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Rebrot de protesta a l’entorn
de l’antic KGB perquè tanqui
l’actual discoteca Canela
Els propietaris de la sala argumenten que han duplicat la seguretat i la Guàrdia
Urbana es compromet a controlar els carrers del voltant amb més intensitat

Albert Balanzà

A
L’assemblea de veïns de dilluns passat a l’escola Pau Casals per organitzar la protesta contra Canela. Foto: A.B.

quest novembre que ve es
compliran cinc anys de la
nova etapa de la discoteca
del carrer Alegre de Dalt
55 abans coneguda com a
KGB i ara Canela, i una setantena
llarga de veïns, en una reunió celebrada aquest dilluns a la qual també hi han assistit responsables de
la sala, han arribat a una primera
conclusió: ja hi tornem a ser. També
així ho ha constatat el Districte,
amb les dues parts, en una segona
reunió dimarts, inclosos Mossos
d’Esquadra i Guàrdia Urbana, després de la conﬂictivitat creixent al
voltant de l’espai, que s’ha accelerat

en l’últim any amb operacions policials de decomisos de droga, baralles amb ferits per arma blanca i
ﬁns i tot atracaments i agressions
puntuals de clients a veïns.
La dimensió del problema és
gran, i així ho han constatat els responsables de la sala després de la
reunió de dilluns, on en una hora
i mitja els veïns han relatat no només episodis complexos d’incivisme i soroll sinó de seguretat ciutadana. L’encarregat de sala, Luis,
que ha estat aplaudit per assistir a
la trobada, s’ha defensat dient que
han duplicat la quantitat d’efectius de seguretat. En la reunió de
dimarts, la Guàrdia Urbana s’ha
compromès a augmentar el control als carrers de l’entorn. Pàgina 3
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Breus

L’equip de Farriol
reivindica la
“cohesió” del nou
grup de BComú

Política
Alba Metge (ERC): “S’ha
considerat al partit que
s’havia de fer un relleu”
“Me’n vaig amb recança perquè m’hauria agradat governar”,
diu la ﬁns ara portaveu del grup municipal dels republicans

La candidatura en equip
de BCN En Comú liderada
per Jordi Farriol, qui va
ser portaveu del grup
municipal d’ICV-EUiA
a Gràcia entre el 2002 i
el 2007, ha reivindicat
aquest dilluns en l’acte de
presentació dels candidats
a les primàries per elegir
els consellers locals que
la seva llista demostra
“cohesió”. Farriol, al
qual s’hi suma la ﬁns ara
consellera Àngels Tomàs
i altres pesos pesants dels
‘comuns’ a Gràcia com
Cristina Carrera i Yusef
Quadura, ha defensat
la seva experiència
en comerç i turisme
en els últims anys a
l’Ajuntament. També s’han
presentat les candidatures
individuals de Víctor Vela i
Vicenç Casas.

Manzano, Mayor
i Xavier Farrés,
nous consellers
de JuntsxCat
Les conselleres Sílvia
Mayor i Sílvia Manzano,
ja presents en el passat
mandat, i el nou conseller
Xavier Farrés, seran
els representants de
JuntsxCat al Districte.
L’assemblea els ha triat
aquest dimarts.

T’has sentit recolzada per l’agrupació?
Més o menys. És una combinació
de sensacions. Per molta gent jo
vaig desaparèixer. Sí que m’hauria agradat fer un tancament més
ben fet, però no ha pogut ser i tirem endavant cap a una altra cosa.
Desitjo el millor al nou equip.

Albert Balanzà

S

is dels set portaveus dels
grups municipals amb representació al Districte
que iniciar mandat el 2015
no hi seran el pròxim dimecres 24 de juliol en el ple de
constitució del nou mandat. Els
casos més sorprenents tenen a
veure justament amb les dues forces més votades, BCN En Comú i
ERC: ni Robert Soro ni Alba Metge
continuen. En aquesta entrevista,
Metge (Barcelona, 1982) exposa
el perquè del seu cas, després de
perdre les eleccions internes amb
Olga Hiraldo.

Passeu de dos a cinc consellers.
Com veus el nou equip?
Bé. Fa vuit mesos jo havia començat a moure’m per buscar relleus i
pensant en el creixement al districte. Vaig parlar amb Max Zañartu o
amb la nova portaveu o amb el nou
conseller Miquel Colomé.

Ningú no s’esperava que no continuaries, si bé havies estat absent
en els últims mesos per qüestions
que no vénen al cas...
No me n’he amagat. He tingut una
depressió i l’he superada.
Ha estat un mandat difícil i ara
venia la recompensa. No te’n vas
amb recança, si és que te’n vas?
No sé si la paraula és me’n vaig. Jo
segueixo a Gràcia, sóc política de
sempre, fa 13 anys que vaig entrar
a ERC i des d’abans de poder votar
ja volia votar. La recança ve perquè
m’hauria agradat governar.
Li deia fa poc al teu company i ara
regidor a Barcelona, Max Zañartu,
que ERC sempre és a punt de guanyar i acaba perdent.
Això és molt recent, en realitat.
Ens falta memòria històrica... Vaig
viure els resultats com una gran

Alba Metge, al carrer Torrijos després de l’entrevista. Foto: A. B.

victòria. Sí que no me’n vaig anar
a dormir del tot satisfeta pels mil
vots de diferència a la Vila. En un
districte no guanyes pel que has fet
però sí que pots perdre pel que no
has fet, i a la Vila creiem que sí que
havíem d’haver guanyat.
Tanques vuit anys, en els quals en
els darrers també havies assumit
el càrrec de portaveu del partit a
Gràcia. Per què no continues?
Ser portaveu tenia sentit si estava

lligat a ser portaveu del grup municipal. Si es considera al partit que
s’ha de fer un relleu i s’ha acabat
una etapa, doncs ja està. I jo m’he
de posar a reconstruir la vida que
vaig posar en pausa en els últims
anys i que per falta d’estratègia
no em vaig anar preparant. Vaig a
l’atur. Faré vacances de partit.
Vacances de partit?
Va bé mirar-se les coses des de
fora. No ho he fet des de fa 10 anys.

Quines creus que haurien de ser
les prioritats del nou mandat?
El mandat serà complicat. Ara
som caps de l’oposició amb un govern que se suposa d’esquerres, i
no els donarem tantes concessions com s’esperen. Ni ens prendran el bé comú i ens seguiran veient a les places, cosa que no és
patrimoni seu.
La ferida durarà els quatre anys?
No ho sé. El PSC té una persona
amb mà esquerra a Barcelona,
però el seu partit és el d’Iceta,
Sánchez o González, i el judici dels
presos tornarà a marcar l’agenda
municipal.
Seguiràs militant a ERC?
Sens dubte. ERC és l’única eina que
pot servir per arribar als objectius
que vull per al meu país. Dic que
faré vacances orgàniques però se’m
farà difícil complir-ho.

•

Mascarell serà de nou president de districte
Junts x Cat assumirà el càrrec amb qui va ser regidor (1999-2003) i president (2003-2007) sota les sigles del PSC

A. B.

G

ràcia no només reviurà en
el nou mandat el retorn
d’un exportaveu com Jordi
Farriol (abans a ICV-EUiA i ara a
BCN En Comú) sinó que també
tornarà a tenir en el segon càrrec de màxima representació, la
presidència del districte, qui ja
ho havia estat entre 2003 i 2007,
Ferran Mascarell. Qui també va
ser regidor de Gràcia entre 1999
i 2003, sempre sota les sigles del

PSC, i que després va anar assumint responsabilitats com a conseller de Cultura o delegat del
Govern, torna a Gràcia com a dirigent de Junts x Cat, un cop aquest
dimarts l’equip de govern i l’oposició han tancat el cartipàs justament amb l’únic vot en contra de
la marca sobiranista. Mascarell
haurà de ser ratiﬁcat en l’opció de
la presidència el pròxim dimecres
en el ple del districte, però fonts
de JuntsxCat ja han donat per assegurada la seva elecció aquesta
setmana.

Mascarell, en la passada precampanya amb la junta de Lluïsos. Foto: Cedida

El decantament cap a Junts x Cat
de la presidència del districte, que
en certa manera ja va obtenir en el
passat mandat abans que Gerard
Ardanuy passés a Demòcrates, s’ha
produït quan ERC ha triat continuar mantenint la presidència de l’Eixample i Junts x Cat tenia aquesta i Gràcia com a úniques ofertes.
Els republicans, que el passat 26
de maig es van quedar només a 40
vots de guanyar a Gràcia, han acabat assumint la presidència de cinc
districtes: Horta, Nou Barris, Ciutat
Vella, Eixample i Sant Andreu.

•

Societat
Rebrot de
la protesta
veïnal per
clausurar
l’antic KGB,
ara Canela
La sala duplica la seguretat
i la Urbana es compromet a
fer més controls a l’entorn

Albert Balanzà

L

’adreça del carrer Alegre de
Dalt 55 sempre s’associarà
a un dels puntals de l’oci
nocturn a la ciutat, entre
el 1984 i el 2013 com a KGB
(Kiosco General de Barcelona) i
des del novembre de 2014 ﬁns a
l’actualitat com a Canela. Però
també és la història trista d’un
desencontre dels successius propietaris de la sala amb els veïns,
que aquesta setmana en dues reunions ha constatat que el conﬂicte que havien volgut evitar ara fa
cinc anys els nous impulsors a
partir d’una oferta de ritmes llatins ha tornat a esclatar.
Tant els veïns com els propietaris coincideixen en una part del
diagnòstic: en l’últim any, des del

El regidor de
Gràcia apel·la a la
voluntat dels nous
propietaris per
trobar solucions
passat novembre, el problema ha
anat a més, en part pel tancament
de sales del mateix estil que ha
atret més públic i, en conseqüència, més conﬂictivitat potencial.
També és cert que la dimensió
del que passa a l’entorn del local, segons va admetre dilluns a
L’Independent un encarregat de
Canela, no es percep en la seva
totalitat per part de la sala. Si el
KGB va tenir el focus de la crítica
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La sala Canela, polèmic espai al número 55 d’Alegre de Dalt. Foto: Albert Balanzà

pels sorolls interns i externs i incidents derivats de la ingesta d’alcohol, i va ser clausurat en dues
ocasions; en el cas de Canela, que
ja va tancar cinc setmanes el 2015
per resoldre del tot algunes deﬁciències d’insonorització, el catàleg
de conﬂictes s’ha ampliat.
Dilluns una setantena llarga
d’afectats a l’escola Pau Casals van
recopilar casos de baralles, consum
de beguda a la via pública, oferiment de drogues als passavolants,
amenaces, i ﬁns i tot un cas denunciat d’agressió i robatori amb arma
blanca. També els veïns van advertir de les promocions d’ingesta desmesurada d’alcohol i d’alguns continguts sexistes en els serveis.
El perímetre crític, segons els
testimonis recollits en l’assemblea
veïnal, és el que conformen els carrers Legalitat, Encarnació, Alegre
de Dalt, Providència i Pi i Margall,
si bé s’han enregistrat casos de
baralles també a la plaça Joanic.
L’horari més problemàtic és entre

el repor

Un trident veïnal hereu
de ‘la senyora del KGB’
Un expresident d’entitat, un historiador
expert en ultradreta i un futur conseller
de districte lideren la protesta

A. B.

L

a casualitat ha volgut que la
setmana que es conﬁrma el retorn de Ferran Mascarell com
a president del districte hagi esclatat de nou el conﬂicte del KGB,
ara Canela. Va ser en mandat de
Mascarell com a regidor quan es

va fer famosa als plens la senyora
del KGB, que intervenia a cada sessió per explicar els problemes que
derivaven de la sala i que es va acomiadar un dia dient que se n’anava
a viure a una altra banda.
L’assemblea veïnal actual té
aparentment més força que la senyora del KGB i està encapçalada
per l’expresident de Lluïsos, Oriol

Incidents a l’entorn. Foto: Cedida

Hosta; l’historiador expert en extrema dreta, Xavier Casals, i el futur conseller de districte per ERC,
Miquel Colomé, tots tres veïns
dels carrers més afectats pel local
d’Alegre de Dalt 55.

•

les quatre i les set de la matinada.
En la mateixa reunió, un encarregat de la sala va intervenir en
nom de la propietat per admetre
que hi havia problemes en l’evacuació de la zona i sobretot en els
carrers adjacents i va denunciar
una certa inacció de la Guàrdia

3

Urbana, mentre que la sala ha duplicat de cinc a deu els membres
del servei de seguretat. En algunes de les intervencions es va posar sobre la taula l’objectiu ﬁnal
dels veïns: que Canela tanqui.
Dimarts, amb els ànims més
calmats, les dues parts es van tornar a trobar de manera més oﬁcial al Districte, amb la presència
dels nous propietaris que algunes
fonts situen com a reimpulsors
de l’activitat en els propers dies,
i també amb la representació
de Mossos d’Esquadra i Guàrdia
Urbana. En aquest nou contacte,
al qual hi van assistir una trentena de veïns però només hi van poder entrar una dotzena, la Urbana
es va comprometre a augmentar
els controls al barri en els carrers
de l’entorn.
El regidor de Gràcia, Eloi Badia,
a preguntes d’aquest setmanari,
s’ha mostrat conﬁat en l’actitud de
la nova propietat amb vista a la resolució del conﬂicte amb els veïns
o almenys en una reducció sensible
dels episodis crítics. “Creiem que
hi ha recorregut per solucionar el
problema, el to és cordial i de moment hi donarem un vot de conﬁança”, ha apuntat.
Comptant l’assemblea i la reunió
al Districte d’aquesta setmana, els
veïns relaten que ja hi ha hagut tres
reunions des del gener -la penúltima el 22 de juny- i que l’estiu és sinònim de possibles nous conﬂictes
però també de certa dispersió veïnal. És per això que en l’assemblea
de dilluns es van fer noves propostes (recollida de ﬁrmes, pancartes,
change.org) que només s’activaran
si el conﬂicte augmenta a partir del
setembre.

•
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Breus

L’Abaceria celebra
el primer any de
trasllat al passeig
de Sant Joan

Societat
Casa Fuster amplia l’oferta cultural
amb una ruta modernista amb
Casa Vicens i un cicle de clàssica
L’hotel monument dels Jardinets, un cop consolidats els dijous de jazz impulsats
per la presència periòdica de Woody Allen, també anuncia un concert d’Any Nou

El mercat de l’Abaceria
celebra dissabte un any
del seu trasllat al passeig
de Sant Joan, i ho fa amb
activitats des de les 10 del
matí, amb música i un
taller de castells a càrrec
dels Castellers de la Vila de
Gràcia. Al migdia hi haurà
una botifarrada popular,
i a la sala polivalent del
mercat ja es pot visitar
l’exposició fotogràﬁca
Escultures i ànimes, de
Jaume Cosialls (foto).
També a la sala polivalent,
al matí de dissabte es farà
l’activitat Excalextric, per
a nens i nenes a partir de
quatre anys.

22 carrers tallats
al trànsit per als
guarniments de
la Festa Major
Un total de 22 carrers
es tallaran al trànsit els
dies 20, 21, 27 i 28 de juliol
per fer els treballs previs
necessaris per al guarnit
de la Festa Major. Aquests
mateixos carrers també es
tallaran entre els dies 3 i 22
d’agost (tots dos inclosos).
A menys d’un mes per a
la celebració de la festa,
que enguany suma nous
espais, els veïns acceleren
la feina de construcció dels
diferents decorats.

Sessió de fotos aquest dijous a Casa Fuster per al cicle de clàssica que arrencarà aquest setembre. Foto: Cedida

Albert Balanzà

C

asa Fuster ja té nous projectes engegats per ampliar la seva oferta cultural, fins ara centrada
sobretot en els dijous
de jazz que s’han consolidat després de les periòdiques visites de
Woody Allen a la ciutat i l’allotjament d’ell o dels seus músics en
l’anomenat hotel monument dels
Jardinets. La direcció, que aposta pel trinomi música, cultura i
gastronomia per obrir més l’establiment a la ciutat i a Gràcia,
ha activat des de fa dues setmanes una nova ruta modernista que
uneix Casa Fuster i Casa Vicens,
els dos grans ediﬁcis modernistes

I després de l’arrencada de
Marc Ribas, el nou gastrobar.
El Panot Restaurant, obert
des de fa dos mesos en horari
de vespre a la primera planta
de l’hotel, es complementarà
ara amb un nou espai al Cafè
Vienès de cuina catalana i de
proximitat en format de tapes
i platets i amb servei de cuina
ininterrompuda entre les 12
del migdia i les 11 de la nit.

d’atracció turística a la Vila, però
que també aproﬁta per enllaçar
en el recorregut de sud a nord altres ﬁnques d’interès arquitectònic de la Gràcia burgesa en l’eix
del carrer Gran i entorns com la
Casa Elisa Bremon (Gran 61), la
Casa Francesc Cama (Gran 77), les
Cases Joan Fatjó (Rambla de Prat
21-23) o el Mercat de la Llibertat,
entre altres.
“És una ruta per a la qual no
volíem un guia sinó un arquitecte que ens expliqués els detalls de
construcció d’aquella època, des
de forges a vidrieres, i com s’evoluciona from master to genius, perquè Lluís Doménech i Montaner
va ser mestre, entre altres, d’Antoni Gaudí”, explica el director general de Casa Fuster, Joan Carles
Casanovas. El recorregut, de dues
hores i trenta minuts, es fa cada
dimecres a partir de les 11 del matí
i els tíquets es compren exclusivament a l’hotel dels Jardinets.
La segona part d’aquesta ampliació de l’oferta cultural de l’hotel
arribarà al setembre amb un cicle
de clàssica per als primers diumenges de cada mes de sis a vuit del
vespre -excepcionalment el primer
concert serà el dia 8- en una proposta que lliga amb el cicle commemoratiu dels 85 anys del Cafè
Vienès que Casa Fuster va celebrar l’any passat. El plantejament,
segons Casanovas, és a partir d’un
trio o un quartet de corda “que desplegui un repertori d’autor més enllà dels grans referents”. L’accés al
concert serà lliure, només subjecte a consumició. El pack de clàssica, de fet, encara tindrà un spin off
amb el nou concert de Cap d’Any,
amb un quintet i en format soparespectacle, i substitueix l’extra de
jazz de vespre que es feia sempre
per començar l’any.

•

Les bodegues emblemàtiques, sorpreses
L’Ajuntament suspèn un any les llicències d’obres mentre estudia la inclusió d’aquests espais al catàleg de patrimoni
Santiago Goncevitt

L

’anunci del llistat inicial de 31
bodegues emblemàtiques fet
per l’Ajuntament de Barcelona
fa uns dies per tal d’incloure-les
en un catàleg de protecció d’establiments emblemàtics de la ciutat
i blindar-les com a part del teixit
social ha agafat per sorpresa als
propietaris dels nou espais escollits a Gràcia: la Vermuteria del
Tano (Bruniquer), Marín (Milà i
Fontanals), Iturre (Sardenya), Cal
Pep (Verdi), Casas (Providència),

Costa Brava (Alzina) , Manolo
(Torrent de les Flors), Quimet
(Vic) i Can Ros (Roger de Flor).
Els responsables de la bodega
Marín, per exemple, asseguren que
no han rebut cap notificació per
part de l’administració, ni tampoc
sabien que s’han suspès les llicències d’obres i de reformes durant
un any, el temps que el consistori
calcula per fer l’estudi. La vermuteria del Tano, Quimet o Manolo hi
coincideixen i es mostren escèptiques davant la mesura i la manca
d’informació rebuda, a més de la
falta d’ajuda per part de l’Ajunta-

Quimet, al carrer Vic, una de les nou bodegues en procés de protecció. Foto: S.G.

ment per resoldre alguns problemes que han patit els darrers mesos, com el mòbbing immobiliari
que va denunciar la bodega Marín
l’any 2016 (vegeu núm. 618).
La mesura pretén modificar
l’actual catàleg d’establiments
emblemàtics aprovat el 2016 per
incloure-hi les bodegues que es
determini, amb les condicions de
conservació i manteniment per a
cadascuna. La llista per entrar en
aquest catàleg es pot veure modiﬁcada o ampliada, de tal manera
que no és deﬁnitiva ﬁns que surti
l’any que ve.

•
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La biblioteca Vila de Gràcia
tanca un mes per fer millores a
la claraboia de la planta baixa
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Breus

La Algodonera,
obligada a tancar
per unes obres
al pis de dalt

L’equipament va tancar divendres passat i no tornarà a obrir ﬁns al 18 d’agost

A. B.

Un estudi de 2017 ja
va apuntar que hi
havia tancaments
i elements
deteriorats

L

a biblioteca Vila de Gràcia,
ubicada a l’encreuament
de Torrent de l’Olla amb
Travessera de Gràcia, ha
tancat portes durant cinc
setmanes, des del 13 de juliol ﬁns
al 18 d’agost per sotmetre’s a una
necessària reforma i manteniment
que afecta sobretot la claraboia que
hi ha al sostre de la planta baixa.
Inaugurada el 2002 com una petita joia d’un nou programa de centres de lectura que a Gràcia havia
quedat envellit i que en els darrers anys s’ha completat amb la
Biblioteca Jaume Fuster de la plaça
Lesseps i la Biblioteca de Vallcarca i
Penitents-Antonieta Cot, la biblioteca del nucli històric, obra de Josep
Llinàs, ha envellit relativament bé
però ara se sotmetrà a una protecció més acurada dels elements funcionals. De fet, l’obra ha trigat un
parell d’anys a executar-se perquè
un estudi de 2017 ja va apuntar que

La biblioteca Vila de Gràcia, ja tancada ﬁns al 18 d’agost. Foto: Santiago Goncevitt

hi havia tancaments i elements deteriorats (vegeu número 685) i ara
s’ha deﬁnit un pla d’etapes.
Fonts municipals han explicat
que els treballs se centraran en
aquesta claraboia amb la creació

d’una mena de doble pell, que tindrà com a objectiu la millora de l’estanqueïtat sense modiﬁcar el disseny original de Llinàs. Districte i
Biblioteques han pactat prioritzar
els aspectes funcionals (estanque-

ïtat, aire condicionat) i després els
estètics com l’estat de la façana.
La principal conseqüència de
les obres de reforma de l‘equipament, lògicament, serà per als lectors, que no podran accedir a l’espai durant les cinc setmanes que
durin els treballs, però que tampoc podran utilitzar el servei de
bústia de retorn, que estarà també inutilitzat tot aquest temps.
Els usuaris que necessitin retornar documents hauran d’adreçarse a la biblioteca Jaume Fuster,
en tant que biblioteca central de
Gràcia, o qualsevol altre biblioteca de la ciutat.

•

La Algodonera de
Travessera de Gràcia
200 s’ha vist obligada a
tancar les portes de forma
temporal per arreglar els
problemes sorgits arran de
l’enfonsament d’una biga,
després que al pis de dalt
de l’immoble s’hi fessin
unes reformes. Aquest
negoci, que fa 64 anys que
és a Gràcia, va ser informat
del problema el dia 11 per
part del gestor del pis, i
van haver d’intervenir
tant els Bombers com la
Guàrdia Urbana. Ara es
veuen obligats a abaixar la
persiana durant un temps
indeterminat, i esperen
poder tornar a l’activitat
de la botiga cap al mes de
setembre o octubre.
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Breus

Obertes les
inscripcions pel
3x3 de bàsquet de
la Festa Major

Una de les activitats
esportives més
tradicionals que se
celebra el primer dia
de la Festa Major és el
torneig de bàsquet 3
contra 3 que es fa al pati
de La Salle Gràcia. Les
inscripcions de la 24a
edició estan obertes, el
preu de la inscripció és
de 46 euros per equip,
i inclou una samarreta
commemorativa i el dinar.
Els equips han d’estar
formats per un mínim de
tres jugadors i un màxim
de cinc.

El Tres Peons
organitza un
curs amb classes
interactives
El Club d’Escacs Tres
Peons comença a preparar
un nou curs i ho fa
amb la incorporació del
Mestre Internacional i
entrenador FIDE, Marcelo
Panelo, que dirigirà un
curs de preparació amb
classes interactives on
els alumnes hauran de
resoldre situacions que
es trobaran a les partides
reals. El curs es farà els
dimarts, de 18:15h a 19:45h
i de 20h a 21:30h, a partir
del 1 d’octubre i ﬁns el 30
de juny.

Esports
Mariona Tarré: “Aturar
el penal decisiu va ser
una alegria molt gran”
La jugadora del ‘Cata’ s’ha proclamat campiona d’Europa
sub15 i va ser designada millor portera de la competició

vas ser l’heroïna aturant el penal
deﬁnitiu. Com ho vas viure?
Amb molts nervis, hi havia molt
soroll, em vaig atabalar una mica,
però va sortir bé.

Albert Vilardaga

M

ariona Terré (Barcelona, 2004) torna de
Kirishi (Rússia) on
aquest mes s’ha convertit en campiona
d’Europa de waterpolo en categoria cadet. A la ﬁnal van derrotar
l’amﬁtrió, a la tanda de penals i la
portera del CN Catalunya va ser
l’heroïna de l’equip.
Vau començar amb dues victòries còmodes contra Israel (20-4) i
Sèrbia (34-2). Us ho imaginàveu?
No sabíem massa el nivell de les rivals, però aquests partits ens van
servir per coneixe’ns més com a
equip i guanyar conﬁança.
Els quarts de final contra Itàlia
(16-11) i les semifinals contra
Holanda (14-13) van ser més complicats.
Sí, crec que el partit de quarts no
vam estar massa bé i ens vam complicar una mica el partit, però les
semiﬁnals vam estar millor i va ser
un partit difícil i emocionant.
A la ﬁnal esperava l’amﬁtrió. Com
ho vau viure?
Feia una mica de respecte, elles
eren més fortes que nosaltres físicament, el camp estava molt ple, la
majoria era aﬁció seva, a nosaltres
ens animaven les nostres famílies
i la resta de seleccions.
Vau remuntar dos gols per empatar el partit i a la tanda de penals

Segur que va ser un moment inoblidable.
Sí, va ser un moment de màxima
alegria, ho vam celebrar molt.
Vas guanyar el premi de millor
portera del campionat, i ﬁns i tot
vas marcar tres gols.
Sí, érem tres porteres i perquè poguéssim jugar una estona totes, en
el partit contra Sèrbia vaig fer de
jugadora. Amb el ‘Cata’ també faig
de jugadora a vegades.
Terré aturant un llançament durant un dels partits de l’Europeu. Foto: Cedida

Àlex Royo i Pablo Chmyr
participen en el Junior
Olympics. Els dos waterpolistes
de la base del CN Catalunya
participaran en la competició
més important que se celebra
als Estats Units. El Junior
Olympics arrenca aquest any el
20 de juliol, i durant quatre dies,
waterpolistes d’arreu del món
s’enfrontaran en 20 instal·lacions
diferents i competiran per
intentar aixecar la medalla d’or.

La temporada vinent et veurem a
la Divisió d’Honor?
En principi jugaré amb l’equip cadet, el juvenil i l’absolut, així que en
principi sí. Em fa molta il·lusió. És
un repte molt important.
També tens un passat com a jugadora de bàsquet.
Abans de jugar a waterpolo jugava a bàsquet als Lluïsos de Gràcia,
però fa uns cinc anys vaig anar a
veure a la meva germana que jugava a waterpolo, el seu entrenador
em va passar la pilota i em va preguntar si ho volia provar. Em vaig
llençar a l’aigua i m’hi vaig quedar.
Encara segueixes vinculada als
Lluïsos.
Sí, ara marxo de campaments amb
els Lluïsos a Cantàbria, en tinc moltes ganes, m’ho passo molt bé.

•

La Salut prepara la 39a
edició del Joan Compta
El Campionat d’Espanya Infantil es disputarà del 12 al 17 d’agost
A. V

E

l Club Tennis La Salut va crear el Trofeu Joan Compta –
In Memoriam – l’any 1972
i des de l’any 1980, la Federació
Espanyola de Tennis el va designar oﬁcialment com el Campionat
d’Espanya per equips de la categoria infantil, tant masculins com femenins. En total hi participen 64

clubs, 32 en la categoria masculina
i 32 en la femenina.
La competició s’organitza en
un format d’eliminatòria directa, dos equips s’enfronten al millor de quatre partits (en categoria masculina), i al millor de dos
partits (en categoria femenina), i
en cas d’empat, en qualsevol dels
dos casos, es disputa un partit de
dobles de desempat. L’equip encarregat de defensar el títol acon-

seguit l’any passat serà el Club
Tennis Barcino, que va aixecar el
títol tant en categoria masculina
com femenina, després de derrotar el CT Torrevieja (3-2) i el CT
Vilareal (2-0).
L’edició d’enguany es disputarà
del 12 al 17 d’agost, i s’espera la presència uns 300 tennistes d’entre 12
i 14 anys al campionat més important d’aquesta edat que acull l’estat espanyol.

Un dels tennistes participants en la passada edició del Joan Compta. Foto: CT La Salut

Raquel Caballero,
eliminada als quarts de ﬁnal
La tennista del club ha participat
en el Campionat d’Espanya disputat a Alacant i va arribar ﬁns a la

ronda dels quarts de ﬁnal, on va
caure contra Naroa Aranzabal (36/6-4/6-1), que va acabar sotscampiona. La campiona final va ser
Ariana Geerlings.

•
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L’Europa debutarà al
camp del Vilafranca

Soriano i Alarcón
convocades amb
la selecció sub16

Els escapulats tindran un ﬁnal de temporada exigent i els derbis
seran a principis de gener al Nou Sardenya i al maig al Narcís Sala

Anguera i Arauzo aconsegueixen
la plaça de Cadet Preferent
A.V.

L

A. V.

A

questa setmana s’ha
sortejat el calendari de
la propera temporada
del grup cinquè de la
Tercera Divisió, i el sorteig ha volgut que l’Europa debuti
la temporada vinent al camp del
Vilafranca, el diumenge 1 de setembre, en plena Festa Major a
la capital de l’Alt Penedès. El primer partit al Nou Sardenya serà
la setmana següent amb la visita
del Terrassa.
Els escapulats tindran un tram
ﬁnal de primera volta, i per tant
també de temporada, d’allò més
exigent, amb els duels contra
L’Hospitalet, a priori un dels cocos
de la competició, els derbis contra
el Sant Andreu, i els partits contra l’Andorra, que malgrat ser un
recent ascendit, compta amb una
forta inversió sota la presidència
del blaugrana, Gerard Piqué.
El primer dels derbis serà el
matí de la nit de Reis, el 5 de gener, i com és habitual en les últi-

es dues jugadores gracienques formen part de la
preselecció de 16 jugadores convocades per preparar l’Europeu que es disputarà del 22 al 30 d’agost
a Skopje (Macedònia). Les dues jugadores, amb la resta de l’equip estan convocades a partir del 27 de juliol a Azuqueca (Castella la Manxa) on començaran els
entrenaments, disputaran dos tornejos de preparació
durant la primera quinzena d’agost i quedarà
deﬁnida la selecció ﬁnal
de 12 jugadores.
En bàsquet masculí,
el cos tècnic del Cadet
B del Barça de bàsquet
de la temporada 19/20
té dos membres graciencs, d’una banda el primer entrenador, Ferran
Anguera, sortit del Safa
Claror, que comença la
tercera temporada a la disciplina blaugrana, i el delegat, Lluís Albert Arauzo, del planter del Vedruna i amb
experiència recent a les banquetes dels Lluïsos, que
s’estrena com a culé. Tots dos, amb l’ajuda del segon
entrenador, Victor Sada, han superat les fases d’accés
a la categoria Cadet Preferent després de ser el millor segon classiﬁcat en derrotar el CEB Girona i el CN
Sabadell, i caure contra el CE Sant Nicolau.

L’Europeu es
disputarà del
22 al 30 d’agost
a Skopje, la
capital de
Macedònia
Alfons Serra controla la pilota en l’última visita a Vilafranca. Foto: CE Europa

mes temporades, el de la primera
volta es jugarà al Nou Sardenya, i
l’Europa intentarà fer als seus aﬁcionats els millor regal possible,
una victòria i que de pas serveixi per trencar la ratxa d’empats
en els derbis. El partit de la segona volta, al Narcís Sala, serà el 10
de maig, en la penúltima jornada
de lliga i el més calent pot estar a
l’aigüera.

El Femení B guanya el
París World Games
Els PWG acullen 5 disciplines esportives, 80 països i 10.000 esportistes. L’Europa s’ha imposat en la
categoria de futbol femení després
de guanyar a l’Alexandria Soccer
Association (3-0), US Creteil (0-2),
Etoile Bobigny (0-1) Rush USA VA
(2-1), Socal Select (1-0), i a la ﬁnal
al Women’s Soccer School (0-1).

•

•
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Més mesures per millorar
la convivència a les places
0IWEGGMSRWMQTYPWEHIWGSQEVEIPTVSNIGXIǉ.YKYIQEPIWTPEGIWǊPEMRXIRWM̦GEGM¶HI
HMWTSWMXMYWQYRMGMTEPWMPIWGEQTER]IWHIWIRWMFMPMX^EGM¶LERWYTSWEXQMPPSVIWEPIW
TPEGIWHIPE:MPE)P4PEHI4PEGIWIWQERX¬EGXMYHYVERXXSXPǊER]IRGSPzPEFSVEGM¶EQF
HMJIVIRXWEKIRXWTIVMQTPMGEVXSXLSQMEWWSPMVRIIPWSFNIGXMYW

L

0EZMWM¶HIRIRWMRIRIW

IWTPEGIWE+V£GMEW¶RYRTSPHǊEXVEGGM¶
MYRTYRXHIVIYRM¶XERXHIPZI²REXGSQ
HIKIRXHǊEPXVIWFEVVMWHI&EVGIPSRES
HI JSVE HI PE GMYXEX 4IVµ PE MRXIRWE
ZMHEEPWGEVVIVWHIPE:MPETSXEVVMFEV
XEQF¬ E KIRIVEV QSP«WXMIW UYI HM̦GYPXIR PE
GSRZMZ«RGMEMIPHIWGERWHIPWZI²RWMZI²RIW

L

es accions a la ciutat, i també a la Vila
HI+V£GMETSHIRIRVMUYMVWIEQFPIW
aportacions i accions dels infants
HEZERXHIPWXIQIWUYIIPWTVISGYTIRMIRW
preocupen; a més, aquesta és una manera
UYI PE MRJ£RGME GSRWXVYIM\M PE WIZE MQEXKI
GSQEGMYXEHERMEEGXMZEMGSQEVIWTSRWE
FPIHIPǊIRXSVRUYIPǊIRZSPXE

*EER]WUYIIWZEMQTYPWEVPE1IWYVEHI
+SZIVRTIVEPEGSRZMZ«RGMEEPIWTPEGIWHIPE
:MPEHI+V£GMETIVKIWXMSREVHIJSVQEGSSV
V
HMREHE PE GSQTPI\MXEX M PE HMZIVWMXEX HǊYWSW
EPǊIWTEMT½FPMGMHSREVVIWTSWXEEPHVIXEPE
ciutat que tenen els diferents col·lectius (in
JERXWNSZIWEHYPXWKIRXKVER EKEYHMVRI
de manera conjunta.
Les accions que durant aquest temps
WǊLERVIEPMX^EXHMRWHIPǊERSQIREXǉ4PEHI
TPEGIWǊ GSQIRGIR E GSRWSPMHEVWI KV£GMIW
al treball conjunt entre els diferents ser
r
ZIMWQYRMGMTEPWMQTPMGEXW XEYPEX«GRMGE M
IP HM£PIK EQF IP ZI²REX IRXMXEXW M GSQIV
ciants (taules ciutadanes). En aquests mo
QIRXWLMLEUYEXVIXEYPIWGMYXEHERIWUYI
JYRGMSRIRGSQEIWTEMHIHM£PIKMHIHIFEX
(Pl. del Sol; Places de la Vila, Diamant i Vi
rreina; Pl. del Nord; i Places del Poble Ro
QER°M6EWTEPP MUYIWIVZIM\IRTIVHIXIG
XEVHMJIVIRXWTVSFPIQ£XMUYIWMRIGIWWMXEXW
MTSHIVGSQTEVXMVTVSTSWXIWMQTYPWEVPIW
MEZEPYEVPIW

Àrea de jocs a la pl. Sol

Juguem a les places
9RE HI PIW EGGMSRW UYI WǊLE GSRWSPMHEX
M UYI LE TIVQ«W HSREV RSYW YWSW E PIW
places i, que per tant, suposa un pas en
HEZERX IR PE QMPPSVE HI PE GSRZMZ«RGME ¬W
el programa ‘Juguem a les places’, que
inclou diferents propostes familiars per
E MRJERXW M NSZIW 0ǊER]  IW ZER TVS
KVEQEV  HMIW HǊEGXMZMXEX UYI WYQIR
un total de 13.037 persones participants.
(SREHE PǊEGGITXEGM¶ IRKYER] WǊLE EQ
TPMEX PE XIQTSVEHE UYI ZE GSQIRªEV
E PǊEFVMP M WǊEPPEVKEV£ ̦RW E PE XEVHSV
Aquest programa permet que totes les
tardes les places es transformin en un
espai de joc, on grans, petits i petites,
poden gaudir del joc i aprendre, al ma
XIM\XIQTWEZEPSVEVMEQMPPSVEVPǊ½WHI
PǊIWTEMT½FPMG)PTVSKVEQEMRGPSYEGXMZM
tats com circ a la pl. de la Virreina, jocs
tradicionals a la pl. del Diamant, inter
ZIRGMSRW EVX°WXMUYIW M UYMSWG HI NSG E PE
TPHIP7SPIXG8EQF¬ZSPSFVMVPIWEGXM
ZMXEXW E PE NSZIRXYX EQF EGGMSRW IWTIG°
JMUYIWTIRWEHIWTIVEEUYIWXT½FPMGHMRW
del programa ‘Crear a les places’.
Dins d’aquest programa, i de manera pa
ral·lela, continua en marxa el projecte
HǊMRXIVGERZMHITMPSXEHǊIWGYQEUYIJEGMPM
XETMPSXIWHǊIWGYQEEPWRIRWMRIRIWUYIZS
len jugar a pilota. Amb les pilotes d’aquest
material tou, es pot jugar sense molestar

Activitats de Juguem a les Places

Jocs a la pl. Revolució

4IVMQTPMGEVPSWHMVIGXEQIRXIRPEZEPSVEGM¶
del programa “Juguem a les Places”, aquest
ER]WǊLETSWEXIRQEV\EIPTVSNIGXIǌExperr
t@s del jocǍUYIGSRZMHERIRWMRIRIWEHS
REVPEWIZEZMWM¶WSFVIIPNSGEPǊIWTEMT½FPMG
M IR TEVXMGYPEV WSFVI PIW EGXMZMXEXW UYI IW
fan dins el “Juguem a les Places”.

El projecte s’ajusta al repte d’impulsar la
TEVXMGMTEGM¶ HIPW MRJERXW UYI PǊ%NYRXEQIRX
PIWTIVWSRIWUYIW¶REPETPEªERMQEPQIXVI Tres Peons, que ofereixen en el programa HI&EVGIPSREIWX£XVIFEPPERXHIWHIP(ITEV
V
portes o aparadors. Les pilotes les presten tallers de castells i un campionat d’escacs XEQIRXHI4VSQSGM¶EPE-RJ£RGMEHIPǊVIE
els comerços de cada plaça que col·laboren MRJERXMPW VIWTIGXMZEQIRX 'EHE ZIKEHE de Drets Socials, juntament amb districtes i
EQFPEGEQTER]EUYIIWTSHIRVIGSR«M\IV son més les entitats que es sumen a im XSXIWPIW£VIIWMQTPMGEHIW
TIV PǊEHLIWMY UYI XIRIR E PǊIRXVEHE ,M LE TYPWEV EGGMSRW TIV JSQIRXEV ZEPSVW UYI
Durant els mesos de juny i juliol, el nens
comerços col·laboradors a les places de la TSHIRTSVXEVEYREQMPPSVGSRZMZ«RGME
M RIRIW ZSPYRXEVMW UYI JSVQEZIR TEVX HIP
:MPE (MEQERX 6IZSPYGM¶ .SLR 0IRRSR M
Dones del 36.
L’objectiu d’aquestes accions és aprendre TVSNIGXILEREZEPYEXPETVSKVEQEGM¶HǊEGXM
ZMXEXW)PWVIWYPXEXWHIPIWEZEPYEGMSRWIWTS
IPWZEPSVWHIPNSGGSQTEVXMXMIPVIWTIGXI
WEVER IR GSQ½ HYVERX WIXIQFVI M SGXYFVI
%PKYRIW IRXMXEXW XEQF¬ WǊLER WYQEX E PE TIPW EPXVIW M TIV PǊIWTEM 0ǊIHYGEGM¶ IR 0IWGSRGPYWMSRWWIVZMVERTIVUY«PEZMWM¶HIPW
campanya ‘Juguem a les places’ amb el ZEPSVW MRGMHIM\ HMVIGXEQIRX IR IP T½FPMG infants es tingui en compte i quedi recollida
programa “La plaça la fem des del barri”. MRJERXMP E TEVXMV HǊ ER]  M NYZIRMP TIVµ EPǊLSVEHǊEZEPYEVIPTVSKVEQEǌ.YKYIQEPIW
)RXVI EUYIWXIW IRXMXEXW LM LE IPW 'EWXI XEQF¬ IR PE TSFPEGM¶ EHYPXE UYI ZIY PE TPEGIWMEPQEXIM\XIQTWVI̧I\MSREVWSFVI
PPIVWHIPE:MPEHI+V£GMEMIP'PYFHǊ)WGEGW MQTSVX£RGME HI VIWTIGXEV IPW IWTEMW UYI GSQTVSQSYVIIPNSGEPǊIWTEMT½FPMG
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'EQTER]EHIWIRWMFMPMX^EGM¶

El repte de reduir el soroll

U

RHIPWGEQTWHIFEXEPPEW¶RPIWQSP«W
ties causades pel soroll. Les mesures
MQTYPWEHIWTIVHMWQMRYMVRIIPWRMZIPPW
estan donant els seus fruits. El reforç de la
TVIW«RGMEHIPE+Y£VHME9VFEREHIPWEKIRXWHI
QIHMEGM¶EPǊIWTEMT½FPMGTIVEPEWSPYGM¶HIPW
GSŖMGXIW IP GSRXVSP HǊMRWTIGGM¶ HIPW X«GRMGW
HIPPMG«RGMIWTIVEPIWXIVVEWWIWMIWXEFPMQIRXW
UYILMLEPIWTPEGIWSPEXEWGEHIGSRWGMIRGME
GM¶ WSFVI IPW WSVSPPW IR LSVEVM RSGXYVR W¶R
EPKYRIWHIPIWEGGMSRWUYIWǊLMLERMQTPERXEX

L MH& % QIR]WEPEJVERNEHIPZIWTVI
LMPIWL 
Promig Gener - Maig
horari de nit (23-7h):
dB(A)

70
65

75 dB(A)

60

70 dB(A)

A

GSRWIKYMV YRE FSRE GSRZMZ«RGME E
les places és cosa de tots i de totes,
MHǊEUY°TEVXIM\PERSZEGEQTER]EHI
WIRWMFMPMX^EGM¶UYIIRKYER]TSVXETIVX°XSP
“És molt fàcil conviure”. En els propers
dies, es distribuiran cartells per les prin
GMTEPWTPEGIWMGEVVIVWHIPE:MPEHI+V£GME
EQF QMWWEXKIW GPEY UYI ZSPIR MRGMHMV IR
PEWIRWMFMPMX^EGM¶MVIWTSRWEFMPMXEXTIVQM
PPSVEV HMR£QMUYIW M EGXMXYHW IR EUYIWXW
quatre eixos:

4IV EVVMFEV E EUYIWXW T½FPMGW SFNIGXMY
WǊLER TVIZMWX HMZIVWIW EGGMSRW GSQYRMGE
XMZIWQMWWEXKIWHIWIRWMFMPMX^EGM¶EXVEZ¬W
del web i xarxes socials (twitter, instagram
M JEGIFSSO  IPEFSVEGM¶ M IHMGM¶ HI HMJI
VIRXW TVSHYGXIW GSQ GEVXIPPIVME SGXEZI
XIWTSWEKSXWMZIRXEPPW

65 dB(A)
55 dB(A)

El soroll a les nits i el respecte
EPHIWGERWHIPZI²REX

50 dB(A)

La neteja dels carrers i places

60 dB(A)

45 dB(A)
40 dB(A)

Guàrdia Urbana a l’espai públic

2017 2018 2019
* decibels ponderats

La responsabilitat de la recollida i la
neteja dels residus de les mascotes
)PVIWTIGXIEPIW£VIIWHINSGMRJERXMP

)PTPEHIQSRMXSVMX^EGM¶HIPWSVSPPEPIWTPEGIW
HSRE MRJSVQEGM¶ UYERXMXEXMZE M UYEPMXEXMZE M
permet prendre decisions. Es tracta de fer
YREER£PMWMGSRXMRYEHETIVZIYVIPETVSKVIW
WM¶ HI PIW QMPPSVIW MQTPERXEHIW M HIXIGXEV EP
QEXIM\XIQTWHIWZMEGMSRW

a

b
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c
t/
a
.c
a
n
lo

e
rc
re
iu
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n

)RIPGSRNYRXHITPEGIWIPWZEPSVWHIHMPPYRWE
HMZIRHVIWW¶RIRKIRIVEPFSRWXSXMUYIIWHI %UYIWXWQMWWEXKIWWǊLERIWGSPPMXXIRMRXIR
ZIRMQIRXWI\GITGMSREPWSEGXIWHIPGEPIRHEVM compte les demandes reiterades de la ma
JIWXMYTSHIRJIVTYNEVTYRXYEPQIRXIPWRMZIPPW
NSVMEHIZI²RWMZI²RIWHI+V£GME0ǊSFNIGXMY
sonors, afectant la mitjana.
és apel·lar a la responsabilitat personal i
'EPXIRMVIRGSQTXIUYIIPWRMZIPPWHIVIJIV«R EPFSR½WGSPzPIGXMYHIPǊIWTEMT½FPMGGSQ
)PWRMZIPPWHIWSVSPPUYIHSRIRPIWQIHMGMSRWHIPW GME TIV ZEPSVEV PE GSRXEQMREGM¶ EG½WXMGE XEP TEVXMXTIVQMPPSVEVHMR£QMUYIWHIGSRZM
WSRµQIXVIWMRWXEPzPEXWEPIWTPEGIWLERQMPPSVEX GSQQEVUYIRPIWHMVIGXVMYWIYVSTIIWW¶RPE Z«RGMEMGSRXVMFYMVEPEUYEPMXEXHIZMHEHIP
PPIYQIRXPǊMQTSVXERXHIWGIRWSFXMRKYXEP
QMXNEREERYEPHIXSXEPEJVERNELSV£VME QEX° ZI²REXMHIPFEVVM
ZIWTVISRMX )PZEPSVUYIQEVGEIPWSRµQIXVI
A la Plaça del Sol, per exemple, es consolida IRYRQSQIRXGSRGVIXRSH¶REMRJSVQEGM¶ 0EGEQTER]EXMRHV£EPXVIWEGGMSRWIWTIG°
HIWHIPǊER]PEXIRH«RGMEEPEFEM\EUYI VIPPIZERX4IVI\IQTPIIPWSHǊYRTIXEVHPERMX ̦UYIWTIVWIRWMFMPMX^EVHIPWSVSPPRSGXYVR
IR PǊER]  IRXVI IPW QIWSW HI KIRIV E de Sant Joan pot arribar a superar els 100 dbA MUYIIWJEVERIRGSPzPEFSVEGM¶EQFIPWIW
QEMKZEWIVHIH& % IRPEJVERNERSGXYVRE IREUYIPPMRWXERXMEM\µIWZIYV£VITIVGYXMXIR XEFPMQIRXWHǊSGMMVIWXEYVEGM¶MGSQIVªSW
HIEL MUYIIRQEXIM\TIV°SHIHI PEQMXNEREHIPHMEIPQIWMPǊER]TIVµIRW°QE o durant la Festes Majors, on també s’in
ZEWIVHIH& % QIR]W)REPXVIWXVEQWHIP XIM\ERS¬WYREHEHEWMKRM̦GEXMZE8SXMEM\° clouen missatges contra les agressions se
HME XEQF¬ WǊLER TVSHY²X HIWGIRWSW HIW HIP IWXVIFEPPETIVVIHYMVIPWRMZIPPWEPXWTYRXYEPW \MWXIWPǊ½WHIPW;'T½FPMGWIPVIWTIGXIEP
 WǊLE EGSRWIKYMX VIHYMV IR  H& %  IP UYERW¶RTEVXMVHIPIWLNEUYIIWGSRWMHIVE guarnit, o el respecte al descans després
RMZIPPHIWSVSPPEPEJVERNEHM¿VRE HIPIWEPIW UYITSHIRTIVXSVFEVIPHIWGERWHIPZI²REX
dels concerts etc.
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Productes de comunicació de la campanya

Actuacions a les places

E

l treball realitzat amb les taules ciuta
HERIW LE TIVQ«W VIEPMX^EV TVSTSWXIW
HǊEGXYEGM¶MTSWEVWSFVIPEXEYPEXIQIW
que poden contribuir a la millora de la con
ZMZ«RGME9REHIPIWQIWYVIWUYIIWZSPMQ
TPIQIRXEV¬WPǊSVHIREGM¶HǊEGXMZMXEXWEQF
YR GEPIRHEVM ERYEP 8EQF¬ LM LE EGGMSRW
IWTIG°̦UYIW WSFVI PǊYVFERMWQI WSFVI IP
QERXIRMQIRXWSFVIPEGSRZMZ«RGME

• Nou accés de l’aparcament soterrat de la
TP7SP)WGVIEV£YRRSYEGG¬WHIWHIPGE
VVIVTIVTVIZIYQMPPSVEVRIPIWGSRHMGMSRW
d’accessibilitat.

Plaça del Nord:

Plaça del Romaní:

• Millores de manteniment de la plaça, del
ZIVHMHIPǊ£VIEHINSGWMRJERXMPW

• 7ǊLEGSRWIRWYEXPEVIQSHIPEGM¶HIPE4P
Romaní.

• -RWXEPzPEGM¶ HI FERGW MRHMZMHYEPW IRXSVR
l’estructura de jocs infantil, per perme
tre l’estada dels adults acompanyants i
JEGMPMXEVEM\°PǊ½WHIPETPEªEGSQEIWTEM
de joc per als infants.

• 6IJSVªHIPEWIRWMFMPMX^EGM¶TIVQMPPSVEV
PEGSRZMZ«RGMEHIVMZEHEHIPǊ½WGSQTEV
V
tit de l’espai entre infants que juguen i
passeig de gossos.

Plaça del Sol:
• -RWXEPzPEGM¶HIRSZIWNEVHMRIVIWEPIWIWGE
PIWHIPETPEªEHIP7SP%PQEMKIWZERMRW
XEPzPEVEPETEVXWYHIWXHIPETPEªETEVXMRX
HIPǊI\TIVM«RGMETSWMXMZEHIPIWNEVHMRIVIW
ubicades al tram del carrer Maspons, al
setembre de 2017. La mesura té com a
SFNIGXMYIZMXEVPIWGSRGIRXVEGMSRWHIKIRX
en aquesta zona tan propera als balcons,
VIHYMVIPWSVSPPMEYKQIRXEVIPZIVH

Barana a la plaça del Nord

Mobiliari urbà a la plaça del Sol

• 6ISVHIREGM¶ HIPW IPIQIRXW HI QSFMPME
VMYVF£MEPXVIWIPIQIRXWEQFGVMXIVMHI
millora de l’accessibilitat: baranes, des
plaçament de contenidors, bancs i apar
caments de bicicletes.

Projecte de remodelació de la pl. Romaní
Plaça de la Virreina:
• 'ERZMW IR PE QSFMPMXEX TIV TEGM̦GEV PE
TPEªEMQMPPSVEVHMR£QMUYIWHIG£VVIKEM
HIWG£VVIKE

Aparcaments de bicicletes a la pl. Nord

Jardineres a la plaça del Sol

• (MEKRSWM HI PIW HMR£QMUYIW RSGXYVRIW
HIPETPEªETIVQMRSVEVIPWSVSPPEXVEZ¬W
Plaça de la Virreina
HIPWKIWXSVWHIPǊIWTEMT½FPMG
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Cartes al director
Els mals de la
contaminació provocada
pel trànsit i l’incivisme
dels vehicles

Editorial

Les dues torres

C

asa Fuster i Casa Vicens són els dos ediﬁcis modernistes de
Gràcia amb un potencial d’atracció turística més important, amb
l’eix del carrer Gran també farcit de ﬁnques d’altíssim relleu en
el patrimoni arquitectònic, en un recorregut poc reivindicat i que demostra l’existència d’una Gràcia burgesa. Aquesta Gràcia, sovint amagada de les guies oﬁcials i poc percebuda tant pels passavolants i pels
veïns –que mirem més endavant o al terra que cap al cel-, reneix a
través de la nova ruta que han engegat les dues cases dels Jardinets i
del carrer Carolines.
La col·laboració entre Casa Fuster i Casa Vicens, i l’ampliació de
l’oferta cultural que estan
fent els dos establiments
des de la perspectiva hotelera i museística, respectivament, corregeix una anomalia i dóna un sentit complet a
totes les Gràcies que han de
tenir el seu paper social i la
seva representació a través
dels mitjans de comunicació.
Hi ha qui pensarà que
Gràcia ha de ser d’una manera o d’una altra, políticament o socialment, també hi ha qui trobarà que Gràcia està canviant, amb nous
veïns i noves dinàmiques molt pròpies del rovell de l’ou de totes les
grans ciutats. I des d’aquest setmanari ens hi hem posicionat en repetides ocasions.
Però seria injust també, socialment i comunicativament, que no
destaquéssim com un fet molt positiu que existeixi una Gràcia burgesa que s’ha de mostrar al món que ens ve a veure, de la mateixa manera que volem que el món conegui els nostres Castellers o els nostres moviments socials, ﬁns i tot aquells que no resolen paciﬁcament
els valors que defensen. Tots formen part del nostre paisatge.

La col·laboració entre
Casa Fuster i Casa
Vicens revaloritza
el patrimoni local

•

El trànsit a Gràcia és horrorós, no només
està tot molt atapeït i ple de vehicles als carrer creant cues i cues de cotxes i camions
que no deixen lloc per passar als vianants.
A part de la quantitat de transports privats
que hi ha, s’ha de tenir en compte que tot
en conjunt contamina moltíssim. Aquesta
situació negativa fa que els vianants ens
ofeguem amb la pudor que desprenen tots
aquests carros junts, i a més a més, els conductors no tenen respecte per ningú, són
temeraris, amb molt mal geni i cap recalcar
que no tenen gens de vergonya.
És un perill a tots els nivells, sobretot per a
la gent gran, els infants o les persones que
puguin tenir problemes d’alguns tipus que
els hi diﬁculti el fet d’anar pel carrer amb
tranquil·litat. Més d’una vegada caminant
cap a casa meva, o a algun lloc on tinc un
compromís pendent, em trobo amb algú
que s’ha saltat un semàfor, s’ha creuat de
manera temerària davant de un altre cotxe o ﬁns i tot ha provocat un accident a la
carretera. A aquest fet s’afegeix que a les
voreres tampoc es pot anar com una persona “normal”, ja que els ciclistes i aquelles
persones que van amb un patinet elèctric, la qual cosa no produeix soroll i si ve
d’esquenes no te n’adones i ja t’ha estampat, són iguals de temeraris.
Ajuntant la temeritat dels ciclistes amb la
dels conductors d’algun vehicle motoritzat,
el resultat d’aquesta combinació podria
acabar en tragèdia, i no seria el primer cop.
S’hauria de controlar aquesta actitud perillosa amb més severitat.
Alfonso González

La Celia Ramos, poetessa i mare d’en David Fernàndez, té nou
poemari, titulat ‘Nadie sabe’ i editat com sempre per DBCoop.
Cal llegir-lo ﬁns al ﬁnal: hi ha poemes dedicats al ﬁll (“es un
río sin orillas”, diu), a l’editor i amic comú Joan Lou (“del caracol aprendí a vivir sin tiranías / del pájaro a cantar y estar alegre sin
motivo”), uns quants poemes de color groc i un de ﬁnal a Josep Lluís
Trapero (“Se insultan, hacen la guerra, desprecian la vida, causan dolor /
pero no les tengo aversión, ¿acaso no son dignos de lástima?”)
El
dependent

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

Fe d’errades
En el número anterior, a la pàgina 2, vam informar de l’elecció dels consellers del PSC
apuntant que Mercè Saltor havia estat vinculada a l’AMPA de l’escola Reina Elisenda, quan
en realitat havíem de dir l’AMPA del Baldiri
Reixac. Disculpes.

Ull de
dona

Emergència habitacional
Conxa Garcia

L

a Fina R. Palau és poeta i cantautora, la conec des de ﬁnals dels 70
a la Vocalia de Dones de l’AVV. Vila
de Gràcia. Llavors ja vivia en el piset de
Torrent de l’Olla 186. Ha pagat religiosament tots aquests anys el lloguer, però la
propietat va vendre el pis sense tenir-la
en compte. Porta des de ﬁnals del 2015
(quatre anys!), vivint en un continu neguit des que va posar una demanda reclamant el seu dret de tempteig i retracte.
Ara que és gran, jubilada i podria viure

Aquest no viure és una
violència que pateix la
Fina, i també moltes
més dones grans
aquest cicle de la vida amb tranquil·litat
es troba amb aquesta situació de violència de gènere, ja que aquest no viure és
una violència que pateix la Fina, però
també moltes més dones grans que viuen en pisos de lloguer antic. El seu sou
no ha donat mai per moltes alegries i la
seva jubilació menys, per tant no té gaires estalvis. Tot i així el preu que va pagar
l’actual propietària del pis (30.000 euros),
pot assumir-la. Ha sobreviscut a aquesta pressió gràcies al suport de familiars i
amigues. Per cridar l’atenció vers el seu
cas va tocar la guitarra des del seu balcó
i ara ha penjat una pancarta on denuncia la violència de gènere que està patint. S’espera que la justícia, que ha estat
lenta, celebri el judici després de l’estiu i
doni un ﬁnal just i positiu a la seva angoixa. Estem amb tu, Fina!

•
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Marta Pardell, neboda i periodista

Imaginar-se una
Barcelona buida a l’estiu

Pepita Pardell: adéu a
una persona diferent

Valentina Baratti

U

F

a uns dies que ens ha deixat Pepita Pardell, pionera de l’animació a Catalunya i Espanya, a més de
dibuixant, il·lustradora, pintora i, sobretot, ésser
excepcional. La Pepita, amb la seva tenacitat, esforç i tossuderia ha deixat empremta a totes les
dones que hem tingut la sort de conèixer-la.
I és que una noia de Barcelona en els anys 40 i 50 del
segle XX, procedent d’un entorn humil i colpejat per la
Guerra Civil, ho tenia tot en contra per convertir-se en
una professional liberal independent. Però Pepita ho va
aconseguir sense fer soroll, a la seva manera, en un triomf discret que, per sort, no ha passat desapercebut.
Els dos elements clau en la seva vida han estat l’amor
per la natura i pel dibuix animat. Dues passions que es desperten ja des de nena a través de les passejades pel Coll, la
Teixonera o el Carmel i els estius a Montserrat. Ben aviat,
la petita mostra dots per al dibuix i els seus pares decideixen fomentar-les. La Pepita rep les primeres lliçons d’Antoni
Comerma, destacat pintor internacional i germà d’una veïna del carrer Tirso número 15, a on viu la família. Amb ell,
aprèn a traspassar al paper tot allò que veu a la natura i que
la fascina. Més endavant, complerta els seus estudis artístics
amb formació reglada a l’escola de la Llotja.
L’altra gran passió de la Pepita es desperta el 1941, amb
l’estrena de la Blancaneu, que la fa adonar-se que els dibuixos poden cobrar vida. Una ambició que cobejava des
de petita, quan feia dibuixos als extrems dels tiquets de
tramvia que feien la impressió de moviment si es passaven de pressa. I només uns anys més tard, descobreix que
ben a prop de casa es prepara una pel·lícula de dibuixos
animats, la primera a tot l’Estat i també la primera en
color d’Europa. Als Estudis Balet&Blay s’hi està rodant
Garbancito de la Mancha, i la Pepita hi aconsegueix feina colorejant fons. Però ella vol més, vol ser animadora.
I demana material per treballar a casa i anar millorant.
Allà, en un ambient alegre i jove, coincideix amb altres
joves com ella, i entre tots es demanen consell i intenten veure tot allò que es fa als Estats Units per millorar
la tècnica. Les tres pel·lícules en les quals va treballar la
Pepita a Balet&Blay la forgen com a animadora.
Després del tancament dels estudis, va treballar durant deu anys per a Ediciones Toray com a il·lustradora
de còmics romàntics per a jovenetes. Però els dibuixos
animats tornen a la seva vida el 1962, quan ﬁtxa pels estudis Buch-Sanjuán i descobreix un món diferent dins
l’animació: el de la publicitat. Després arriben altres estudis, com Publivisión, Pegbar Productions o Equip i Cine
Nic. De tots aquells anys, la Pepita sempre ha estat espe-

Fotograﬁa de Marta i Pepita Pardell l’any passat. Foto: Cedida

La seva satisfacció més gran va ser
la valoració que en va fer Robert
Balser, fundador de Pegbar i destacat
animador internacional, de la seva
feina a La Doncella Guerrera; li va
dir: “Has hecho un buen trabajo”
cialment orgullosa de La Doncella Guerrera, un curt de 12
minuts que va elaborar tota sola des de casa, per després
guiar l’equip de rodatge. La seva satisfacció més gran va
ser la valoració que en va fer Robert Balser, fundador de
Pegbar i destacat animador internacional. Li va dir: Has
hecho un buen trabajo.
Al llarg de la seva carrera la Pepita ha participat en
campanyes publicitàries de prestigi, produccions internacionals, sèries de gran ressó com Moﬂi, el último Koala
i ﬁns i tot en la primera pel·lícula de dibuixos animats en
català, Desperta Ferro. Però el més important de la Pepita
és que ho ha fet sense donar-se importància i sempre des
de la professionalitat, el rigor, i el respecte absolut per la
seva professió.
El gran llegat que ens deixa no es tradueix només en
la seva obra. La seva vida ens mostra que qualsevol somni es pot fer realitat si hi posem tota la passió. Una passió
que mai no li ha faltat a Pepita Pardell.

•

n altre estiu, i amb ell l’arribada
de la calor i del turisme massiu.
Pels carrers de la ciutat percebo
un malestar general. Escolto comentaris del tipus: “¡almenys de l’hivern un
es pot tapar, però contra aquesta calor
no hi ha remei!”, o referit als turistes
molestos: “a veure si aquesta gent es
comporta així al seu país”.
Per no deixar-me encomanar per
aquest mal humor generalitzat, intento
fer exercicis de resiliències i d’imaginació. Hi ha una pel·lícula en la qual Nanni
Moretti recorre en Vespa carrers buits
de Roma. A diferència de l’actor i director italià, jo no tinc la Vespa però sí vaig
en bici. Quan el trànsit em desespera i
la multitud m’ofega, deixo córrer la fan-

Quan el trànsit em
desespera i la multitud
m’ofega, deixo
córrer la fantasia
tasia. M’imagino llavors una Barcelona
buida: les persianes de les botigues tancades per vacances, algun cotxe avorrit
al semàfor, el plor d’un nadó, el so de la
tele des de les ﬁnestres obertes d’un pis.
La ciutat que per un mes es fa poble.
Al capvespre veig els veïns de Gràcia,
l’Eixample o del barri Gòtic asseguts a
fora en les seves cadires, apropiant-se
de carrers i intercanviant opinions i receptes d’estiu. Quan la imaginació s’esvaeix, em trobo una altra vegada aquí,
a la calor de l’asfalt, esquivant grups de
joves turistes en banyador que no saben
arribar a la platja. És aquesta la maledicció de viure a la ciutat més atractiva del món? Serà que sí. Que tot allò bo
d’aquest indret per a les persones que no
vam néixer aquí ens segueix captivant,
no obstant tot.

•
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Xavi Franch, director del centre cívic El Coll - La Bruguera

Escriure sobre La Festa
Carina Bellver

En la mort de Pepita Pardell,
artista inigualable

Z

apping. Onze de la nit de dimarts.
Pujant i baixant canals des del sofà
arribo a les Teresines. Impossible no
enganxar-se a aquesta sèrie que, als de la
meva quinta, ens transporta a la infantesa dels 90 i ens arrenca, com a mínim
a mí, un somriure còmplice. En aquest
cas, l’emblemàtic pis de les tres veïnes
gracienques es converteix en el taller on
es preparen els guarnits, després d’haver
decidit, a corre-cuita, decorar el carrer
un any més. Un pis que es transformarà en el camerino improvisat de la Núria
Feliu, en un cameo de l’artista santsenca
que s’interpreta a ella mateixa actuant a
les Festes de Gràcia del món teresià.
L’encert del capítol transporta la ﬁcció
paral·lament a la realitat. I em fa recordar que he rebut un missatge de la Sílvia
que em convida, un any més, a participar
en l’especial de Festa Major. Tic tac, tic
tac. Les comissions de carrers ultimen, a
contrarellotge, les darreres setmanes de
feina. Ja queda menys d’un mes per a la

Tenim l’honor de saber
abans que la resta de
lectors els detalls de
l’engalanat dels carrers
traca d’inici de les festes. I com és també
tradició, els redactors de l’Independent
ultimem, també a contrarellotge, l’especial que tanquem a principis d’agost.
Tenim el luxe i l’honor de saber, abans
que la resta de lectors, tots els detalls de
l’engalanat de cadascun dels carrers, veure esbossos, entrevistar pregoners, saber
abans que ningú quins seran els concerts
i parlar amb els veïns que es deixen la
pell any rere any sobre com de sacriﬁcat
resulta elaborar els guarnits o com de
díﬁcil és trobar relleu generacional per
mantenir una festa que tots gaudim any
rere any i que no volem perdre. És, segurament, la peça periodística que més
m’agrada escriure a l’Independent des de
ja fa 17 anys.

•

Pepita Pardell dibuixant, la seva gran passió. Foto: Cedida

L

a setmana passada ens van donar una trista notícia: la nostra estimada Pepita Pardell, excel·lent dibuixant i animadora, veïna del barri del Coll i de la
Vila de Gràcia, havia mort. Ens ha deixat una artista inigualable, integral. Pionera del cinema d’animació a casa nostra i una il·lustradora de gran qualitat artística. Animadora a pel·lícules mítiques com El Garbancito de la
Mancha, i d’altres com Sueños de Taipy, La Doncella Guerrera,
Despertaferro o Moﬂy el último Koala. Va treballar amb artistes de la talla d’Arturo Moreno, Rosa Galceran, Àngel Garcia,
Jordi Amorós o Robert Balser i va deixar petjada en nombrosos estudis i editorials on va treballar en moltes pel·lícules i
altres registres artístics: el còmic, la publicitat...
Va ensenyar a molts dibuixants i animadors al llarg de la
seva prolíﬁca vida professional. Fou una dona valenta, vital
i amb una gran personalitat. Recentment, va poder recollir diversos premis i reconeixements com la Creu de Sant
Jordi, el premi de l’Acadèmia del Cinema o el premi Vila de
Gràcia d’enguany. Premis més que merescuts davant una
trajectòria artística i professional tan important. L’abril
d’aquest any en curs, des del centre cívic i amb la complicitat total de la seva família i d’amics que s’estimaven la
Pepita, es va organitzar un humil però emotiu homenatge
al barri on va créixer, el Coll.

L’abril d’aquest any, des del
centre cívic i amb la complicitat
total de la seva família i d’amics
que s’estimaven la Pepita,
es va organitzar un humil
però emotiu homenatge al
barri on va créixer, el Coll

Ara ens queda el seu record i la seva extensa obra artística. Però també ens queda el seu exemple, amb una vida
independent, compromesa i ﬁdel a allò que ella volia fer: dibuixar, crear, expressar gràﬁcament allò que sentia, allò que
volia dir. Expressar-ho a través de l’art. Art en majúscules.
Des de fa uns dies, a la nit, es pot veure un nou estel amb
una llum molt especial. De ben segur que és la Pepita que
ens il·lumina ara, com sempre ho va fer en la seva intensa
vida. DESCANSA EN PAU, ESTIMADA PEPITA!

•

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari

Programació
Ràdio Gràcia 2019

hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

16 a
17 h

La tarda és nostra

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap

Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar
de Gràcia

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

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

1

Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.

2

Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.

3

4
5

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

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones 2

Tot hi cap

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Pop Go
The Beatles

Tertúlia Política 3

Música i Geografia

Gracienques 2

Música i Geografia

Gracienques2

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

Sota el pont 4

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Pop Go
The Beatles

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Tertúlia Política 3
Sota el pont 4

Sortides amb Gràcia
“Properament”
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Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions
Fins al 28 de juliol
Exposició Horticultura. Apoderament de
persones amb problemes de salut mental. La mostra presenta un breu recorregut pels diferents projectes d’horticultura
terapùetica i comunitària que l’Associació
AREP porta desenvolupant des de l’any
2006. L’exposició descobreix com l’horticultura permet facilitar la interacció i la
inclusió de persones amb problemes de
salut mental a la comunitat, en diferents
àmbits de la vida.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 31 de juliol
L’exposició fotogràﬁca Fills del desert
mostra els anys d’agermanament del
Districte de Gràcia amb la Daira de Guelta
del campament de refugiats saharauís
d’Aiún, i ofereix el punt de vist d’aquest
agermanament a través dels infants que
venen cada estiu a Gràcia. L’exposició es
pot visitar de dilluns a divendres de 9 a 13
i de 16 a 23 h, i els caps de setmana de 10
a 23 h.
La Violeta (Maspons, 6)
Exposició Bajo la superfície, superfície,
de Bruno Ollé. on totes les obres estan realitzades amb tècnica mixta damunt metall. Ollé viu i treballa entre Barcelona,
Gant i Brussel·les. Ha estudiat a l’Escola
d’Art i Disseny Eina on va fer un màster
d’Arts Visuals. També ha fet diverses residències a les ciutats belgues de Brussel·les
i Gant. La seva primera exposició collectiva va tenir lloc a Venècia, concretament a Traghetto Gallery l’any 2001. Des
de ben jove ha participat en diferents ﬁres
d’art arreu del món.
Galeria Miquel Alzueta (Sèneca, 9-11)
Exposició del 26è concurs de cartells de
la Festa Major de Gràcia. L’Espai Albert
Musons exposa les deu obres ﬁnalistes del
26è concurs de cartells de la festa major i
una selecció de vint obres més, triades pel
jurat. A l’agost l’exposició s’ampliarà amb
totes les obres presentades al concurs
d’enguany.
Fundació Festa Major de Gràcia (Alzina, 9)
Fins al 14 de setembre
Aquesta visita segueix diferents itineraris de diferents temàtiques que profunditzen en el coneixement del Park Güell i
la seva relació amb la ciutat. Les temàtiques van des de la història de cada ediﬁci
del parc al creixement de la ciutat vist des
del parc.
Museu d’Història de Barcelona - Park
Güell Casa del Guarda
Fins al 27 de setembre
DIS-CONFORMITATS. Joves artistes a la
Fundació - XIV Edició 2019. Exposició
de Carmen Dengra, amb el projecte Blur
Time, en gravat; d’Inés Schaikowski,
amb Gybride Heimat, escultura; i Simon
Contra, amb Com pintar la boira, en pintura. “Tots tres aposten per un relat social, que veu la persona en un marc d’una
societat orgànica en la qual la persona,
degut a circumstàncies alienes i externes
a la seva voluntat o situació personal, viu
en certa manera condicionada pel context
de l’època que li ha tocat viure”, com diu
Pilar Parcerisas, la comissària que ha fet
el seguiment de les obres.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 11)

Visita guiada que Casa Vicens programa
des de novembre de 2018, Les essències
de la CAsa Vicens, tot un recorregut visual i olfactiu que permet al visitant descobrir amb tots els sentits la primera casa
de Gaudí. Els dijous en castellà, els dissabtes en anglès i els diumenges en català a
les 19 h.
Casa Vicens (Carolines, 18-24)

Recomanem

Exposició permanent
Exposició Casa Vicens, la primera casa de
Gaudí: manifesto de su obra. La segona
planta acull l’exposició permanent, on el
visitant pot conèixer la història de més de
130 anys de la Casa Vicens, en el seu congeni i la seva anticipació al modernisme.
Casa Vicens (Carolines, 18-24)

Actes
Divendres 19 de juliol
Taller per a infants i adolescents: El teatre des de dins.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 9 h
Espectacle infantil: Karibu – Cançons i
danses per a un món més just.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 11h
Concert: Tro
Parc de la Creueta del Coll, a les 21h
Espectacle: Como agua para chocolate y
otras suculencias.
Casa dels contes (Ramon y Cajal, 35), a
les 21h
Concert: Joc del Planeta.
La Sonora de Gràcia (Riera de Sant
Miquel, 59), a les 22 h
Concert: Gypsy Blue.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Dissabte 20 de juliol
1r Aniversari de la carpa del Mercat
Abaceria al Passeig de Sant Joan.
Mercat de l’Abaceria central (Pg de Sant
Joan, 181), a les 10.30h
Espectacle: ¡Qué me van a hablar de
amor!
Casa del contes (Ramon y Cajal, 35), a les
21.30h
Espectacle: Power Point.
Casa dels contes (Ramon y Cajal, 35), a les
20h
Taller: Festival de rol.
Espai Jove la fontana (Gran de Gràcia,
190-192), a les 18h
Diumenge 21 de juliol
Contes al Jardí Secret (contes i titelles). A
partir de 3 anys.
La Casa dels Contes (Ramon y Cajal, 35),
a les 18 h
Espectacles: Jardines de Bolsillo.
Casa dels Contes (Ramon y Cajal, 35), a
les 20h
Divendres 26 de juliol
Concert: Gil de Gils (rock llatí).
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Diumenge 4 d’agost
Taller familiar: Pintem ﬂors de ceràmica
Casa Vicens (Carolines, 18-24), a les 10

Presentació de la Festa Major de Gràcia
La Fundació Festa Major organitza una festa la tarda del proper divendres
per presentar l’edició d’enguany. De 19.30 a 20.30 hores es presentaran els
carrers i places guarnits i els espais que faran festa major, els Castellers de
la Vila de Gràcia mostraran la samarreta del 2019 i els Gegants de la Vila de
Gràcia faran ballar el Gegantó Torras amb ella per estrenar-la. Seguidament,
entrarà en acció el Fadrí Fester, personatge que farà la guitza els festers i
festeres i junt amb la Banda Patilla farà un passeig de plaça en plaça de la Vila
ﬁns arribar a Virreina, on se celebrarà el tradicional Sopar de Vigílies.
Divendres 26 de juliol a la plaça de la Vila a les 19.30 h

hFins al 30 d’agost
Espectacle: ¿Estamos preparados?
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 22 h
Espectacle: Impro Show Lover’s Night
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 22 h
Fins al 31 d’agost
Espectacle familiar: Magia kids
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 18 h
Espectacle: ¡Ay coño!
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 18 h
Espectacle: No eres gorda, eres ancha de
caderas.
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les
23.30 h

Fins l’1 de setembre
Espectacle: Impro – Show
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 22 h
Espectacle: Agencia matrimonial: 7
d’amor
Teatreneu Multisales (Terol, 26), a les 19 h
Fins al 19 de setembre
Taller infantil i juvenil: El teatre des de
dins
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 9 h
Fins al 30 de setembre
Juguem a les places 2019: Activitat organitzada pel Consell Municipal del
Districte de Gràcia que es proposa promoure l’activitat a les places. 17.30 h

Entitats

Divendres 26 de juliol
Docufòrum: Pintar ﬂores sobre el agua
(2019). L’associació Ch’ul Ixim presenta
el seu projecte social i ambiental desenvolupat a San Jorge (Chiapas).
Cantada informal d’estiu.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19.30 h
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 20 h
Fins al 31 de juliol
Cor de cambra Cecilia Espinosa: La músi- Patis escolars oberts: projecte que es
ca sacra. Organitzat per la Coral Cantiga proposa donar alternatives a l’hora de ju(Lluïsos), el cor Corarte i la Universitat
gar i proporcionar un entorn conegut i
EAFIT.
segur. Horaris diferents.
Cripta de la Sagrada Família (plaça de la Escola Baldiri Reixac (Olot, 1-13, Recinte
Sagrada Família, 318), a les 21 h
Parc Güell) Escola La Sedeta (Indústria,
67) Escola Josep Maria de Sagarra (Pg.
Vall d’Hebron, 64)
Dissabte 20 de juliol
Escola Montseny (C. Torrent del Remei,
Concert: Sven Bien.
2-10) Escola Reina Violant (C. Trilla, 18
Espai Poètic (Pau Alsina, 42), a les 20 h
(Entrada C. Badia)
Dimecres 24 de juliol
Campanya de donació de sang.
Amb el suport de
Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord), de 10
a 14 h i de 17 a 21 h
Divendres 19 de juliol
Open Mic POE(Tic) amb Jordi Ra.
Espai Poètic (Pau Alsina, 42), a les 20 h

Cicle de cinema
documental
al setembre a
la Fontana

Cultura
Rumba i balls de festa a
la Plaça del Folk en una
Festa Major d’aniversaris

S.M.

Pepet i Marieta, Catfolkin, El Pont d’Arcalís, Fanfarra o Arrels
de Gràcia, principals noms de la programació del CAT a Sol
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L

’Espai Jove la Fontana ha
programat un cicle de cinema documental amb colloqui que arrencarà el 12 de setembre amb El Silencio de Otros,
el premiat ﬁlm que revela la
lluita de les víctimes del règim
de Franco. El cicle ha seleccionat ﬁlms de contingut crític
i que han passat per diferents
festivals per projectar-los a la
plaça els dijous de setembre
a les 20.30 h. El format inclou
col·loqui posterior. El segon
documental és Fugir per estimar i ser, que recull testimonis de persones homosexuals
del Marroc, criminalitzades i
perseguides. I tancarà el cicle
Hotel Explotación: Las Kellys, la
història de les dones que treballen com a cambreres de pis en
el sector de l’hostaleria.

•

Breus

Nova temporada
de la jam
brasilera al
Soda Acústic
El bar Soda Acústic ha
iniciat la temporada de
jam dedicada a la música
brasilera i tots els seus
gèneres, des del choro, o
la samba, passant per la
bossa nova o el funk. Cada
diumenge els amants de la
música d’aquest país poden
pujar a l’escenari o guadir
d’una trobada diferent
amb el quartet base de
Soda Brazil Jam Sessions.

Silvia Manzanera

U

n dels espais musicals
més emblemàtics de
Festa Major, la Plaça
del Folk, suma enguany
quinze edicions i presenta una programació variada
amb els grups més festers de l’escena folk actual: Pepet i Marieta
que celebren 15 anys de carrera; Catfolkin amb Cançons d’exili; el mític grup de ball folk El
Pont d’Arcalís que compartiran
nit amb la tropa dels Fanfarra; el
folk fusió dels bretons Spontus
i el graller Manu Sabaté; la proposta de cinema i música de Los
Sirgadors; el ball de Festa Major
de La Típica i la rumba més gracienca dels Arrels de Gràcia. A més,
enguany també hi haurà una nit
pels grups guanyadors dels concursos DescoNNecta de Lluïsos
de Gràcia i del Districte Musical
Jove DMJ: Anairam i Blue Joy diumenge 18 d’agost.
Amb més de 8.000 espectadors
de mitjana, l’espai de Sol que gestiona des del 2005 el CAT Tradicionàrius proposa matinals i tardes familiars, aquest any amb
diferents tallers inclusius com a
novetat; el grup de batucada de
Gràcia Reperkutim, per exemple, farà un taller dimarts 20. En
aquest bloc més familiar, també destaca la matinal Recordant
Xesco Boix, amb Félix de Blas, autor del cançoner Xesco Boix, 25 anys
25 cançons (divendres 16 d’agost a
les 13 h). Com cada any, el grup de
percussió resident al CAT, Kabum,
amenitzarà les estones d’abans i

La banda Pepet i Marieta celebraran 15 anys de carrera a la plaça del Sol la nit del 15 d’agost. Foto: Cedida

Joe Crepusculo a Rovira, Tupica
a Ciudad Real i els estils de Perla.
Altres noms que destaquen a la
resta d’espais de la Festa Major
son Urfabrique i Joe Crepusculo
a plaça Rovira (20/08), els
rumberos graciencs Tupica a
Ciudad Real (17/08), i el variat
cartell del carrer la Perla, que clou
la nit del 19 amb Guapa Festival
i Las Tope Dramáticas (23 h).

després de cada concert els dies
16, 17, 18 i 20 d’agost.
Els protagonistes de la nit de
dissabte 17 seran El Pont d’Arcalís, que presentaran l’espectacle
Ball a l’hostal, i Fanfarra, la banda
que ve proposada a fer sonar els
grans èxits de la música del país
d’una manera fresca i festiva. I la
nit de rumba catalana posarà el
punt i ﬁnals a les festes. Jonatan
Ximenis i els seus músics proposen una sessió rumbera d’alegria
contagiosa. Conegut amb el nom
artístic de Ximenis, en Jonatan
debuta com a solista, guitarra i
líder del grup Arrels de Gràcia.
Composicions pròpies com La
Moto, Sunmorenao o l’Espardenya
ja s’han convertit en nous clàssics
de la rumba catalana.

•

El Lliure i el Grec presenten un muntatge
de teatre comunitari amb dones grans
‘Càsting Giulietta’, de Marc Artigau i Juan Carlos Martel, compta
amb la col·laboració de la Fundació Amics de la Gent Gran
S.M.

A

quest dijous el Lliure de
Gràcia ha estrenat Càsting
Giulietta, de Marc Artigau i
Juan Carlos Martel Bayod, una indagació sobre l’amor a partir de
testimonis de dones grans, en un
espectacle que ha comptat amb
la col·laboració de la Fundació
Amics de la Gent Gran i la funda-

ció Avismón Catalunya. En aquest
muntatge de teatre comunitari un
grup de dones de més de vuitanta anys parlen sobre l’amor i la soledat a partir de l’experiència i la
memòria. La peça, que es podrà
veure ﬁns dissabte 20 de juliol però
que formarà part de la programació de la propera temporada del teatre gracienc, és una coproducció
del Teatre Lliure i el Grec Festival
de Barcelona.

Juan Carlos Martel Bayod, director del Lliure des del passat mes de
febrer, pretén fer un teatre amb
contingut social on siguin representades totes les capes i col·lectius.
Aquest és el segon muntatge que
segueix aquesta línia ideològica
després de l’obra Sis personatges –
Homenatge a Tomás Giner, que es
va presentar a l’Espai Lliure en el
marc de NOSaltres, mostra de teatre inclusiu.

•

L’obra també es podrà veure la propera temporada del Lliure. Foto: Juan Lemus

Cultura
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Cinta S. Bellmunt:
“Hem de conèixer el
poble gitano a través
de la seva veu”
L’escriptora publica ‘Gitanes i gitanos catalans’ (Gregal), un
recull de 40 testimonis que reﬂexionen sobre la seva comunitat

S.M.

V

uit anys després de la
producció i emissió per
TV3 de Gitanos catalans!,
de Xavier Gaja i Sicus
Carbonell, la periodista i
arqueòloga Cinta S. Bellmunt publica el llibre Gitanes i gitanos catalans, un recull de 40 testimonis
que aporten una mirada moderna
i de futur de la comunitat gitana.
Quines diferències manté amb el
documental?
El llibre es presta a aprofundir i a
reﬂexionar sobre els temes que es
tracten. El format també permet
donar veu a més persones, el documental està més limitat per la
duració. El format audiovisual té
frescor però en el llibre he pogut
incloure declaracions molt més
llargues. En el documental surten
32 testimonis, al llibre 40.
I com s’estructura?
És un treball de camp que té la responsabilitat de transmetre el coneixement i l’opinió dels testimonis. Està estructurat per àmbits
temàtics, es parla de festes, religió, educació, menjars, i amb un
estil periodístic es van donant veu
a les diferents persones per tal de
construir el relat.
Què hi has descobert?
El que més m’ha agradat és veure
com ha evolucionat una comunitat amb tradicions arrelades però
que, sobretot a causa de la crisi
econòmica, ha hagut d’introduir

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• El rey león. Sala 01. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj, 16, 19, 22.
• Serenity. Sala 02. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj 15.50, 20.15, 22.30
• La biblioteca de los libros rechazados. Sala 02. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj 18.05.
• Annabelle vuelve a casa. Sala 03.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj 15.50, 18,
20.15, 22.30.
• Yesterday. Sala 04. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj 16.15, 19.10, 22.05.
• Aladdin. Sala 05. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj 16, 19, 22.
• La biblioteca de los libros rechazados. Sala 06. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj 15.50.
• Lo nunca visto. Sala 06. Dv, ds,

crítica
d’art

Bruno Ollé, l’arquitectura del color
Ramon Casalé Soler

L

a primera vegada que vaig veure una obra de
Bruno Ollé (Barcelona, 1983) va ser amb motiu de
la seva participació a la Fira SWAB de Barcelona fa
tres anys, concretament dins de l’apartat IN/OUT. Ara,
a la galeria Miquel Alzueta (Sèneca, 9-11 ) es mostren
les seves recents creacions. L’exposició porta com a títol Bajo la superfície, superfície, on totes les obres estan
realitzades amb tècnica mixta damunt metall. Ollé viu
i treballa entre Barcelona, Gant i Brussel·les. Ha estudiat a l’Escola d’Art i Disseny Eina on va fer un màster
d’Arts Visuals. La seva primera exposició col·lectiva va
tenir lloc a Venècia, concretament a Traghetto Gallery
l’any 2001. Des de ben jove ha participat en diferents
ﬁres d’art arreu del món.
Bruno Ollé és un artista multidisciplinar, ja que li
interessen vàries formes d’expressió, encara que la
majoria d’elles ho són dins del terreny conceptual. A
banda de la pintura, treballa la
instal·lació, el vídeo, la il·lustració,
el cine, així com
projectes d’interiorisme i publicacions de llibres d’art.
La majoria de les
seves creacions giren entorn a un tema determinat, com per exemple
la present mostra, que prové “d’unes fotos de panells
d’anuncis abandonats en carreteres remotes, realitzades en DF, ciutat on l’artista només va estar-hi 11
dies. Bruno explica que “on” es van fer no importa, no
va ser la vivència de Mèxic la que va inspirar aquestes
peces, sinó la seva imatge descontextualitzada que bé
podia haver estat presa a la seva Barcelona natal, extreta de qualsevol xarxa social. Precisament hi ha una
peça on apareix al mig de la planxa metàl·lica la frase
“Under the surface, surface”, títol de l’exposició.
Encara que en aquesta última obra predomini el
color gris, en la majoria de les peces que s’exhibeixen
va alternant els colors primaris amb els neutres, amb
textos en castellà i anglès que estan inacabats, i que
poden estar relacionats entre ells. En la majoria dels
quadres hi ha una sèrie de rectangles disposats verticalment que corresponen a diferents planxes, o el que
és el mateix, no hi ha cap obra que estigui realitzada
en una sola planxa, sinó que estan col·locades de dos
en dos, o de quatre en quatre i així successivament.
D’alguna manera, en les seves composicions més cromàtiques s’aproxima al minimalisme de Sol Lewitt i
de Sean Scully, i quan s’endinsa en el terreny conceptual, hi veiem referències al treball de Lawrence
Weiner. Segons Bruno Ollé, allò important és “anar
provant, experimentant, errant i trobant. Aquest és el
concepte d’idea de recerca que m’interessa”.

És un artista
multidisciplinar
interessat en el
terreny conceptual

La periodista Cinta S. Bellmunt ha presentat el llibre aquest dijous. Foto: Cedida

canvis en alguns posicionaments.
Ells mateixos reflexionen que si
volen aspirar a una millor qualitat
de vida han de donar més prioritat
a l’educació, i així optar a millors
professions i condicions laborals.
I el paper de la dona?
Els principals canvis han tingut
lloc en les darreres dues dècades. I en el tema de la dona s’estan obrint ﬁnestres, amb l’aspecte educatiu també s’està avançant
molt. Les famílies són més conscients que els ﬁlls han d’anar a l’escola, i després seguir formant-se.

de Barcelona, bona part són de
Gràcia. Fan moltes referències a la
rumba, a la Festa Major o a Sant
Medir. També a l’ús del carrer com
a espai de joc pels infants i de trobada dels grans. La tia Mercedes,
per exemple, recorda el carrer
Fraternitat i Ca la Magdalena, on
un any va anar la Lola Flores i van
fer festa tota la nit.

Com es veu reﬂectida la Gràcia gitana al llibre?
Els testimonis són de diverses localitats (Tarragona, Reus, Manresa,
Lleida, Mataró o Perpinyà), i

La majoria dels testimonis són
gent anònima?
Hi ha personatges coneguts com el
Moncho i el Peret, però sobretot la
majoria són gent senzilla, anònima, però que aquí, els posem cara,
nom i cognoms. És un manera de
fer memòria històrica i de conèixer el poble gitano que s’expressa
lliurement, és la seva veu, les seves
vivències.

dg, dl, dm, dc, dj 17.50, 22.15.
• El rey león. Sala 06. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, dj 19.50.
• Toy Story 4. Sala 07. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj 15.55, 18.05, 20.15,
22.25.
• Spider-man: Lejos de casa. Sala
08. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj 16.10,
19.05, 22.
• Los Japón. Sala 09. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, 15.50. Dj 22.05.
• El rey león. Sala 09. Dv, ds, dg, dl,
dm, dc, 17.50, 21. Dj 17.30.

talà). Sala 02. Dv, ds, dc 16, 18.30,
22.30. Dg, dl, dm, dj 16, 18.30.
• Un amor imposible. Sala 02. Dv,
dg, dl, dc, dj 20.
• Un amor imposible (castellà).
Sala 02. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, dj
16.
• High noon story. Sala 02. Ds 20.
• Génesis. Sala 03. Dv, ds, dj 17.30,
19.45, 22. Dg, dl, dm 17.30, 19.45.
Dc 17.30, 20, 22.
• La Maleïda 1882 (català). Sala
03. Dc 20.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Bésame mucho. Sala 01. Dj
• Bosque maldito. Sala 01. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc 16, 20. Dj 16.
• Bosque maldito (Castellà). Sala
01. Dv, ds, dc, dj 18, 22. Dg, dl, dm
18.
• La (des)educación de Cameron
Post. Sala 02. Dj 22.30.
• La vida sense la Sara Amat (ca-

Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 01: Una borsa de bales.
15.50, 18, 20.10. Cold war. 22.15
• Sala 02: Leto. 18, 22. Silvana. 16,
20.15. Univers Pecanin. 22.10.
• Sala 03: Univers Pecanin. 16, 18,
20. Cafarnaum. 21.45.
• Especial Charles Chaplin. Sala 04:
El gran dictador. 18. Tiempos

•

•

modernos. 20.15. El veredicte. La
llei del menor. 16, 22.10.
TEXAS NANOS:
· La alfombra mágica. Ds, dg 16.

• El Rey León. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj 16, 18.10
• Mia y el león blanco. Dv, ds, dg,
dl, dm, dc, dj 16, 18.10.

Verdi. Verdi, 32.
• El Rey León. 20.20, 22.30.
• Els dies que vindran. 16.15,
20.05, 22.15. Dj 16.15.
• Apolo 11. Dv, ds. 18.10, 22
• La biblioteca de los libros rechazados. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 16,
20.15. Dj 16.
• Ayla: la hija de la guerra. 22.30.
• Dolor y Gloria. 20.20.
• Yesterday. 16, 20.15, 22.30.
• Entendiendo a Ingmar
Bergman. 18.15.
• En los 90. Dg, dl, dm, dc 22.
• Verda por Agnès. Dg, dl, dm, dc,
dj. 18
• Las mejores intenciones. Dj
20.15.
• Tommy. Dj 22.15.

Verdi Park. Torrijos, 49
• La vida sense la Sara Amat. Dv,
ds, dg, dl, dm, dc 16, 18, 19.35. Dj
16.
• El Cuento de las comadrejas.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc 16.15, 17.35,
21.10. Dj 16.15, 17.35, 22
• Ojos negros. 16, 21.10.
• El Rey León. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, dj 17.20, 18.55.
• Spider-man: Lejos de casa. Dv,
ds, dg, dl, dc, dj 19.35, 22. Dm
22.20.
• Los muertos no mueren. 22.30.
• Rocketman. 20.
• Toy Story 4. 22.15.
• Toy Story 4 (castellà). 16.
• Venganza bajo cero. Dm 20.15.
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E

l primer aborigen que vaig conèixer
quan vaig aterrar a Gràcia, aviat farà
25 anys i a banda de l’ancien combattant Jordi Gasull, molt probablement
va ser Víctor Nubla, i va ser a través del
malaurat Joan Tur, que aquest setembre
farà 15 anys que se’n va anar. En aquells
temps de la VilaWeb Vila de Gràcia prèvia
a l’Independent, el Nubla ja era el nostre
home de negre -després vindria la pipaque ens parlava d’altres mons, d’avistaments ovni a la Vila, d’artefactes musicals
a la sala d’actes del districte i del subsòl
tel·lúric de la plaça del Raspall. Jo li ho
confessava a l’Aleix Salvans fa uns dies:
ara que he llegit Gestió del caos: escenes
de la contracultura a Catalunya 1973-1992

Fotograﬁa amb totes les veïnes i veïns que van aturar el passat dimarts el desnonament del Juan al carrer Igualada. Foto: Cedida

Acció directa contra
les injustícies

T

ot i que els treballs de construcció del guarnit per
Festa Major de Plaça Romaní fa mesos que es van
posar en marxa, és ara quan s’intensiﬁca la feina. Com passa amb la resta de carrers i places de
Gràcia, quan ja ens instal·lem al carrer tot pren
forma més ràpidament. El compte enrere ja ha començat.
Sense revelar cap detall del guarnit d’aquest any encara i
allargar al màxim l’expectació, només dir que el decorat
serà molt més dolç que en d’altres edicions...
No ha estat gens dolça, però, la situació que hem viscut
aquesta passada setmana a la Vila amb l’anunci d’un altre
desnonament previst el dilluns 15 de juliol a Igualada 13.
Però sí és positiu i podem posar en valor l’organització i la
protesta veïnal com a eines contra algunes de les injustícies que vivim a la ciutat. La mobilització de veïns i veïnes,
de companys de l’Oﬁcina d’Habitatge de Gràcia, com ara
la Bàrbara, ha fet possible que el Juan es pugui quedar al
barri. És la primera vegada que com a entitat, l’Associació
de Joves Gitanos de Gràcia participa de forma directa per
aturar un desnonament. Durant els dies previs es va fer
una intensa campanya a les xarxes socials per convocar el
veïnat i fer més pressió. Quan va arribar el moment, en la
trobada amb la jutgessa i els serveis socials, el Juan va deixar molt clar que ell no es negava a pagar el lloguer del pis
on està; si se li feia un contracte just i assequible ell es va
comprometre a assumir el pagament. Però el que no podia

Mai no havia entès el
titular del Zeleste que
Nubla em va fer en un
dels primers ‘Indepes’

fer era marxar d’allà perquè no tenia enlloc més on anar.
El drama de la vivenda a Gràcia continua i no podem quedar-nos de braços creuats. Hem de seguir lluitant per evitar injustícies com les que estava a punt de patir el Juan (i
pateixen a la ciutat moltes persones cada dia).
Un altre dels fronts oberts que encarem cada any per
aquestes dates és el viatge a Polònia amb motiu de la commemoració del 2 d’agost, un dia trist per al poble gitano. Aquella
nit, la del 2 al 3 d’agost de 1944, per ordre del cap de la SS
Heinrich Himmler es van massacrar els gitanos i les gitanes
que hi havien conﬁnats al camp de concentració d’AuschwitzBirkenau. Coneguda com La nit dels gitanos, l’holocaust
que van patir les persones gitanes durant la Segona Guerra
Mundial és un episodi que no hem d’oblidar. Per això, un any
més diferents representants d’entitats i col·lectius de Gràcia
s’uneixen a l’expedició que es fa a nivell europeu per homenatjar les víctimes del genocidi nazi, fer una visita al camp
de concentració d’Auschwitz-Birkenau i participar de totes
les activitats, conferències, trobades i homenatges que es fan
durant uns dies a la ciutat polonesa de Cracòvia.
La feina per no oblidar la nostra història i reivindicar les
aportacions que ha fet el nostre poble al llarg de la Història
segueix plenament activa en uns temps on encara, si mirem
els titulars que provenen d’Itàlia, per exemple, l’antigitanisme i la xenofòbia estan presents a la societat i es fomenten,
massa sovint, des dels espais de poder. No ho permetrem.

•

(Angle, 2018) entenc el titular de l’entrevista que li vaig fer al Nubla en els primeríssims números del setmanari: “l’única
solució per salvar Zeleste era cremarlo”. El Nubla, a qui avui li ocupo l’espai
d’aquesta columna que moltes vegades
ha escrit ell, no era d’aquell món; ell era
de L’Orquídea, i més tard del Mi Bar o de
La Sal, on te’l podies trobar fent una cervesa a les tantes amb la regidora Teresa
Sandoval. També els periodistes hem perdut aquest punt canalla que ens ajuda a
entendre els dies i les nits. Aquests submons s’haurien d’explicar bé ara que alguns intel·lectuals de la contracultura demanen a les administracions passar per
caixa per fer museus de material que, orgullosament, mai no hauria de sortir de
les ombres. Mentrestant, el Nubla va tirant milles, tocant per tercer cop al Sónar
en connexió amb Sergi Caballero, movent
el seu adolorit maluc. Irreductible.

•

