al mercat si s'hi hagués pogut 
fer un Hotel o apartaments turístics.

Dit això, la constant afi rmació que els okupes 
fan sobre que teníem l'edifi ci abandonat és total-

ment falsa. Des del moment de la compra hem es-
tat preparant un projecte d'actuacions immediates 
respectuós amb la moratòria (rehabilitació de les 
façanes molt deteriorades, eliminació de les barre-
res arquitectòniques per fer futurs habitatges, etc.) 
que hem presentat a l'ajuntament de Barcelona. 
També en aquest interval es produí la mort del 
darrer llogater i vam facilitar a la seva família la 
possibilitat de recuperar les seves pertinences. 
Totalment demostrable. També teníem l'alarma 
connectada, anàvem a veure l'edifi ci amb freqüèn-
cia; sobretot els dies de pluja per posar una palan-
gana sota les fi ltracions del terrat, que malmeten 
les bigues de fusta de l'últim pis i fi ns i tot jo, Òscar 
Fradera, vaig anar a intentar aturar l'ocupació 
sense èxit el (04/01/20) A més, l'endemà mateix ja 
vam posar una denúncia per l'ocupació. Per tant, 
estem i estàvem molt pendents, de l'edifi ci.

La responsabilitat de l'abandonament i deixade-
sa de l'immoble prèvia a la nostra compra (un fet 
que també critiquem) és un mort que ens carre-
guen els okupes molt injustament a nosaltres. Cap 
dels nostres pisos de lloguer, està buit a excepció 
d'aquest edifi ci que precisament volem reformar-lo 
perquè sigui un habitatge digne.

Animem a qualsevol veí, o als mateixos ocu-
pes, que vulgui veure proves del que afi rmem o 
les amenaces que hem rebut per part dels okupes 
que contacti amb nosaltres i li facilitarem qualse-
vol informació.•

C
a l'Espina és un espai alliberat al carrer 
Astúries 12, avui en dia un exemple més de 
defensa del barri. L'immoble es troba sota 
amenaça de desallotjament, el dia 20 de 
juliol se celebrarà un judici penal. Davant 

aquesta situació d'incertesa, el col·lectiu ha engegat 
una campanya sota la petició directa de "BOJOUS 
S.L.: RETIRA LA DENÚNCIA", en contra de la pro-
pietat. La immobiliària Bojous S.L. ha declarat una 
guerra contra l'emancipació per tal d'apagar qual-
sevol espurna de lluita i enriquir el seu monopoly 
en detriment de l'estabilitat barrial.

L'edifi ci de Ca l'Espina, a més de ser una joia del 
segle XX, on l'essència que es reconeix en els habi-
tatges de la vila de gràcia encara llueix, és un pro-
jecte social i habitacional situat en un immoble que 
feia deu anys que estava abandonat. Aquest es pre-
senta com un espai pel barri -fonamentat pels va-
lors d'equitat, solidaritat i llibertat, sent com una 
pedra en el camí dels diferents fenòmens urbans 
com la turistifi cació i la gentrifi cació, que afecten 
de manera transversal a les veïnes de Gràcia i de 
Barcelona. Aquest procés especulatiu promou puja-
des del lloguer de forma substancial i amenaça les 
seves vides, així com els seus drets fonamentals, tot 
incrementant i reproduint la segregació i la desi-
gualtat econòmica i social. Processos que maten el 
tarannà dels barris i els ofeguen en un món de con-
sum, explotació i alienació.

Pots trobar més informació sobre el propietari i 
el confl icte amb Ca l'Espina a les diferents xarxes 
socials o escrivint a calatrava@riseup.net•

Joan Fradera i Òscar Fradera, en nom de Bojous S.L.Assemblea de Ca l'Espina

Cap dels nostres pisos 
està buit tret d'aquest, 
que volem reformar
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Opinió
Opinió convidada

25 anys Srebrenica

F
a 25 anys, junt amb una vintena de brigadistes 
d’Ajuda Obrera a Bòsnia, érem a Tuzla, ciutat del 
nord-est de Bòsnia-Herzegovina. Entusiàsticament 
activistes de la solidaritat internacional, nosaltres i 
moltes d’altres persones volíem transmetre el caliu 

i la solidaritat al poble bosnià que estava sent massacrat 
per milícies serbo-bòsnies que també segrestaren milers 
de dones, ostatges de guerra, violades sistemàticament, 
mentre la comunitat internacional mirava cap un altre co-
stat. Això passava al cor d’Europa. 

La desintegració de Iugoslàvia va anar conformant re-
públiques independents: Croàcia i Eslovènia van ser les 
primeres (1991); el poble de Bòsnia-Herzegovina deci-
deix en referèndum la seva independència de la República 
Federal Socialista de Iugoslàvia, el febrer de 1992. On rau 
la diferència d’actuació dels líders serbis vers Croàcia, 
Eslovènia o Bòsnia? Segurament donaria per més d’un de-
bat, però penso que la diferència rau en el fet que Bòsnia 
tenia una majoria de població de religió musulmana. Tot 
i que fi ns i tot en el decurs de la guerra vam veure ciutats 
com Tuzla, intercultural, amb moltes famílies mixtes que 
mantingueren relacions de bon veïnatge entre les tres co-
munitats (musulmana, ortodoxa i cristiana). 

L’onada de solidaritat desplegada a l’Estat espanyol i 
molt especialment a Catalunya va portar la solidaritat fi ns 
el bell mig de la guerra, precedida per centenars d’activi-
tats, col·lectes, xerrades, materials de difusió, acolliment 
de famílies que fugien explicaven el que estava passant. 
Sortiren iniciatives des de barris i pobles, sectors com 
mestres, bombers, paletes,... molta gent col·laborà amb 
Bòsnia amb recursos, solidaritat internacional, defensa del 
dret a l’autodeterminació, reconstruint equipaments mal-
mesos per la guerra (escoles). Mentre les manifestacions 
arreu interpel·laven les Nacions Unides a intervenir amb 
contundència. Cosa que no va ser. Ans el contrari. 

Tres situacions viscudes aquells dies ens demostraren la 
ineptitud (per dir-ho suau) de la ONU.

Primera. El nostre destí, Tuzla, ciutat assetjada amb un 
sol punt d’entrada i sortida. Tot passava per allí (persones, 
alimentació, medicaments,...). Calia circular per la nit i 
sense llums perquè els txètnics no detectessin els vehicles. 
Tanquetes de la ONU s’estaven i de tant en tant encenien 
els llums il·luminant el camí. Els txètnics ja sabien quan 
estaven passant vehicles i on disparar. El dia que vam pas-
sar nosaltres va passar. La reacció no es va fer esperar. Dos 
camioners s’enfi laren a la tanqueta i de poc no es carre-
guen el soldat. ... i és que cada nit algun conductor perdia 
la vida en aquella ruta. 

Segona. 12 de juliol, a Tuzla arriben notícies: la població 
de Srebrenica sembla que està en perill. S’organitza una 
marxa-concentració fi ns al quarter de l’ONU que hi ha a 
les afores de Tuzla, per exigir que els cascos blaus facin al-
guna cosa. Acompanyarem els veïns i veïnes i comprova-
rem el menyspreu amb que foren tractats, en lloc d’ajudar, 
amenaçant-nos amb detencions. 

Tercera. 11/13 de juliol. Genocidi a Srebrenica. La pobla-
ció de la zona se sent amenaçada per les milícies serbo-
bòsnies, unes 30.000 persones van a demanar protecció a 
Unprofor (cascos blaus de la ONU) que havien assumit la 
responsabilitat de protegir la població civil. En lloc de pro-
tegir, acaben lliurant la població a les milícies sèrbies. Uns 
8000 homes i joves foren executats a les muntanyes, men-
tre les dones i criatures, prèviament separades, inicien una 
marxa en bus o a peu fi ns a Tuzla (uns 70 kms). Perpetrat 
el genocidi de Srebrenica. 

Els caps d’aquelles atrocitats, condemnats pel Tribunal 
Internacional de La Haia, seran anys engarjolats, però en-
cara avui hi ha gent que reivindica els ideòlegs de la neteja 
ètnica. Tremendo!

Davant la injustícia i el feixisme no és pot mirar cap una 
altra banda. Ni ahir, ni avui ni demà. 

1995-2020. Bòsnia, Tuzla, Srebrenica, al cor!•

Àngels Tomàs, veïna de Gràcia i consellera de BComú al Districte

Calia circular per la nit i sense llums 
perquè els txètnics no detectessin 
els vehicles; ells sabien on disparar

el 
bloc

Espionatge al Parlament

Lluís Bou

L
’espionatge al president del 
Parlament, Roger Torrent, és la mos-
tra més crua que el diàleg que ens ha-

vien venut amb el govern espanyol era 
fals i tenia els fonaments corcats. Que fos 
espiat el dirigent d’ERC més contrari al 
rupturisme institucional, el que va vetar 
la investidura de Carles Puigdemont i que 
va abocar la legislatura a un anar tirant, 
mostra que el govern del PSOE i Podemos 
no dona el més mínim marge. 

Pedro Sánchez sap que l’Estat espa-
nyol no es pot reformar en profunditat, 
i que el controla un deep state jurídico-
monàrquic del qual participa la branca 
històrica del PSOE. Espanya es va articu-
lar com un imperi fort, mai com una na-
ció, i això es va escrostonar el 1898. I si 

a partir del 1975 va aguantar, va ser amb 
aquest caràcter polític fort, tolerant una 
autonomia mai del tot digerida. 

Però aquesta articulació sobretot es-
tructural, feble en consensos profunds i 
en relats compartits que diria Yuval Noah 
Harari, ha col·lapsat amb la crisi del rè-
gim del 1978. Només n'ha quedat un im-
peri en retrocés, i un deep state en estat 
de nervis, quan veu que també es comen-
ça a enfonsar la monarquia. Espanya va 
arribar tard a la seva confi guració com a 
nació perquè amb la seva experiència im-
perial ho va fi ar tot a l’estructura de po-
der i no va preocupar-se de construir una 
realitat nacional respectuosa comparti-
da. No és que no la tinguin per a l’Estat 
perifèric, sinó que no la tenen ni per al 
nucli central, com es queixava Antonio 
Machado en plorar les dues espanyes. 
Molt imperi, però molt poca nació, i per 
tant cap consens, i per això enrocats en 
l'imperi. O com va descriure Antonio 
Cánovas del Castillo: “És espanyol qui no 
pot ser una altra cosa”. Goya ho va pintar 
magistralment a “Duel a garrotades”.•

Espanya es va articular 
com un imperi fort, mai 
com una nació, i això es 
va escrostonar el 1898
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Cultura

Casa Anita suspèn la 
Trobada d'Il·lustradors 
i Gràcia tindrà un Sant 
Jordi d'estiu de mínims
La Memòria tindrà parada i Ona signatures d'autors, tot 
i que bona part de les llibreries de la Vila opten per no fer 
cap activitat extraordinària la jornada del 23 de juliol

Silvia Manzanera

L
a versió gracienca del Dia 
del Llibre i la Rosa del pro-
per dijous 23 de juliol -el 
Sant Jordi postconfina-
ment proposat pel gremi del 

Llibre i de Floristes de Catalunya- 
tindrà poc moviment, en vista de 
la decisió de bona part de les lli-
breries del districte. Ja ho deia 
l'equip de Taifa a finals de juny: 
el dia 23 de juliol no és Sant Jordi, 
descartant qualsevol activitat ex-
tra per aquell dia que a més im-
pliqués l'aglomeració de gent. O la 
propietària de Le Nuvole, enfocada 
a planifi car futures activitats per 
impulsar el sector. Però més en-
llà de l'opció de cada establiment 
de muntar parada o no davant de 
la llibreria, els dos actes estrella 
del Sant Jordi gracienc dels dar-
rers anys, la Fira de Llibreters a la 
plaça de la Vila i la Trobada d'Il·-
lustradors a Pla de Salmerón, no 
tindran lloc el proper dijous. 

Com ja va anunciar l'Indepen-
dent la setmana passada, només 
La Memòria té la intenció de sortir 
a la plaça de la Vila davant del seu 
establiment, a més de tenir una al-
tra parada a Passeig de Gràcia, eix 
central de la jornada, perquè van 

fer la sol·licitud en el seu dia. Pel 
que fa a la Trobada d'Il·lustradors, 
que ja va tenir una versió virtual a 
l'abril, Casa Anita ha decidit fi nal-
ment no organitzar-la, tot i que te-
nia intenció de fer-ho fa unes set-
manes i havia iniciat els tràmits 
amb l'administració. Descartada, 
doncs, la Trobada, la popular lli-
breria especialitzada en infantil 
i juvenil està decidint ara si sur-
ten amb parada al Pla Salmerón, 
que és el lloc que han demanat a 
l'Ajuntament perquè el carrer Vic 
és "força estret i una taula al car-
rer deixaria molt poc lloc als via-
nants", assegura Oblit Baseiria. 

La llibretera gracienca con-
fessa que la llibreria estarà ober-
ta però el tema parada el decidi-
ran la setmana vinent "segons 
vagin les coses, ja que canvien 
molt d'un dia a l'altre". Les llibre-
ries van recuperant les activitats 

Carme Solé signant a Casa Anita els llibres comprats a la #trobadadigital. Foto: Cedida

Breus

Una peça de La 
Badabadoc, a 
la programació 
virtual del Grec 

'El apellido comienza 
conmigo variación 2' és 
l'obra peruana que havia 
de representar-se a la 
sala La Badabadoc dins el 
Festival Grec d'enguany 
però degut a la crisi 
sanitària ho ha fet en 
modalitat audiovisual al 
"de Grec a Grec". L'obra 
s'ha emès aquest dijous 
pel canal de Youtube de la 
sala i ha ofert un col·loqui 
posterior sobre aquest 
documental audiovisual 
que es va convertir en obra 
teatral i en ple confi nament 
ha tornat als orígens. 
Amb la participació de la 
directora, creadora i actriu 
del projecte, Chaska Mori, i 
altres membres de l'equip.

L'artista 
resident de GTS 
Laura Llaneli, 
en concert 

Laura Llaneli, que va 
presentar el seu projecte 
'Lovelace' al LEM 2019, 
actuarà dissabte 18 
de juliol a la fàbrica 
oberta de creació 
analògica laescocesabcn 
del Poblenou, en una 
acció organitzada en 
col·laboració amb Gràcia 
Territori Sonor dins dels 
'Dissabtes tònics' (21h).

Roser Ros 
presenta 'Manual 
d'oralitat' a 
l'Ateneu Roig

L'Ateneu Roig, l'Anin i 
Tantàgora acolliran el 
proper dimecres 22 de 
juliol la presentació del 
llilbre 'Manual d'oralitat 
en set jornades i set 
contes', de Roser Ros 
i Vilanova. Pep Duran 
serà l'encarregat de 
conduir l'acte a la seu 
de Torrent d'en Vidalet 
34. Les places són 
limitades i cal reservar a 
anxobaranga@gmail.com. 
L'acte es retransmetrà en 
directe pel facebook de 
l'Associació de Narradors i 
Narradores de Catalunya.

culturals presencials a poc a poc, 
però encara amb moltes restricci-
ons i mesures de seguretat, i de-
penent de l'espai de cadascuna. A 
Casa Anita, per exemple, la passa-
da setmana es va poder fer la pre-
sentació de Núvols al cap, d'Elena 
Val, al pati de la llibreria; o algu-
nes il·lustradores convidades a la 
#trobadadigital -com ara la Carme 
Solé- van signant els llibres que es 
podien comprar per Sant Jordi la 
setmana del 23 d'abril, però ho fan 
sense públic, i la llibreria ja gestio-
narà l'entrega.

Així doncs, donades les circum-
stàncies i el clima d'incertesa dels 
darrers dies, moltes han decidit, 
com ara Atzavara, la llibreria del 
carrer Escorial, no fer parada a 
fora ni tampoc programar cap 
signatura. 

Malgrat que el sector es va 
mantenir actiu i present durant 
els mesos que van haver d'abai-
xar persianes, algunes no han po-
gut sostenir la tornada, com és el 
cas del projecte cultural Bookòlic, 
a Providència, que ha hagut de tor-
nar als seus orígens online.•

novetat

I la Bookeria s'omple 
de signatures

S. M.

M
és de 70 autores i autors 
passaran durant tot el dia 
del 23 de juliol per la lli-

breria Ona de Pau Claris. La sala 
la Bookeria -ja estrenada per fi - 
serà l'espai preparat perquè una 
de les parts protagonistes de la 
jornada -els escriptors i les es-
criptores- dediquin els exem-
plars dels seus darrers treballs. 
El nou espai d'Ona a Barcelona 

-la germana gran de la llibreria 
del carrer Gran- tenia tot pre-
parat per celebrar el Sant Jordi 
de l'abril; era l'ocasió ideal per 
arrencar el projecte. Però va ve-
nir un virus i tot va canviar. Així 
doncs, Ona no estarà a Passeig 
de Gràcia el proper dijous perquè 
no ho va sol·licitar en el seu dia 
pensant que podria seguir enda-
vant amb els seus plans. Ara, en 
vistes d'un dia del llibre i de la 
rosa totalment inèdit i diferent, 
Ona ha mantingut la tradició de 

No serà la primera activitat de l'espai, però sí el primer Sant Jordi. Foto: SM

les fi rmes. I no són poques, des 
de les 11 del matí i fi ns les 9 de 
la nit, hi haurà oferta per a tots 
els públics: Núria Cadenes, Najat 

El Hachmi, Tomàs Alcoverro, 
Empar Moliner, Julià Guillamon, 
Rocio Bonilla, Toni Cruanyes, 
Jordi Borràs...•

"Encara no sabem 
si sortirem amb 
parada al Pla 
Salmerón", diu 
Oblit Baseiria 
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Gràcies al suport de:

S.M.

D
es del passat 26 de juny, 
desprès de mesos amb la 
porta tancada, els cine-
mes Girona es van posar 
de nou en marxa amb la 

intenció de recuperar el públic que 
ha mantingut els darrers anys a 
base de programació independent 
i diversa i també atreure nous es-
pectadors. A l'espera que la situ-
ació "es normalitzi", la direcció 
del projecte treballa en la celebra-
ció del desè aniversari amb dife-
rents activitats i propostes, i tot i 
que la data encara es desconeix tot 
apunta que serà cap a fi nals d'any 
o principis del 2021. 

Com ja és tradicional, els 
Cinemes Girona han tornat a posar 
en marxa la seva esperada campa-
nya d'abonaments anuals, una pro-
moció des de dimecres 15 de juliol a 
través de la seva pàgina www.cine-
mesgirona.cat, on es poden aconse-
guir un número limitat d'entrades 
que permet accedir al cinema d'es-
trena al llarg de tot l'any i gaudir 
de descomptes en projeccions es-
pecials, mostres i festivals per 59 €

Els abonaments es poden ad-
quirir al llarg de tot l'any al preu 
de 190€, però ara hi ha es posen a la 
venda 1.000 d'aquests passis a preu 
reduit. D'aquesta manera, comme-
moren que la gent els va ajudar a 
digitalitzar les sales l'any 2013, do-
nant continuïtat al projecte. Com a 
novetat, "plenament conscients que 
molts espectadors amb el seu abo-
nament per a la temporada 2019-
2020 no van poder acabar de gau-
dir-lo per culpa de la pandèmia i del 
tancament de les sales", com asse-
guren des de la direcció de la sala, si 

Els Girona arrenquen la 
campanya d'abonaments 
i preparen per a fi nals 
d'any el desè aniversari
La tradicional oferta de juliol, que inclou 1000 passis a 59 euros, ha 
permès rejovenir el públic i incrementar l'assistència un 10% anual

Els cinemes Girona celebren enguany deu anys de projecte. Foto: Cedida

aquests tornen a comprar-lo, gaudi-
ran d’un preu especial de 49€. 

Gràcies a aquests abonaments, 
els Girona han aconseguit rejove-
nir el públic de les seves tres sales i 
també mantenir un increment d'as-
sistència de més d'un 10% anual, 

consolidant el projecte. Els Girona 
sempre han defensat una progra-
mació d'autor i prioritzant el talent 
local. També són clàssics els cicles 
de cinema asiàtic i llatinoamericà, 
així com el cartell estable de docu-
mental i l'oferta de ballet i òpera.•

Clàssics als Dijous imprescindibles 
dels Verdi. Amb la col·laboració 
del BCN Film Fest segueixen els 
Dijous imprescindibles als Verdi. 
Els propers: Hiroshima mon amour 
(Alain Resnais, 1959), coincidint amb 
el 75è aniversari del llançament de 
les bombes nuclerars sobre la ciutat 
japonesa (6/08 a les 20.30 h); i Fedora 
(Billy Wilder, 1978), per homenatjar 
el compositor Miklós Rózsa ara que 
fa 25 anys de la seva mort (13/08).

Joan Millaret Valls

C
al celebrar l’esforç de la distribuïdora Avalon 
per portar fi nalment a les pantalles la pertorba-
dora i magnètica Under The Skin del londinenc 

Jonathan Glazer, adaptació d’una novel·la de l’escrip-
tor neerlandès resident a Austràlia Michel Faber. Es 
tracta d’un fi lm rodejat d’una certa aura de maleit ja 
que ha romàs durant anys en els llimbs de la distribu-
ció cinematogràfi ca des de que va començar a circular 
pels festivals de cinema l’any 2013.

Scarlett Johansson es fi ca en la pell d'una extrater-
restre molt terrenal que degluteix incauts amants en 
una espècie de magma de quitrà. Ella es passeja pels 
carrers buits amb una furgoneta engalipant joves soli-
taris, secundada per un motorista que es desfà de ca-
dàvers o proporciona cossos que serveixen de carcas-
sa pel visitant alienígena.

Tot forma d’un procés depredador i d’extermini, 
procés portat a terme de forma maquinal, freda, im-
personal. En aquesta batuda d’humans sense mani-
es, el fi lm compta amb una seqüència terrible en què 
l’extraterrestre és testimoni silenciós i no mou un dit 
per evitar una tragèdia familiar en una platja amb 
mala mar.

Cinema de ciència fi cció sobre alienígenes que es 
mouen d’incògnit entre nosaltres que juga al fantàs-
tic i el horror combinant una mirada feta de quotidi-
anitat amb fragments estilitzats de pura abstracció, 
tot creant moments tan hipnòtics com pertorbadors. 
Tot plegat recolzat en una banda sonora atmosfèrica i 
enigmàtica a càrrec de Mica Levi.

La criatura de l’espai exterior deixa enrere la ciu-
tat de Glasgow després d’una experiència inèdita 
amb un passavolant desfi gurat i aleshores arrenca 
un periple erràtic mogut per l’intent d’entendre l’es-
pècie humana i ella mateixa. Aquest àngel caigut, 
àngel exterminador, ara, torbat pels humans, s'em-
boscarà progressivament en una Escòcia selvàtica, 
feréstega, en la segona part del fi lm. Un recanvi de 
paisatge i entorn sota una mirada tel·lúrica i primiti-
va que funciona com el revers estilístic empantane-
gat de la primera part.•

'Under The Skin', una seductora 
àngel de la mort vinguda de l'espai

crítica de 
cinema
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La torratxa

La lliçó

Ernest Cauhé
@ernestcauhe
 

E
t calces els mitjons i les vambes es-
portives, que diuen que ha arribat el 
dia. Et volta pel cap constantment 

el mantra: distància, mans, mascare-
ta. Però els protocols no t’aigualiran el 
dia. Saps que en arribar, el sentit comú, 
el compartir, el somriure, els jocs i les 
ganes de festa et guiaran. Les criatures 
-com han patit- s’ho mereixen.

Des de les ofi cines, la gerent s’ha ha-
gut de barallar amb tres funcionaris per 
poder accedir a l’escola i poder obrir el 
casal, o l’esplai o les colònies. Encara li 
han demanat un càrrec especial i pagar 
al centre el gel hidroalcohòlic. Tampoc 
no hi haurà wifi , cadascú haurà de pagar 

les dades de la seva butxaca si es vol po-
sar música a la jornada de festa.

La reobertura és ben bé un esclat de 
joia. Nenes que s’abracen, nens que la 
xoquen. I al petit que entra plorant per 
tants dies de no deixar el pare, l’abraces 
i l’acarones, mentre intentes col·locar-te 
bé la mascareta. I passa per davant i sa-
ludes amb llàgrimes als ulls una família 
que no ho pogut pagar la matrícula des-
prés de tanta desfeta. Mentrestant, el 
claustre de mestres està reunit. Avaluen 
riscos i protocols per si es pot obrir o no 
al setembre.

Saps d’uns companys que, sense la 
certesa de cobrar mai la feina, han ai-
xecat el casal d’un barri difícil. Un 90 
per cent dels nanos amb beca, però els 
diners no arribaran fi ns al 2021, si arri-
ben, coses de la paperassa. I quan aca-
ba el dia, sense saber si ets ‘educador’ o 
‘mestre’ i no havent fet ni un minut de 
matemàtiques, t’adones que la lliçó està 
apresa.•

La reobertura és ben 
bé un esclat de joia: 
nenes que s'abracen, 
nens que la xoquen

Albert BenetAlbeGràcia Escapulada

A 135 graons de l'ascens
La bandera de l'Europa penjant al Campanar i imatges dels Ajuntaments de Gràcia i Sestao. Foto: A.B

A
lgú ha tingut l’ocurrència de pujar a dalt de tot del 
Campanar de Gràcia i penjar-hi la bandera de l’Eu-
ropa, que diumenge es juga les garrofes contra el 
Terrassa en el primer assalt cap a la segona divisió 
B. La imatge és tan bonica com simbòlica perquè 

uneix el club de futbol per excel·lència de Gràcia amb la ico-
na més representativa de la Vila. Qui hagi pujat els 135 gra-
ons que componen l’escala de cargol de l’interior de la torre 
per a lluir el seu europeisme mereix la meva admiració i 
suposo, que la de molts altres seguidors.

Lamento, en canvi, que al balcó del Districte (una sim-
ple i trista sucursal de la Casa Gran) només pengi el llençol 
pintat amb els colors de l’Arc de Sant Martí i el desig que 
«Tot anirà bé». Fins dimecres, no hi vaig veure cap referèn-
cia a l’Europa. En canvi, el 2015 des del mateix balcó es va 
promocionar la fi nal de la copa de Catalunya, que vam aca-
bar guanyant al Girona FC.

És evident que aquest subterfugi del «Tot anirà bé» no fa 
referència al play-off de l’Europa sinó als efectes de la pan-
dèmia. Però en els dos casos, la frase té la mateixa buidor 
perquè la incertesa és absoluta. Ja veurem com anirà tot 
plegat: bé o malament. Tant pel que fa al rebrot del corona-
virus nou com al partit contra els egarencs.

En cas de la promoció, dependrà dels encerts i les erra-
des dels jugadors. Si no fem els regals que hem fet al llarg 
de la temporada, tenim opcions d’arribar a la fi nal. Penso 
que tenim alguna opció, tot i sociològicament, el soci de 
l’Europa tendeix a ser negatiu i molt pessimista.

D'altra banda, els benintencionats Eskapulats han en-
galanat algunes places i carrers amb els colors blanc-i-
blaus de l’Europa. I el club ha distribuït desenes de folis 

amb l’eslògan: «L’any que ve, l’Europa a 2B», que es po-
den veure en comerços i entitats. Val més això que no res. 
Però encara cal fer molta feina porta a porta per a fer que 
tots els barris de Gràcia sentin l’escapulari dins del cor. I 
en aquest aspecte, és un greuge no disposar d’un ajunta-
ment propi sinó d’una surcusaleta municipal. L’històric 
Sestao (des de fa uns anys River) jugarà la promoció con-
tra el CD Vitoria i al balcó del consell municipal d'aques-
ta localitat hi penja una bandera verd-i-negra amb l’escut 
del club i el crit «Endavant River, Endavant campions» (o 
alguna cosa semblant).

Ni ploro ni demano que ningú em planyi. Perquè sóc ple-
nament conscient de què formo part d’una causa perduda. 
Els europeistes som minoria fi ns i tot a casa nostra. Però 
no tota la culpa és externa sinó que també cal fer autocrí-
tica i admetre que durant anys hem tingut el rellotge tan 
espatllat com el del Campanar i que ens convindria fer re-
picar la Marieta per a vindicar el nostre passat gloriós, clau 
del nostre ressorgiment futur. La força té la dona la gent. 
Ningú més. I el barri és ple d’exemples de lluites com la que 
des de fa mesos vol aturar l’enderroc del taller Vallmitjana 
i part de la vitralleria Bonet. Dos espais creatius que també 
van formar part de la història de l’Europa. El primer per-
què s’hi van fabricar algunes de les medalles i copes que 
van guanyar el club. El segon, perquè va ser fundat pels 
germans Bonet, un dels quals, en Xavier va esdevenir un ju-
gador indiscutible al primer equip europeista fi ns que es va 
retirar el 1925 per a dedicar-se exclusivament a l’empresa 
familiar del carrer d’Astúries. En Bonet va tastar el triomf 
amb l’Europa, esperem que els jugadors escapulats, diu-
menge pugin la meitat dels graons de l’ascens.•

Gràcies al suport de:


