Marc Ribas aterra a Casa
Fuster amb una proposta de
cuina catalana noucentista

40 anys d’ajuntaments
democràtics: Gràcia
va arrencar amb un
ple que rebatejava
el carrer Gran

El cuiner obrirà després de Sant Jordi a l’hotel de Jardinets el
nou Panot Restaurant en substitució de l’actual Galaxó P4

L’acta del primer ple, set
pàgines escrites a bolígraf P2
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Vallcarca s’obre a minimitzar
enderrocs per la Rambla Verda
i a traslladar el dipòsit pluvial
L’Ajuntament presenta quatre opcions per a la reforma urbanística i tres
d’ubicació per a la nova infraestructura d’aigües i els veïns acosten posicions

Albert Balanzà

L
El solar d’Anna Piferrer, lloc on podria anar el diposit pluvial, en una imatge d’aquest dijous. Foto: Albert Vilardaga.

a Taula de Vallcarca, centrada
des del passat 11 de desembre
en la deﬁnició de la Rambla
Verda -l’espai que hi ha entre l’avinguda de Vallcarca i
el carrer Bolivar des del solar de la
Casita Blanca ﬁns a la Casa Comas
d’Argemir-, ha viscut aquest dimecres una densa sessió de debat veïnal i institucional, amb pluralitat
de propostes tant per a la reforma urbanística com per a la ubicació del polèmic dipòsit pluvial.
Pel que fa al dibuix de la Rambla (o
EixVerd, com l’anomenen els moviments socials), ﬁns a quatre opcions ha presentat l’Ajuntament, al-

gunes de les quals minimitzen els
enderrocs previstos en el planejament vigent i alhora quadren amb
la recuperació de verd que obliga
la llei en cas d’afectacions. Pel que
fa a la ubicació del dipòsit pluvial, que en principi està previst entre el solar de la Casita i el carrer
Agramunt -però que obligaria a enderrocar tota la superfície-, l’Ajuntament preveu tres opcions en total
en altres espais del barri: a l’espai
on s’han d’aixecar blocs socials a tocar del pont i, de manera combinada, al solar d’Anna Piferrer -on es
va descartar l’institut- i en un solar
del carrer Farigola. Els veïns acosten posicions i, això sí, s’oposen en
bloc a la subestació elèctrica també
prevista. Pàgina 3
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Breus

El canvi de
Príncep d’Astúries
a Riera de Cassoles
serà el 31 de març

La plataforma Riera
de Cassoles, amb la
col·laboració del Taller
d’Història, organitzaran
el pròxim 31 de març el
canvi de nom de l’avinguda
Príncep d’Astúries per
Riera de Cassoles, alhora
que també quedarà
inaugurada la reforma
urbanística de l’espai.
Algunes botigues ﬁns
i tot han tirat d’ironia
amb la mesura oferint
“descomptes per canvi del
nom del carrer” (foto).

Perﬁlats els
espais per a actes
de les eleccions
generals del 28-A
La junta electoral de la
zona de Barcelona ha
publicat aquesta setmana
al BOP la relació de
locals que ha ofert per
als actes de campanya de
les eleccions al Congrés
i al Senat. En el cas
del districte de Gràcia,
en principi els espais
autoritzats seran el centre
cívic El Coll, la Sedeta,
el CAT, les places Joanic,
Revolució, Diamant,
Virreina, Raspall, Vila
de Gràcia, Nord, Lesseps
i el passeig de Sant
Joan (entre Indústria i
Rosselló).

Política
40 anys d’ajuntaments
democràtics: el 1979 un
primer ple a Gràcia per
rebatejar el carrer Gran
L’exregidor Xavier Valls reivindica la ﬁgura de Mercè
Sala i recorda aquell ple inicial que ja va activar el PERI

Albert Balanzà

E

l pròxim 3 d’abril es compliran 40 anys de les primeres
eleccions municipals des
de la recuperació de la democràcia a l’Estat espanyol,
però aquest exercici de poder popular no es va traduir en l’activació de la descentralització als districtes fins al setembre d’aquell
1979. A Gràcia el primer ple es va
celebrar el 14 de setembre en una
sessió presidida per la regidora
socialista Mercè Sala, que exercia
de presidenta executiva, i amb un
ple de 15 consellers: 6 del PSC, 2
del PSUC, 2 de CiU, 2 de Centristes
de Catalunya-UCD, 1 d’ERC, 1 de
Coalició Democràtica i 1 Bloc d’Esquerra Catalana. Aquestes dues últimes formacions ara serien identiﬁcables amb el PP i la CUP.
A banda de la regidora Sala -ﬁnada el 2008-, que va ser regidora
ﬁns al 1991 i va arribar a ser presidenta de Renfe, entre els noms
d’aquell primer ple destaquen a nivell local sobretot el que també posteriorment seria regidor de Gràcia,
Xavier Valls, i també el de Ferran
Escolies -mort ara fa uns anys-, expresident del Casal La Miranda.
Qui va ser en aquell primer mandat conseller d’urbanisme i després
seria regidor de Gràcia (1984-1988
i 1991-1995), Xavier Valls, posa en
relleu en aquells primers plens “la
ﬁgura de Mercè Sala, injustament

Primera pàgina de l’acta del primer ple de Gràcia després de la dictadura. Foto: Cedida

oblidada per Gràcia, encara que
va deﬁnir l’actual territori amb el
Pla Especial de Reforma Interior
(PERI)”. De fet, el punt 6 va aprovar que “per un termini màxim de
dos mesos hom porti endavant les
gestions per poder elaborar un projecte de pla especial”, i Valls va quedar-ne com encarregat. Més a tall
anecdòtic, l’exregidor recorda com
Sala “es posava vermella quan escoltava alguna impertinència i esclatava tallant l’interlocutor, ja fos
del consell o del públic”.
Ara l’Arxiu Municipal de Gràcia
prepara una exposició que busca visualitzar la formació del primer govern municipal democràtic, i una
de les perles localitzades a l’arxiu
és l’acta d’aquell ple del 14 de setembre. Era divendres. L’acta detalla l’inici a dos quarts de nou
del vespre i el final quan faltaven cinc minuts per a les dotze de
la nit. Aquell primer ple va tenir
vuit punts i en el punt 3 ja es va
engegar el “canvi i catalanització
dels carrers”. La proposta plantejava canviar el nom de Mayor de
Gràcia pel de Carrer Gran, el de
plaça Joaquina Vedruna per Plaça
Raspall i el de Paseo General Mola
per Passeig de Sant Joan. Només
hi va haver votació en el cas de
Vedruna (9 a favor a 6 en contra),
després que el conseller socialista Eduard Cardona demanés no
canviar el nom de la plaça perquè
Vedruna “va ser una dona molt positiva per al seu poble i país”.

•

Societat
Vallcarca negocia reduir
enderrocs per la Rambla
Verda i traslladar a altres
espais el dipòsit pluvial
L’Ajuntament presenta quatre opcions per a la reforma
urbanística i tres d’ubicació per a la infraestructura d’aigües

Opció 1. Mantenir ediﬁcacions actuals. L’opció que defensa no tocar
res té l’inconvenient que el planejament demana 4.944 metres quadrats de verd i en faltarien 2.554. A
l’entorn, al principi de l’avinguda hi
ha 1.639 metres quadrats de verd
que encara serien insuﬁcients. No
hi hauria costos d’expropiació. No
hi hauria habitatges ni negocis afectats. No hi hauria dipòsit pluvial. No
hi hauria continuïtat en el verd.

Opció 4. Planejament vigent. 33
habitatges estarien afectats, entre
la Casita i la Casa Comas d’Argemir,
i es podria fer el dipòsit. Es creix
1501 metres quadrats de verd. Es
destinarien 15 milions a expropiacions. Hi hauria continuïtat de verd.
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Breus

Pisos a 600.000
€ on hi havia una
residència de gent
gran a Vallcarca

La residència de gent
gran que hi havia hagut
ﬁns fa uns mesos al
casalot del número 69 de
Mare de Déu del Coll es
convertirà internament
en una promoció de deu
pisos de luxe, alguns
dels quals tindran 140
metres quadrats i terrassa
de 60, i uns preus que
fregaran els 600.00 euros.
La comercialització
dels habitatges ja s’ha
començat a publicitar
aquesta setmana i el ﬁnal
de les obres està marcat
per al juliol.

HM inverteix 30
milions a renovar
l’Hospital Delfos
amb 11 quiròfans
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RAMBLA VERDA

Opció 3. Amb dipòsit. 11 habitatges
quedarien afectats, entre la Casita i
Agramunt, i es podria ubicar el dipòsit pluvial. Es creix en 285 metres
quadrats de verd. Les expropiacions
sumarien 8,3 milions. Es preservarien habitatges i negocis d’Agramunt a Comas d’Argemir.
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algrat que el rellotge electoral es menja ja les hores de negociació, la Taula de
Vallcarca ha viscut
aquest dimecres una densa sessió
de desplegament de propostes alternatives al projecte de Rambla
Verda, pel qual han topat els veïns
associats i els moviments socials.
L’Ajuntament ha presentat quatre
propostes de reforma urbanística
i tres propostes d’ubicació del polèmic dipòsit pluvial, un cop es va
presentar fa 15 dies una proposta
sense enderrocs i sense la infraestructura d’aigües, prevista entre la
Casita Blanca i el carrer Agramunt.
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Opció 2. Pont de Vallcarca. Pujant
a mà dreta, entre blocs previstos.
Dipòsit de 30.000 metres cúbics.
Forta afectació a metro. Cost: 29,4 M

A

Mapa amb les ubicacions possibles del dipòsit pluvial de Vallcarca

Opció 2. Prioritat habitatge.
L’activitat econòmica en plantes
baixes seria la principal damniﬁcada; així es guanyaria verd, però
encara quedarien 328 metres qua-

Opció 1. Casita-Agramunt. L’actual
ubicació preveu un dipòsit de 27.000
metres cúbics. El projecte està en
fase de redacció. Cost: 26,5 M.

drats per buscar. Es gastarien 5,3
milions en expropiacions. No hi
hauria pisos afectats ni hi hauria
dipòsit. No hi hauria continuïtat e
nel verd.

Opció 3. Anna Piferrer-Farigola.
Dos dipòsits connectats que sumen 23.000 metres cúbics. S’afecta
el solar del parc en un cas i impacta
ambientalment a la muntanya i és
pròxim a ediﬁcacions en el segon.
Cost: 27,9 M.

El grup HM ha renovat
l’Hospital HM Delfos,
ha invertit 30 milions
d’euros, s’han estrenat
11 nous quiròfans i nou
arsenal tecnològic, a més
de professionals referents
del sector que s’incorporen
des de la sanitat pública
com l’oncòleg Joan
Albanell, el cardiòleg Ángel
Cequier i el neurocirurgià
Gerardo Conesa.

•

Aparcat el pla de pisos socials d’Astúries-Jaén
L’oposició de quatre grups municipals força el Districte a aturar la negociació, que ja sumava quatre propostes
A. B.

N

i es votarà encara que es perdi ni hi haurà cap acord en
aquest mandat. Aquests dos
escenaris, probables ﬁns a la setmana passada, en el complex serrell de l’illa d’Astúries-Jaén integrat
en la modiﬁcació del PGM a Rambla
de Prat, no es produiran. El regidor
de Gràcia, Eloi Badia, ha aturat el
rellotge ﬁns al setembre -amb ell,
amb el seu grup municipal o amb
qui mani després de les eleccions
municipals a Gràcia- i el projecte
de 66 pisos socials que es contemplava en el marc de la modiﬁcació
del PGM de Rambla de Prat no ti-

rarà endavant encara, després que
la plataforma Protegim L’Illa hagi
rebutjat quatre propostes i quatre
grups municipals (PDeCAT, ERC, PP
i PSC) hagin explicitat també el no a
un pla encallat al carrer de l’Àngel.
“Agraïm a l’oposició haver-nos
escoltat i a Badia haver rectiﬁcat;
aturar és la mesura més sensata;
ens emplacem a construir un barri
millor passat l’estiu”, han apuntat
fonts de la plataforma, que fan una
lectura de “doble victòria: l’Ajuntament ens ha escoltat i ara tenim un
moviment veïnal molt fort”.
L’última proposta desestimada en el serrell del carrer de l’Àngel, que tenia en compte l’obertura
ﬁns a Astúries (a l’alçada del núme-

Interior d’illa d’Astúries-Carrer de l’Àngel. Foto: Cedida

ro 4), preveia onze pisos en un bloc
de planta +1 i les dues plantes més
enretirades. Totes les plantes tenien quantitats de pisos diferents en
un encaix complex que situava ﬁns
i tot un pis a la tercera planta de 25
metres quadrats sobre l’ascensor.
L’evolució en aquests mesos de
negociació, des que els veïns van fer
saltar les alarmes en el consell de
barri de desembre, ha salvat l’illa
interior d’Àngel, ha fet perdre alçada al bloc a tocar de façana i ara
ja salvava el plataner interior, però
encara hi havia dubtes de composició i d’obertura del carrer afectant
el taller Vallmitjana. Fins i tot els
tècnics van plantejar salvar el taller amb un passatge d’entrada.

•
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La cascada de Casa
Vicens, recuperada al
Museu de les Aigües
És a escala real i té 27.000 maons

Marc Ribas aterra a
Casa Fuster amb una
proposta de cuina
catalana noucentista
El cuiner obrirà després de Sant Jordi a l’hotel de Jardinets
el nou Panot Restaurant en substitució de l’actual Galaxó

Llagosta, gamba
vermella i pollastre
pota blava seran
la base d’alguns
dels plats estrella

La cascada, reconstruïda ara al Museu de les Aigües. Foto: A.B.

A. B.

L

a desapareguda cascada de Casa Vicens, visible
en algunes imatges anteriors a 1945 i que va sucumbir a l’especulació immobiliària quan els propietaris van vendre una part del terreny, ha renascut aquesta setmana amb una reproducció a escala
real en un espai central del Museu de les Aigües que
gestiona la Fundació Agbar a Cornellà de Llobregat.
L’assessor històric i artístic del projecte, Ricard
Giralt-Miracle, ha destacat en l’acte “el desvergonyiment” d’un projecte que originalment “no era propi
ni del segle XIX ni noucentista ni modernista, sinó
de Gaudí”. La nova cascada ha utilitzat 27.000 maons
i 3.000 rajoles similars als originals. La construcció,
en sis mesos, ﬁns i tot es va treballar amb un model
igual a petita escala.

•

Marc Ribas, en acció al seu restaurant de Terrassa La Taverna del Ciri Foto: Cedida

A. B.

E
Quaranta anys de Carrer Gran reivindicats
en un sopar. Una trentena de periodistes i
impulsors de la revista s’han trobat dimecres
a l’Spòrting per reivindicar la iniciativa en els
deu anys que va durar el projecte.

l cuiner i presentador de
televisió Marc Ribas ja té
a punt el seu nou projecte gastronòmic després
d’haver obert i consolidat
en un any el restaurant La Taverna
del Ciri, a Terrassa, i el destí seran
els Jardinets de Gràcia, a l’hotel
Casa Fuster, on just després de
Sant Jordi hi obrirà el restaurant
Panot. “Ha sorgit l’oportunitat de
fer una cosa gran”, ha explicat a
l’Independent, un cop el seu esta-

bliment al Vallès -després de tancar Capritx, a Sant Quirze- ja ha
agafat velocitat de creuer.
La proposta de Ribas, que segueix compatibilitzant la seva
professió amb la seva cara mediàtica a Cuines i Joc de Cartes, a
TV3, consistirà en una base de
cuina catalana tradicional amb
receptes inspirades en l’epoca
del noucentisme. “Volem reivindicar, com ho fa el mateix ediﬁci de
Casa Fuster, la cuina burgesa i les
aportacions dels indians”, afegeix
Ribas, matisant alhora que la tria
també passa per recuperar plats

i ingredients que actualment ﬁns
i tot poden ser difícils de trobar.
“Això ens ho permet fer el projecte de Casa Fuster”, diu Ribas. En la
deﬁnició de la carta del nou Panot
Restaurant, el cuiner que ha popularitzat la paraula brutal en
les seves propostes televisives ja
té algunes idees concretades. “Hi
haurà llagosta a la catalana, suquet de gamba vermella o galantina de pollastre pota blava, per
exemple”, explica.
Ribas està seguint de prop
aquestes setmanes el procés de
transició que suposarà la renovació integral de la cuina de Casa
Fuster i fins i tot el llançament
d’una imatge corporativa pròpia
del nou restaurant. “Utilitzarem
el panot de Gaudí com a símbol”,
apunta, justament a imatge i semblança dels paviments hexagonals que caracteritzen el passeig
de Gràcia i els Jardinets.
Casa Fuster, en tot cas, manté obert el seu restaurant Galaxó,
encara a càrrec del xef Markel
Aguirre, amb reserves de moment
obertes ﬁns al 15 d’abril. El relleu
cap al nou Panot canviarà la cuina
però mantindrà l’espai per a uns
40 comensals.

•

La plaça del Poble
Romaní tindrà pipican i
un gran arbre simbòlic
La reforma, a la tardor, té pendent d’ubicar el bust a Moncho

A.B.

D

os anys han estat necessaris
per arribar a un acord de reforma de la plaça del Poble
Romaní en una negociació complexa entre el Districte, els veïns
més propers a l’espai i l’associació
Joves Gitanos amb l’element polè-

mic del pipican com a font de polèmica. Finalment ja hi ha dibuix de
consens per a unes obres que començaran a la tardor de 2019 i que
no només tenen prevista l’àrea de
gossos -en el lateral més pròxim a
la xemeneia de can Puigmartí- sinó
també un gran arbre representatiu. “En aquest punt posarem un
arbre diferent: més gran, amb co-

lors, amb ﬂor; un element verd que
destaqui i contrasti”, han apuntat
fonts municipals.
Indispensables per al consens,
l’associació Joves Gitanos ha validat el projecte un cop s’ha desplaçat el pipican del centre de l’espai.
“Ara sembla més un parc que una
plaça i l’espai central queda com
a espai d’estada”, ha argumentat

Imatge virtual de la futura plaça del Poble Romaní. Foto: A. V.

Ricard Valentí. Els veïns residents
als habitatges que toquen a la plaça també han vist satisfetes les
seves demandes perque el més a
prop que tindran seran les pistes
de petanca. L’espai es completarà

amb una gran àrea de jocs infantils, més a prop del casal d’avis. Ara
només queda pendent d’ubicar el
bust dedicat a Ramon Calabuch
Moncho, tal com va demanar el collectiu gitano.

•
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Reportatge
Paisatges per descobrir
molt a prop de Barcelona
Osona, Bages i Anoia configuren el territori que s’estén pel centre de la
demarcació de Barcelona. Són tres comarques plenes de sorpreses, valors
naturals, patrimonials i una gastronomia excel·lent. Tot plegat a mig camí
entre la Mediterrània i els Pirineus.

P

odríem parlar dels valors naturals que aglutinen aquestes tres
comarques ben comunicades amb la capital
catalana, però no faríem justícia
al seu patrimoni monumental.
Tot un seguit d’esglésies romàniques, monestirs, temples gòtics,
torres de guaita i fortaleses medievals es troben escampats per
tot un territori de terres ufanoses, amb productes que conﬁguren una cuina única com les mongetes de Collsacabra, els cigronets
de l’Anoia, la patata del bufet, la
llonganissa i els embotits de Vic,
els formatges de Moià, Oló, el
Bages juntament amb el mató de
Montserrat, el vins de la DO del
Bages i els caves de l’Anoia.
Activitats per gaudir de la
natura
Però abans de menjar cal fer un
xic d’exercici i per això tenim
diversos espais protegits que
són tot una temptació. L’Espai
Natural de les GuilleriesSavassona que inclou l’embassament de Sau; un bosc frondós
per fer rutes a peu i en BTT, a
més de caiacs per descobrir els
racons que amaguen els penyasegats de Sau. El Parc del Castell
de Montesquiu, un espai agradable per on passejar i desco-

per la industria de la pell i pel
molí paperer de Capellades. El
Museu de la Pell a la capital de
l’Anoia, està ubicat a la fàbrica
de Cal Boyer i a l’antiga adoberia
de Cal Granotes i inclou el Museu
Comarcal de l’Anoia.

brir les llegendes que s’amaguen
en aquesta fortalesa. El massís
de Sant Llorenç del Munt i
la serra de l’Obac amb l’antic
monestir romànic coronant el
seu cim, a 1.104 metres d’alçada.
La muntanya de Montserrat, un
dels símbols de Catalunya, on si
va per visitar el santuari i la moreneta o per caminar entre formacions geològiques que recorden
l’art gaudinià. O el massís del
Montseny declarat Reserva de la
Biosfera on cada època de l’any
els boscos de faig, castanyers
i avets vesteixen un color diferent. En tots ells hi trobarem una
extensa xarxa de camins senyalitzats, centres d’interpretació per
conèixer el medi natural i l’activitat humana, acollidores cases de

turisme rural i hotels particulars
per sentir-se com a casa.
Camins d’aigua, la força industrial
Tres rius, Ter, Llobregat i
Cardener van moure enginys
industrials no fa masses anys,
alguns dels quals s’han convertit
actualment en museus didàctics. Vora el Ter va néixer una
important industria tèxtil, la
colònia industrial de Borgonyà
i el Museu Industrial del Ter en
una antiga fàbrica cotonera, en
són un clar exemple. Ara el Ter
compleix un altre missió, guiar
als senderistes per l’itinerari GR
210 Camí vora Ter i permetre
que el rem impulsi el caiac per
les seves aigües.

E l C a r d e n e r, a f l u e n t d e l
Llobregat, dibuixa una bonica
vall vigilada per l’inﬂuent castell
de Cardona convertit en Parador
de Turisme i per la col·legiata
de Sant Vicenç, una mostra
perfecta del romànic primitiu
de Catalunya. Les mines de sal
que ja explotaven els romans, són
avui un recurs turístic amagat
sota terra. Des del Pont Vell sobre
el Llobregat, es té la millor perspectiva de la ciutat de Manresa
amb la col·legiata de Santa Maria
d’estil gòtic català enlairada i a
prop del riu, la cova on va viure
Sant Ignasi de Loiola camí de
Terra Santa, ara convertida en
un magníﬁc temple barroc.
L’aigua també era la protagonista a Igualada al ser utilitzada

El paisatge des de l’aire
Una bona manera de descobrir
les formes geogràfiques és des
de la cistella d’un globus aerostàtic. Tant a Vic com a Igualada
hi ha diverses empreses que
ofereixen aquest serveis. El vent
ens condueix de forma parsimoniosa i ens dona temps suﬁcient per veure com es dibuixa la
plaça Major de Vic, el casc antic
de carrers estrets però convertit
en un animat centre comercial, el temple romà, la magníﬁca catedral o el modern Museu
Episcopal. Potser que el vent ens
porti cap el Lluçanès per descobrir l’església i el claustre de
Santa Maria de Lluça i el curiós
castell medieval o les corrents
d’aire ens deixin a prop de Prats
de Lluçanès i si és diumenge, ens
doni temps d’anar al mercat i si
coincideix en primer diumenge
de mes, al Mercat del Rebost
de productes artesanals. Tot un
món de sorpreses a quatre passes
de Barcelona.
www.barcelonaesmoltmes.cat
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L’Europa trenca
la mala ratxa
contra l’Ascó (21) i a les fosques

A.V.

E

n el partit disputat dimecres, l’Europa va derrotar
l’Ascó per 2 a 1 després de
remuntar que Elo i Soto capgiressin a la segona part el marcador que havien aconseguit els
visitants a la primera. Aquesta
victòria serveix els escapulats
per trencar la ratxa de tres derrotes consecutives que portaven i ara visitaran diumenge el
camp de La Pobla de Mafumet.
El partit es va disputar a 2/4 de
9 del vespre i des d’abans del
xiulet inicial, l’àrbitre del partit va demanar al club més llum
a l’estadi, i els treballadors del
club van haver de respondre-li
que ja estava tota la llum encesa, davant la perplexitat de l’àrbitre. El cert és que només a la
tribuna, hi ha 10 focus centrals
que no funcionen.

Esports
Segona trobada
d’escoles de bàsquet
dels clubs graciencs
La Plataforma Bàsquet Gràcia també treballa per
combatre la manca d’infraestructures esportives al barri

Xavi Vallès, premiat per GAES.
El creador del projecte solidari
que vol ajudar a combatre els
tumors cerebrals infantils (vegeu
L’Independent núm. 734) ha estat
convocat dimecres a la gala de
la Fundació GAES. Aquest premi
econòmic serà una part important
del projecte i el Xavi anirà des
de l’Hospital de la Vall d’Hebron
ﬁns a la Catedral de Santiago en
bicicleta, per donar-li visibilitat.

Breus

Taller de teles
acrobàtiques
al Gràcia
Gimnàstic Club
El dimecres dia 27, el
Gràcia GC ha preparat des
de les 8 del vespre, ﬁns a
les 10 de la nit, un taller
de teles acrobàtiques al
seu local del carrer Molist.
L’activitat està pensada
per a majors de 16 anys,
és gratuïta i l’entitat s’està
plantejant obrir un curs
regular. Per inscriure’s
cal enviar un correu a
ggcadmon@gmail.com.

Resultats

La 1a trobada va tenir lloc al carrer Gran durant el Teixint Connexions. Foto: Cedida

Albert Vilardaga

D

ivendres a la tarda, el pati
de La Salle Gràcia acull la
primera trobada d’escoles de bàsquet organitzada per la Plataforma
Bàsquet Gràcia. Els Lluïsos de
Gràcia, el Vedruna Gràcia, el

BÀSQUET
Copa Catalunya Masculina (G1)

Pedagogium, el Coll, i l’amﬁtrió,
La Salle Gràcia, aportaran els
seus equips de nens i nenes nascuts els anys 2010 i 2011, que encara no competeixen setmanalment
en les competicions oﬁcials de la
Federació Catalana, perquè gaudeixin molts d’ells per primera vegada de l’experiència de disputar
un partit.

24/3 (12:30h) UE Claret - Montgat
24/3 (18h) CE Palamós - Lluïsos de
Gràcia B

Jornada 32 i 33
FE Grama 2 - 1 CE Europa
CE Europa 2 - 1 FC Ascó
1. CE L’Hospitalet .............. 67 punts
10. CE Europa .................... 46 punts
Jornada 34
24/3 (12h) P. Mafumet - CE Europa

Jornada 20
Lluïsos de Gràcia 65 - 74 Granollers
Vedruna Gràcia 48 - 49 UE Horta
1. CB Roser ................................. 16-4
3. Lluïsos de Gràcia .................. 15-5
14. Vedruna Gràcia ...................0-20
Jornada 21
23/03 (19:15h) CB Roser - Lluïsos
de Gràcia
23/03 (18:05h) Bisbal Bàsquet Vedruna Gràcia

2a Divisió Nacional Femenina

Primera Catalana Masculina

Lliga Premaat

Jornada 22
CF Igualada 0 - 1 CE Europa
1. Zaragoza CF .................. 57 punts.
9. CE Europa..................... 27 punts.
Jornada 23
24/03 (11:30h) CE Europa - FC Sant
Pere Pescador

Jornada 20
CN Sabadell 47 - 56 Safa Claror
Pineda de Mar 59 - 49 UE Claret
Lluïsos de Gràcia B 50 - 67 Cabrera
Jornada 21
23/3 (18h) Safa Claror - Escolapis
Sarrià

Jornada 18
CN Barcelona 11 - 8 CN Catalunya
1. CN Atlètic Barceloneta . 49 punts
10. CN Catalunya ................12 punts
Jornada 19
21/3 (20:45h) CN Catalunya - CN
Atlètic Barceloneta

FUTBOL
Tercera Divisió

Primera Catalana Femenina
Jornada 22
Lluïsos de Gràcia 74 - 45 CB Lleida
Safa Claror 53 - 41 CEB Pallejà
Jornada 23
23/3 (19:30h) UE Sant Cugat Lluïsos de Gràcia
24/3 (11h) CB Roser B - Safa Claror

WATERPOLO

En total s’espera la participació d’una seixantena de nens i nenes, distribuïts en sis equips, dos
del Pedagogium i un de la resta
d’equips. Els partits començaran
a les 6 de la tarda, un cop tots els
nens i nenes hagin sortit de l’escola, i es disputaran 9 partits de
curt format, de 15 minuts cada un.
El primer partit començarà a les 6
de la tarda i tot plegat acabarà als
voltants de les 8 del vespre.
Per amenitzar la tarda, també
participarà de la festa el grup de
batucada inclusiu, Reperkutim, i
s’espera l’assistència de representants de la Federació Catalana de
Bàsquet i de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.
Aquesta serà la segona vegada
que la Plataforma Bàsquet Gràcia

Primera Divisió Femenina
Jornada 14
CN Catalunya 11 - 4 UE Horta
1. CDN Boadilla ................. 42 punts
2. CN Catalunya ................. 36 punts
Jornada 15
23/03 (16:45h) CN Minorisa - CN
Catalunya

FUTBOL SALA
Tercera Divisió Nacional (G1)
Jornada 22
Premià de Mar 5 - 2 Gràcia FS
1. Ripollet FS ...................... 62 punts
15. Gràcia FS ...................... 18 punts
Jornada 23
23/3 (15h) Gràcia FS - Sant Cugat

HANDBOL
Quarta Catalana (Grup B)
Jornada 20
Handbol Claret 19 - 26 H. Banyoles

organitzi una trobada d’escoles, la
primera va ser el passat mes de desembre i es va celebrar al carrer
Gran dins de la festa del Teixint
Connexions. Aquest esdeveniment
era un dels objectius esportius que
es va plantejar la Plataforma en
la seva creació, com també ho és
la recuperació del trofeu Vila de
Gràcia com a torneig de pretemporada pels equips sèniors. La
Plataforma també està treballant
des de la seva creació per solucionar la manca d’infraestructures al
districte, ja que calculen que són
1.200 les famílies afectades, i per
aquest motiu ja han mantingut reunions amb representants de tots
els partits polítics, per conèixer de
primera mà les seves propostes en
aquesta matèria.

•

1. SD Espanyol ................... 34 punts
7. Handbol Claret ...............17 punts
Jornada 21
24/3 (17h) H. Fornells - H. Claret

TENNIS TAULA
Primera Nacional (G2)
Jornada 19
Ripollet 5 - 1 Lluïsos de Gràcia
1. Atlético San Sebastián .. 30 punts
11. Lluïsos de Gràcia ........... 2 punts
Jornada 20
30/3 (17h) Lluïsos - CN Mataró

ESCACS
Divisió d’honor (G2)
Ronda 9
Tres Peons 3 1/2 - 6 1/2 Figueres
1. Figueres .......................... 44 punts
6. CE Tres Peons ............ 34,5 punts
Ronda 10
23/4 Lleida - Tres Peons
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El consum responsable
centra la 12a Verdinada

editorial
Alternatives
reals

La iniciativa impulsada pels Lluïsos suma enguany més suports
Fem Mercat Vallcarca

Un mercat de pagès per als barris del Nord
Amb l’impuls i l’experiència creats pel Fem Mercat després
d’un any i mig, Vallcarca tindrà un mercat de pagès regular
(primer quinzenal i després passarà a ser setmanal) a partir
del dissabte 30 de març. Una alternativa real de consum
de productes ecològics, de temporada i de proximitat que

coordinen des de Més Fresques que un Enciam. Les seves
responsables consideren que la proposta cobrirà el buit
d’oferta en alimentació ecològica i sostenible que ara mateix
pateixen a la zona nord del districte, ampliant-la més enllà de
les cooperatives de consum.

El dissabte 16 de setembre de 2017
tenia lloc a la placeta de la sortida del
metro de Vallcarca la primera edició
del Fem Mercat, el primer mercat
agroecològic de Vallcarca que naixia
amb la voluntat de fomentar un espai
de consum responsable, ecològic i
de proximitat, a més d’enfortir les
relacions veïnals i l’ús de l’espai públic. Mesos després aquesta iniciativa
impulsada per l’Aula Ambiental del
Bosc Turull es va anar transformant
segons les demandes i necessitats
d’un barri fortament activista. Després d’un any i mig de recorregut
neix una altra proposta que segueix el
mateix esperit però amb un objectiu
molt més concret: oferir un mercat
de pagès regular on les persones que
viuen als barris del Nord de Gràcia
tinguin la possibilitat d’accedir a productes ecològics, de temporada i de
proximitat, en un ambient de trobada
familiar i veïnal que fomenti un consum conscient i responsable. El Fem
Mercat ha dotat de contingut, a través
de xerrades, tallers, debats i exposicions, la creació d’una alternativa de
consum i han posat les bases perquè,
de manera coherent i orgànica, ara
es creï un mercat de pagès siguin accessibles els productes agroecològics
que els propis productors s’encarreguen de portar a la ciutat. Es cobreix
així, sens dubte, un buit que hi havia a
la zona nord del districte. Segons les
organitzadores del mercat de pagès,
és necessari crear espais de consum
alternatius més enllà de les cooperatives de consum que exigeixen una
militància i un compromís que no
tothom està disposat a mantenir.

[el tema del mes]
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escoles
més
sostenibles
+ sostenibles

Vallcarca tindrà un mercat de pagès
regular per cobrir els barris del Nord

Visita a
l’espai de la
Murtra
Fem Mercat

Amb l’impuls i l’experiència creats pel Fem
Mercat després d’un
any i mig, Vallcarca tindrà un mercat de pagès
regular (primer quinzenal i després setmanal)
a partir del dissabte 30
de març. Una alternativa real de consum de
productes ecològics,
de temporada i de proximitat que coordinen
des de Més Fresques
que un Enciam.
Silvia Manzanera
Vallcarca formarà part de la
xarxa de mercats de pagès de
Barcelona a partir de dissabte 30
de març. No serà el primer però
sí tindrà un caràcter “marcadament vallcarquí”, com assegura
Aran, membre de Més Fresques
que un Enciam, responsables
de la coordinació del projecte.
Certament els orígens de la
proposta es troben a Vallcarca, ja
que beu directament de l’experiència i el recorregut fet pel Fem
Mercat, que després d’un any i
mig promovent una agricultura
local i de temporada i un consum
responsable ha aconseguit ha
aconseguit consolidar-se com
un espai de trobada així com de

El mercat es farà a la placeta del metro de Vallcarca, igual que el Fem Mercat, l’última edició del qual va ser el 16 de març

generar xarxes de recolzament
veïnal, un dels objectius inicials
de la iniciativa.Ara, la idea és crear regularitat. “La nostra aposta
és més humil”, afegeix l’Aran,
“perquè l’èmfasi està en oferir
una opció més lúdica de productes ecològics cada setmana, que
la gent tingui una alternativa de
consum real”.
El mercat de pagès ocuparà el
mateix espai, a la plaça del metro
de Vallcarca, i comptarà amb productors de pa, mel, pasta seca,
fruita i verdura, plantes i material
per fer horts urbans, cosmètica,
xocolata i formatges. El criteri
per seleccionar els productors
pel mercat de pagès no és, segons els seus organitzadors, tan

estricte com el que posen en
pràctica al Fem Mercat ja que
es prima la diversitat de l’oferta;
l’objectiu és que la gent pugui
trobar de tot. “No acceptem
distribuïdors però, per exemple, els companys que venen de
l’Anoia també porten oli que no

La proposta inclou
música, espai infantil i
barra de degustació de
plats vegans
és propi però sí d’un productor
de la zona”, afegeix l’Aran. Això
sí, tots els productes que es posin a la venda al mercat de pagès

han de ser molt clars pel que fa
a l’etiquetatge i la informació.
La música tampoc no hi faltarà,
així com l’espai infantil i una
barra de degustació, el lloc
perfecte per fer pedagogia sobre sobirania alimentària, cuina
vegada, sostenibilitat o consum
conscient. “A Vallcarca estem
molt motivades amb les possibilitats que dóna la cuina vegana, i
poder oferir degustacions també
és una forma amena de difondre
els nostres valors”. En aquest
sentit, el que més costa encara,
segons Aran, és el consum de
productes de temporada: “Aquí
sí s’ha de fer encara molta pedagogia perquè la gent no accepta
no trobar el que vol quan vol”.

L’Aula Ambiental Bosc Turull, juntament amb altres
aules, proposa el matí de
dijous 28 de març una visita
a la depuradora de Gavà i
l’espai natural de la Murtra.
La visita permetrà al participant comprendre quines
són les fases i els diferents
processos que es duen a
terme en una depuradora
i el seu paper en el manteniment de la qualitat de
l’aigua dels espais naturals
propers. La depuradora
de Gavà i Viladecans tracta
64 milions de litres d’aigua
al dia. Aquesta instal.lació
depura i regenera l’aigua i
genera energia per autoabastir-se a partir dels fangs.
L’espai natural de la Murtra
és un ecosistema que durant
molts anys ha estat sotmès a
una forta pressió antròpica.
El lloc de trobada serà l’Aula
Ambiental Sagrada Família
(Lepant, 281) a les 8.45h,
l’autorcar surt a les 9 h i la
visita començarà a les 10.
És una activitat gratuïta amb
inscripció prèvia.
L’organització de la proposta
-que compta amb el recolzament de l’Ajuntament- s’ha
donat de marge fins al 8 de juny
(que seran els primers mercats
quinzenals) per valorar possibles canvis o millores de cara al
mercat setmanal, que es posaria
en marxa a l’octubre. El 15 de
setembre coincidirien amb una
altra edició del Fem Mercat.
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escoles + sostenibles

L’escola Farigola se suma a la campanya
contra el malbaratament alimentari
La microxarxa “Ens ho
mengem tot” ha estat
la impulsora d’iniciatives per fomentar
l’aprofitament dels
aliments a l’Escola La
Farigola de Vallcarca i
al Col·legi Sant Ramon
Nonat.
L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola La Farigola de
Vallcarca ha organitzat diverses
activitats per calcular el malbaratament alimentari de la taronja
al centre, l’aliment protagonista
del mes. Per fer-ho, els infants
més petits han descobert primer
quin era l’aliment a treballar i,
tot seguit, l’alumnat de 3r de
primària del centre ha realitzat
un estudi per aprendre, entre
d’altres, d’on venen les taronges
i quina quantitat es malbarata.

Per últim, els professionals del
lleure del centre han ensenyat
l’alumnat a fer una espelma amb
la pela de la taronja sobrant i han
animat l’alumnat a escriure el
procés d’elaboració en un punt
de llibre, per tal qude repartir-lo
entre tot l’alumnat del centre i
que puguin elaborar la mateixa
espelma amb les seves famílies..
El vídeo, que es pot consultar
a la pàgina web d’Escoles més
Sostenibles, mostra tot el procés
i els resultats de la campanya.
L’alumnat comptava amb un pa-

Els professionals del
lleure han ensenyat
a l’alumnat a fer una
espelma amb la pela
nell on apuntaven quina quantitat
de producte llencen, quina és la
seva procedència, com es pot
evitar el malbaratament d’aquest

aliment o la petjada ecológica. En
el vídeo també es pot consultar
el procés de creació de l’espelma, que compta amb set passos:
1. Fer un tall ple voltant de la pell.
2. Treure la taronja i deixar el
nervi al mig,
3. Menjar-se la taronja.
4. Tirar 3 cullerades d’oli.
5. Deixar-ho assecar unes hores.
6. Buidar l’altre part de la taronja.
7. Ja es pot encendre l’espelma.
Per la seva part, l’alumnat del
Col.legi Sant Ramon Nonat ha
elaborat un altre vídeo per fer
difusió a la microxarxa Ens ho
mengem tot, explicar el seu funcionament i els seus objectius.
La campanya Ens ho mengem
tot, per exemple, considera el
cost ambiental d’allò que es
serveix en el menjador escolar.
i serveix per quantificart el
malbaratament de l’aliment que
correspongui a cada setmana
i fer una campanya per evitar
aquest malbaratament, entre
d’altres mesures.

L’alumnat de l’escola Farigola en diferents moments del vídeo

[per darrere]
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“Gràcia és motor en l’àmbit ambiental
però ens manca més treball en xarxa”
Lluïsos de Gràcia

Impulsada per Lluïsos de
Gràcia des de fa 12 anys, la
Verdinada és la cita del mes
de març en l’agenda mediambiental de la Vila; un conjunt
d’activitats amb l’objectiu
de crear consciència i actuar
de forma més sostenible.
Enguany l’eix central és el
consum responsable i compta
amb la col·laboració d’espais i
associacions graciencs. El seu
coordinador, David Montfort,
en dóna els detalls.
David Montfort, coordinador de la Verdinada, amb els consells del dia exposats a Lluïsos

Silvia Manzanera
Gairebé a l’equador de la Verdinada, quina valoració en feu de
l’edició d’enguany?
La Verdinada no deixa de ser una crida
perquè se sumin més projectes i entitats,
així que sempre és il.lusionant comptar
amb noves adhesions, a més de les ja habituals com són l’Aula Ambiental del Bosc
Turull, Depana, l’Espai Jove la Fontana o
les escoles Rius i Taulet i l’EBM Caspolino
i la seva AMPA.
Quins són aquests nous suports?
Els horts municipals de la gent gran, un de
Turull i l’altre l’hort de l’Avi, fan jornades
de portes obertes. L’Espai Quiró, a Mare

de Déu de Montserrat, va fer el passat
9 de març una visita guiada per donar
a conèixer el sistema de compostatge
comunitari, l’hort urbà de la Salut i van
organitzar un vermut amb la Comunitat
de l’Espai Quiró. També vam contactar
amb la gent del Jardí de Silenci però finalment no vam poder acordar cap acció,
però esperem que en un futur treballem
plegats.
Sempre insistiu en la necessitat
de les sinèrgies i el treball en
xarxa.
Això s’hauria de fer tot l’any, més enllà
de la celebració de la Verdinada durant
un mes, crec que hem d’insistir en la
unió d’esforços i la coordinació entre

entitats en aquest àmbit. La Verdinada és
com la nostra Festa Major, uns dies per
manifestar-nos i incidir en determinades
pràctiques, però hem d’anar més enllà
per ser col . laboratius i promoure el
treball en xarxa.
Quin ha estat l’eix central de
l’edició d’enguany?
El consum responsable. Del 4 al 21 de
març hem difós cada dia un consell diferent per fomentar el consum responsable
i la transformació social i natural. Fins al
25 de març es pot visitar l’exposició Sense dones no hi ha sobirania alimentària,
que reflexiona sobre les conseqüències
del model agroindustrial de producció
d’aliments i en les desigualtats que genera.

La festa verda i la calçotada han
tornat a ser un dels actes destacats de la Verdinada?
Sí, i a més és una oportunitat per fer
pedagogia i promoure hàbits de consum
sostenibles i repensar moltíssim el model
actual, i incidir en temes com el granel, o
la importància de la reutilització. Per això
s’han fet tallers sostenibles d’horticultura
urbana, sensibilització animal, de titelles
amb material reciclat o de construcció
d’instruments amb material reciclat.
Incidiu sobretot en els canvis
d’hàbits que les persones poden
fer en el dia a dia.
Les transformacions globals són més
complexes però la gent entén i busca
hàbits que pugui adquirir de forma
quotidiana i que representin un canvi de
model. Per això donem eines concretes
que ajudin a crear consciència i ens faci
més responsables amb el nostre entorn.
Eines que us autoapliqueu, oi?
Ens agrada ser autodidactes. Per exemple,
hem instal.lat una nova font d’aigua a la
zona del bàsquet com a mesura per reduir
els envasos de plàstic. Des de fa dos anys
també fem una ecoauditoria: recollim i
comptabilitzem els residus que generem,
i els compararem amb els resultats anteriors per valorar les mesures aplicades.
Com veus l’evolució de Gràcia en
termes de consciència ambiental?
És un motor, i el nivell de sensibilització
és mot alt. Només ens queda incidir en
la connexió entre entitats i associacions
i millorar el treball en xarxa més enllà de
moments puntuals.

Opinió

L’Independent de Gràcia
22 de març de 2019

Cartes al director
Editorial

Amb la perspectiva de 40 anys

A

questa setmana publiquem un document d’aquells que fa illusió recuperar i ensenyar: l’Arxiu Municipal de Gràcia, entre els
molts tresors que acumula, ens ha cedit l’acta del primer ple de
districte que es va celebrar un llunyà 14 de setembre de 1979. Era un
divendres de ﬁnals dels setanta, a dos quarts de nou del vespre, quan
quinze consellers i una presidenta-regidora, Mercè Sala, donaven per
engegada la recuperació de les institucions democràtiques a Gràcia.
Ho van deixar escrit a bolígraf en set pàgines i els primers acords que
van prendre van ser canviar el nom de Mayor de Gracia per Carrer
Gran, començar a redactar el Pla Especial de Reforma Interior i dedicar 800.000 pessetes a la promoció de la cultura catalana. Van plegar
aquella primera sessió quan faltaven cinc minuts per a la mitjanit.
Estimats lectors, podeu consultar el document sencer a independent.
cat. Costa d’imaginar... Any 1979.
In illo tempore també un grapat de periodistes, just abans de les
eleccions municipals de l’abril, al març de 1979, es van trobar per fer
néixer la revista Carrer Gran, el principal referent contemporani de
la premsa hiperlocal a Barcelona i naturalment guia de bones pràctiques per als qui li hem recollit el testimoni a través de L’Independent.
Dimecres, criant canes però amb moltes històries per explicar, una
trentena d’aquells periodistes es van retrobar per celebrar els quaranta d’anys d’aquell esclat informatiu. Van fer una bona feina, amb
el cohesionador de complicitats que va ser Albert Musons al capdavant. Van estar deu anys -que aviat és dit- fent una publicació, quadrant textos i pressupostos, imprimint a impremtes com la dels Solé
Sugranyes a la plaça del Raspall, fent reunions de 23 persones! Alguns
com en Queco Novell no se separaven del seu mocador palestí i durant un mes hi va haver un comercial que es deia Pere Navarro, que
ara és el president del Consorci de la Zona Franca. Deu anys va durar
Carrer Gran. Sortia cada quinze dies. També es poden consultar els
seus números, per exemple, a la biblioteca Vila de Gràcia.

Això de cedir l’organització del canvi de plaques de Secretari
Coloma i Príncep d’Astúries té un punt d’acte silvestre que demostra la necessitat i l’eﬁciència callada de tants funcionaris
municipals. Diumenge passat, per exemple, en la recuperació
de Pau Alsina, la placa que s’havia de destapar -quan tot el carrer ja estava emplacat des de dijous- estava embolicada barroerament amb cartró
i l’escala per treure’l era massa baixa. Sort d’un ferro llarg cedit per un
bar xinès proper i la presència de l’exconseller David Companyon, que
amb la seva alçada va poder fer els honors.
El
dependent

Gràcia, març de 2019
Des de la Plataforma veïnal GràciaLlibertat
lamentem profundament la retirada de la
façana de l’Ajuntament de la Vila de Gràcia
del llaç groc i la pancarta reclamant la llibertat de les persones preses, exiliades,
encausades i represaliades per motius polítics. En aquest sentit, expressem la nostra
disconformitat i apel·lem a la Proposició
aprovada al Ple del Consell del Districte de
Gràcia el 13 de març del 2019 on es dóna
suport al manifest de la PGLl, que avui representa a 43 entitats gracienques. “La
Plataforma Gràcia Llibertat té com a objectiu la defensa de la llibertat de totes les
persones preses, exiliades, encausades i represaliades per motius polítics. Conscients
de l’excepcionalitat que patim als darrers
mesos, per la repressió desencadenada per
l’Estat espanyol, volem compartir i organitzar-nos a la cerca que una gran majoria
de veïnes i veïns de Gràcia puguem expressar el nostre rebuig decidit als atacs a les
llibertats individuals i col·lectives. Pensem
que la contribució de les entitats, organitzacions, moviments i associacions és fonamental per assolir aquest objectiu perquè
només la força del poble pot garantir la llibertat de totes i tots. Des de la Plataforma
volem conformar la unitat en defensa de la
llibertat , des de les nostres singularitats (
culturals, polítiques, socials...).” En conseqüència, demanem la immediata restitució del llaç groc i la pancarta a la façana de
l’Ajuntament de la Vila de Gràcia perquè no
són missatges partidistes, són símbols de
defensa de la llibertat.
AFA Pau Casals, AFA Secretari Coloma
AE Lluïsos de Gràcia, Amics d’Ak Benn
Amics/gues la Violeta, ANC Gràcia
Arran Gràcia, Assemblea pensionista, acidH,
AV Vila de Gràcia, La Torna, La Barraqueta,
Barri Obert, Castellers de la Vila, CDR Farró,
CDR Gràcia, Centre Atenció a les Sexualitats,
Comissió Festes Progrés, Coral Cantiga,
Coordinadora de Colles de Cultura, CUP
Gràcia, Dones ANC, Dones No Estàndards,
Dones x República, El Cercle, El llevat de
Gràcia, ERC Gràcia, Eskapulats, Esplai GMM,
Gràcia amb el Sàhara (i 13 entitats més)

Ull de
dona

‘Busito’ 129
Conxa Garcia

L

i diem busito carinyosament perquè
l’estimem i ens fa un bon servei per
anar i venir al Centre Cívic del Coll,
a l’AVV. Coll-Vallcarca, al Centre Sanitari
Pere Virgili. També fa una funció important a les sortides de les escoles bressol
i de primària. Però vet aquí que el cotxe
que tenim, que és nou (cosa que encara
s’entén menys) té tres escales per pujar
i baixar! Vaig preguntar al conductor
com ho faria per pujar amb el meu nét

Em pregunto per què
els autobusos grans
només tenen un esglaó
i el 129 en té tres
amb el cotxet i em va respondre: “A pols,
com tota la vida, senyora”. Jo ja sóc gran
i no em vaig veure amb cor, creia que hi
hauria una rampa per aquestes ocasions... En ﬁ, no sé si n’hi ha, però si no,
com puja gent en cadira de rodes? Ja no
parlem de com pugem la gent gran, les
persones amb mobilitat reduïda... Em
pregunto per què els autobusos grans
només tenen un esglaó i el 129 en té tres.
També penso que en un autobús de barri les persones que el condueixen han de
tenir empatia ja que acaben coneixent
les persones que hi pugen més assíduament i, també, ja posats, cal que vagin a
una velocitat adequada als revolts que
ha de fer. De vegades anem botant. Tot
això se soluciona amb allò que es diu un
bon servei i comprant cotxes adients a
les necessitats que s’han d’atendre.

•
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Opinió convidada
la
setmana

Grup de Salut de Gràcia salut@avgracia.cat

Envelliment saludable (I)

John & Yoko
Valentina Baratti

E

l 20 de març de 1969 John Lennon i
Yoko Ono es van casar a Gibraltar.
La seva intimitat va durar només
tres minuts, quan van anunciar a la
premsa el seu desig de compartir la lluna de mel amb el món sencer. I així van
fer, donant lloc a una performance única i extraordinària: ﬁlmats i entrevistats durant set dies, a l’habitació 902
de l’Internacional Hilton Hotel d’Amsterdam. Durant dotze hores al dies van
protagonitzar el que ells van deﬁnir
“Bad-in for peace”. La parella, des del
llit, contestava a periodistes i a hostes,
sota la mirada constant de les càmeres. Cabell llarg i mateix pentinat, tots
dos amb càndids pijames, hieràtics.
Aquesta és la imatge que gairebé tothom té al cap. Cincuentas anys després
podem interpretar aquell esdeveniment
no només en clau paciﬁsta, sinó també
a través de les categories de públic i privat. És a dir, els dos artistes van lluitar
obertament per preservar la seva intimitat, però, de cop i volta, van invertir
l’equació. Van utilitzar el centre de la
seva vida privada, el llit, transformantla en una plataforma pública en contra
de la guerra del Vietnam. La seva genial
intuïció va ser la de portar les càmeres en el seu espai privat, perquè des de
dins es pogués mirar cap a fora, cap al
que estava passant al món. Per primera
vegada es va esfumar la separació entre
allò públic i allò privat. La seva protesta en contra de les atrocitats de la guerra es publicava cada dia al costat de les
notícies sobre Vietnam: una caixa de
ressonància per al món sencer. Feliç
aniversari John & Yoko.

P

ensar en la salut de la gent gran ens condueix a les
mateixes reﬂexions que ens fem quan pensem en la
salut en general.
Sabem que la salut està condicionada per les polítiques socio-econòmiques generals, municipals, comunitàries, perquè impacten directament en l’educació, la
cultura, la feina, els salaris/jubilacions, l’habitatge, el sistema sanitari... entre altres aspectes.
Sabem que si la política té una orientació econòmica
neoliberal, l’impacte que tindrà sobre la població serà negatiu, perquè prioritzarà els guanys econòmics d’uns pocs
per damunt del benestar de la majoria. Aquesta orientació
econòmica també afecta molt negativament al sector sanitari, on els interessos econòmics dels grans grups empresarials com els de la tecnologia sanitària i de la indústria
farmacèutica, amb connivència de grups mèdics (lobbies),
busquen com augmentar el seu negoci a partir d’exploracions innecessàries, sobrediagnòstics i sobretractaments,
actuacions que quan no són imprescindibles posen en risc
la nostra salut.
Quan pensem com millorar la nostra salut hem de centrar la demanda en la millora de les polítiques socials,
culturals, mediambientals, laborals... perquè SÓN condicionants de la salut que es poden modiﬁcar. I els hem de
modiﬁcar, perquè tenen una inﬂuència directa (80%) en la
millora de la nostra qualitat de vida i de la salut, la resta,
un 20%, l’aporten els serveis sanitaris.
Per contra hi ha altres aspectes que també condicionen
la nostra salut, però NO són modiﬁcables, són els derivats
de la genètica... i l’edat.
L’edat no la podem modiﬁcar, però sabem que en les seves franges més extremes (infància i vellesa) és quan les
persones som més làbils i més ens beneﬁciem de les polítiques socio-econòmiques que posen al centre la cura i el benestar de les persones.
Per aquests motius, si volem un envelliment saludable
haurem de centrar els esforços:
A nivell individual, fent front a les pèrdues, incerteses i

Quan pensem com millorar la nostra
salut hem de centrar la demanda en
la millora de les polítiques socials,
culturals, medioambientals, laborals...
malestars... que NO són malalties, amb una actitud de vida
que afavoreixi l’activitat social, física, mental i NO medicalitzar-les A nivell social, la societat ha de valorar i potenciar les capacitats de les persones grans impulsant i facilitant
la seva participació en els diferents àmbits de la vida social.
Potenciar espais de cura i de trobada, espais que augmentaran el benestar i les capacitats físiques i mentals.
Enfortir les xarxes socials i comunitàries de l’entorn,
crear estructures sociosanitaris i centres de dia públics als
barris, segons necessitats
Revisar el rol de gènere, encara hi ha incomprensions i
iniquitats, moltes inconscients, vers les dones
A nivell sanitari, enfortir el Sistema Sanitari públic que
ha de passar de forma prioritària per tenir una Atenció
Primària (AP) pública de qualitat, propera i accessible, amb
professionals ﬁxes de referència, que tinguin una visió global de la nostra salut, un fort component comunitari, desmedicalitzadora i amb visió de gènere (no sexista). Una AP
dotada de professionals suﬁcients perquè és l’única que pot
tenir una comprensió global de les nostres necessitats de
salut, coneixement de l’entorn i de les condicions de vida,
elements necessaris per proposar les intervencions més
adients. I és aquesta AP la que defensem en la campanya de
Marea Blanca «Donem vida a l’atenció primària», «Donem
vida a les persones»
També en la vellesa té un gran valor la frase de Michael
Marmot que diu:
Si els problemes de salut són socials, socials han de ser
les solucions.

•

•
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Programació
Ràdio Gràcia 2019

1
2
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.

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

17 a
18 h

Espai Solidari 1

El bon menjar de
Gràcia

Tot hi cap

Cutura, agenda i
temes diversos

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll

18 a
19 h

Infogràcia Esports

Ones de dones2

Tot hi cap
(Quan hi ha Audiència
Pública o Plenari acaba a
les 18.30 h)

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a
19.30 h

Infogràcia Esports

Terços
Amunt

Tertúlia Política,
Plenari,
Audiència Pública 3
Sota el pont4

Gracienques2

19.30
a 20 h

Infogràcia
Comerç i
Entitats

Terços
Amunt

Tertúlia Política,
Plenari,
Audiència Pública 3
Sota el pont4

Gracienques2

20 a
21 h

Infogràcia

Gracienques2

Plenari /
Audiència Pública 5

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

Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5
Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.
4

hora

Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esports

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

Exposicions Actes
Fins al 26 de març
Exposició dels dibuixos i fotograﬁes del
II concurs infantil i juvenil Una dona important a les nostres vides i de l’exposició de fotograﬁa Una mirada en femení
dels alumnes del taller per a gent gran
Expressa’t amb la fotograﬁa: curs pràctic amb la càmera del mòbil”. Organitza:
Casal Infantil La Sedeta, Espai Jove La
Sedeta i Associació de Pensionistes i
Jubilats La Sedeta.
CC La Sedeta (Sicíia, 321)
Fins al 29 de març
Exposició Dones i Art, els colors de l’aigua. Mostra a càrrec de Carla Peracchi
Pattera, dins del cicle Aiguart 2019 que
organitza el Centre cívic La Bruguera. La
inauguració tindrà lloc divendres 15 a les
sis de la tarda.
Casal de Joves (Aldea, 15)
Fins al 30 de març
Exposició Gegants de paper. Mostra
de dibuixos on els protagonistes són
els gegants, sorgits de la mà de grans illustradors. L’exposició és un petit homenatge a tots aquells dibuixants, caricaturistes, ninotaires i il·lustradors que van
deixar la seva empremta humorística gegantera reproduïda a diversos mitjans de
comunicació de ﬁnals del segle XIX i principi del segle XX. També inclou alguns dibuixos de gegants que representen polítics de l’època.
La Violeta (Maspons, 6)
Exposició Dones pintores. Organitzada
pel Centre Ocupacional Eneida mostra dibuixos inspirats en l’obra pictòrica d’artistes femenines de totes les èpoques. A
càrrec de les alumnes de l’escola d’aquesta entitat.
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104)
Fins al 31 de març
Exposició de les creacions presentades al 3r Concurs de cartells de Festivals
per a joves convocat pel Departament de
Joventut a ﬁnals de l’any passat. La mostra inclourà les 52 obres dedicades a difondre el Festival Barcelona VisualSound
entre les queals el disseny d’enguay, signat per la jove Ariadna Torrents Rodán.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)
Exposició Basura. Desperdicios de la memoria, feta pel col·leciu de dones graﬁstes de Can Batlló, on reinterpreten una
fotograﬁ a trobada al carrer. En el marc
d’aquesta mostra es farà un taller divendres 15 de març a les 18 h per experimentar amb tècniques mixtes en la reinterpretació de la fotograﬁa i la història.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5)
Fins a l’1 d’abril
Exposició El Carnestoltes a Gràcia. Petit
recull de reproduccions del Carnaval,
amb imatges, cartells, un Ban, invitacions
de ball, programes de mà dels anys 80.
Arxiu Municipal (plaça Lesseps, 20-22)

Recomanem

Divendres 22 de febrer
Master class de ball per a gent gran.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les
17.30 h
Concert: Bluegrass.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h
Concert: Rebe + Cardevore.
Heliogàbal (Ramon y Cajal, 80), a les 21 h
Miqeul Gil presenta el disc Geometries.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 22 h
Concert: Alaturca Barcelona.
Soda Acústic (Guilleries, 6), a les 22.30 h
Grassonada Feminista: PD Kivis + Bowing
girls + PD Zitas.
Jardins de la Sedeta (Sicília, 321), a partir
de les 21 h
Dissabte 23 de març
Concert: La Sonidera Garbanza.
Heliogàbal (Ramon y Cajal, 80), a les 13h

Festa de la música jamaicana
El col·lectiu de música negra de Gràcia, Blackcelona, presenta el darrer dissabte
de mes una gran festa on el reggae, l’ska o el rocksteady, fusionats amb el jazz, seran els protagonistes, i que comptarà amb les actuacions de la Studio1 Old Stars i
Drop Collective. Studio1 Old Stars seran els encarregats d’obrir la Jamaican Jazz
Explosion. La banda està formada per diferents components dels barcelonins The
Oldians, que per aquest concert especial faran un recorregut pels clàssics jamaicans
de la factoria del segelll discogràﬁc Studio One, i que ho combinaran amb altres temes instrumentals del seu repertori. La festa continuarà amb Drop Collective, projecte que explora la fusió de la música jamaicana amb el jazz.
Dissabte 30 de març a la sala Almo2bar (Bruniquer, 59) a les 21.30 h

Espectacle familiar: El llibre de la Selva.
Teatreneu (Terol, 26), a les 16.30 h
Showcasing Shuﬄe international 2019.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 17 h
Teatre: Paràsits. La història dels pirates d’Edelweiss, de la cia Naps i Cols.
Programació per adolescents.
Teatre Jove Regina (Sèneca, 22), a les 20 h
X Festival MUTIS. Nit de performances i
llum.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 20 h
Concert: Copa Lotus.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h
Diumenge 24 de març
Espectacle familiar: Un altre Hansel i
Gretel.
Teatreneu (Terol, 26), a les 12.30 h
Teatre: Lila, una princesa diferent. Públic
familiar.
Teatre Jove Regina (Sèneca, 22), a les
17.30 h
Micròmetre tour.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 18 h
Teatre: Un mar de fons. Cia Iguana.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18 h
Festival VisualSound: projecció i votació
del Premi Públic del concurs 2 minuts en
1 dia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h
Teatre: Sube la música. Obra de Xavier
Morató, a càrrec del grup Bakestei Teatre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h
Dimarts 25 de març
Festival VisualSound: Xerrada Enganxats
a les sèries. A càrrec de Laura Azemar,
Ona Anglada, Natàlia Boadas i Marta
Vivet. Quatre alumnes de la UPF creen la
propera sèrie de prime time de TV3.
Espai Jove la Fontana, a les 19 h

Dimecres 27 de març
Festival VisualSound: Serial Escape. A
càrrec de l’Aquí t’escoltem (ATE) i l’Espai
Jove la Fontana. Inscripció prèvia al correu projectes@lafontana.org ﬁns al 24 de
març.
Espai Jove la Fontana, a les 17.30 h
Cicle de conferències On vas Europa?
Europa i el futur de l’Estat Nació. Amb
Joan Botella, president de Federalistes
d’Esquerres i catedràtic de Ciència
Política de la UAB, i Enmanuel Rodríguez,
sociòleg i editor de Traﬁcantes de Sueños.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h
T’interessa. Set destins a considerar per
a aquest 2019. A càrrec de Cèlia López, coautora del blog Quaderns de Bitàcola.

Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), a
les 19 h
Dijous 28 de març
Concert: Marialluïsa.
Heliogàbal (Ramon y Cajal, 80), a les 21 h
Divendres 29 de març
Jornada sobre l’economia de les cures.
Trobada mixta i debat a l’espai públic.
Casal de Barri Espai 210 i Jardins de Flora
Tristan (Padilla, 210), a les 17 h
Teatre: No es país para negras.
Espai Jove la Fontana, a les 18.30 h
Concert: Estación del este. Taller música
Est d’Europa i Pròxim Orient (18.30h).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Entitats

Divendres 22 de març
Miscèl·lania Poètica Femenina amb Rosa
Grau, Mireia Torralba i Elisenda Grau.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 20 h
Dissabte 23 de març
Festa de la Primavera. Dia de portes
obertes. Tallers, curts, presentació del
llibre Xocolata desfesta, teatre PlayBack
amb el grup El Ensamble, etc.
Ateneu Roig (Torrent d’en Vidalet, 43), a
partir de les 10 h
Recital poètic, poesia i contracultura a
Barcelona. David Castillo recitarà 18 poemes de 18 autors diferents recollits a
l’antologia que ha realitzat.Després happening poètic obert.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h
Diumenge 24 de març
Sortida del grup Excursionista de l’Ateneu Llibertari: Torredembarra.
Lloc de Sortida: Renfe Passeig de Gràcia,
7.45h. El tren surt a les 7.56h

Teatre: Quimera. De La Guilla Teatre. A
partir de 3 anys.
Lluïsos Teatre (plaça del Nord), a les 18 h
Dimarts 26 de març
Dia mundial del Teatre 2019. Lectura
dramatitzada de Al Canigó ja no hi ha
àguiles, de Joan Brossa.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20 h
Dimecres 27 de març
Dia Mundial del Teatre. Parlaments, actuació poètica del grup de teatre del
Centre, actuació de Fina Rius i lectura
del manifest de Guillem Albà.

Amb el suport de
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Breus

Minerva celebra
5 anys amb la
mostra ‘Veus
de Dones’

Aquesta setmana s’ha
inaugurat a la sala
d’exposicions del Districte
la mostra Veus de Dones,
organitzada per les Dones
Creadores de Gràcia
per celebrar el cinquè
aniversari del Projecte
Minerva. La iniciativa
proposa redescobrir el
món des d’una mirada
femenina a través de
diferents propostes de
disciplines i formats molt
variats, que mostren la
diversitat de les identitats
i experiències de les dones.
L’exposició es pot visitar
ﬁns al 29 de març.

Recital poètic de
David Castillo
a l’Ateneu
Llibertari
L’escriptor i poeta
gracienc David Castillo
protagonitzarà aquest
dissabte 23 de març
a les set de la tarda a
l’Ateneu Llibertari un
recital poètic, on l’autor
llegirà 18 poemes de 18
autors diferents, recollits
a l’antologia que ha
realitzat. Després hi ha
previst un ‘happening
poètic’ obert.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Nosotros. 16.15, 19.10, 22.05.
• Dolor y gloria. 16.10, 19.05, 22.
• Taxi a Gibraltar. Dv, dl, dm, dc,
dj, 16, 18.05, 20.10, 22.15. Ds, dg,
16, 20.10, 22.15.
• Beautiful Boy. Siempre serás
mi hijo. 19.05.
• El niño que pudo ser rey. 16.10.
• Mula. 16.05, 19.10, 22.10.
• Capitana Marvel. 16, 19, 22.
• Corgi: Las mascotas de la reina.
Ds, dg, 16.45, 18.05.
• Cómo entrenar a tu dragón 3.
15.50, 18, 20.10.
• Una cuestión de género. 22.20.
• Green Book. 16.05, 19.15, 22.05.
• Bohemian Rhapsody. Dv, dl,
dm,dc, dj, 16, 19, 22. Ds, dg, 19,

Cultura
Gràcia homenatja
Joan Brossa en el Dia
mundial del Teatre
L’actor Guillem Albà escriu el manifest de l’acte general del
27 març al Centre, que també acollirà enguany, pel 150è
aniversari, la celebració local de la jornada un dia abans amb
la lectura dramatitzada de ‘Al Canigó ja no hi ha àguiles’

Silvia Manzanera

E

l teatre torna a centrar
l’agenda cultural de Gràcia
de la darrera setmana de
març amb motiu de la celebració del dia mundial del
Teatre. Enguany és Joan Brossa
l’autor que ha inspirat a l’actor i
director Víctor Álvaro per elaborar la proposta artística que tindrà
lloc al Centre el proper dimarts 26.
I també serà la històrica entitat
l’espai que aculli l’acte central organitzat per la Federació de Grups
Amateurs de Teatre, la Xarxa de
Teatres Ateneus de Catalunya i
l’Associació d’Actors i Directors
Professionals catalans, tot just un
dia després, amb una actuació poètica del grup de Teatre del Centre
i la lectura del Manifest conjunt de
les tres entitats escrit per l’actor
Guillem Albà. La celebració del
150è aniversari del Centre ha motivat que fos escollit seu dels actes
del Dia del Teatre per les entitats
organitzadores catalanes i també
pel Districte.
La jornada local tindrà un doble
acte central: a les 10 h l’alumnat de
4 centres educatius de Gràcia faran lectures dramatitzades de la
seva obra a La Fontana, i a les 20
h el Centre acollirà la lectura del
Manifest i lectures dramatitzades

L’obra ‘Quimera’ a Lluïsos, que promociona amb Porta4 el teatre infantil. Foto: Cedida

A la recerca del públic infantil.
Els espais teatrals Porta4 i
Lluïsos Teatre han engegat una
campanya conjunta per celebrar
el dia mundial del teatre infantil i
del titell amb diferents activitats
i descomptes. Des de fa uns
dies es poden veure les típiques
màscares que simbolitzen el
teatre penjades als dos espais.

de l’obra Al Canigó no hi ha àguiles. També al matí es llegirà el manifest del Dia Mundial del Teatre
a l’auditori de l’Espai Jove la
Fontana a càrrec de l’actriu Àngela
Cervantes. Per segon any i amb
l’objectiu de promoure l’aﬁció pel
teatre entre el jovent del districte,
s’han preparat diferents lectures
dramatitzades a diversos instituts,
amb la col·laboració del director de
l’Almeria Teatre. Enguany han participat joves dels Instituts Vila de
Gràcia i Secretari Coloma, i de l’Escola Gravi i Vedruna.
Per la seva banda, Porta4 i
Lluïsos Teatre han sumat esforços
per promoure el teatre infantil i del
titella aproﬁtant el seu dia mundial
el 21 de març. L’objectiu de la campanya és acostar les famílies al teatre i donar el protagonisme al públic infantil. Des de la mirada dels
infants es podran revisar com valoren les obres vistes i d’aquesta manera convertir-los en públic actiu,
amb veu i vot a les sessions. Fins a
ﬁnals de mes, tots dos espais faran
descomptes per entrades 3x2 i es faran enquestes als més petits en acabar la funció per saber seva opinió
sobre l’obra o espectacle. Una altra
acció conjunta que es vol promoure des de Lluïsos Teatre i Porta4 és
la de pintar i decorar una màscara
amb la imatge de comèdia i drama
i compartir-ho a les xarxes.

•

22.
• Ha nacido una estrella. 21.50.

• La Consulta. Dv, 20.
• Paangshu. Ds, 20.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Chinatotown: Los tres refugios. Dv, 19.
• Reina azul. Dv, 21.30.
• Success Story. Ds, 18.30.
• Holy Boom. Ds, 21.30.
• Amanece en Kimmeria. Dg, 17.
• La bala en mi interior. Dg, 19.15.
• Winter Flies. Dv, 16, 18, 22. Ds,
18, 22. Dg, 18. Dl, dm, 16, 18. Dc,
16, 18, 22.10. Dj, 16, 19, 22.
• Funan. Dv, dj, 16, 18, 20, 22. Ds,
18, 20, 22. Dg, 18, 20. Dl, dm, 16,
18. Dc, 16, 18, 22.
• Colis Suspect. Dj, 20.
• El pionero. Dj, 21.30.
• Maya. Dv, dm, 17. Ds, 16.30, Dg,
20. Dll, dc, 17, 19. Dc, 17, 19, 21.
• Les Unwanted de Europa. Dl,
20.
• Wheely. Ds, dg, 16.

Texas. Bailèn, 205. [VOS català.
933487748 cinemestexas.cat]
• Sala 1: Girl. Dv, ds, dg, dl, dc, dj,
16, 20.10. Dm, 16. Lazzaro Feliç.
Dv, ds, dg, dl, dc, dj, 18, 22. Dm,
18. Goodbye Ringo. Dm, 20.
Sonora. Dm, 22.
• Sala 2: Entre dos aguas. 18, 22.
Una recepta familiar. 16, 20.25.
• Sala 3: El amor menos pensado.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 18, 22. Dj,
18. Viaje al cuarto de una madre. 16, 20.20. Ara. Dj, 22.
• Sala 4: Carmen y Lola. 18, 22.
L’ordre diví. Dv, dl, dm, dc, dj,
16, 20. Ds, dg, 20.
TEXAS NANOS:
• Vaixells. Ds, 16. Dg, 12, 16.
• Kika superbruixa. Dg, 12.
• La petita bruixa. Dg, 12.

Verdi. Verdi, 32.
• Dolor y gloria. 11.30, 16, 18.10,
20.20, 22.30.
• Green Book. Dv, ds, dg, dl, dm,
dc, 17.40, 20.05, 22.30. Dj, 17.40,
22.30.
• Roma. Dv, ds, dg, dl, dc, dj,
11.30, 16. Dm, 16.
• La mujer de la montaña. 18.30,
22.30.
• Maya. Dv, ds, dg, dl, dc, 16,
20.25. Dm, 16.
• Mula. 11.30, 18.15, 20.25, 22.30.
• Bohemian Rhapsody. Dv, ds,
dg, dc, dj, 18.05.
• Mirai, mi hermana pequeña.
Dv, ds, dg, dm, 20.35. Dl, dc, dj,
11.30, 20.35. Ds, dg, 11.30, 16.15.
• Destroyer. Una mujer herida.
Dv, ds, dg, dl, dm, dc, 22.30. Dj,
22.35.
• Contemplación. Dv, dl, dm, dc,
dj, 16.
• La favorita. Dv, dl, dm, dc, dj,

16.
• El Reina arte entre latidos. Dj,
11.30.
• Degás pasión por la perfección.
Dl, 18.15. Dm, 11.30, 18.15, 20.30.
• Giulietta de los espíritus. Dj,
20.15.
• La rata pirata. Ds, dg, 11.30,
16.30.
Verdi Park. Torrijos, 49
• El Gordo y el Flaco. Dv, ds, dg,
dl, dj, 16, 18, 20.20. Dm, dc, 16,
18.
• Beautiful Boy: siempre serás
mi hijo. 18, 22.30.
• María, Reina de Escocia. 16.
• Bel canto. La última función.
16, 18.20, 20.30, 22.30.
• Nosotros. 16, 18.15, 20.15, 22.25.
• Roma. 20.
• ¿Qué te juegas?. Dm, 20.15.
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L’evolució de la música folk, al
concert dels 25 anys del CAT

Breus

Primera Nota i La Carrau tornen per un dia a l’escenari del ‘Tradi’ el proper 29 de
març en una festa on també s’han convidat RIU, les Balkan Paradise i Jaume Arnella

S. M.

E

l Centre Artesà Tradicionàrius vol celebrar “com
cal” un quart de segle com
a seu estable, una situació
que ha permès “desplegar una programació regular de
concerts i activitats al llarg de 25
anys”. I ho fa, com ja van anunciar
a principis d’any, amb un concert
del festival Tradicionàrius. “La millor manera i la que més ens identiﬁca”, tal i com va assegurar el seu
director Jordi Fàbregas. Just quan
es complia l’aniversari el centre
va recordar -amb una petita festa
amb les persones que van contribuir d’una manera o una altra a la
viabilitat del projecte- la trajectòria d’un equipament gestionat per
l’Associació cultural TRAM des de
l’octubre de 1993.
Però ara ho farà amb un concert “impossible” i “especial” que
pretén rememorar moments creatius importants al llarg del camí
recorregut per l’Artesà, en un exercici que va més enllà de la nostàlgia i que busca “projectar cap al futur immediat” la feina de cada dia
que fan el responsables del CAT.
L’espectacle, doncs, vol ser representatiu de l’evolució de la música
folk en aquests 25 anys, i per això
han proposat als membres de dues

La jove formació vinculada al CAT, Balkan Paradise Orchestra. Foto: Cedida

Promoció per als lectors de
l’Independent de Gràcia. Els lectors
de l’Independent podran aconseguir
entrades per al concert del 25 anys
a un preu de 6 euros, gràcies a la
promoció que el CAT i el setmanari
posaran en marxa a partir d’aquest
divendres. Per aconseguir la promoció
cal introduir -en el moment de comprar
l’entrada- el codi que apareixerà a
la pàgina web de la publicació.

El Ensamble: “El
teatre d’improvisació
crea comunitat”
El grup actua dissabte 23 a la festa de primavera del Roig
S.M.

N

o són desconegudes pels habituals de l’Ateneu Roig però
les seves actuacions sempre són diferents. Les noies de El
Ensamble Teatro mostraran de
nou les seves tècniques d’improvisació aquest dissabte 23 de març a
la festa de Primavera que organitza l’entitat de Torrent d’en Vidalet.
“La majoria relacionen aquest format teatral amb la comèdia, però
crec que el més signiﬁcatiu és que
la gent comparteix les seves històries, per això crea comunitat”, explica Nadia Zúñiga, directora del
grup, que compta amb vuit actrius i dues músiques. La temàtica
de l’obra serà la xocolata, aproﬁtant que abans es presenta el llibre
Xocolata desfesta. “Sempre anem
de menys a més, la gent comença

La companyia es va
crear ara fa un any
i està composada
per dones
vingudes d’arreu
dient paraules, a partir de les quals
comencen a improvisar una història, i poc a poc es van obrint amb
frases o dites més llargues, o ﬁns i
tot experiències completes”, afegeix
Nadia, una actriu mexicana que ha
importat aquesta tècnica i ensenyat
a la resta de les seves companyes.
La dinamització amb el públic resulta clau. En improvisacions molt
llargues ﬁns i tot els espectadors
poden escollir l’actriu que vulguin
perquè representi la seva història.

“Em crida molt l’atenció aquest tipus de teatre perquè tens l’oportunitat d’escoltar experiències de
gent disposada a compartir-les amb
tu, és igual que siguin petites o més
trascendents, i el que fem és honrar la gent que ens ha regalat les
seves històries”, explica la directora del Ensamble. El grup de teatre
es va crear tot just ara fa un any i
està composat per dones vingudes
d’arreu i instal·lades a Barcelona. La
seva intenció és seguir ensenyant
aquest tipus de representació teatral i, de cara a ﬁnals d’any, crear
una trobada internacional.
L’espectacle està previst a les 19
h però la festa arrencarà a les 10
amb un taller de guarnit. El cartell també inclou una projecció
de curts (no infantils), un vermut
musical amenitzat per la coral dels
Iaioﬂautes, una narració de contes, entre d’altres activitats.

•

bandes signiﬁcatives dels anys 90,
ja dissoltes, que tornessin per un
dia a l’escenari: Primera Nota i La
Carrau. I dues bandes actuals, una
jove i l’altra més jove encara, lligades a la trajectòria del CAT aquesta darrera dècada: RIU i les Balkan
Paradise Orquestra. Per al CAT,
aquest concert d’aniversari serà
una oportunitat per veure i escoltar maneres molt diverses d’interpretar música d’arrel tradicional,
instrumentacions, ritmes i harmonies que han estat inﬂuents en
el panorama folk de cada moment
al llarg d’aquests 25 anys. La festa
comptarà amb el degà de la música folk, Jaume Arnella. D’acord
amb els responsables del festival,
s’han triat aquestes quatre formacions “però podrien ser algunes altres i l’objectiu seria el mateix”. La
presència d’Arnella entronca directament amb el grup de folk de
Barcelona –ara que han celebrat 50
aniversari– i “amb la seva personalitat i projectes ha anat marcant el
camí de la música d’arrel tradicional i popular al nostre país”.

•

Memòries del
Coll amb la
poetessa Marta
Pérez Sierra

El proper dijous 28 de
març l’escriptora Marta
Pérez Sierra presentarà
‘Bavastells’, en un acte al
Centre Cívic el Coll que
pretén recollir memòries
i històries del barri. Així,
juntament amb Joan
Opi i Jordi Margarit,
l’autora llegirà alguns
capítols referents a
llocs i fets del Coll, amb
les interpretacions del
professor i guitarrista
gracienc Jordi Codina.
El Grup d’Estudis CollVallcarca també se suma
a l’acte i alguns dels seus
membres hi intervendran
amb alguns retalls de
memòria històrica.
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Graciencs a la contra

Òscar Mejías

La torratxa

La mala gent
Ernest Cauhé

S

Xavier, fundador de l’ONG gracienca Jin-Pa, al campament de refugiats de Gulledhalla, a Bylakuppe, al Tibet. Foto: Cedida

La generositat

J

in-Pa signiﬁca generositat en tibetà. I, segurament,
no podrien haver trobat un nom més indicat per a
la seva ONG. El Xavier i la Júlia són dos graciencs
que es declaren com a budistes convençuts, i amb
una relació estreta amb tot el que és el món tibetà.
Veient el gran patiment que generava el genocidi del poble tibetà, van prendre consciència de que calia fer alguna
cosa al respecte. Necessitaven fer alguna cosa per socórrer la gent que els havia traspassat aquella ﬁlosoﬁa de vida
que tant admiraven.
L’oportunitat va sorgir després de treballar colze a colze
amb el president honoríﬁc de la Casa del Tibet a Barcelona.
Ell els va oferir crear una associació per a treballar directament amb els campaments de refugiats tibetans, situats al
sud de l’Índia. Però es van trobar que havien de salvar un
obstacle: el poblat tibetà no funciona de la mateixa manera com des d’aquí ho entenem. Són un poble, per naturalesa, religiós. I això vol dir que totes les decisions importants
a prendre han de passar per les autoritats religioses de la
zona. La tasca de Jin-Pa, doncs, és la d’omplir els forats generats per les necessitats de la gent que habita en aquests
campaments.
Sabent les regles del joc, el Xavier i la Júlia van decidir
prioritzar l’apartat de la sanitat. És en aquest sentit que el
seu ajut en va centrar en obrir un dispensari, amb un metge i dues infermeres, al campament de refugiats número 5
de Gulledhalla, a Bylakuppe. La seva feina, al llarg d’aquests
anys, ha donat tal fruit que han estat capaços de construir

imulen no veure’t i respectar la llei.
Tenen cor fred i butxaca calenta.
Quan l’ocasió es presenta, despleguen les ales i ﬁxen l’objectiu. Qui els
ha deixat sortir del niu? Són la mala
gent.
Exhibint victimisme i bona educació, no els cal parlar ni entendre raons.
Nosaltres per sort, no som d’eixe món.
Són la mala gent.
Traﬁquen amb paisatges i amb bodegons. Van guarnits amb seda i de vint-iun botons. Habiten cases buides d’ànima i folrades d’or. Conviden a pastes
quan l’ocasió els convé. I mentrestant
estudien com s’ho poden fer per escombrar cap a casa, sempre, dia sí i dia
també. Són la mala gent.

El dia que el món giri,
en sentit oposat, o a
l’inrevés, ballarem
sobre la vostra tomba
una potabilitzadora al campament. I aquest és un fet importantíssim perquè, no només ha permès millorar l’entorn sanitari del poblat, sinó que també ha millorat el seu
desenvolupament econòmic, ja que els ha ajudat a tenir
suﬁcients beneﬁcis com per aconseguir pagar una tercera
part de la carretera que ara porta ﬁns al campament. Fins i
tot, els recursos de la potabilitzadora han ajudat a que durant la tardor del 2017 arribés llum al poblat.
Però, tot i aquesta evolució, la seva feina no ha acabat.
Després de tant de temps, i trobant-se amb un poblat amb
bones condicions higièniques, el Xavier i la Júlia creuen
que ja ha arribat el moment de fer un pas endavant i aplicar aquest projecte, que ha funcionat de manera tan excellent, a un altre campament. És per això que de cara a ﬁnals
d’any, o a principis del 2020, tenen planiﬁcat instal·lar una
segona potabilitzadora a un altre campament de refugiats
que ho necessiti. El cicle torna a començar.
Per portar-ho a terme compten amb la quota dels socis,
que ajuda a pagar els professionals mèdics, i amb la venda de material artesanal a les ﬁres a Barcelona. És per això
que cada Sant Jordi els podem trobar a la seva parada de
Passeig de Gràcia explicant la seva tasca i recollint suports.
Suports necessaris per als refugiats, per a una nova potabilitzadores, per construir les carreteres, per acabar els claveguerams, per poder comptar amb els metges i infermeres, i per seguir oferint generositat. Perquè Jin-Pa signiﬁca
generositat. I si el Xavier i la Júlia no són generositat, que
baixi Buda i ho vegi.

•

Als negocis immobiliaris s’hi senten
com a peix a l’aigua. Diuen que és la llei
del més fort. Si ens fan perdre el nord,
hauran vençut. Per això cal cridar als
quatre vents: esma, esperança, força,
sou la mala gent.
El dia que el món giri, en sentit oposat, o a l’inrevés, ballarem sobre la vostra tomba. El cafè i les pastes, per després. Us farem saber a cau d’orella, no
ho digueu a ningú, que aquesta vida és
un miracle, malgrat vosaltres, malgrat
el tuf. Cors corcats, ments despreciables, voldria ser ben vehement: els homes som bons per naturalesa, us arrencarem com la malesa. Perquè sou molt
mala gent.

•

