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Un projecte per ediﬁcar sis
plantes de pisos a l’estació de
Fontana, premiat a Nova York
BCN En Comú assumeix la proposta de desenvolupar la promoció de 19
habitatges i els tècnics només hi veuen la diﬁcultat de no aturar l’ús actual

Albert Balanzà

L
L’estació de metro de Fotnana, porta d’entrada principal a Gràcia en transport públic, objecte de la proposta. Foto: A. V.

a façana seminua entre mitgeres de l’estació de Fontana,
amb el seu accés històric
però inusualment a peu pla,
pot tenir els dies comptats
en el proper mandat, després que
aquest dimarts el congrés Smart
Cities a Nova York hagi premiat un
projecte d’arrel parcialment barcelonina que inclou la construcció
d’un ediﬁci de sis plantes d’habitatges al seu damunt. L’experiment de
remunta moderna, segons la proposta guanyadora del col·lectiu de
constructors i arquitectes CAH i
ATRI, concreta 19 habitatges amb
espais comunitaris interiors i supe-

riors i un sistema de façana ﬂexible
en dos mòduls que poden quedar
semidescoberts. Els materials (fusta, acer, formigó i contenidor) també aporten originalitat al projecte,
que ja va ser un dels tres triats per
anar a la ﬁnal a partir del concurs
sobre habitatge assequible que
enguany han impulsat els ajuntaments de Barcelona i de Nova York.
La viabilitat del projecte se sosté
en el compromís de BCN En Comú
de “desenvolupar la promoció” i la
gerència d’habitatge municipal només hi veu la diﬁcultat de compatibilitzar la construcció sense aturar l’ús intensiu de l’estació. CAH i
ATRI, per la seva banda, entren ara
a la fase d’elaborar el projecte bàsic
i la maqueta. Pàgina 3

2

L’Independent de Gràcia
17 de maig de 2019

Breus

Colau: “Gràcia
està amenaçada
per l’especulació i
la contaminació”

Política
Els partits discrepen
en Abaceria, Vallcarca,
el pla d’usos i les places
La CUP reclama el Banc Expropiat per a usos municipals i el PP
vol fora Tres Lliris per cedir l’excomissaria a “entitats normals”

L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, ha engegat
aquest dimecres el cicle
d’entrevistes organitzats
pel G6 als candidats
del 26-M adverint que
Gràcia és “un espai de
vida que està amenaçat
per l’especulació i la
contaminació”. Per revertir
aquesta situació, Colau ha
subratllat mesures de BCN
En Comú com destinar
el 50% de les promocions
d’habitatge privat a preu
assequible o paciﬁcar
els entorns escolars.
També l’alcaldessa ha
parlat dels canvis en el
nomenclàtor: “veníem
d’una sobrerepresentació
monàrquica”. D’altra
banda, la dona del 36 Maria
Salvo, veïna de Travessera
de Dalt, que tanca la
llista de Colau, inaugura
dissabte el nou local de la
formació a Sant Lluís 7 que
porta el seu nom.

Agenda
26-M

17 de maig
BCN En Comú. Acte Drets.
Acte a la plaça de la Virreina.
Intervindran: Ada Colau,
Jaume Asens i Arcadi Oliveres.
Hora: 17.30 h
17 de maig
Junts x Cat. Acte G6.
Acte a l’Orfeò Gracienc.
Intervindrà: Ferran Mascarell.
Hora: 19 h
18 de maig
CUP. Acte central Gràcia.
Acte a la plaça de la Virreina.
Intervindran: Anna Saliente,
Maria Sirvent, Dani Vàzquez
i Paula Serrano. Música: Cesk
Freixas. Hora: 12 h
20 de maig
ERC. Acte central Gràcia.
Acte a la plaça Revolució.
Intervindran: Ernest Maragall,
Elisenda Alamany, Roger
Torrent, Diana Riba, Max
Zañartu i Alba Metge. Hora: 19 h
22 de maig
PSC. Acte central Gràcia.
Acte a l’Orfeó Gracienc.
Intervindran: Jaume Collboni i
Laia Bonet. Hora: 19 h

Albert Balanzà

1

Gent gran i jove: construir el
Casal Joves de Grassot, l’Espai Quiró i àrea de jocs infantils
a Joanic.
Dret a l’habitatge: nou model a Vallcarca, i més de 2.000
habitatges ﬁns al 2030 (promocions a l’Espai
Quiró, Manel Torrente, Sedeta, Sant Josep de
la Muntanya, Estació Fontana, l’Alzina, Rambla
de Prat.
Comerç: impulsar la proposta de marca
Segell Gràcia. Reforma del mercat de l’Abaceria, amb un supermercat cooperatiu.
Educació: Construir dues escoles bressol
al Camp d’en Grassot i Vila de Gràcia, i cercar ubicació per a una escola de primària i un
institut a la Vila de Gràcia.
Mobilitat: Definir àmbits de reducció
del trànsit (eixos paciﬁcats al Camp d’en
Grassot, canvi de sentit de travessera de Gràcia,
igualar paciﬁcació Gran de Gràcia...). Noves escales mecàniques a Baixada de la Glòria.
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Espai públic: Pla de xoc a places: Joanic, jardins d’Antoni Puigverd, la Sedeta o Caterina
Albert, Parc de la Creueta. Tancament nocturn jardins Menéndez y Pelayo.
Seguretat: Patrulla nocturna per a Gràcia
(no compartida amb Eixample).
Col·lectius: Pla de xoc pel poble gitano de
de Gràcia en col·laboració amb la població
gitana per tractar educació o habitatge.
Equipaments: a les finques del carrer
Encarnació 13,15 i 17 i també a l’espai del
carrer Encarnació 62-64. Ampliació serveis sanitaris, per a la gent gran o esportius per a la
ciutadania al Parc Sanitari Pere Virgili.
Salut: Ampliació de serveis del CUAP
Larrard a traumatologia 24 hores.
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Espai públic: Impulsar un pla
especíﬁc per fomentar el silenci i millorar la convivència a places i carrers de Gràcia.
Mobilitat: nova illa de vianants al barri de la Salut.
Suprimir les parades de taxi al barri tot potenciant l’entrada per la carretera del Coll com
a accés prioritari per al trànsit rodat. Paciﬁcar
els laterals de Travessera de Dalt en el tram
soterrat.
Cultura: Impulsar l’activitat del Centre
Artesà Tradicionàrius ampliant la seva
oferta a altres àmbits de la cultura com, per
exemple, la gastronomia i el disseny vinculat
a l’artesania
Art urbà: restituir el monument a Pi i
Margall a la plaça del Cinc d’Oros, tal com
era en el moment de la seva inauguració deﬁnitiva el 12 d’abril de 1936, amb un medalló amb l’efígie de Pi i Margall a la base del
monòlit.
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Alta participació a l’escola Reina Violant en les últimes eleccions del 28 d’abril. Foto: A. B.
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Nomenclàtor: nom de dones gracienques
a les placetes triangulars sorgides de la futura reforma de Pi i Maragall.

1

Espai públic: Reduir dràsticament el nombre d’espai de negocis privats a la via pública (terrasses dels bars) i recuperar-los
per a la comunitat. No tancar cap
espai públic.
Ocupació: borsa de treball pública de districte que inclogui la població socioeconòmicament més vulnerable amb llista pròpia
per a gent de 16 a 25 anys
Equipaments: Nou centre de dia, absorbir les escoles concertades en vies d’extinció, municipalització de Casa Vicens i revertir
el tancament del Park Güell, obertura jardins
Refugi d’Obreres, tancament immediat de la
caserna de la Guàrdia Civil per fer habitatge
social i equipaments.
Salut: Expulsar l’ordre religiosa de les
Germanes Hospitalàries del CAP Cibeles
i recuperar l’antic CAP Quevedo [actual Banc
Expropiat] per donar-li ús de servei públic de
gestió directa.
Turisme: Elaborar un pla de turisme de
Gràcia. No permetre cap allotjament turístic nou. Municipalitzar l’hotel de la Henkel
per tal d’assegurar-ne la revertida social dels
beneﬁcis sobre el veïnat gracienc.
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Entitats: nova oﬁcina d’atenció
a les entitats en horari de tardes
ajudant en la petició de subvencions o permisos.
Equipaments: reforma del
mercat de l’Abaceria amb la
tercera planta soterrada que permetria dotar
al barri de 3.600 m2 addicionals d’espai públic
tancat.
Urbanisme: Adquisició d’ediﬁcis de la zona
afectada pel PERI a la zona entre Joanic
i Passeig de Sant Joan per donar continuïtat
a l’eix verd entre Collserola i el mar. Rambla
Verda a Vallcarca d’acord amb l’MPGM de
2002, ﬁns a la casa Comas d’Argemir.
Comerç: modificació del pla d’usos
amb una zona específica a l’entorn de
Travessera de Dalt i la plaça Lesseps.
Esports: reforma integral del Nou
Sardenya. Cobertura segona pista Creueta
del Coll.
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Urbanisme: construcció del
dipòsit pluvial sota l’avinguda de Vallcarca perquè es pugui
iniciar el projecte d’urbanització
de la Rambla Verda.
Equipaments. Convertir els jardins de
Caterina Albert en un nou centre d’equipaments del barri que inclourà un col·legi de
primària, una guarderia i un casal per a joves
Estudiarem la derogació de la moratòria
de llicències d’obres establerta per l’anterior governmunicipa

2
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Prioritzarem el comerç de proximitat a
l’entorn dela Travessera de Dalt
Combatrem l’ocupació il·legal.

1
2

Espai públic: nou pla de places
a Vila de Gràcia aplicant rigorosament l’ordenança de civisme.
Equipaments: nou mercat de
l’Abaceria respectant el model
recolzat ampliament pels seus comerciants.
Moviments socials: rescissió del contracte de cessió d’ús del local de Nil Fabra als
okupes de Tres Lliris i habilitar-lo per a l’ús diari de les entitats normals del Districte que no
disposen d’espai propi.
Urbanisme: Execució del projecte de
Rambla Verda a l’avinguda Vallcarca.
Comerç: Nou pla d’usos respectant la
llibertat comercial, afavorint el creixement econòmic i descriminalitzant els restauradors.
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Societat
Un projecte
de 6 pisos a
l’estació de
Fontana,
premiat a
Nova York
Inclou 19 habitatges i espai
comunitari interior i superior

Albert Balanzà

L

’última façana lliure de certa
alçada ediﬁcable del carrer
Gran, la de l’estació de metro de Fontana, ja té proposta de construcció d’un ediﬁci de sis plantes i 19 habitatges
totals en una idea que ha estat la
guanyadora aquesta setmana de
l’anomenat BCN-NYC Affordable
Housing Challenge, en una decisió
que s’ha anunciat en el congrés
Smart Cities a la ciutat nord-americana després d’un procés impulsat pels ajuntaments dels dos territoris i en el qual hi han participat
54 iniciatives.

El projecte, que ja es va classiﬁcar entre els tres ﬁnalistes del concurs el març passat, s’entronca en
l’objectiu del certamen de formular propostes per fer habitatge assequible a les ciutats i forma part
d’un model de creixement modular que l’equip CAH i ATRI també
planteja en altres emplaçaments a
Brooklyn, Harlem i Medellín. “Hi
ha espais i ediﬁcis que existeixen
on hi ha espai per construir”, defensa l’equip guanyador.
En el cas de Gràcia, el plantejament ha tingut en compte “el procés de gentriﬁcació, el model de
ciutat compacta i els temps i els
costos de construcció de la proposta”, segons ha apuntat Alfredo
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Una imatge virtual del projecte de sis plantes sobre l’estació de metro de Fontana. Foto: Cedida

Palomera en la presentació del
ja projecte guanyador al saló
Construmat aquest dimecres.
L’estació de Fontana acolliria
un nou ediﬁci en una mena de remunta moderna amb aquests 19
habitatges -un dels quals adaptat-, amb espais comunitaris interiors i superiors i un sistema
de façana ﬂexible en dos mòduls
que poden quedar semidescoberts.
“L’estació, en qualsevol cas, seguiria funcionant”. ha explicat Oihana
García. Els materials (fusta, acer,
formigó i contenidor) també aporten originalitat al projecte. “A més,
construir sobre el que està construït, redueix fases”, ha defensat
Palomera.
Amb la part de la voluntat de
l’equip de constructors i arquitectes guanyadors del concurs,
no obstant això, no n’hi ha prou.
Però el projecte d’Estació Fontana
ja té una pista d’aterratge parcial
a l’Ajuntament un cop el programa
de BCN En Comú ha concretat la
voluntat de “desenvolupar la promoció” de Fontana. L’alcaldessa
Ada Colau s’hi ha referit explicitament també aquest dimecres en
una visita al Centre Moral.

La Festa Major 2019 aposta
per un cartell trencador
L’obra de Marina Sáez llança una mirada conceptual al guarnit i a
la festa amb unes tisores o una ampolla com a elements centrals
A. B.

H

o confessaven fonts coneixedores de la proposta guanyadora aquesta setmana abans
que es fes pública: el cartell de la
Festa Major serà trencador. “El
gos de Mariscal es quedarà curt
en comparació”, deien. La proposta de Marina Sáez aposta per una
mirada conceptual a la festa, amb
tisores (no com la polèmica de les
retallades de 2013, una ampolla
(d’aigua?), un diable amb bigoti
blanc i banyes i altres elements
propis de guarnits. Enguany s’han
presentat 118 obres. En segon i
tercer lloc han quedat Maryna
Kizilova i Andreu Valls.

•
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Marina Sáez, amb el cartell guanyador, aquest dijous durant l’acte. Foto: J. M. Contel

BCN En Comú
aposta per
desenvolupar la
promoció en el
proper mandat
La gerència d’habitatge de
l’Ajuntament de Barcelona també es mostra segura de l’execució
d’aquest i d’altres projectes d’habitatge assequible que ja s’han anunciat en aquest mandat com el projecte de la placeta Manuel Torrente

o el de l’avinguda Sant Josep de la
Muntanya, a l’emblemàtica Kasa de
la Muntanya. Òbviament la reconversió de l’equipament de l’estació
amb la remunta de pisos requereix un pla especial i la modiﬁcació de categoria urbanística (de 7 a
7hd), a més d’un acord amb TMB,
propietària dels terrenys. Els tècnics municipals també subscriuen
la línia de treball de CAH i ATRI
en el sentit que el desplegament
de l’obra s’hauria de fer tenint en
compte l’ús intensiu i inaturable de
l’estació. CAH i ATRI ara passaran a
la fase d’elaborar el projecte bàsic i
la maqueta per tenir-ho tot a punt,
si hi ha acord municipal.

•
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L’AMB fa un nou
contracte per
ampliar el servei
de l’autobús 87

Societat
L’Univers i Teixidores concentren
de nou el dèﬁcit de places de P3,
que creix ara als barris del nord
La preinscripció del curs 2019-2020 a l’escola pública registra un augment de la
demanda sobretot al Baldiri Reixac, al Sagarra, el Rius i Taulet i el Sagrada Família

L’Àrea Metropolitana de
Barcelona ha publicitat el
nou contracte de servei
públic de la línia de bus 87,
que uneix Gràcia i Horta,
amb un adjudicatari que
començarà a funcionar
l’1 de gener de 2020 i que
en una segona fase, a
partir del 2023, obligarà
a augmentar servei i
vehicles. Ara mateix
l’actual contracte (que
inclou la línia d’Horta 86)
té 14 vehicles -tres dels
quals híbrids estrenats
enguany- i els documents
especiﬁquen que el 2020
hi haurà d’haver aquests
vehicles subrogats i un
més amb el nou contracte,
17 el 2023 i 19 el 2027. La
línia 87 comptabilitza
anualment 1,5 milions de
viatgers totals.

El jutge autoritza
les obres del
local de cànnabis
de Grassot
La comunitat de veïns
de Grassot 70 haurà
d’autoritzar el pas per
arranjar i legalitzar de
facto la situació del club
cannàbic Tierra Verde,
després que el jutge ho
hagi autoritzat. “Es una
incoherència municipal”,
diuen els veïns.

Albert Balanzà
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a dura batalla per aconseguir una plaça de P3 en escola pública a Gràcia ja té
resultats provisionals que
conﬁrmen la tendència de
l’any passat al nucli històric i un
cert creixement del dèﬁcit en els
barris del nord del districte. Sense
variacions en l’oferta, aquest cop
de nou hi havia 599 places totals
i les sol·licituds s’han enﬁlat ﬁns
a les 624, una xifra lleugerament
superior a la del 2018-2019, quan
se’n van registrar 612.
En el document provisional que
les associacions de mares i pares
han anat confeccionant aquests
dies, hi ha elements poc sorprenents com l’alta demanda encara de centres com L’Univers del
carrer Bailèn, que ha tingut 75
sol·licituds sobre les 49 places de
què disposa (l’any passat en va tenir 73 i n’havia arribat a tenir 130
en primera opció l’any 2016), o la
conﬁrmació també de la capacitat d’atracció de Teixidores de
Gràcia, que enguany arrencarà el
seu tercer curs als moduls d’Encarnació ja sabent que la seva ubicació deﬁnitiva serà a l’Hospital
Evangèlic del carrer Camèlies (vegeu L’Independent número 753);
la nova escola ha registrat 77 sollicituds sobre 50 places (l’any passat en va tenir 86).
Sacsejada al nord. Més sorprenents són alguns moviments en
la demanda de P3 als barris del
nord (Vallcarca, el Coll i la Salut),
on ha repuntat el nombre de sollicituds al Baldiri Reixac del Park
Güell o al Josep Maria de Sagarra
de l’avinguda Vallcarca (25 places
i 40 o més de quaranta peticions

Procés Preinscripció P3 a escola pública 2019-2020
Places
ofertades

Places
demanades
1a opció

Places
demanades 1a
opció 2018

Places
germans

Places per a
Necessitats
Especials

Baldiri Reixac

25

>40

26

14

9

Sagarra

25

40

28

8

9

Farigola

25

28

28

12

17

Montseny

25

31

40

15

15

Pare Poveda

25

16

25

8

8

Rius i Taulet

50

34

28

16

13

Turó del Cargol

25

23

26

12

9

BARRIS DEL NORD

200

212

201

Teixidores

50

77

86

5

4

Jujol

50

51

52

13

15

Sedeta

25

21

29

7

7

L’Univers

49

75

73

18

18

Patronat Domènech

25

25

30

11

6

Pau Casals

50

51

55

23

20

Reina Violant

25

25

23

7

7

Sagrada Família

50

50

38

18

15

Escola de les Aigües

75

37

25

9

20

BARRIS DEL SUD

399

412

411

TOTAL

599

624

612

Escola

en primera opció) o la conﬁrmació de la Farigola també per sobre de la oferta (28 peticions, com
l’any passat, sobre 25 ofertes).
Menció a banda mereix el Rius
i Taulet, que creix de 28 a 34 gràcies al canvi de dinàmica introduït per la nova direcció i l’AMPA
però que encara és lluny de completar les seves 50 places. El Pare

El Pare Poveda
segueix tenint
diﬁcultats
per omplir
l’única línia

Poveda, al seu torn, segueix baixant amb 16 peticions per completar el’únic grup de 25 que ofereix, i tot apunta que si segueix
així la segona línia ja no es recuperarà en favor de la posada en
marxa en el seu recinte de l’Institut Vallcarca, mentre aquest últim no tingui el nou ediﬁci acabat
ﬁns al 2022-2023.

•

La Vella reivindica la
tradició amb el Ball parlat
La colla estrena dissabte per la diada la popular representació teatral
Silvia Manzanera

L

a Colla de Diables de la Vella
de Gràcia estrenarà aquest dissabte per la seva onzena diada el
Ball parlat, una popular representació teatralitzada de la lluita entre
les forces del bé i del mal, seguint
la seva línia de treball com a colla
tradicional. “Fa temps que apostem
per un tipus de colla concret, amb

més protagonisme del foc i de la
tradició”, explica Isaac Rubio, president de la colla gracienca. També
incorporen enguany la carretillada,
que aportarà més espectacularitat
a l’actuació de la colla, segons el seu
portaveu. “És un pas més que fem
en la línia de les colles més tradicionals; farem una petita representació perquè fem teatre de carrer
i som diables més que actors però
fa mesos que hi treballem i creiem

que pot quedar molt bé”, afirma
Rubio. que tot plegat i que creiem
i que reivindica com a colla tradicional. La festa popular arrencarà a
les 19.30 h amb la tabalada a la plaça de la Vila que que recorrerà els
carrers més cèntrics ﬁns a la plaça de la Virreina. Seguidament es
farà l’inici del correfoc, que farà el
recorregut invers: de la plaça de la
Virreina ﬁns a la plaça de la Vila,
l’espai que acollirà el Ball parlat i

Actuació de la colla de diables de la Vella de Gràcia. Foto: Josep Maria Contel

el lluïment ﬁnal. “Són deu minuts
cremant sense parar però vols ferho bé, amb un color predominant,
perquè sigui tot un espectacle”,
apunta el president de la colla.

Després de la celebració de la
diada de la colla de dissabte, com
fan cada any, posaran les energies
en la següent cita clau de la cultura
popular a Gràcia, la Festa Major.

•
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Principi d’acord entre veïns del
Coll i el Districte per eixamplar el
coll d’ampolla de Santuari-Ceuta

5

Breus

La rapera Bittah
farà el pregó
de la Festa
Major del Coll

La modiﬁcació expropia parcialment un tros de la ﬁnca de Joan Sales,
on l’escriptor va escriure ‘Incerta Glòria’, i tres terrenys més

A. B.

E

l conflicte de mobilitat i seguretat de pas entre el carrer Santuari i el minidistribuïdor que formen els carrers Ceuta,
Portell i Tirso, enquistat des de fa
una dècada llarga, ha començat
a desencallar-se amb el principi
d’acord entre el Districte i quatre
ﬁnques afectades per una expropiació parcial que permetrà eixamplar el coll d’ampolla que es forma
en l’accés. Una de les quatre ﬁnques és la casa de l’escriptor Joan
Sales i Núria Folch, on es va escriure Incerta glòria i es va impulsar
l’edició de la majoria d’obres de
Mercè Rodoreda.
La negociació ha culminat en les
últimes setmanes amb la signatura
ja d’alguns dels afectats i el compromís per escrit del Districte que la
reforma servirà explícitament per
solucionar el coll d’ampolla amb
una proposta de paciﬁcació que afavorirà el trànsit de vianants. “Tot es
va portar d’una manera estranya i
suspecta, en un moment que també
es belluga el pla dels Tres Turons,
i no estàvem segurs que el projecte fos per paciﬁcar”, apunta Maria
Bohigas, néta de Sales i directora
de Club Editor. Amb aquests dubtes
inicials, Bohigas aﬁrma que ara la
signatura de l’acord és imminent.
La concreció urbanística de l’ei-

Imatge virtual de la proposta de reforma del coll d’ampolla des de Santuari, a la frontera entre Gràcia i el Carmel. Foto: Cedida

xamplament del vial entre Santuari
i Ceuta es concretarà, tal com apunten gràﬁcament fonts del Districte
en “una mossegada” a la part més
estreta del terreny escarpat que
dóna accés a les ﬁnques i que es traduirà en unes voreres de 2,5 metres
a banda i banda (actualment 1,1 i
0,9 metres), la creació d’una miniplaceta a la banda ampliada i una
semipeatonalització tant a l’entrada des de Santuari com a una de
les sortides cap a Tirso. “No eixam-

plem el carrer per al pas del trànsit
sinó que ampliem voreres per donar seguretat al camí escolar i garantir el pas altern del bus”, remarquen aquestes fonts municipals.
El coll d’ampolla ha anat agafant complexitat en els últims anys
no només amb l’arranjament del
carrer Portell i del camí de Can
Mora ﬁns al Mirador del VirolaiJoan Sales sinó també amb l’augment de trànsit cap a la nova escola bressol El Gat Negre, l’ampliació

del Virolai o la mateixa presència
en aquell punt estret de l’escola
Mare de Déu del Coll. Ara l’expropiació parcial de les ﬁnques és el
primer pas per executar la reforma, que entre l’avantprojecte i el
projecte executiu, no s’iniciarà ﬁns
al 2021. Mentrestant l’espai se senyalitzarà en les properes setmanes -ja s’ha encarregat a serveis
tècnics- amb un senyal de prohibit el pas des de Santuari, amb l’excepció de serveis i veïns.

•

La cantant de hip hop
Bittah serà l’encarregada
de llegir el pregó que
obrirà la Festa Major del
Coll el pròxim dissabte
1 de juny al Parc de la
Creueta. L’artista, activista
i veïna del barri, ja va
actuar a les Barraques del
Coll el 2012 i el 2013. Bittah
és coneguda per les seves
lletres compromeses i el
seu missatge feminista,
amb temes que han fet
forat com Poliamorosa.
“Ella es de Gràcia, de familia
burguesa”, diu un dels
versos. També forma part
d’Ascensa Furore i Tribade,
i és membre de l’equip del
projecte Versembrant,
que pretén fomentar la
consciència crítica dels
joves a través de l’art
urbà i el hip hop. La Festa
Major del Coll se celebrarà
ﬁns al 16 de juny.
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L’Europa, a
l’homenatge dels
90 anys de La Liga
com a fundador

A.V.

L

’Europa va ser un dels clubs
presents a la gala que va organitzar La Liga al RCDE
Stadium el dimarts per homenatjar els 90 anys de la seva
creació, com a reconeixement
per ser un dels deu fundadors
de la Primera Divisió. En l’acte s’hi podia veure una rèplica de la samarreta escapulada de l’any 1929. En el vessant
esportiu, en els últims dies el
club ha anunciat la renovació
de Marc Priego, que s’afegeix a
les de Castell, Prats i Gabi, i en
canvi, Joan Compte no seguirà.
L’equip femení debuta a la Copa
Catalunya contra el Pallejà i
han renovat ‘Kaky’, Clara, Nany,
Júlia, Andrea i Pili.

•

Breus

El ‘Cata’ comença
la promoció
d’ascens a la
Divisió d’Honor
El primer equip femení
del CN Catalunya disputa
la fase d’ascens a la
màxima categoria del
waterpolo estatal contra el
Madrid Moscaró. L’equip
madrileny ha quedat
penúltim classiﬁcat
a la Divisió d’Honor, i
l’eliminatòria es disputarà
a doble partit, el primer
dissabte al migdia a la
piscina del Club Natació
Catalunya, i la tornada la
setmana següent a Madrid.

Resultats

Esports
Lluïsos s’enfrontarà al
Ripollet per una plaça
a la ﬁnal a quatre
Els blaus jugaran el primer partit de l’eliminatòria al Josep
Comellas i la tornada serà el cap de setmana següent

Albert Vilardaga

T

emporada de nota del sènior A masculí dels Lluïsos de
Gràcia que ha aconseguit
classiﬁcar-se per la fase ﬁnal de Copa Catalunya l’any
que els blaus han retornat a la màxima categoria del bàsquet català.
El rival de l’equip de Carles Rofes
en els quarts de final serà el CB
Ripollet en una eliminatòria que
es jugarà en format d’anada i tornada, amb el primer partit al Josep
Comellas (diumenge a 3/4 de 6) i el
segon a la pista dels vallesans la setmana següent.
Els dos equips són vells coneguts, ja que van coincidir la temporada passada en el mateix grup a
Primera Catalana, i malgrat que en
la classiﬁcació de la lliga, el Ripollet
va acabar en primer lloc i els graciencs en segon, a la fase ﬁnal els
blaus van ser superiors, van superar la fase de classiﬁcació d’entre
els segons classiﬁcats, i a la ﬁnal a
quatre es van acabar imposant al
Mataró, que havia guanyat els vallesans a les semiﬁnals. En els enfrontaments directes a la lliga entre els
dos equips, el balanç va ser d’una
victòria per a cada equip.
La principal amenaça del
Ripollet serà la del base, Roger
Vilanova, internacional amb la selecció espanyola en categories inferiors, amb experiència a la Lliga
LEB Or, i que màxim anotador de
la competició aquesta temporada amb una mitjana de més de
23 punts per partit. Els graciencs

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)

Arnau Mascaró i Medir Tena defensant una acció en el partit contra l’UE Horta. Foto: UE Horta

Partit decisiu del Gràcia FS per
aconseguir la permanència.
Només queden dues jornades
pel ﬁnal de la lliga, i els taronges
es troben un punt per sobre la
zona de descens. Aquest dissabte
els graciencs visiten la pista del
penúltim classiﬁcat, el Montsant,
i en cas d’aconseguir la victòria,
l’equip d’Albert Higueras faria un
pas de gegant i dependria d’ell
mateix en l’última jornada.
Playoﬀ de permanència
25/5 (17:45h) La Salle Manresa Lluïsos de Gràcia B

Segona Catalana

Jornada 26
CEB Girona 72 - 56 Lluïsos de
Gràcia
Vedruna Gràcia 51 - 94 UE Mataró
1. CB Lliçà d’Amunt ...................20-6
3. Lluïsos de Gràcia .................. 18-8
14. Vedruna Gràcia ....................1-25
Fase Final
19/5 (17:45h) Lluïsos de Gràcia - CB
Ripollet
26/5 (19h) CB Ripollet - Lluïsos de
Gràcia

Jornada 33
19/5 (12:15h) Turó Peira - Europa B

Primera Catalana Masculina

WATERPOLO

Jornada 26
Safa Claror 79 - 72 CB Vilatorrada
UE Claret 69 - 56 AE Minguella
Montgat 72 - 64 Lluïsos de Gràcia B

Lliga Premaat

FUTBOL
Tercera Divisió
Jornada 41
CE Europa 0 - 1 U. At. Horta
1. UE Llagostera ...............80 punts.
6. CE Europa..................... 63 punts.
Jornada 42
19/5 (12h) Castelldefels - CE Europa

2a Divisió Nacional Femenina
Jornada 26
FC Barcelona B 3 - 0 CE Europa
1. Saragossa CF Fem ........66 punts.
9. CE Europa..................... 31 punts.

Primera Catalana Femenina
Jornada 29
Lluïsos de Gràcia 50 - 54 CE Sant
Nicolau
Safa Claror 65 - 37 CB Castellbisbal
Jornada 30
18/5 (18:30h) CB Balaguer - Lluïsos
de Gràcia
19/5 (12:15h) Mas Avicola - Safa
Claror

Jornada 22
Concepción Ciudad Lineal 8 - 18
CN Catalunya
1. CN Atlètic Barceloneta . 64 punts
10. CN Catalunya ................15 punts

també hauran d’estar alerta als
llançaments de tres punts d’Albert
Ortega, màxim especialista de la
competició.
El sènior B disputa la promoció de
descens. Espectacular segona volta de l’equip que entrena Jonathan
Vicente que va arribar a l’equador
de la temporada amb només dues
victòries i en posicions de descens
directe, i acabarà disputant la promoció gràcies a les sis victòries
aconseguides a la segona volta. El
rival serà La Salle Manresa, en una
eliminatòria que es disputarà al
millor de tres partits, el primer al
Bages, el segon a Gràcia i el tercer,
si és necessari, a Manresa.

•

Primera Divisió Femenina

HANDBOL

Jornada 18
CD Waterpolo 9802 10 - 13 CN
Catalunya
1. CDN Boadilla ................. 52 punts
2. CN Catalunya ................. 46 punts
Promoció d’ascens
18/5 (12:45h) CN Catalunya Madrid Moscardó
25/5 (17h) Madrid Moscardó - CN
Catalunya

Quarta Catalana (Grup B)

FUTBOL SALA
Tercera Divisió Nacional (G1)
Jornada 28
Gràcia FS 2 - 4 CE Jesus-Maria
1. Ripollet FS .......................71 punts
12. Gràcia FS ...................... 28 punts
Jornada 29
18/5 (16h) FS Montsant - Gràcia FS

Jornada 26
Club Handbol Vic 33 - 32 Handbol
Claret
1. SD Espanyol ................... 40 punts
7. Handbol Claret .............. 19 punts

TENNIS TAULA
Primera Nacional (G2)
Jornada 22
Lluïsos de Gràcia 1 - 5 Irun Leka
Enea
1. Atlético San Sebastián .. 32 punts
10. Lluïsos de Gràcia........... 4 punts

ESCACS
Divisió d’honor (G2)
Ronda 11
Tres Peons 2 1/2 - 7 1/2 Sant Andreu
1. Foment ........................ 59,5 punts
5. CE Tres Peons............. 43,5 punts
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‘Planeta plàstic’, centre del
debat de la Primavera Verda
Fins a finals de mes, nova edició del cicle al Centre Cívic el Coll
Aula Bosc Turull

Nova programació a l’Aula del Bosc Turull
L’Aula Ambiental del Bosc Turull ja ha començat la programació de primavera amb un conjunt d’activitats de diferents
formats i temàtiques. Dins de l’àmbit de formació, al juny
tindrà lloc el curs de Bioconstrucció a càrrec de Mario Roriz, especialista d’Earthship Biotecture Portugal i Joan Colin,

d’Arts amb Caliu i Permacultura Barcelona. I per celebrar el dia
Mundial de l’Arbre (28 de juny) proposen una sessió pràctica
per fomentar l’expressió artística i l’experimentació creativa
mitjançant la pintura i el dibuix. L’Aula també participarà a la
7a edició del Fem Mercat de Vallcarca dissabte 15 de juny.

editorial
El Pla Clima
Aquesta setmana s’ha fet públic el
reconeixement a Barcelona que ha
fet l’organització CDP (Carbon Disclosure Project), seleccionant la ciutat
comtal entre les 43 ciutats punteres
en la lluita contra el canvi climàtic,
per les polítiques que s’hi apliquen a
través del Pla Clima. Més enllà de la
publicitat positiva que pot aportar la
notícia i del reconeixement a l’esforç
portat a terme per l’administració de
la capital catalana per implementar
polítiques de sostenibilitat valentes,
els números reals encara queden
lluny d’assolir els mínims exigits per
la Unió Europea. I el que és pitjor, que
els plans, naturalment, tenen una projecció a llarg termini. I ja sabem que
aquests plans sovint estan subjectes a
les prioritats dels governs que passen
pels ajuntaments. I les polítiques sostenibles (socialment, econòmicament
i ambientalment) no sempre són
prioritat, més enllà de promeses que
es queden en els programes electorals. Segons informa l’Ajuntament de
Barcelona, el Pla Clima “és el full de
ruta de la ciutat per contribuir amb
els objectius de París de no superar
la temperatura del planeta un 1,5ºC
respecte el període preindustrial”. Per
aconseguir-ho estableix les mesures
necessàries per reduir les emissions
per càpita de la ciutat un 45% per l’any
2030 i ser neutre en carboni l’any
2050. L’Ajuntament assegura que el
pla és ambiciós i capdavanter, a més
d’estar elaborat col.lectivament. Les
propostes interfereixen en diferents
àmbits, des d’habitatge, mobilitat, salut
a consum. Falta encara molta feina però valdria la pena insistir i defensar el
camí aconseguit fins ara perquè, com
s’acostuma a dir, no hi ha planeta B.

[el tema del mes]
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Ulabox prova a Gràcia
reduir les bosses de plàstic

Nova programació a l’Aula
Ambiental de Turull
Aula Bosc Turull
Cedida

El supermercat online Ulabox -creat per
tres barcelonins fa vuit
anys- ha engegat una
prova pilot per reduir
les bosses de plàstic en
la seva aposta per un
comerç electrònic més
sostenible. I ho ha fet
a Gràcia i amb la complicitat dels usuaris de
la Vila, implicats en la
campanya de l’EcoBag.
Silvia Manzanera
Es defineixen com l’antisúper.
Amb missatges clars i amb l’objectiu d’oferir l’experiència digital
d’anar al mercat, Ulabox (www.
ulabox.com) emprèn noves passes cap a un e-commerce més
sostenible. Des del passat mes
de març, l’empresa barcelonina
fundada fa vuit anys, va posar
en marxa una prova pilot amb
l’objectiu de reduir les bosses
de plàstic, i ho va fer a Gràcia,
l’àrea on més producte fresc
es compra a través d’Internet
d’entre tots els barris de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona on
opera Ulabox.
Així, la iniciativa pretén implementar un nou sistema de reutilització de bosses, que es retornen al repartidor a cada entrega
de la compra, amb l’objectiu de

L’Aula Turull ja ha posat en marxa la programació de primavera

Algunes parades del Mercat del Ninot són proveïdors d’Ulabox

minimitzar l’ús del plàstic. L’ús
de l’EcoBag pot estalviar fins a
12 bosses de plàstic per cada
compra. Segons els responsables
de l’empresa, en aquestes setmanes de prova la puntuació dels
usuaris és “excel·lent”. “La gent
s’acostuma fàcilment a tornar la
bossa i a més són conscient que
és una forma de reduir residus de
plàstic”, assegura Ricardo Ribes,
director de logística d’Ulabox.
L’empresa insisteix en el seu
objectiu de “liderar” el canvi
cap a un comerç electrònic més
sostenible i per això prioritzen
proveïdors que opten per “un
packaging més eco”, com explica
Marta Hernández, membre de
l’equip d’Ulabox que ha impulsat
l’EcoBag. “Tot forma part d’uns
mateixos objectius que compartim amb les persones que ens

traslladen aquestes inquietuds,
i per això busquem proveïdors
de proximitat que compleixin
uns requisits més sostenibles”,
afegeix Hernández. Les compres
es preparen al hub logístic que
l’empresa té a Mercabarna amb
un model creat a partir d’un software propi: Ulabox no té estoc
de producte fresc, sinó que arriba directament dels proveïdors
de proximitat i es manté refrigerat el mínim possible fins que es
consolida la compra amb el producte sec (bàsics de la llar, cura
personal i bellesa, nadó i infantil,
parafarmàcia i mascotes) i arriba
tot junt en una sola entrega a casa del client. “D’aquesta manera
podem dir que els paradistes
estan oberts 24 hores tots els
dies de la setmana”, n’asseguren
els responsables.

Com a resultat de l’interès
rebut en el curs de formació
en educació i interpretació
ambiental inclusiva realitzat la
passada tardor, el passat dia 27
d’abril es va realitzar una sessió
pràctica d’educació ambiental
inclusiva a l’Aula Ambiental del
Bosc Turull, que ja ha estrenat
la programació de primavera.
Dins d’aquest cartell, el cap de
setmana del 4 i 5 de maig van
col.laborar a la desena edició
de la Biobliz19, una jornada
naturalista de participació ciutadana per descobrir la fauna i
flora en l’entorn urbà.
Durant aquest mes de maig
l’espai també ofereix el ja clàssic taller de cuina (22 de maig),
per aprendre i posar en pràctica receptes amb aliments típics
d’aquesta temporada.També hi
haurà portes obertes als horts
urbans de Turull, horts de la
ciutat que permeten a moltes
persones relacionar-se amb la
natura, establir vincles amb la
terra i alimentar-se amb productes saludables i ecològics
que elles mateixes cultiven.

Per celebrar el dia Mundial de
l’Arbre (el 26 de maig) proposen fomentar l’expressió
artística i l’experimentació
creativa mitjançant la pintura
i el dibuix, basant-se en l’arbre
com a element natural.
Al juny realitzaran dues activitats sobre dos animals voladors:
una sessió per aprendre com
atraure papallones a l’espai
verd; i la nit dels ratpenats, per
conèixer millor aquests petits
mamífers, totes dues a càrrec
de la Fundació World Nature.
També hi seran presents al
debat posterior a la projecció
del documental Straws, que
organitza la PrimaveraVerda del
Coll (17 de maig). I, per aquelles
persones que volen entendre
millor les seves factures de
consum energètic, oferiran el
taller Desmuntat les factures
de gas i electricitat, per saberles interpretar i poder estalviar.
I el 2 de juny, jornada col.laborativa de manteniment del Bosc
Turull, on es donaran a conèixer quines espècies invasores
l’afecten i com extreure-les.

Cedida

Serveis d’interès
Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9
a 13 h.
Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.
Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari:
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook
i Twitter
www.boscturull.cat
Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1.Tel
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

L’ús de l’EcoBag pot estalviar fins a dotze bosses de plàstic
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El plàstic i l’acció local, al centre del
debat del cicle Primavera Verda del Coll
La pregunta ‘Volem
viure en un planeta
plàstic’ és l’eix que recorre el cicle Primavera
Verda 2019, un debat
que pretén conscienciar la ciutadania d’una
situació greu i alhora
conèixer quines alternatives hi ha i com es
poden tirar endavant
com a comunitats i ciutadania actives.
Silvia Manzanera
El 3 de maig la inauguració
de l’exposició Salvem el mar,
cedida per ADDA (entitat en
defensa dels animals), donava
el tret de sortida a la Primavera

Verda d’enguany, un cicle impulsat pel Centre Cívic del Coll
amb la col·laboració i implicació
d’entitats i col·lectius del barri.
La mostra, que es pot veure a
l’equipament gracienc fins el
31 de maig, vol conscienciar
dels problemes existents en els
mars i oceans, convertits en les
grans deixalleries del planeta
i que afecnte directament la
vida marina i la humana. L’altra
exposició del cicle, també fins
a finals de mes, és una mostra
divulgativa i fotogràfica sobre
les conseqüències de l’excessiu
consum de plàstic d’un sol ús.
Cedida per Vidas Sostenibles,
també vol donar veu a diferents
iniciatives que lluiten per fer-hi
front. Gairebé en l’equador de
la iniciativa, els seus organitzadors destaquen la Festa Verda, la
diada que va tenir lloc el passat
dissabte 11 de maig i que és un
dels plats forts del cartell, un
punt de trobada de les entitats
del barri, i un espai lúdic per al

debat i la posada en comú de
diferents iniciatives. La novetat
d’enguany va ser la lectura d’un
manifest per part dels organitzadors. “És un cicle que es
pensa col·lectivament així com
repensem junts quines són les
alternatives o solucions per fer
un barri, una ciutat o un futur

‘Un món ofegat pel
plàstic’ dona veu a
diferents iniciatives que
lluiten per fer-hi front
La impactant imatge del cartell de la Primavera Verda 2019

verd”, explica Xavier Franch, director del centre cívic del Coll.
El programa proposa aquest divendres el passi del documental
Straws, sobre la contaminació
que les canyetes de plàstic
causen als abocadors i als mars,
i els greus danys als animals marins. Dimecres 22 a les 18.30, la
Marta Solé oferirà un taller per
reciclar creativament els envasos

de vidre i plàstic que ja no es
fan servir.
Pel que fa a les xerrades, el cartell d’enguany inclou una sobre
la teràpia natural sacro-craneal
a càrrec del terapeuta i veí del
barri Àlex Barrabés; serà dijous
23 a les 18.30 h. I l’últim dijous
de mes, representants de diverses entitats i experiències comunitàries d’àmbit local debatran

sobre el treball comunitari com
a eina per al desenvolupament
sostenible. Serà a les 19 h també
a l’equipament del Coll.
I per últim, el cicle també inclou
diverses jornades de portes
obertes als horts urbans de Gràcia (el 23 a l’hort de Turull i el 30
a l’hort de l’avi), per conèixer de
primera mà el seu funcionament
i com participar-hi.
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Cartes al director
Editorial

Ull de
dona

El tancament de
L’olla de Torrent, una
pèrdua per a Gràcia

L’anomalia de Fontana

Q

El passat 27 d’abril al vespre ens vam
acostar a la creperia L’olla del Torrent (antiga creperia anomenada Molt Bo), al carrer Torrent de l’Olla per menjar una crêpe en família, com hem estat fent sovint
durant més de 25 anys. Sorprenentment
ens vam trobar amb un cartell on es llegia
Es lloga, i el propietari a punt de baixar la
reixa. Sembla ser que ﬁnalment s’han vist
obligats a tancar, després de resistir com
han pogut ja durant l’últim any.
Volem expressar que ens sap molt i molt
de greu que negocis com aquests hagin
d’acabar plegant a Gràcia. Creiem que no
és tan fàcil trobar llocs on facin unes crêpes
realment tan saboroses i amb tanta gràcia
com les feien allà, per no parlar de la clàssica crêpe “lloca” de guisat de pollastre, que
enlloc més hem pogut tastar perquè era
la seva especialitat. Els batuts, els suissos
amb les pastes comprades a la pastisseria
del costat.... Una llàstima pensar que ja li
hem dit adéu.
Val a dir que s’obren molts xiringuitos fashion al nostre barri, i també alguns restaurants animats per a gent jove en llocs
concorreguts. Però locals com aquests, entranyables i amb solera, també haurien de
poder mantenir-se. Llocs familiars on pots
anar amb la colla d’ amics i familiars.
Montserrat Vila

Algun dia això del derbi entre l’Europa i el Sant Andreu
s’acabarà malament, i no en empat, com sempre passa al
terreny de joc. En l’últim, fa quinze dies, el que no s’ha explicat i ho veriﬁca al capi Cano és que el ﬁsio escapulat va
ser encerclat per tres energúmens a la sortida del partit. Tampoc ajuda l’ambient entre els presidents, llançant-se pulles a Ràdio Gràcia:
“Teniu un greu problema [amb els violents]”, deia el nostre Víctor
Martínez a Manuel Camino, mentre aquest carregava el mort que els
quadribarrats no fossin al play-oﬀ a l’Europa.
El
dependent

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

A qui votaràs?
Conxa Garcia

uan ara fa 15 anys l’Ajuntament va aprovar un pla de millora urbanística per aixecar un bloc de nou plantes a Can Morera, a la
Travessera de Dalt amb Escorial, a l’únic espai buit que quedava
amb possibilitat ediﬁcable en tot el vial, la pèrdua de la innocència va fer
assumir a molts veïns la realitat que aquest era el preu de viure en una
ciutat compacta, densa i amb pocs espais ja lliures per revertir la tendència de construir i construir. Només la crisi i una gestió desastrosa del projecte, amb l’enderroc de la masia, la degradació del solar i l’okupació repetida de l’ermita que hi ha dins d’aquell terreny, va evitar que en aquests
moments encara no s’hagi completat el bloc previst de pisos.
Traspassades aquelles sensacions al 2019, més o menys superada
la crisi, i amb una nova situació d’esclat immobiliari que les actuals institucions intenten contenir per primera vegada amb un cert
agosarament a favor de l’habitatge públic, un equip de constructors
i arquitectes s’ha atrevit a teoritzar en positiu aquests serrells de la
ciutat no completada en l’únic espai de creixement ediﬁcable al carrer Gran de Gràcia, l’espai entre mitgeres que deixa lliure la part superior de l’estació de metro de Fontana. Aquesta setmana els impulsors han rebut amb un premi a Nova York el reconeixement a la seva
proposta, que es completa amb projectes similars a Brooklyn, Harlem
i Medellín, i gaudeixen del coixí de suport que els fa aparèixer en el
programa electoral de l’actual equip de govern de BCN En Comú.
La mateixa sensació d’anomalia a Travessera de Dalt es replica
ara en el cas del carrer Gran, encara que la complexitat de l’operació mereixi un punt d’escepticisme perquè ni els tècnics d’habitatge
consultats es poden imaginar ara com es compatibilitzaria una obra
d’aquesta tipus amb el dia a dia intensiu que viu l’estació de metro. Si
ni tan sols mai ningú no s’ha atrevit a obrir la boca sud de l’estació –i
hi ha un accés preparat davant del McDonald’s-, com es poden aixecar sis plantes (de fusta, d’acer, amb materials prefabricats, sí...) sense aturar l’activitat frenètica de la zona? Tot és ﬁcar-hi la banya.
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questa és la pregunta que ens fan
ara que s’apropen les eleccions municipals. Però la pregunta correcta no és a qui votarem sinó què votarem.
Creiem que s’ha de votar qui vol lluitar
contra el canvi climàtic, millorar el medi
ambient: la defensa dels ecosistemes, la
defensa d’un bons mitjans de transport
públic i una forta reducció dels cotxes a
la ciutat, la transició energètica, la cura
de l’aigua i la natura i tot això per ahir

Ara que s’apropen
les municipals, la
pregunta correcta
és què votarem
que anem amb retard! Qui reverteixi les
retallades i aposti per una educació pública de qualitat, coeducativa, de proximitat, suﬁcient i amb mitjans, tot millorant els entorns escolars i qui aposti per
una sanitat pública de qualitat, amb els
mitjans necessaris. Qui creï més habitatge de lloguer social i acabi amb els desnonaments. Amb una mirada feminista transversal que faci fora la violència
contre les dones i les persones LGTBIQ.
Ha de quedar molt clar que volem que
la ciutat i els nostres barris siguin per a
les persones i el seu futur i el del planeta, que són indestriables. Qui es comprometi a aquestes coses rebrà el meu vot.
Lògicament, s’haurà de controlar després
que ho facin.

•
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Opinió
Opinió convidada

la
setmana

Berta Clemente i Silvia Mayor, candidates 11 i 31 de Junts x Cat a Barcelona
i conselleres del Grup Municipal Demòcrata

Cinc curiositats
de l’hebreu
Lluís Bou

L

’hebreu és un dels idiomes de l’antigor i té moltíssimes curiositats que
el fan fascinant. N’explico cinc, com
un tast.
L’or: En hebreu la paraula “or” signiﬁca “llum” i es pronuncia igual que en
català. Per dir bon dia és pot dir “boqer
or”, “matí lluminós”. A la primera pàgina de la Bíblia, quan apareix l’expressió
“Déu digué: “Que hi hagi llum” i hi hagué
llum”, la versió original en hebreu usa
la paraula “or”. La Bíblia està molt ben
traduïda.
La lletra làmed, la ela: És molt curiosa: recorda un fuet de pastor per menar
el ramat (situeu-vos 3.500 anys enrere quan els hebreus eren un poble de
pastors), i el nom de la lletra és alhora
el que s’utilitza per al verb “aprendre”.
Recorda que cal disciplinar-se per a l’estudi. I és la lletra més alta.
El desert. Es diu “midbar”, i té la mateixa arrel que la paraula “parlar”. Per a
la cultura hebrea el desert no és només
el no-res. És també on et pots fer entendre perquè hi ha menys estímuls. Hi
ha molts episodis a la Bíblia que parlen
d’aquesta visió del desert.
Els verbs. En hebreu només hi ha un
present, un passat i un futur, i en aquest
sentit és un idioma més senzill que les
llengües modernes. Però la cosa es complica perquè els verbs es conjuguen en
masculí i en femení.
Boulevard Montmartre. Eliezer
Perlman (Ben Yehuda) estava assegut el
1878 en un cafè d’aquest passeig de París
quan va sentir una petita conversa en
hebreu, la llengua que s’havia deixat de
parlar cap l’any 300. Va quedar meravellat i va començar la recuperació de l’idioma. El 1925 s’inaugurava, encara sota
mandat britànic, la Universitat Hebrea
de Jerusalem. Dita hebrea per la llengua. Entre els que hi van assistir, dues
personalitats: Albert Einstein i Sigmund
Freud.

•

El dia 26 de maig
anem d’examen!

E

l proper diumenge 26 votarem qui volem que sigui el proper Alcalde o Alcaldessa de Barcelona. Si
estiguéssim a l’escola (les dues venim del mon de
l’educació) diríem que els polítics passem un examen... I de la mateixa manera que quan t’examines
no val estudiar només al ﬁnal, sinó que cal treballar tot el
curs, en política no té cap credibilitat prometre en campanya, sense haver treballat tot el mandat.
Abans de l’examen cal fer les propostes de futur, el que
anomenem programes electorals. Aquests programes han
de ser realistes. Fer promeses agosarades i irresponsables
com dir que acabaràs amb els desnonaments o bé solucionaràs el problema de l’habitatge, com va fer Barcelona en
comú al 2015 és enganyar la ciutadania i més si, un cop esgotat el mandat, ens trobem amb la mateixa situació o pitjor i et veus obligat a justiﬁcar-te dient que la culpa és tota
dels altres (la Generalitat, l’Estat, Europa etc).
Per aquest motiu nosaltres, Junts per Catalunya, proposem un programa electoral realista, que no promet res
que no sigui possible i que parteix del coneixement dels
Consellers i Conselleres del Pdecat, de les iniciatives que
com a principal grup de l’oposició hem proposat aquest
mandat i de les reunions que hem realitzat amb ciutadania
individual i associada tot aquest temps.
I sobretot el volem dur a terme amb el mateix tarannà
que hem mostrat aquests 4 anys d’oposició i els anteriors 4
anys de Govern, parlant amb tothom, escoltant a tothom, a
la gent que ens ha votat i a la que no, a la gent que ens desitja guanyadors el dia 26 de maig i a la que no ens vol veure ni en pintura, perquè així és com entenem la bona política i perquè Gràcia no es mereix altra cosa.
Esperem aprovar!
PROPOSTES GENERALS
• Potenciarem la ﬁgura de dinamitzador comercial per fomentar la relació entre el comerç i l’administració.
• Aprovarem un nou pla de cultura, per redirigir les polítiques culturals i establir millors relacions de collaboració entre l’administració i les entitats.
• Aplicarem urbanisme de gènere a l’espai públic, començant per la millora de la il·luminació.
• Promourem la construcció de l’institut Vallcarca, l’escola Teixidores de gracia i una escola bressol al Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova.
• Crearem pavellons esportius i revisarem les installacions esportives que necessiten millores.
• Realitzarem un cens de les persones grans que viuen soles, per establir ajudes especiﬁques al lloguer.

Consellers del Grup Municipal Demòcrata en sessió plenària. Foto: A.V.

Abans de l’examen cal fer
les propostes de futur, el que
anomenem programes electorals.
Aquests programes han de
ser realistes. Fer promeses
agosarades i irresponsables
és enganyar la ciutadania.
• Ampliarem el parc públic d’habitatge, construint a
Vallcarca i a la Salut i potenciant la compra d’habitatges
als barris amb manca de sol per construir.
• Crearem l’oﬁcina jove d’habitatge.
• Generarem oﬁcines als districtes que depenguin de la
oﬁcina per la no discriminació.
• Potenciarem la sostenibilitat en les festes populars i en
els comerços.
• Elaborarem un pla de xoc per al poble gitano.
• Durem a terme projectes socials innovadors, com el “social street” que proposa que entitats socials utilitzin locals del carrer per afavorir la ocupació de persones amb
discapacitat.
• Promourem que el CUAP Larrard ofereixi els mateixos
serveis que els altres CUAP de la ciutat.
• Establirem la patrulla nocturna de la GUB per Gràcia,
no compartida amb l’Eixample.

•
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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

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.
1

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.
Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

5

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”

Agenda
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Si
voleu publicar els vostres actes en aquesta agenda, envieu un correu
electrònic a redaccio
@independent.cat

Exposicions

Espectacle: El so que balla, d’Enric
Montsant i Xavier Bagà.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h

Fins al 19 de maig
D’Aloma de Mercè Rodoreda, 50 anys de
la segona edició de la novel·la. De gener
a juny de 2019, diverses biblioteques acullen una exposició que commemora els
cinquanta anys de la segona edició d’Aloma, l’única novel·la dels anys trenta que
Mercè Rodoreda no va rebutjar. L’objectiu
de la mostra i de les activitats relacionades és explicar l’obra dins la producció
de l’autora i situar-la en el context històric, cultural i literari al qual pertany.
Però també promoure’n la (re)lectura. Hi
col·laboren: Fundació Mercè Rodoreda i
Institut d’Estudis Catalans.
Biblitoeca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Concert: Malacendra.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 22 h

Del 20 al 31 de maig
Exposició de treballs realitzats pels alumnes de 1er d’ESO de l’Institut La Sedeta,
dins del Projecte de l’Autoretrat.
CC La Sedeta (Sicília, 321)
Fins al 31 de maig
Exposició Escolta al llop. Fotograﬁes en
blanc i negra amb frases dels indis nordamericans, i fotograﬁes en color amb frases reivindicatives. Mireu als ulls del llop,
llegiu la frase i reﬂexioneu, penseu en el
que us diu el llop. La presentació tindrà
lloc divendres 17 de maig a les set de la
tarda a càrec de Lluís Morera, Avi Llop.
La Violeta (Maspons, 6)
Exposició permanent
Exposició Casa Vicens, la primera casa de
Gaudí: maniﬁesto 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
context social, cultural i artístic, així com
el manifest imprescindible de l´obra del
geni i la seva anticipació al modernisme.
Casa Vicens (Carolines, 18-24)

Actes
Divendres 17 de maig
Festa de la Primavera. Activitats i tallers
relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat per a infants i joves.
Plaça de la Sedeta (Sicília, 321), a les 17 h
Setmana de l’arquitectura: visita a Casa
Vicens. Amb reserva prèvia.
Casa Vicens (Carolines, 20), a les 18.30 h
VII cicle de cinema àrab: Ambulància.
La Sedeta (Sicília, 321) a les 19 h
Cinema: Straws.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les
19 h
El concert de l’alumnat INS Vila de
Gràcia: Jazztets + Netö Squad + Colormix
+ The Rayberis.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 20 h

Recomanem

Dissabte 18 de maig
Qüestions latents. La revolució de les TIC.
A càrrec de Jordi Castells Prims, enginyer
industrial.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20),
a les 12 h
XVI cicle d’aperitius musicals: Cristian
“Poyo” Moya & TotaBlues.
Porxo de la Sedeta (Sicília, 321), 12.30 h
Dissabtes de màgia per a tota la famíli.
Màgic Xarrin Xarrín
La Casa dels Contes (Ramon y Cajal, 35),
a les 18 h
Espectacle: La llibreria dels herois.
Teatreneu (Terol, 26), a les 17 h
Teatre: La Ratonera, d’Agatha Christie.
Dirigida per Mari Carem Cámara.
Dinàmics Teatre.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h
Concert: BannisterRide.
L’Antic Forn de Vallcarca (Cambrils, 10), a
les 19.30 h
Contes: Hablemos de aquello, contes eròtics. Amb Jose Luis Mellado (Xile) + ¡Qué
me van a hablar de amor! Amb Ana Laura
Reichenbach (Argentina) i Claudio Cesar.
La Casa dels Contes (Ramon y Cajal, 35), a
les 20 i a les 21 h
Concert: Aldrin y Collins + Fake Teddy.
Heliogàbal (Ramon y Cajal, 80), a les 21h
Diumenge 22 de maig
De zero a tres: contes per a nadons.
On és la sargantana? La Cuca Viu +
MusicMusicandis: clown i música. A partir de 4 anys. Amb Jordi Vila.
La Casa dels Contes (Ramon y Cajal, 35), a
les 12 h i a les 18 h
Constelacuento, comedy-cuento. Para
sanar todos los males. A càrrec de Li
Morenita i Julia Pérez.
La Casa dels Contes (Ramon y Cajal, 35),
a les 20 h
Dimarts 21 de maig
Literatura. Amb Xavier Albertí en nom de
Thomas Bernhard.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 19 h
Cicle Bitllet d’anada. Trobades amb la literatura algeriana. Escriure, en francès, per
dir Algèria: algunes veus de la literatura algeriana contemporània. A càrrec de
Meritxell Joan Rodríguez, investigadora
predoctoral a Cartograﬁes literàries de la
Mediterrània (Universitat de Barcelona).
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 19 h

Contes: Flamenco: cuentos, cantes y bailes. A càrrec d’Antonio Zoco.
La Casa dels Contes (Ramón y Cajal, 35),
a les 21 h

Dimecres 22 de maig
Activitats intergeneracionals: Campionat
de ping pong Espai de Gent Gran vs. Casal
de Joves. Cal inscripció prèvia.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les
18 h

Concert: Aliment.
Heliogàbal (Ramon y Cajal, 80), a les 21 h

Taller: reaproﬁta els residus de forma
creativa. A càrrec de Marta Solé. Activitat

Fetus presenta ‘Terra cuita’ al Continental
Després de debutar amb L’epicentre del fangar (2017), Fetus segueix la seva
particular carrera inspirada entre Barcelona i l’Empordà amb Terra cuita,
disc amb 12 temes que presenten la propera setmana al bar Continental.
Amb el nucli dur de la banda conﬁgurat entorn d’Adrià Cortadellas i Telm
Terradas (amb el posterior ﬁtxatge de l’Adrià Jiménez), Fetus conﬁa de
nou en la producció de Joan Colomo i el mastering de Victor Garcia.
Dijous 23 de maig al Continental (Providència, 30-32), a les 20.30 h

gratuïta. Cal inscripció prèvia.
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les
18.30 h
Diumenge 19 de maig
Teatre: La Ratonera, d’Agatha Christie.
Dirigida per Mari Carem Cámara.
Dinàmics Teatre.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h
Dijous 23 de maig
Tallers de descoberta: Atomitza’t. Amb
Jordi Díaz (Nanoinventum). A partir de
8 anys.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 17.30 h
Lectures escèniques. Conversa sobre El
gran mercado del mundo. Xavier Albertí i
Albert Lladó.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104), a les 19 h

T’interessa: Hawaii, foc entre onades. A
càrrec de Jordi Canal Soler.
Biblioteca Antonieta Cot i Miralpeix (Av.
Vall d’Hebron, 65-69), a les 19 h
Concert: Boﬁrax + Manu Ferrón.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19.30 h
Xerrada: teràpia sacro-craneal. A càrrec
del terapeuta Àlex Barrabés
CC El Coll La Bruguera (Aldea, 15), a les
18.30 h
Concert: Peter Loveday.
Heliogàbal (Ramon y Cajal, 80), a les 21 h
Divendres 24 de maig
VII cicle de cine àrab: La batalla d’Alger.
La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Entitats

Divendres 17 de maig
Gipsy Soul. Organitza Estudio Nómada
amb la col·laboració de l’Associació Joves
Gitanos de Gràcia. Cal inscripció prèvia.
Associació Joves Gitanos de Gràcia
(Igualada, 10), a les 17 h
Presentació del llibre: El Llibre Negre, II
amb el seu autor Jordi Martí Font.
Ateneu Llibertari (Alsina, 5), a les 19 h
Dissabte 18 de maig
Festa intercultural. Taller de guarnit,
confecció de Os mayos, vermut musical,
poesia, portes obertes, concert amb la
coral dels iaioﬂautes, narració oral, concert de Gosto BCN.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 34),
de les 11 h a les 24 h
Castells al mercat. Assaig conjunt amb
els Castellers de Sarrià.
Mercat provisional del mercat de l’Abaceria (Passeig de Sant Joan), a les 12 h

Vermut Andalusí + presentació del llibre
Al-Andalus. Poesía contra el olvido amb
el seu autor Marc González Sedano.
Ateneu Llibertari (Alsina, 5), a les 12 h i a
les 13.30 h
Jazz concert: Swing Flamingos.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h
Dimecres 22 de maig 18 de maig
Presentació dels còmics Fonda Pascual,
Pedro Pico y Pico Vena, ¡Dando caña!
i Pepe Guenaventura Durruti. Amb els
seus autors Azagra i Revuelta.
Ateneu Llibertari (Alsina, 5), a les 19 h

Amb el suport de
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Breus

Els N’Gai N’Gai
presenten el seu
nou disc ‘N’Roll’
a Disco 100

Un dels grups pioners
del rock català els anys
80, N’Gai N’Gai, estrena
nou disc, N’Roll, i el
presenta aquest dissabte
a Disco 100. El concert
començarà a 2/4 de 7
del vespre, l’entrada serà
gratuïta ﬁns a completar
l’aforament. El Jordi
Bastard, és el cantant i un
dels fundadors del grup
explica que “presentarem
les noves cançons i
també aproﬁtarem per
rememorar els èxits de
discos anteriors, perquè
és un reclam dels nostres
seguidors”.

Conal Fowkes,
pianista de
Woody Allen, al
Portbou Hot Jazz
El Portbou Hot Jazz
Festival ha presentat
aquesta setmana a Gràcia
la segona edició amb
un nom destacat: Conal
Fowknes, pianista de la
banda de New Orleans de
Woody Allen, serà el cap
de cartell del certamen,
que completen Wak &
Boogie, Portbou New
Orleans Reunion, Chino
Swingslide i Casi el Mejor
Trio de tu Vida. Serà el
3 d’agost a les Barrques
dels Pescadors.

Cultura
El Coll reforça el
projecte de memòria
de la Bruguera amb
teatre comunitari
El centre cívic presentarà el proper 23 de maig la iniciativa,
que coordina Art&Coop, i que pretén crear un espectacle
obert i participatiu que es representarà a ﬁnals d’any
Silvia Manzanera

“Volem posar
en valor el llegat
que va deixar
l’editorial a les
noves generacions”

E

l projecte de recuperació de
la memòria de la Bruguera,
i per extensió del barri del
Coll, impulsat pel centre cívic fa gairebé una dècada,
obre una nova línia que ve a reforçar l’objectiu de la iniciativa. Així, el
proper dijous 23 de maig a les 6 de
la tarda tindrà lloc a l’equipament
gracienc la presentació del projecte de teatre comunitari. La convocatòria llançada pel centre cívic és
oberta a totes les persones des del 6
anys als 99 interessades en crear de
forma col·lectiva un espectacle sobre la memòria de l’antiga editorial
Bruguera i la vida del barri. El format serà un taller setmanal gratuït.
La cooperativa Art&Coop, especialitzada en produccions i processos artístics comunitaris, serà la
responsable de coordinar el projecte; un projecte que encara no té
títol, ni guió, ni cap concreció perquè -tot i que acaba de començar
a caminar i està en ple procés de
formació de l’equip- s’anirà construint de forma col·lectiva i cooperativa. “És tot un repte i la primera
vegada que ens atrevim amb una
iniciativa com aquesta”, confessa
Xavier Franch, director del centre cívic el Coll, “però creiem que
pot ser una experiència molt interessant i enriquidora per seguir

Imatge del cartell per la convocatòria de teatre comunitari al Coll. Foto: Cedida

60 anys d’Astèrix i Obèlix. El centre
cívic el Coll dedicarà el proper mes
d’octubre una exposició a Astèrix
i Obèlix, els personatges ideats
originalment per René Gosciny i Albert
Uderzo, aproﬁtant els 60 aniversari
de la història dels populars gals.
La mostra forma part del projecte
de recuperació de la memòria de
Bruguera, editorial que va editar
en el seu dia el famós còmic.

treballant en un dels nostres objectius, que la gent es faci seva la
història de Bruguera i del barri, i
posar en valor el llegat impressionant que va deixar l’editorial a les
generacions futures”.
Per tirar endavant el projecte de
teatre comunitari no calen només
persones disposades a fer d’actors
i actrius, sinó que la convocatòria
és més àmplia. “Es necessita gent
que aporti documentació o que estigui interessada en oferir el seu
testimoni perquè tingui relació
amb la història de Bruguera, com
per exemple extreballadors o ﬁll
d’extreballadors, amb tots aquests
records es podrà construir l’espectacle”, explica Franch.
Seguint l’exemple d’altres iniciatives similars que han tingut lloc
al Poblesec o a Sant Boi, l’obra es
farà setmana a setmana de forma
cooperativa i, si es compleixen els
terminis i el projecte està prou madur, es podrà fer la representació a
ﬁnals de novembre d’enguany.

•

Racons de Contes posa punt i ﬁnal a la
temporada familiar de Lluïsos Teatre
La proposta, única presència del Píndoles, que repeteix a Montjuïc
S. M.

L

a quarta edició del Racons de
Contes, organitzada a Lluïsos
de Gràcia amb la col·laboració
del Festival Píndoles, torna a l’entitat gracienca amb tres històries amagades de microrelats en
format titelles, teatre d’objectes
i ombres. L’espectacle , que serà
itinerant i es farà fora del teatre, tindrà lloc el diumenge 2 de
juny. Les històries van dirigides

a infants a partir de 4 anys i enguany seran: Ves a dormir, gecko!, Històries de lletres i L’illa d’en
Lluís. Cada conte tindrà una durada d’uns 12 minuts i tot s’integrarà en un espectacle d’una hora de
durada, ja que entre conte i conte hi haurà un petit desplaçament
per canviar l’emplaçament.
Aquesta és la 4a edició de
Racons de contes que uneix els
trets característics del Festival
Píndoles i de la temporada familiar de titelles de Lluïsos Teatre.

Amb aquest espectacle es posa
punt i ﬁnal a la programació per a
públic familiar d’aquest curs l’entitat gracienca.
Lluïsos és, des de l’any passat,
l’única seu del festival de microteatre fora del teatre que va néixer
a l’Alberg de Mare de Montserrat,
al Coll, i que es va traslladar el
2018 al Castell de Montjuïc, on
ha establert el seu escenari principal. Enguany celebrarà cinquena edició els dies 7, 8 i 9 de juny.
Durant tot el cap de setmana es

La proposta uneix el Píndoles i la temporada de titelles de Lluïsos. Foto: Cedida

programaran espectacles de curta durada, per a un nombre reduït d’espectadors en indrets
singulars de la fortalesa. Espais
habitualment tancats al públic, es

converteixen en escenaris improbables d’obres inèdites de teatre
breu i també de peces de disciplines com la dansa, la poesia, el circ
o el teatre d’objectes.

•
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Un festival amb un
futur prometedor
Crònica del BCN Film Fest signat per un dels guanyadors del
concurs organitzat per l’Independent i els cinemes Verdi
Carlos Muñoz Muriedas

L

a tercera edició del BCN Film
Fest dels Verdi ha estat un
festival molt amè, apte per a
tota mena de públics, amb varietat de gèneres i amb força qualitat. A més, el fet de celebrar-lo
per Sant Jordi i enfocar-lo cap a
la literatura li dóna un toc original que el diferencia d’uns altres. Per ell han passat des de
Mike Leigh que va presentar la
seva última pel·lícula La tragèdia
de Peterloo fins a Jeremy Irons
d’il·lustre visitant en l’amè documental Pintores y reyes del Prado.
Aquest any la directora ha estat Imatge de la gala de cloenda del festival dels Verdi. Foto: Pitu Estol
Conxita Casanovas, periodista de
natge a Buster Keaton, cosa que és
RNE amb bona experiència cid’agrair; joves i no tan joves potnèﬁla. Es va inaugurar el passat
ser veurien per primera vegada El
22 d’abril amb Litus, la nova pelmaquinista de la General en pantalícula de Dani de la Orden, una colla gran, pel·lícula que tot cinèﬁl i
mèdia dramàtica agradable amb
amant de la cultura ha de veure.
bones sortides de guió que en geSoledad ha estat la guanyadora,
neral va agradar al públic.
malgrat que probablement és la
En la secció oﬁcial han brillat
pel·lícula de la qual he sentit parsobretot Cartas a Roxane, on de
lar pitjor per part de diversos crínou el cinema francès ha mostrat
tics com entre el públic. La vida
bon gust a l’hora de mostrar la
seva cultura. La pel·lícula és com exemple, El bailarín, que amb un sense la Sara Amat de Laura Jou
la ﬁlmació del primer Cyrano de tema interessant no aconsegueix es va portar el premi del públic i
Bergerac: predomina el bon hu- el seu objectiu. Acusa un mal guió el premi de la crítica ACCEC. Crec
i una desastrosa realització, mal- que Laura Jou si té històries elamor i l’agilitat narrativa.
Una altra sorpresa ha es- grat tot té bons moments com els borades, demostrarà en el futur
tat el canvi de registre d’Agustí de Nureyev sol veient art a París. el seu talent.
Llarga vida al festival, potser
En seccions fora de competiVillaronga amb Nacido Rey, superproducció que domina amb ció va ser emotiva la presenta- amb els seus defectes de no esgran pols i que serà una pel·lícula ció de Buñuel en el laberinto de tar madur encara, però amb la
que farà parlar i agradarà. També les tortugas amb el seu equip, en il·lusió de voler créixer i fer-se
han destacat, entre altres, Hotel ella veiem al sord de Calanda ca- un espai entre els importants.
Mumbai, sobre els atemptats paç de fer el millor i el pitjor en Aquest any ha estat millor que
a l’Hotel Taj Mahal de 2008, és la ﬁlmació del mític documen- els anteriors i conﬁem en el seu
una cinta violenta, però també tal de Las Hurdes, tierra sin pan. avanç, que el públic respongui i
és destacable l’anàlisi dels per- També va agradar La importancia que li doni a Barcelona aquest
sonatges, esquema que recorda de llamarse Oscar Wilde; Rupert glamur cinèﬁl força apagat amb
a cintes catastroﬁstes clàssiques Everett impacta amb aquest tancament de cinemes i la moda
de les plataformes. Aquesta edicom L’aventura del Posidó. Com Wilde tan decadent.
El festival no s’oblida dels grans ció ha estat una bona empenta
tot festival també hi ha cintes de
les quals un s’esperava més, per clàssics amb el merescut home- per la consolidació.

Ha estat una
sorpresa el canvi
de registre d’Agustí
Villaronga amb
‘Nacido Rey’

•

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del
Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Vengadores: Endgame. 17, 18.45, 21.
• El bailarín. 16.10, 19.10. Dg, 16.10, 20.
• Lo dejo cuando quiera. Dv, ds, dl,
dm, dc, dj, 22.20. Dg, 22.30.
• Carmen Suite/Petruska. Dg, 17.
• De la India a París en un armario
de Ikea. Dv, dl, dm, dc, dj, 16, 18.05,
20.10, 22.15. Ds, dg, 20.10, 22.15.
• Mia y el león blanco. Ds, dg, 16,
18.05.
• Un hombre fiel. Dv, ds, dg, dl, dm,
16, 18, 22.15. Dc, dj, 16, 18, 20, 22.15.
Ds, dg, 20.25. Dv, dl, dm, 20.15.
• Dolor y Gloria. Dv, ds, dg, dl, dm,
19.40. Dv, ds, dl, dm, dc, dj, 16.05.
• La llorona. 16, 18, 20.10, 22.15.

• UglyDolls: Extraordinariamente
feos. Ds, dg, 15.50.
• Timadoras compulsivas. Dv, dl,
dm, dc, 16, 18.05, 20.15, 22.20. Ds, dg,
18.05, 20.15, 22.20. Dj, 16, 18.05.
• Pokémon: Detective Pikachu. 15.50,
18.05, 20.20, 22.30.
• Green Book. 20. Dg, 22.20.
• Hellboy. 16.15, 19.10, 22.05.
• Dumbo. Ds, dg, 15.50.
• La espía roja. Dv, dl, dm, dc, dj, 15.50,
18 22. Ds, dg, 18.15, 22.10.
• Asbury Park. Dc, dj, 20.
• Dumbo. Ds, dg, 15.50.
Cinemes Girona. Girona, 177
• La petita trapella. Ds, dg, 16.
• Ruben Brandt. Ds, dj, 22.15.
• Zog, dracs i heroïnes Ds, dg, 16.
• Compulsión. Dv, dl, dc, 16.
• La carga. Dv, dl, dm, 16, 18, 20. Ds, 16,
18, 20, 22. Dg, 18, 20. Dc, 16, 18. Dj, 16,

20, 22.15.
• Kaler Putul. Ds, 20.
• Necessitem el teu vot. Dv, dm, 16,
20. Dv, dg, dl, dm, dc, dj, 18. Ds, dg,
20. Ds, 18, 22. Dl, dc, dj, 16.
• Vivir deprisa, amar despacio. Dv,
dl, 17.30, 20. Ds, dc, 17.30. Dg, 20.
Dm, 17.
• Folk. Dc, 20.30.
Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: The old man and the gun. 16,
18, 20. Cold War. 22.
• Sala 2: The rider. 16, 18, 20. Un assumpte de família. 22.
• Sala 3: La casa vora el mar. 16, 18, 20.
Yuli. 22.
• Sala 4: The Guilty. Dv, dl, dm, dc, dj,
16, 20.10. Ds, dg, 20.10.
TEXAS NANOS: • El vent entre canyes. Ds, dg, 16.

Verdi. Verdi, 32.
• De la India a París en un armario de
Ikea. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 11.30, 16,
18.20, 20.10, 22.30. Dj, 11.30.
• Lejos de Praga. Dv, ds, dg, dm, dc,
16, 20. Dl, 11.30, 16, 20.
• La espía roja. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
18, 22.
• Dolor y gloria. Dv, ds, dg, dl, dc, 16,
18.10, 20.20, 22.30. Dm, 16, 20.20,
22.30.
• La última locura de Claire Darling.
Dv, ds, dg, 16, 18, 20, 22. Dl, dc, 11.30,
16, 18, 20, 22. Dm, 11.30, 16, 18, 22.30.
Dj, 16, 18, 20.
• La mujer de la montaña. 18.15.
• El bailarín. Ds, dg, 20.10, 22.30. Dv,
dl, dm, dc, 16, 20.10, 22.30. Dj, 16.
• Un hombre fiel. 11.30.
• The Death of Don Quixote. Dv, ds,
dg, dl, dm, dc, 13, 17.50, 22. Dj, 13.
• Florencia y la Galeria Uffizi. Dv, dl,

dc, 11.30.
• Botticelli Inferno. Dm, 11.30, 18.15,
20.30.
• Cinema Paradiso. Dj, 20.15.
• Tommy. Dj, 22.15.
• Dumbo. Ds, dg, 11.30, 16.
• Zog, dracs i heroïnes. Ds, dg, 11.30.
• La Rata Pirata. Ds, dg, 12.30.
• Mia y el león blanco. Ds, dg, 11.30.
Verdi Park. Torrijos, 49
• Mula. Dv, ds, dg, dl, dc dj, 20.10.
• Identidad borrada. Dv, ds, dg, dl, dc,
22.20. Dm, 22.30.
• Mula. Dv, dl, dm, 16, 22.30. Ds, dg,
22.30.
• Dobles vidas. Dv, ds, dg, dl, dm, dc,
16, 20.15.
• La importancia de llamarse Oscar
Wilde. Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 18.05.
• Roma. 22.15.
• La tragedia de Peterloo. 16.
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Mirada enfora

Silvia Manzanera
Si

La torratxa

El CIE continua
obert
Pere Martí

T
Una de les vinyes del celler La Gutina (amb una generosa coberta vegetal), situat a Vilartolí, Sant Climent Sescebes (Alt Empordà). Foto: S.M.

Camp de tir entre vinyes

É

s un dels nostres racons predilectes del món. Hi
vam anar a parar per la nostra dèria constant d’incloure els cellers com a punts d’interès a l’alçada
dels museus. Al petit veïnat de Vilartolí, a un quilòmetre de Sant Climent Sescebes i a anys llum del
frenètic ritme de les ciutats grises que no estan tocades per
la tramuntana, resisteix des de fa generacions Can Torres,
esdevenint una sort de vila gal·la a força de treballar el
camp amb tot el respecte que es mereix, i fer vins fora de
les lleis del mercat però amb un mercat propi sincer i responsable. Són el celler La Gutina, després de veure’s obligats a canviar l’històric nom familiar per conﬂictes amb un
altre nom familiar força més poderós. Però ells també ho
són, de poderosos, vivint en simbiosi amb un entorn impactant de paisatge mediterrani, amb oliveres que mouen
les fulles de plata (com diria Josep Pla), amb vinyes joves i
velles que esdevindran vins de l’Empordà però tan propis i
diferents com les persones que el fan.
És en aquest paisatge on subsiteixen les darreres poblacions de tortuga mediterrània. Però no aconseguim veure’n
cap. No ho entenem. Recorrem camins on no hi ha cap element que distorsioni la imatge de paisatge natural. Ha de
ser el paradís dels bitxos i animalons més diversos. Només
els dolmens i menhirs ens recorden que hi ha civilització a
prop. I el soroll del tractor del Joan Carles. Per a nosaltres
és diumenge, privilegiats caminants en un dia de setmana
festiva, i el vent de la serra de l’Albera és amable. Per a ell,
un dia perfecte per replantar garnatxa peluda. La feina del
pagès, noia, què hem de fer. Ha de cavar molt fort la terra,

En aquest paisatge subsisteixen
les darreres poblacions de tortuga
mediterrània; no en veiem cap
duríssima, plena de roques resistents que no deixen pas a
les arrels. Ha decidit parar per esmorzar i recorda quan
sonaven els projectils del camp de tir militar que hi ha tot
just al costat de les terres on es guanya la vida. Uns projectils que queien massa a prop d’ells. A ﬁnals de 2016 la situació era insostenible i van decidir contraatacar des de la
plataforma Alto el foc de l’Albera. Els militars no es deurien estudiar bé els mapes; un petit problema de cartograﬁa.
Estan ben bojos aquests romans! Ara ja no sonen les bales i
així se senten millor les granotes que canten des de la bassa, i això és un molt bon signe de qualitat ambiental, com
ho són els líquens, que diria el meu company de viatge.
En aquesta darrera visita hem descobert que també és el
racó predilecte del món de més gent, perquè s’han incrementat les visites al celler, els tastos, les ganes de veure tortugues. Però quan s’acaba el dia, torna el silenci. La calma
aparent d’un lloc que et demana ulls respectuosos per apreciar tota la bellesa evident dels indrets que no tenen res i
ho tenen tot. És clar que no tot és mèrit de la natura i dels
prehistòrics que van aixecar pedres funeràries. També ho
és, en major part, del Joan Carles i la Barbara.

•

orna a sonar el Bella Ciao a les places. Hi ha una revolució? No, hi ha
eleccions municipals. I cal recuperar el que no s’ha fet des dels despatxos
en quatre anys. Potser no s’ha pogut,
perquè les institucions tenen límits.
Tot és un aprenentatge. Per canviar els
preus dels lloguer, per aturar el vertiginós augment, no es pot fer només des
d’un ajuntament. Cal tenir un estat per
fer-ho. I a l’estat espanyol no hi ha cap
govern amb voluntat de frenar aquesta bogeria
És com els CIE. Recordeu que els
havíem de tancar? Doncs no podem,
perquè depèn de l’estat. I no hi ha cap
govern espanyol, ni de dreta dura ni
d’esquerra descafeïnada disposat a ferho. Hem d’ajudar els refugiats, podem
posar un monument a la Barceloneta,
per anar comptant els morts, però el
permís perquè salpi l’Open Arms el
dona l’estat. I estem parlant del Port de
Barcelona.
En diuen eleccions municipals, però
moltes coses que volem no les podem
fer des dels ajuntaments. Ens calen més
eines. Per això hi ha gent a la presó,
que es va arriscar perquè tinguéssim
un estat, com el gracienc Quim Forn,
que és candidat en aquestes eleccions.
He passat per davant la seu del districte i la pancarta dels presos polítics
ja no hi és. Són temps de renúncies.
Afortunadament, hi ha un veí que l’ha
posat a la mateixa alçada, en el seu balcó, per vergonya de l’equip de govern
del districte.
No hi ha polítiques d’esquerres sense memòria. No es poden canviar les
coses sense tenir un estat. Tot el que
ens prometen són pedaços si no va
acompanyat del poder polític per ferho. Manuel Valls, el jacobí, ho sap molt
bé, però els barcelonins ja tenen prou
turistes. Tornarem a votar i amb una
mica de sort l’esperpèntic forner del PP
podrà seguir fent pans de pagès. Les baguettes no agraden.

•

