Parlament 2021

L'independentisme
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El canvi al PGM fa emergir
l'Illa Carolines, un espai verd
entre Gran i Riera de Cassoles
La modiﬁcació consolida espais afectats de la fundació Pere Tarrés i
acumula un interior de 2.700 metres quadrats com a parc de nova creació

Albert Balanzà

L
L'illa interior de Carolines, des de les galeries interiors del carrer Gran mirant cap a la futura sortida de Riera de Cassoles. Foto: A.B.
Gràcies al suport de:

a modiﬁcació del Pla General Metropolità a l'àmbit
de quasi tot el districte de Gràcia, ja passat un altre tràmit aquest dimarts en comissió de ciutat, ha
permès començar a veure plànols oﬁcials del canvi
i consolidació de peces urbanístiques que tindran
un fort impacte en l'entorn veïnal més immediat. Un dels
principals espais de transformació se situa a l'anomenada Illa Carolines, una illa interior ara totalment construïda per una ediﬁcació de planta baixa que acull despatxos
professionals i a la qual s'hi accedeix pel passatge sense
sortida de les Carolines, des del carrer del mateix nom.
El canvi urbanístic ha intercanviat peces d'equipament
i verd de manera que es consoliden espais afectats de la
fundació Pere Tarrés i s'acumula un espai verd de 2.700
metres quadrats de nova creació que connecta el passatge,
l'interior d'illa i la Riera de Cassoles, per darrere de Casa
Vicens. Com una nova plaça de les Dones del 36. Pàgina 3

Política
L'independentisme frega de
nou a Gràcia el 60% i el PSC es
recupera com a tercera força
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Junts aguanta i s'imposa a quatre dels cinc barris, el creixement de la CUP
perjudica lleument ERC, els socialistes ensenyen múscul i Ciutadans es desploma

Albert Balanzà
els
resultats

Vallcarca i Penitents
vots

%

1.658

23,4

ERC

1.332

18,8

PSC

1.305

18,4

EnComú

623

8,8

CUP

572

8,1

C’s

420

5,9

PP

321

4,5

Junts

Total

7.146

El Coll
vots

%

ERC

612

20,9

PSC

601

20,5

Junts

531

18,1

EnComú

305

10,4

CUP

253

8,6

C’s

176

6,0

PP

121

4,1

Total

2.930

La Salut
vots

%

Junts

1.526

25,8

ERC

1.245

21,0

PSC

1.011

17,1

CUP

543

9,2

EnComú

508

8,6

C’s

256

4,3

PP

229

3,9

Total

5.926

Vila de Gràcia
vots

%

4.705

22,8

ERC

4.228

20,5

PSC

3.380

16,4

CUP

2.719

13,2

EnComú

2.675

13,0

C’s

657

3,2

PP

563

2,7

Junts

E

ls resultats de les eleccions
al Parlament a Catalunya
de diumenge passat van
complir els pronòstics i
els objectius de les principals forces a Gràcia, les independentistes i el PSC, amb els primers
fregant de nou l'objectiu del 60%
amb un 57,93% entre Junts, ERC,
CUP i PDeCAT i els segons tornant
a assemblar-se el que temps enrere van ser, ara com a tercera força.
Uns i altres, en tot cas, no van arribar al seu sostre: els independentistes van assolir un 60,6% el 2015
i els socialistes encara estan lluny
del 30% de 1999.
Junts, malgrat l'escissió dolorosa localment cap al PDeCAT per la
substitució dels tres consellers el
passat novembre, va aguantar bé
els suports obtinguts el 2017 amb
una molt lleugera baixada de dos
punts que els manté com a primera
força en aquestes eleccions que al
districte habitualment ha guanyat
des dels temps de CiU. Quatre dels
cinc barris, tots menys el Coll, van
caure de la banda postconvergent.
ERC, que en campanya van desplegar una estratègia intensa a nivell local, es van imposar al Coll
però aquest cop no a la Vila com
havien fet el 2017 i van patir lleument la pujada de la CUP perdent
tres punts. Els cupaires, que al llarg
del recompte diumenge es van situar com a quarta força per davant d'En Comú, van acabar cinquens obtenint les millors dades a
la Salut i a la Vila.
El PSC, per la seva banda, van
ser l'únicpartit que va guanyar

Un membre d'una mesa electoral a l'escola Josep Maria Jujol . Foto: Joanna Chichelnitzky

els
resultats

Parlament 2017 Parlament 2021
vots
%
vots
%
Junts
ERC
PSC
EnComú-Podem
CUP
C's
PP

18.126
17.453
8.220
7.079
5.978
11.523
2.447

25,3
24,3
11,5
9,9
8,3
16,1
3,4

12.334
10.970
9.210
5.689
5.574
2.193
1.739

23,4
20,9
17,5
10,8
10,6
4,2
3,3

Totals 71.922

83,5

53.124

63,3

"Si us plau, no llepeu el sobre!"
L'absència de votants positius marca zeros de
participació en algunes taules de set a vuit del vespre

Camp Grassot/Gràcia N.
vots

%

3.914

24,4

ERC

3.553

22,2

PSC

2.913

18,2

EnComú

1.578

9,8

CUP

1.487

9,3

C’s

684

4,3

PP

505

3,1

Total 16.037

•

•

El repor

Total 20.638

Junts

vot en un escenari amb 20 punts
menys de participació, després del
83% de 2017. Els sis punts de remuntada situen els socialistes en
el lloc que en les últimes eleccions
havia assumit Ciutadans i obtenen
un segon lloc al Coll -el barri on
millors registres històrics han tingut- com feia anys que no passava.
En Comú-Podem són quarta força amb resultats molt similars als
habituals i aguantant pels pèls l'embat de la CUP pel suport que els comuns tenen encara a Vallcarca, el
Coll i Grassot. Ciutadans sembla
que s'acomiada, amb una davallada estrepitosa de dotze punts, i el
PP continua tancant la taula, amb
un irrellevant tres per cent.
Vegeu vídeo jornada electoral a
independent.cat

A. B.

A

l CAT els apoderats dels
partits van tenir feina afegida a l'hora de fer veure
un rètol que recomanava als
electors que no llepessin el sobre per tancar el vot. Va ser l'al-

tra cara de l'anecdotari del 14-F,
marcat per les granotes blanques dels encarregats de meses,
en una jornada electoral en què
es van notar els col·legis afegits
-curiosa la imatge de La Violeta
amb les meses a peu de barraper facilitar l'espaiament, tant
que en alguna taula del CAT de

7 a 8 del vespre -hora reservada per als positius de Covid- no
hi va votar ningú. A la seu del
Districte, a plaça de la Vila, que
es reestrenava com a col·legi
electoral, més d'un elector va
entrar cridant a aquella última
hora perquè el deixessin votar, encara que no fos positiu

de Covid. "Venim de treballar",
van justiﬁcar. A les 3 de la tarda
a l'Espai Jove, la cua nord tampoc hi tenia ningú.
Més complicat va ser el dia
a l'escola Pau Casals, 21 taules,
el col·legi electoral més gran
de Gràcia: disset meses entraven pel pati de Legalitat i 4 per
Providència, amb el merder
que les targetes censals van indicar ordres inverses. La resta
del dia, de tot: un president de
mesa vomitant, una monja en
cadira de rodes que volia un
taxi, el cap dels serveis del districte, Ruﬁno García, organitzant cues...

•

Societat
El retoc al Pla General fa
emergir l'Illa Carolines,
un parc entre el carrer
Gran i Riera de Cassoles
La modiﬁcació consolida espais afectats de la fundació Pere
Tarrés i acumula un interior verd de 2.700 metres quadrats

Albert Balanzà

L

'Illa Carolines només és visible i imaginable en clau de futur ara mateix des de les galeries i balconades interiors
dels carrers Gran o Carolines,
amb la visió privilegiada també que
en tenen els usuaris de la fundació
Pere Tarrés. La visió a peu de carrer, des del passatge Carolines, és
un mur d'accés a una construcció
de planta baixa on hi ha despatxos
professionals (hi havia hagut la redacció de la revista Guitarra Total i
ara, per exemple, hi ha l'agència de
comunicació catalanoxilena Ideas
Agitadas). El passatge no té sortida.
Però als despatxos de l'Ajuntament s'han mogut peces urbanístiques aquestes setmanes, amb
la modificació del Pla General
Metropolità en un àmbit que implica quasi tot el districte de Gràcia,
i l'Illa Carolines, l'espai d'interior
d'illa que es delimita entre el carrer Gran i la Riera de Cassoles, per
darrere de Casa Vicens, ha emergit
com un alter ego del que als anys 90
va suposar l'adéu als tallers interiors que donarien pas a l'actual plaça de les Dones del 36.
A 200 metres d'aquesta plaça,
doncs, n'hi pot haver una altra
quan s'activi el projecte de futur
que l'Ajuntament de moment només ha redibuixat sobre el PGM. El
Pla General ﬁns ara preveia bàsica-

L'eix Carolines-Gran-Riera de Cassoles, amb el nou espai verd marcat com a 6b

Primera imatge dels queixals
del carrer Gran desafectats. Els
famosos entrants i sortints del
carrer Gran (o de Travessera de
Gràcia) són un altre dels grans
canvis del Pla General. On abans
hi havia una línia d'afectació que
suposava l'enderroc de les ﬁnques
sortints i l'ampliació de carrils
de trànsit, ara hi ha els queixals
reconeguts i ja inamovibles.

ment eixamplar el passatge des de
Carolines ﬁns a Riera de Cassoles
en forma de T interior (i qualiﬁcat
com a verd), afectant la fundació
Pere Tarrés, i completava l'interior d'illa amb un equipament potencial a tocar de les façanes interiors
del carrer Gran. Ara el canvi suposa concentrar el verd a tot l'interior
d'illa, no eixamplar l'accés del passatge, posar la part d'equipament
darrere de Casa Vicens i mantenir
la sortida gran de l'interior d'illa
per la Riera de Cassoles.
El futur d'aquesta possible illa interior, en tot cas, encara no està escrit en cap avantprojecte ni res que
se li assembli. "En aquesta fase no
situem data per executar cada actuació", apunten fonts municipals,
també per referir-se a l'obertura de
l'espai per Riera de Cassoles, on ara
hi ha un solar privat afectat pel pla.
No és el primer cop, en tot cas,
que els serveis tècnics del Districte
treballen amb plànols que toquen
l'Illa Carolines. La reordenació de
Casa Vicens, un cop Morabanc es
va fer càrrec de l'equipament i el va
convertir de residència familiar a
casa museu, va incloure una referència al pla de connexió passatge
Carolines-Riera de Cassoles en l'espai de Casa Vicens on ara hi ha el
servei de càtering. La clàusula indicava que Casa Vicens tenia quatre
anys de cap per reubicar el servei si
l'Ajuntament es decidia a actuar en
aquell àmbit urbanístic.

•

"Aquest any és una anomalia; fem una valoració positiva perquè
la davallada en el sector ha estat encara més gran", diu la direcció

L

es dades de visitants del tercer
any complet de Casa Vicens havien de ser menors, per força, a
l'any anterior, ja que la casa museu
del carrer Carolines només ha pogut obrir 195 dels 360 dies previstos
a causa de la crisi sanitària i bona
part d'aquests dies oberts al 50%

d'aforament. El resultat són 49.376,
que contrasten amb els 163.096 visitants del 2019, quan l'equipament
privat va augmentar un 33% respecte dels 140.000 visitants del primer any sencer.
La visió de la direcció, no obstant això, és positiva per l'"anomalia" que suposa aquest 2020, segons
ha apuntat Emili Masferrer en roda
de premsa. "Tenim una davallada

del 70% de visitants quan al nostre
sector la mitjana ha estat del 80%",
ha afegit.
Aquests 50.000 visitants del
2020 estan encapçalats per un 48%
de públic de proximitat, de Gràcia
i de la resta de la ciutat, i un 57%
total de nacionalitat espanyola.
En l'actual context, sense turisme,
Casa Vicens considera rellevant el
8% de França, el 6% d'Itàlia o els
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Breus

Buiden un ull a una
noia en incidents
després de la marxa
per Pablo Hasél
Joanna Chichelnitzky

Els Mossos d'Esquadra
van buidar un ull a una
manifestant el vespre de
dimarts en els incidents
posteriors a la gran
manifestació en suport
del raper Pablo Hasél.
Els fets van tenir lloc a la
Via Augusta amb Gal·la
Placídia, on les barricades
es van fer fortes sobretot
a l'alçada de Luis Antúnez.
Prèviament milers de
persones havien omplert
la plaça Lesseps i va ser
més tard, després que la
protesta baixés per Via
Augusta i es dissolgués
que es van produir els
incidents, amb alguns
saquejos de comerços.

Trasllat del servei
de Salut Mental de
Mare de Déu del
Coll a l'Esperança
El centre de salut mental
d'adults de Gràcia, ubicat
ﬁns ara al carrer Mare de
Déu del Coll 41 i gestionat
l’Hospital Mare de Déu
de la Mercè de Germanes
Hospitalàries, s'ha
traslladat a l'Hospital de
l'Esperança solucionant
així la falta d'espai. El
canvi permetrà obrir
també un hospital de
dia de salut mental per
a l'àrea de Larrard i una
part de Vallcarca.

El Cicle de Cine de
Drets dels Infants
obre inscripcions
per a les escoles

Casa Vicens suma 50.000
visitants el 2020, un -70%
A. B.

L’Independent de Gràcia
19 de febrer de 2021

Casa Vicens, al Nadal. Foto: Á. Laforer

4% dels EUA o el Japó. La direcció
manté l'objectiu dels 203.250 visitants que preveia per als cinc anys.
"La xifra d'arribada no canvia però
trigarem dos o tres anys més a arribar-hi", ha conclòs Masferrer.

•

El certamen als Cinemes
Girona dedica enguany
les projeccions a les
situacions i sensacions
de soledat que viuen els
infants, especialment
durant la pandèmia. El
cicle (del 7/04 al 2/05) ha
obert inscripcions per a
les sessions presencials
i en línia amb alumnes
d'escoles i instituts. El
viatge de Bu i altres contes i
Ploey: mai volaràs sol, són
alguns dels ﬁlms triats.
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Adéu a l'ediﬁci de la
merceria Novedades
per fer pisos de luxe
a Camp d'en Grassot
La promoció publicita dúplex amb
jardí i ja farà venda passat l'estiu
R.P.

L'Abaceria respirarà més
a l'entorn, reubicarà el
súper al soterrani i tindrà
planta -3 per a entitats
El projecte inicial canvia lleugerament, mantenint el pàrquing de
50 places sense la DUM i situa l'inici d'obres a cavall de 2022 i 2023

A.B.

D

os anys i mig després de tancar, la històrica merceria Las Novedades, a Travessera de Gràcia 321,
ja va a terra amb el seu rètol icònic i l'ediﬁci sencer perquè s'hi aixequi una promoció de pisos de luxe.
"Pisos i dúplex amb gran jardí a tocar de la Sagrada
Família", diu la promoció, que ja comercialitzarà els
habitatges després de l'estiu. "Em fa recança quan hi
passo", ha explicat aquesta setmana Sergi Calafell,
amo de Las Novedades i encara president de l'Associació de Comerciants Nova Travessera.

•

Sant Medir : un cartell
"per guardar memòria"

L

'il·lustrador Jaume Gubianas (Navàs, 1966) és el
guanyador del concurs del cartell de Sant Medir
2020 amb una proposta que reivindica els principals elements de la diada, els cavalls, els brecs,
els festers i els caramels.
Gubianas, que ja va quedar ﬁnalista l'any passat,
ha defensat la proposta, malgrat les limitacions d'aquest any que
impediran fer cercaviles
"per guardar memòria".
"M'agrada el cartell de
les festes populars; em
documento prèviament",
ha dit.

•

La imatge virtual de la futura Abaceria, amb l'espai més ample de pas pel lateral de Mare de Déu dels Desemparats. Foto: IMMB

A. B.

E

l projecte inicial de reforma i construcció del
mercat de l'Abaceria, presentat el juliol de 2016 i
modiﬁcat el 2018, ha tornat a canviar: la primera versió
tenia tres plantes subterrànies,
un altell per a entitats i un centre de distribució urbana (DUM),
la segona versió va escurçar el
soterrani a dues plantes i va enviar la DUM fora del mercat (en
espai mai encara determinat) i
ara el projecte tercer fa respirar
més l'entorn (uns 1.100 metres
quadrats de retallada de façanes), reubica el súper a la planta
-1 i recupera la planta soterrània
perduda per dedicar-la a entitats.

L'espai cooperatiu
es rebaixa a 300
m2 i el súper pot
créixer ﬁns al doble,
inclosa la logística
El que no canvia és el pàrquing
de 50 places, que s'ha aconseguit
mantenir a totes les crisis malgrat la pressió de plataformes veïnals com Gràcia On Vas, i l'espai
per a cooperatives de productors
(que passa de 350 a 300 metres).
També genera dubtes el súper,
que el 2016 tenia 750 metres i ara
"1.500 m2 amb un mínim de 750
m2 de zona comercial i la resta

El 50% de cotxes fa excés
de velocitat a Ros de Olano
El projecte europeu We Count registra amb sensors que Pare
Claret té un trànsit superior i Bellver més vianants que la mitjana

A. B.

E

l projecte europeu de ciència
ciutadana We Count, desplegat pels equips que van ser
impulsors dels mesuradors de soroll de la plaça del Sol, Ideas for
Change, ja té els primers resultats

dels sensors de comptatge de vehicles que va repartir per habitatges en mitja dotzena de carrers
de Gràcia entre primavera i estiu
passat.
El document amb les conclusions preliminars del treball de
camp, que s'estén també per la resta de Barcelona i també a Madrid,

ha comptat amb sensors installats per voluntaris a carrers com
Ros de Olano, Pare Claret, Bellver,
Topazi o Ballester, entre altres,
i amb un total de 19 aparells de
control ha aportat dades que atorguen el pic de trànsit de cotxes de
totes les vies controlades per We
Count a Pare Claret. Aquesta via

Trànsit a Ros de Olano. Foto: À.G.P.

d'entrada a Gràcia des de l'avinguda Meridiana registra 87 turismes
per hora de mitjana quan la mitjana controlada per We Count a la
ciutat és de 56.

per a zona logística".
Després de la negativa taxativa del Districte a fer una plaça a
l'Abaceria, pressionat per alguns
veïns per l'actual imatge de l'espai només amb l'estructura de
ferro, la regidora de Mercats,
Montserrat Ballarín i el regidor
de Gràcia, Eloi Badia, han sostingut que l'Abaceria tindrà "una
nova plaça". "Com si es guanyés
una plaça Revolució", han ampliﬁcat fonts municipals.
En realitat l'espai guanyat són
els voladissos laterals, que obriran pas als voltants. L'estructura
de ferro servirà de base de la nova
obra, que no començarà en tot cas
"ﬁns a ﬁnals de 2022 o princips de
2023", segons Ballarín. El timing
previst segueix sent de 24 a 30 mesos. Any 2025.

•

Ros de Olano, que manté amb el
Districte una pugna des de fa mesos perquè es compleixi la nova senyalització que indica que el carrer té un límit de velocitat de 10
km/h i que és exclusiu per al pas
de veïns, vianants i bicicletes, també surt reﬂectit de manera destacada en l'estudi de We Count amb
la meitat de cotxes que "no respecten el límit de velocitat".
Com a altres curiositats de l'estudi referents als sensors installats a Gràcia, hi ha, per exemple,
el lideratge del carrer Bellver -connector entre Torrent de l'Olla i la
plaça del Nord- com la via per on
passen més vianants per hora, un
total de 42) dels 19 trams controlats, entre els quals hi ha punts de
la ciutat que tenen una mobilitat
global superior com Creu Coberta
o passeig Picasso..

•
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Les voreres són per als vianants

Gràcies
per aparcar
a la calçada
Les motocicletes i els ciclomotors
han d’estacionar als espais
reservats especialment per
a aquest fi a la calçada o als
aparcaments subterranis.

En cas de no trobar-hi lloc
disponible, i sempre que no
hi hagi senyal de prohibició, es pot
aparcar en voreres de 3 a 6 metres
en les següents condicions.
En paral·lel a la vorada i deixant
0,5 metres amb el límit de la calçada.

0,5 m

Entre els escocells, sense
sobrepassar-los ni entorpir el pas.
A un mínim de 2 metres dels passos
de vianants i parades d’autobús.
2m

S’han de deixar 3 metres lliures
de pas per als vianants.

2m

3m

En cas de no trobar-hi lloc disponible, i sempre que no hi hagi senyal
de prohibició, es pot aparcar en voreres amb ample superior a 6 m en
semibateria i deixant 3 m d'espai lliure de pas:
I recordeu mantenir el mínim de 2 m amb les parades de bus i els
passos de vianants.

Està prohibit:
Aparcar en voreres de menys de 3 metres d’amplada.
Accedir a voreres, andanes i passeigs amb la moto en marxa.
Envair, circular, parar o estacionar als carrils bici.
Circular pel carril bus.

3m
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Últim partit de
la 1a fase per al
Catalunya femení
de waterpolo
Leioa Waterpolo

El primer equip femení
de waterpolo del CN
Catalunya tancarà
dissabte 20 la primera
fase de lliga contra el
Sant Feliu, tercer a la
classiﬁcació amb tres
punts més que l'equip de
Gabor Egedi i amb ganes
de recuperar-se de la
derrota contra el Sabadell.
L'objectiu del Cata de
sumar el màxim de punts
amb rivals directes es va
assolir gràcies a la victòria
contra el Leioa (10-13). Les
gracienques Catalunya
van forjar el tercer triomf
a la lliga al primer parcial
(1-6). El conjunt basc es
va apropar perillosament
al Catalunya al darrer
temps, però Mireia Rico
va segellar el triomf ﬁnal.

Moral alta al
Gràcia Futbol
Sala per la segona
victòria a la lliga
Després del segon triomf
a la Tercera estatal, el
primer equip del Gràcia
FS encara amb la moral
alta el penúltim partit de
lliga regular. El Molins
99, sisè, serà el rival del
conjunt taronja dissabte
20. La victòria contra el
Bosco Rocafort (2-5) es
va gestar amb un inici
fulgurant: tres gols als set
primers minuts de partit.

Resultats

Esports
El futbol base de
l'Europa vol reprendre
les lligues per assolir
objectius de temporada
Tots els equips tret del juvenil A masculí arrosseguen mig any
sense partits de lliga i conﬁen en els canvis a les restriccions

El juvenil A de l'Europa, al partit contra el Mallorca al Nou Sardenya. Foto: F. Capell

Àlex Gutiérrez Pascual

S

is mesos, una setmana i
un dia. L'Europa B masculí va disputar a l'octubre el segon i últim partit de lliga a la Segona
Catalana. Des d'aleshores, el filial escapulat ha alternat setmanes d'entrenament amb aturades
pels canvis en les restriccions sanitàries. "Entrenar ja és un regal,
si el podem guarnir amb la competició, millor", explica Josep
Maria Gené, tècnic de l'equip des
d'aquesta temporada. Ara s'obre
la possibilitat de reprendre-la els
dies 6 i 7 de març, però està sub7. CE Europa .........22 punts.
Jornada 17
CE Europa - FC Terrassa (21-02,
12h)

FUTBOL
Tercera Divisió masculina
(Grup 5A)
Jornada 16
CE Europa 1 - 0 CE Manresa
Classiﬁcació
1. CE Europa .........28 punts.
2. FC Terrassa .......27 punts.
Jornada 17
UE Valls - CE Europa (21-02, 16:30)

Primera Estatal femenina
(Grup 3)
Jornada 16
CD Sant Gabriel 0 - 1 CE Europa
Classiﬁcació
1. Llevant LP .........35 punts.

Triomfs per la mínima per
als primers equips masculí
i femení. Amb l'objectiu de
mantenir el liderat i la baixa
per lesió d'Arnau Vilamitjana, el
conjunt de David Vilajoana visitarà
diumenge 21 el Valls, penúltim
a la taula, després de vèncer el
Manresa (1-0). Mentre que l'equip
de Fran Güells buscarà contra
el Terrassa la quarta victòria
consecutiva, després de la victòria
de mèrit amb el Sant Gabriel (0-1).

BÀSQUET
Copa Catalunya
Campionat Espanya Primera
masculina (Grup 5)
Jornada 1
CB IPSI - Vedruna Gràcia Bàsquet
(6-03, 17:45)
CB Ciutat Vella - Bàsquet Claret (703, 18:15)
Bàsquet Lluïsos de Gràcia - UE
Horta (7-03, 18:30)

Campionat Espanya Primera
femenina (Grup 01B)
Jornada 1
Bàsquet SaFa Claror: descansa

jecte als canvis de dilluns 22 en les
normes del PROCICAT. Les sessions d'aquest mig any s'han centrat
en millorar el joc col·lectiu i assolir conceptes tàctics, amb l'objectiu ﬁnal d'aconseguir l'ascens de
categoria. "Podem controlar quin
enfocament li donem a la nostra

activitat", assegura Gené. Per l'experiència dilatada a la gespa i a les
banquetes, llança aquest missatge
optimista: "En els pitjors moments
també es plantegen oportunitats".
Com l'Europa B masculí, els
equips de futbol base escapulats
també esperen aquesta represa
de les competicions, des de juvenil ﬁns a debutant. Els juvenils B i
C masculins, a categoria Preferent,
està previst que comencin a ﬁnal
de febrer amb una lliga d'una volta només. I el juvenil A femení tindrà el mateix sistema de campionat. Des del club es fa una defensa
de l'activitat esportiva. "Tenim la
sort que les nostres instal·lacions
són a l'aire lliure, on s'ha demos-

WATERPOLO

FUTBOL SALA

Divisió d'Honor masculina
2a fase (Grup D)

Tercera Estatal masculina
(Grup 2)

Jornada 11
CN Catalunya - CDW Navarra (2702, 18h)
Classiﬁcació
1. CN Mataró......... 12 punts.
4. CN Catalunya ...10 punts.

Jornada 16
FS Bosco Rocafort 2 - 5 Gràcia FS
Classiﬁcació
1. Les Corts EFS ... 36 punts.
9. Gràcia FS ............ 9 punts.
Jornada 17
Gràcia FS - CFS Molins 99 (20-02,
19h)

Rere Espanyol i
Barça, el conjunt
de Senabre segueix
als primers llocs
de Divisió d'Honor

Divisió d'Honor femenina
(Grup A)
Jornada 9
Leioa IT 10 - 13 CN Catalunya
Classiﬁcació
1. Mediterrani ......25 punts.
4. CN Catalunya .... 9 punts.
Jornada 10
CN Catalunya - CN Sant Feliu (2002, 15:45)

trat que pràcticament no hi ha riscos de contagi", va assegurar la directiva Núria Pi a ﬁnals de gener al
programa Reset de Betevé.
El juvenil A, l'excepció. El conjunt que entrena Ignasi Senabre
disputa una competició estatal,
la Divisió d'Honor, i ha estat aliè
a les suspensions del futbol base,
tret dels partits ajornats per positiu de Covid-19. Malgrat l'última ensopegada a Cornellà (2-0),
l'equip es manté a la part alta de la
taula, darrere d'Espanyol i Barça.
A la recta ﬁnal de la lliga regular
s'haurà d'enfrontar a rivals directes: Girona (21/02), Penya Arrabal
(27/02) i Damm (7/03).

•

2. Ins. Montserrat 14 punts.
Jornada 8
AEE Institut Montserrat - Víkings
Vòlei Prat (28-02, 13h)

HANDBOL
Segona Catalana Juvenil
masculina (Grup C)
Handbol Claret
Reinici competició pendent

VOLEIBOL
Primera Divisió masculina
(1a fase Grup A)
Jornada 7
Vòlei Girona 2 - 3 AEE Institut
Montserrat
Classiﬁcació
1. Víkings V. Prat ..15 punts.

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana
masculina (Grup C2)
Hoquei Claret
Reinici competició pendent
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El moviment ‘revolta escolar’
ja suma set centres a Gràcia
L’AFA Patronat Domènech proposa mesures per pacificar-ne l’entorn
Àlex Gutiérrez Pascual

Kleta, l’alternativa a la bici compartida, arriba a la Vila
En un context de canvi cap a una mobilitat més sostenible,
fa poques setmanes s’ha instal·lat a la Vila Kleta, un projecte
fundat el passat estiu que ofereix un model de subscripció de
bicicletes que no hi havia fins ara: tenir bici pròpia per 19,50
euros al mes. Amb un sistema antirobatori i un servei de re-

paració garantit, la iniciativa es posiciona com alternativa als
serveis clàssics de lloguer compartit “Hem unit el millor dels
dos móns: els avantatges de tenir una bici teva i sense preocupar-te pel manteniment o les reparacions”, explica Diego
Casabe, cofundador -juntament amb Falk Siegel-, de Kleta.

editorial
Model de ciutat,
tornem-hi
“Per una major pacificació i seguretat
als entorns escolars, menys contaminació i menys soroll. Perquè davant
de cada escola hi hagi un únic carril
de circulació de cotxes. Per una ciutat
on deixi d’haver-hi autopistes urbanes
i torni a haver-hi carrers segurs”.Així
de contundent i inequívoc arrenca el
manifest de la #RevoltaEscolar, un
moviment que des de finals de l’any
passat ha tornat a posar a primera
línia el debat de mobilitat i, per tant,
de model de ciutat. No és nou. Sí que
ho és en forma, i la dimensió que està
adquirint supera, lògicament, l’àmbit
de la comunitat educativa perquè el
problema és de tothom.
#RevoltaEscolar ja compta amb 93
associacions de famílies adherides al
manifest, 65 de les quals es troben
mobilitzades fent talls de trànsit cada
dos divendres a Barcelona, Sabadell i
Badalona. Compta amb el suport de
la plataforma veïnal Eixample Respira
i l’Affac (associacions federades de
famílies d’alumnes de Catalunya), i ja
ha arribat a Madrid.A l’àmbit local, un
total de set associacions de famílies
s’han mobilitzat: Patronat Domènech,
Jujol, Rius i Taulet, Univers,Teixidores
de Gràcia, Sagrada Família i Claret).
Els seus arguments son irrefutables,
les dades de contaminació atmosfèrica així ho avalen: Barcelona supera
els límits legals establerts per la normativa europea pel que fa a diòxid
de nitrogen (NO2) i els nivells de
partícules (PM10) recomanats per
l’Organització Mundial per la Salut
des de fa més de deu anys. Encara no
s’ha fet prou. Tenim un problema de
salut pública que hem de resoldre ja.

[el tema del mes]
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més sostenibles
escoles
+ sostenibles

Kleta, un servei de bicicleta pròpia per
subscripció mensual, aterra a Gràcia
Àlex Gutiérrez Pascual

En un context de canvi
cap a una mobilitat
més sostenible, fa poques setmanes s’ha
instal·lat a la Vila Kleta,
un projecte fundat el
passat estiu que ofereix un model de subscripció de bicicletes
que no hi havia fins
ara: tenir bici pròpia
per 19,50 euros al mes.
Amb un sistema antirobatori i un servei de
reparació garantit, la
iniciativa es posiciona
com alternativa als
serveis clàssics de bicis
compartides.
Silvia Manzanera
“Hem unit el millor dels dos
móns: els avantatges de tenir una
bici que és teva però sense haver
de fer la despesa econòmica
que representa una compra, ni
preocupar-te pel manteniment
o les reparacions”, explica Diego
Casabe, cofundador -juntament
amb Falk Siegel-, de Kleta, un projecte nascut a finals de juliol a la
Barceloneta i que s’ha traslladat fa
poques setmanes a una nova seu,
amb botiga i taller, al número 7 de
Puigmartí. Tots dos són usuaris

Els fundadors de Kleta, Falk Siegel (esquerra) i Diego Casabe, a la botiga taller de Puigmartí 7

de bicicletes: un tenia bici pròpia i
l’altre servei de lloguer; coneixen
de primera mà els beneficis i inconvenients de tots dos models.

Els responsables
valoren els canvis en
mobilitat que s’estan
produint a la ciutat
Això, i l’aposta que han fet per
una altra mobilitat a les ciutats. I
encara que reconeixen que falta
molt camí per assolir el nivell
d’altres ciutats europees pel que
fa a mobilitat sostenible, confien

en els canvis que s’estan produint
a la Barcelona així com en les
mesures que està adoptant l’administració, amb l’increment de
carrils bicis. “Hem vist que hi ha
un canvi de paradigma de l’usuari
i la bici està causant furor”, explica Casabe. “Cada vegada hi ha
més gent que veu que la bici és el
millor vehicle per moure’t per la
ciutat; fas esport, no contamines
i és definitivament el més ràpid”.
Tot i que Kleta va arrencar amb
un clar posicionament cap al públic internacional (aquelles persones que viuen a la ciutat durant
uns mesos per motius d’estudi o
feina), és l’usuari local el principal

objectiu i amb més opcions de
creixement. Sense dipòsit inicial
ni compromís a llarg termini
(es pot cancel.lar la subscripció

Les bicis es poden
personalitzar i tenen
un sistema de bloqueig
antirobatori
amb un mes d’avís), la persona
interessada es pot subscriure
des de 19.50 al mes (amb opció
de personalitzar la bici -cistella o

Proper pas,
app i versió
elèctrica
Kleta oferirà en breu l’opció
d’escollir sistema elèctric
híbrid, amb una bateria extraïble que té un abast de
més de 25 quilòmetres, i una
quota des de 46,90 euros al
mes. “Els preus són similars
als abonaments mensuals
de metro”, assegura Diego Casabe, cofundador de
l’empresa. Un altre de les
novetats serà una aplicació
perquè els usuaris puguin fer
totes les gestions a través del
mòbil.“Per a nosaltres també
és important la formació,
aconsellar en termes de
seguretat, per on anar, com
aparcar; ser usuari de bici
no és només saber pedalar”,
afegeix Casabe.
seient infantil- i fer-la més teva).
El disseny del model de Kleta és
disseny propi (el color groc de la
roda davantera és el segell marca
de la casa). Els seus responsables
destaquen també el sistema de
bloqueig intel.ligent que protegeix totes les parts de la bicicleta.
Així, en cas de robatori hi ha una
garantia que la cobreix. “A més,
si tens una punxada o qualsevol
problema, venim i ho arreglem”,
assegura Casabe.
L’equip de Kleta està conformat
per set persones i les expectatives de creixement són altes. Actualment tenen 200 usuaris actius
a la ciutat i l’objectiu és arribar
als 1.500 a finals d’any. “Estem
totalment convençuts que l’ús de
la bici anirà a l’alça”, clou.
Àlex Gutiérrez Pascual

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
.la Placídia
Plaça Gal
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

Punt Ambiental
Aula
Verd de Vallcarca
Bosc Turulll’AULA
Passeig
Av.
Vallcarca,
Turull,71.
2-4, 08023 Barcelona
Telèfon:De
Horari:
93 dilluns
213 39a45
dissabtes excepte festius,
Horari:
de
9 a 14 h i de 16.30 h a 19.30
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Aula
Ambiental
Bosca 14.30h
Turull
Dimecres
matí de 11.00
Passeig
Turull,
2-4,
Dimecres
tarda
de08023
16.00 Barcelona
a 19.00h
Telèfon:
93 213
39 45
Un dissabte
al mes
de 10 a 14h
Horari:
a divendres
a 14.30h
DifusióDe
de dimarts
les activitats
també de
per10Facebook
Dimecres
i Twitter matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres
tarda de 16.00 a 19.00h
www.boscturull.cat
Dos dissabtes al mes de 10 a 14h
Escolesde+les
Difusió
sostenibles
activitats també per Facebook
iLa
Twitter
Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1.Tel
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94
www.boscturull.cat
[www.bcn.cat/escolessostenibles]
Zona de taller a la seu de Kleta
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“Els registres actuals de contaminació
de l’aire al districte són alarmants”
Cedida

El passat mes de gener, l’AFA
Patronat Domènech va decidir sumar-se al moviment de
la #RevoltaEscolar que es va
iniciar el desembre de 2020;
al Districte ja son set les afa’s
mobilitzades que demanen
una major pacificació i seguretat als entorns escolars.
Mireia Sánchez Elmeua, membre de l’AFA del Patronat Domènech en dóna els detalls.
Silvia Manzanera

En aquest sentit, heu fet arribar
propostes concretes al Districte?
La intenció de l’AFA és registrar l’entrada
d’un escrit al Districte de Gràcia abans que
acabi el mes i fer arribar així les nostres
propostes per tal d’obrir un diàleg amb
l’Ajuntament que permeti dur a terme la
millora de la seguretat i la pacificació de
l’entorn de l’escola. Alhora, demanarem
una reunió amb les persones responsables d’aquesta matèria.

Famílies del Patronat Domènech amb els cartells que han elaborat per a la #RevoltaEscolar

Quina és la vostra problemàtica a
l’entorn escolar?
A l’entorn de l’escola es superen sistemàticament els límits que estableix la normativa europea respecte el diòxid de nitrogen
(NO2, gas contaminant que emeten els
vehicles), així com els límits que fixa l’OMS
respecte les partícules PM10 (que són les
petites partícules en suspensió que es
generen amb la combustió dels vehicles).
Així, l’escola es troba directament afectada
pel gran volum de trànsit diari que suporta
el carrer Gran, els Jardinets o la Diagonal.

escolar a diari. La porta del carrer Sant
Pere Màrtir, on dona l’altra façana, és l’altre
punt d’accés i sortida dels alumnes. Com
que es tracta d’un carrer petit i estret,
d’uns 5 metres d’amplada i sense voreres
alçades, la recollida dels infants es fa ben
bé enmig del carrer. L’escola col·loca una
tanca cedida per l’Ajuntament a l’inici del
carrer Domènech amb carrer Mozart
perquè en horari d’entrada i sortida no hi
transiti cap vehicle, atès que actualment és
un espai que no té vigilància.

Amb els efectes obvis pel que fa
a soroll.
Aquest és l’altre problema (la façana
principal es troba escassos 30 metres de
Gran de Gràcia): no només fora de l’escola
i en el camí escolar, sinó també dins del
centre amb l’obligació actual de mantenir
les finestres de les aules obertes.

I això es respecta?
La realitat és que vehicles aliens a les famílies de l’escola, tant bicis, patinets i sobretot
motos, fan cas omís a la tanca passant per
l’espai que queda a cada costat de la tanca,
i fins i tot algun vehicle directament l’enretira. Quan aquests vehicles tomben massa
ràpid del carrer Domènech al carrer Sant
Pere Màrtir suposen un perill per qui es
troba enmig del carrer.

I pel que fa a seguretat?
El volum de trànsit i la velocitat dels vehicles que pugen pel carrer Gran i creuen el
pas de vianants que uneix el carrer Gràcia i
la plaça Nicolás Salmerón suposen un perill
per a tothom i especialment pels infants i
totes les famílies que empren aquest camí

ríem també que es senyalitzés l’existència
de zona escolar.

Davant de tot això, quines són les
vostres principals reivindicacions?
Tot i que entenem que la problemàtica
del carrer Gran també s’ha d’abordar
des d’un àmbit d’actuació més ampli, les
famílies de l’escola entenem que resulta

urgent la millora de la seguretat en el
pas de vianants que creua el carrer Gran
cap a la plaça d’enfront, la plaça Nicolas
Salmerón. Actualment només existeix
una senyalització vertical que posa “zona
escolar”, però aquesta no és prou visible
per la seva inclinació i per l’arbre que té
al costat. En aquest sentit demanem una
senyalització clara (vertical i amb pintura
a terra) d’existència de zona escolar, i
també de limitació de la velocitat (la qual
és infringida sistemàticament). També demanem la instal.lació d’elements físics a
terra reductors de la velocitat i d’un radar.

I hi ha hagut cap resposta?
L’únic contacte respecte d’aquesta qüestió va ser mitjançant una pregunta que
es va formular a la passada Audiència
Pública, plantejant si hi havia previsió
d’implantar alguna mesura de millora
en la pacificació de l’entorn de l’escola.
La resposta del regidor, si bé la valorem
en positiu per la voluntat de millora
permanent manifestada, va ser ben poc
encoratjadora per les famílies perquè va
expressar que la nostra escola estava força
ben posicionada en comparació a d’altres
i que calia prioritzar la inversió.

La problemàtica de la mobilitat i
la contaminació atmosfèrica que
concentra el carrer Gran són temes que van més enllà del propi
Districte.
Contràriament al que va manifestar el
regidor de què la contaminació no creua
I pel que fa a la zona de Sant Pere edificis, la realitat és que sí que ho fa en
Màrtir?
tant que no només es concentra sinó que
Atès que a la passada Audiència Pública amb els volums de fonts emissores de gael regidor del Districte Eloi Badia va sos contaminants que tenim, s’expandeix.
manifestar que aquest carrer és de xarxa També entenem que la problemàtica del
secundària o terciària (o fins i tot només carrer Gran, com va dir Badia, és una qüesd’ús veïnal), pensem que una possible tió que transcendeix del propi Districte,
solució seria la seva conversió directa però pensem -perquè així està demostrat-,
a zona exclusiva de vianants en el tram que mesures reductores de la velocitat
que va des del carrer Domènech (davant incidirien de manera directa en l’emissió
l’escola) fins el carrer Jesús (el següent de gasos contaminants dels vehicles que
carrer per sobre), igual que ja ho és en el hi transiten, i per tant comportarien una
tram que queda just sota del carrer Goya. millora de la contaminació de l’aire que, per
Pensem que així es garantiria la seguretat ben segur seria insuficient, però milloraria
d’infants i famílies. A més a més, demana- els alarmants registres actuals.

Opinió

L’Independent de Gràcia
19 de febrer de 2021

Cartes al director
Editorial

Places possibles i imaginàries

L

es places, com va teoritzar l'enyorat Josep Buch, són el gran atractiu i pulmó de la densa trama de Gràcia, i no passa cap gran debat
i oportunitat perquè aquests espais es vulguin millorar, repensar o
també incrementar en nombre o en espai. A Gràcia hi ha 25 places, si
comptem la desapareguda per absorció plaça de la Santa Creu, que va
acabar engolida per la irregular Lesseps. I mai no n'hi ha prou. La ciutat respira malament, i vol respirar millor.
Té sentit, doncs, que l'Ajuntament hagi presentat la tercera proposta
en cinc anys de l'Abaceria amb la creació d'"una nova plaça", en paraules del regidor de Gràcia, Eloi Badia, similar en metres quadrats a la plaça John Lennon i que el gabinet de comunicació municipal s'hagi "venido arriba" en poques hores per augmentar l'aposta: similar a la plaça
Revolució! El nou pla per a l'Abaceria no inclou cap nova plaça: fa servir
una nova disposició de la planta de carrer perquè els voladissos deixin
un espai de pas superior, i es guanyen metres quadrats amb un ediﬁci
de mercat menys aparatós. Però això no és una plaça. I òbviament no és
una plaça total, com alguns veïns han reivindicat en els últims mesos,
enlluernats per la imatge actual de l'estructura de ferro despullada.
A la nova Abaceria, cap allà al 2025, quan acabin les obres, no hi haurà
cap nova plaça, i sí una tercera planta soterrània que havia desaparegut
del projecte inicial i que el nou múscul del PSC ha aconseguit recuperar. L'espai acollirà magatzems i espais per a entitats, però a canvi també creix el supermercat i es manté el pàrquing de 50 places tan criticats
per les plataformes veïnals que es van arribar a manifestar sorollosament anys enrere. També es redueix a 300 metres quadrats l'espai per a
cooperatives.
A la nova Abaceria no hi haurà cap nova plaça, i vés per on sí que n'hi
pot haver-hi una no prevista ﬁns a la setmana passada a l'anomenada
Illa Carolines, un interior d'illa similar a la plaça de les Dones del 36 que
queda entre el carrer Carolines, el carrer Gran i la Riera de Cassoles, a
través d'un passatge que entra des de Carolines. Són 2.700 metres quadrats, més del doble que la publicitada plaça de l'Abaceria. Els timings
de la propaganda ja li arribaran tard o d'hora.

La tramitació del canvi de Pla General que posàvem en portada la setmana passada ha continuat aquesta setmana en
comissió a Barcelona i amb el posicionament dels grups, que
han optat en bloc per l'abstenció a l'espera que puguin analitzar tot el
patracol de documentació i perles que amaga la iniciativa (per exemple: una plaça d'aparcament per cada deu habitatges nous). Ens ha
resultat curiosa una aﬁrmació del regidor d'ERC: "L'equip redactor de
l'MPGM no ha parlat amb l'equip redactor del catàleg". Caram...
El
dependent

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

Què ens queda del
carrer Verdi?
Volia compartir una opinió sobre el barri: ¿què ens queda del carrer Verdi? Cada
cop ens acostumem més a veure petites botigues i comerços que tanquen les
persianes. Tots ells feien del carrer Verdi
allò especial, que no es podia deﬁnir en
paraules, sinó amb matisos. Les crisis i la
pandèmia han estat excusa. Com a veïna,
sap greu veure que es permeten llicències a cadenes per inaugurar un obrador més, on l’entitat cultural del barri no
es veu reﬂectida. Allunyant al vianant
d’aquella Gràcia que feia somiar quan
passejàvem. Allà on abans menjàvem
pizzes de sabors que ens feien viatjar a
altres llocs, ara només hi ha un obrador
de caràcter industrial, sense caràcter ni
caliu. Si no prenem consciència, el nostre
estimat carrer serà com qualsevol altre
més del centre de la ciutat.
Georgina Núñez

Ull de
dona

Ali Smith
Conxa Garcia

A

li Smith va néixer a Inverness l’any
1962. Va ser professora universitària i ara es dedica només a escriure.
Per la seva obra ha rebut diversos premis
literaris. És una dels millors escriptors
de les lletres britàniques. El seus llibres
Com ser-ho alhora i L’Accidental els podeu
trobar editats per Raig Verd, una petita
editorial que va apostar per ella a casa
nostra. Ara està publicant un quartet estacional, del qual podeu trobar Tardor

'Tardor' és un llibre ple
d'humanitat on es parla
de tot: amistat, mort,
natura, art... La vida
(2019) i Hivern (2020). M’acaben de llegir
Tardor i té una veu pròpia molt especial. És una escriptura poètica, amb una
riquesa lèxica increïble (cal felicitar la
Dolors Udina, que l’ha traduït). Ens parla
de la realitat actual, amb el rerefons del
Brexit, al seu país. Ho fa a través de la relació que estableix una nena i que durarà
ﬁns als seus trenta anys, amb un home
vell que ajuda la seva mare a tenir cura
d’ella quan marxa a treballar. En Daniel
introdueix l’Elisabeth en l’art i la literatura, que ja l’acompanyaran per sempre
més. La tardor funciona com a metàfora
del que està capgirant el seu país. És crítica però deixa lloc a l’esperança. Un llibre
ple d’humanitat on es parla de tot: l’amistat, la mort, la natura, l’art, la literatura,
la discriminació de les dones creadores,
l’absurd de la burocràcia... En ﬁ, que parla de la vida.

•
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Opinió

Opinió convidada
Clara Narvion, periodista

Salvem la barra verda, salvem el Vinil
Àlex Gutiérrez Pascual

T

otes les escenes musicals han tingut els
seus bars de culte. No entendríem la història de The Beatles sense The Cavern, ni
podem explicar la música dels 70 a Nova
York sense parlar del club CBGB, escenari de nits de música i festa de Debbie Harry,
The Ramones, Patti Smith i els Talking Heads.
A Londres tenim The Hawley Arms, seu entranyable de nits festives i alcohòliques de Liam
Gallagher, Pete Doherty i Amy Winehouse, i més
a prop, a Madrid, no podem oblidar el bar La Vía
Làctea, seu no-oﬁcial de La Movida.
Al nostre barri també tenim un d'aquests espais màgics que han fet història convertint-se
en la segona casa de molts músics de la ciutat.
Es tracta del Vinil, emblemàtic bar del carrer
Matilde (just a tocar de la plaça de la Vila) regentat per Jordi Lanuza, cantant del grup Inspira i
mestre de cerimònies de llargues nits de birres i
converses. Si no hi heu estat mai, deixeu que us
posi en situació. El Vinil és un bar fosc i càlid alhora, presidit per un imponent gramòfon i amb
una barra llarga i verda, símbol de bones converses al voltant, tot sovint, de la música. En les
seves taules i tamborets s'hi han reunit durant
anys membres de grups com Mishima, Love of
Lesbian, Delafé, els enyorats Standstill, The New
Raemon, Mi Capitán, Pau Vallvé i Egon Soda, entre molts, molts, molts d'altres.
No hi havia concert de l'anomenada escena indie catalana que no acabés a Gràcia a altes hores,
amb el Vinil ple de gent. Allà, les fronteres entre
bandes es difonia. Era igual si tocaves a un grup
o a un altre, era igual si eres artista o periodista
o fan, o simplement amant de la música: el Vinil
ens acollia a tots per igual.
El Vinil era (després veureu per què parlo en
passat) un imant per a totes les bandes que venien a tocar de fora, actors i artistes que passaven

per Barcelona. A la barra verda hi he vist l'Ivan
Ferreiro, el Jeremy Enik i el Nacho Vigalondo.
Recordo, especialment, dues anècdotes. La
primera té a veure amb l'Elijah Wood, que freqüentava el Vinil durant la gravació de la pellícula 'Grand Piano'. Recordo la seva cara entre divertit i mosquejat quan una amiga es va
passar tota una nit dient-li Harry Potter. Harry
Potteeeer, li deia. Pobre Frodo...
Una altra nit estratosfèrica va ser quan vam
convèncer Wayne Coyne i tota la troupe dels
Flaming Lips per passar la nit al bar del carrer
Matilde. Recordo que venien de tocar al festival
Vida i no sabien on anar per fer uns beures envol-

tats de bona música. Per a ells, el Vinil es va convertir, també, en una segona casa a Barcelona.
Totes aquestes anècdotes, i moltíssimes d'altres, pengen ara d'un ﬁl. No us explico res de nou:
el Covid ha posat a la vora del precipici moltíssims bars nocturns i el Vinil no n'és una excepció. Tal i com va publicar l'Independent el 12 de
febrer, la situació és delicada i sembla que el Vinil
es traspassarà. Què farem sense la barra verda?
Com se substitueix la capacitat de reunir tota una
escena musical? Com es replica aquesta sensació
de segona casa? Pensem, actuem i trobem la manera de salvar l'esperit del Vinil: ens hi va la música, la memòria i els records.

•

Opinió convidada
Sílvia Mayor, presidenta del PDeCAT de Gràcia

Paraules (políticament) complicades

P

araules, paraules, paraules..., com deia
aquella cançó versionada per múltiples
cantants (com la canta Mina, inigualable.
Si voleu versions més nostrades, les de
Núria Feliu o Moncho). A mi, després del
14 de febrer, em vénen al cap unes quantes: reconstrucció, país, servei, il·lusió, majories; però
també decepció, vergonya, hiperventilació, processisme... I totes aquestes paraules aniran sortint en aquest petit article, ja que crec que han de
formar part del relat, personal, d’aquests últims
mesos i dies.
Personalment, vaig fer campanya amb il·lusió:
després d’uns mesos molt foscos de veure baralles, incerteses, de mossegar-me la llengua moltíssim, de respirar fons, tocava mirar endavant i
intentar transmetre la il·lusió i el bon saber fer de
l’espai abans denominat convergent.
I de la mateixa manera que vaig fer campanya,
ara toca donar la cara un cop vistos els resultats:
ho vaig fer dilluns a Ràdio Gràcia i ho faig ara i
aquí, a l’Independent, el diari de referència per a
qualsevol gracienc. El partit al qual pertanyo potser no ha sabut llegir el moment prou bé ni ha sabut arribar als votants: es continua votant en clau

nacional i nosaltres, tot i tenir un eix nacional
molt clar, independència, hem volgut donar un
toc de realisme que no ha calat prou bé. El processisme continua captant vots, malauradament.
Decepció? És clar que sí, però era un dels escenaris possibles. Que la brutal i constant campanya
en contra del partit hi ha ajudat? També.
També és cert que hi ha certs votants despistats, els quals m’he anat trobant aquests dies, que
han votat una altra opció pensant-se que era la
nostra (i no sabeu la cara que se’m queda quan
em feliciten, aix!). A l’hora de fer campanyes electorals, cal pensar que no tothom és un seguidor
malalt de la política i, per tant, les campanyes han
de ser molt clares i repetir i repetir missatge.
Tot i així, gràcies als gairebé 77.000 votants
(1.596 veïns a Gràcia) que ens van fer conﬁança i que saben que la independència no arribarà
demà ni demà passat. Gràcies, també, als missatges d’ànim rebuts de molta gent, alguns a les antípodes polítiques.
Sabeu què crec que és pitjor que el dia de la
derrota electoral? L’endemà: ple de retrets a xarxes, alguns de molta vergonya, articles incendiaris a premsa, hiperventilats en el seu estat mà-

xim... Creieu de debò que el país, ara, necessita
això? Els catalans han votat i decidit que ara cal
un govern d’esquerres (o més d’esquerres que
abans del 14F). Doncs demano a qui és responsable de formar govern que no ho ajorni, que
Catalunya porta molt de temps necessitant un
govern fort i estable. Que, malgrat jo no comparteixi l’ideari polític dels que han guanyat, el poble
és sobirà en les seves decisions i, per tant, cal fer
efectiu aquest mandat.
El partit al qual pertanyo sempre ha tingut vocació de servei al país i, quan jo hi vaig entrar, ho
vaig fer també per la convicció personal que serviria per donar un cop de mà al partit que millor
representava el que jo creia bo per a Catalunya.
Durant un temps, vaig poder servir a temps parcial al país des del districte de Gràcia, i és una tasca
de la qual em sento orgullosa i satisfeta.
Ara, seguiré servint al país i al districte des
del PDeCAT que, malgrat no tenir representació
parlamentària, continua viu i amb gent disposada a seguir lluitant per aquest projecte polític. Seguim dempeus, una mica estabornits, però
dempeus. Ara no marxem enlloc, però tornarem
al Parlament la propera legislatura.

•
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Cedida

Exposicions Actes
Fins al 19 de febrer
Exposició de Fabià Claramunt amb Un
núvol al cel i dos peus a terra en pintura, Mariona Berenguer amb About Desire
en escultura, i Àurea Estellé amb Roges!
en gravat. “Mariona Berenguer considera que el desig ens atrau cap a la seva
pròpia desaparició. Fabià Claramunt veu
l’artista com un navegant solitari enmig
de l’oceà que pot abandonar el seu vaixell
a la deriva, per no viure pressionat pel
desig. Àurea Estellé i Alsina vol transformar la societat lluitant per la memòria de
les dones que havien assolit uns drets a
l’Espanya republicana que foren arrabassats per l’adoctrinament de la dictadura.”,
escriu Pilar Parcerisas (Curadora de l’exposició).
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés,
3-11), de dimarts a divendres, de 4 a 2/4 de
8 de la tarda
Fins al 16 de març
Exposició fotogràﬁca Mirades i món d’Helena Monill, que recull les instantànies del
seu entorn proper i de la resta del món
que ha pogut conèixer i retratar, tant persones com vivències i sentiments viscuts
en diferents viatges. L’entrada és gratuïta
amb reserva prèvia.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)
Fins al 17 de març
Exposició Spectre: hacia un nuevo sonido
de ciudad. La mostra, creada en exclusiva
per a CASA SEAT per l'artista sonor Edu
Comelles, convida a imaginar, jugar i reﬂexionar sobre la importància de l'escolta
a través d'espectogrames de freqüències i
altres peces audiovisuals que se centre en
l'exploració del paisatge sonor urbà.
CASA SEAT (Passeig de Gràcia, 109)
Fins al 22 de març de 2021
Exposició Olor de Tardor. La primera casa
de Gaudí ret homenatge al perfumista, artista i col·leccionista d'art que va morir el
passat gener. La mostra, comissariada per
Cristina Agàpito, presenta obres d'Ernesto Ventós vinculades amb la tardor.
Casa Vicens (Carolines, 20)
Fins al 23 de març
Directe als ulls. Retra(t)s d’Ana Portnoy
(1950-2020). L’exposició forma part
del programa d’activitats del Festival
BCNegra2021 i l'ha inaugurat aquest dijous en un acte en directe des del canal
YouTube de Biblioteques de Barcelona.
"En les seves fotos de creadors, en les dels
reportatges pel dominical d’El Periódico,
en les de molts barcelonins al mig del carrer, la força de les imatges és justament
en aquesta mirada: la dels ulls que miren
la càmera i, per descomptat, la de la fotògrafa. Cada foto és una història, instants
al servei de la memòria de tots".
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)
Exposició permanent
Casa Vicenç, la primera casa de Gaudí:
maniﬁesto de su obra. Una mostra audiovisual que mostra el creixement de
Barcelona durant més de 130 anys i el seu
context social, cultural i artístic, a més a
més del manifest de l’obra de Gaudí. Cal
consultar horaris i preus.
Casa Vicens (Carolines, 18)

Recomanem

Divendres 19 de febrer
Projecció de la pel·lícula La dona il·legal
(2020), de Ramon Térmens. El ﬁlm s'endinsa a l'interior dels Centres d'Internament per a Estrangers (CIE'S). L’entrada
és gratuita amb reserva prèvia
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 18.30 h
Cafès literaris: Mathias Enard. Presentat
per Jorge Carrión.
Casa SEAT (pg. Gràcia, 101), a les 19 h
Concert: Urbàlia Rurana, 30 anys de camí,
al festival Tradicionàrius.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h
Recital poètic amb Joan-Ignasi Ortuño.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20 h
Fontana by Night VII en línia. Dues jornades de cultura dispersa. Inscripció prèvia.
Espai Jove la Fontana, a les 18 i dissabte
20 a les 22.30 h
Dissabte 20 de febrer
Presentació del llibre 'El viento no se
rinde', d'Elisa Bedoni @biplaneedizioni.
Organitza la llibreria Le Nuvole.
En directe per IG @llibrerialenuvole, a
les 11 h

'TATAKAI The New Generation', dansa a l'Almeria
L'Almeria Teatre acull a la cartellera del 25 al 28 de febrer l'espectacle de dansa
'TATAKAI The New Generation', dirigit per Adhara Jackson. TATAKAI és un
bar que té com a propietaris a tres ballarins de tap, un local que van obrir amb
esperança de que es convertís en una plataforma per fer sentir la seva veu, on
poguessin ballar, tocar música, assajar, crear, fer jam i a la vegada ensenyar-ho a
tothom que volgués prendre un cafè, un refresc o una copa. Aviat descobreixen
que un bar no és només els seus propietaris, sinó que també els seus clients.
L'espectacle compta amb música en directe a càrrec de Jofre Costa.
Dijous 25 de febrer a l'Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 19 h

Concert: La Coixinera presenta el disc
Tenim i tindrem. Llibertat, presó, somnis
i exili amb un to festiu.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Divendres 26 de febrer
Lletra petita: Primeres passes. Què passa quan plou i fa sol, quin soroll té el
vent o quins colors té l’Arc de Sant Martí.
Històries explicades, cantades i interpretades perquè petits i grans s’embolcallin
de la màgia del cel. De 6 mesos a 3 anys.
Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix
(Pg. Vall d'Hebron, 65-69), a les 11 h

plegats amb el racisme? És aquest una
discriminació residual o forma part d’una
estructura organitzada? Què podem fer
per combatre el racisme?, son algunes de
les preguntes que es platejaran. L’activitat
va dirigida a joves dels 12 als 29 anys amb
inscripció prèvia.
A la plaça de l'Espai Jove la Fontana, a les
18 h

Dilluns 22 de febrer
Ciència: De la unicel·lularitat a la multi cel·lularitat. A càrrec de Elena
Casacuberta.
Activitat en directe des del canal de
YouTube de Biblioteques de Barcelona, a
les 18.30 h

Joc: Fronteres invisibles. A partir d’un
joc, es posaran en relleu la realitat amb la
qual una persona migrant es troba quan
arriba a l’estat Espanyol per entendre les
traves burocràtiques a les quals s’exposa
i de comprendre la brutalitat social a la
qual és sotmès. Quin paper juguem tots

Cicle Trad d'autor: Companyia Elèctrica
Dharma, Flamarada, un disc atrevit
i radical. Un concert amb el Festival
Barnasants.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 18 i a les
20 h

Teatre: Escocía. Amb Txabi Franquesa.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 20 h

Dimarts 23 de febrer
Festival In-Edit: Octavas (Uri Altell i Ivan
Garriga, 2019). Una exploració del poder
de la música per a transformar (i inclús
salvar) vides, des de l’òptica de l’experiència personal, des de la ciència i des de la
composició. Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h
Dimecres 24 de febrer
Les Vespres dels dimecres: Marcel
Casellas, Coloma Bertran i Francesc
Marimon.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), 20 h
Dijous 25 de febrer
Parlem amb: Àlex Lòpez-Borrull, autor
de 'Bulos cientíﬁcos: de la Tierra plana al
coronavirus', conversa amb Josep Vives i
Gràcia sobre com es difonen aquest tipus
de notícies falses relacionades amb la ciència, com ara que la terra és plana, les
vacunes poden generar autisme o que la
SIDA no existeix. Cal Inscripció prèvia a
b.barcelona.jf@diba.cat.
Activitat virtual (Zoom), a les 18.30 h
Arran d'escenari: Carles Marigó, Manu
Sabaté i David Domínguez.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Entitats

Dissabte 20 de febrer
Teatre musical: Impro Side Story.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h
Diumenge 21 de febrer
Titelles: Pinotxo, el nen de fusta.
La Violeta (Maspons, 6), a les 12 h

Dijous 25 de febrer
Hot Jam session: Louisiana Roamin, una
passejada pel delta del Mississipi ﬁns a
New Orleans.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 20 h

Divendres 26 de febrer
Xerrada col·loqui virtual: La llengua romaní, una llengua nòmada. Amb la parDilluns 22 de febrer
ticipació de Joves Gitanos de Gràcia. A
Dilluns republicans. Actualitat a
Palestina, entre l'ocupació i els efectes de les 18 h
la Covids-19. Amb Sàgar Malé, coordina- Inscripcions a la web del Centre Cívic
dor de projectes a Palestina de l'Associa- Bon Pastor
ció Catalana per la Pau.
Acte virtual a través del canal de Youtube Presentació del llibre 50 poetes de la terde la Fundació l'Alternativa, a les 18.30 h ra i recital. Amb Open Arms.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h
Dimarts 23 de febrer
Xerrada: Carnaval i transgressió. A càrAmb el suport de
rec de l'antropòleg i activista gracienc
Pep Fornés.
La Violeta (Maspons, 6), a les 19 h
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Breus

Èxit del cartell
femení del 'Tradi'
amb les entrades
esgotades
Cedida

Després dels concerts de
Coloma Bertran 'Nocturns
i diamants', de Marala
'A trenc d’alba', de les
occitanes Cocanha 'Puput'
i de Les Violines '25 anys,
25 melodies', el cartell del
34è Tradicionàrius segueix
impulsant els noms de
dones. Les properes
propostes aniran de la
mà de Maria Rodés, a la
foto (16/04), Maria Arnal
i Marcel Bagès (20/02)
i Anna Ferrer i Paula
Grande (07/03); les dues
primeres ja han exhaurit
totes les entrades. Aquests
tres concerts formen part
del cicle Trad d’autor,
una proposta de concerts
compartits amb el
Barnasants.

Els Verdi creen
dos canals propis
de vídeo sota
demanda a TV
Els cinemes Verdi han
posat en marxa aquesta
setmana dos canals
propis de vídeo sota
demanda a través de la
plataforma Samsung TV
Plus, que inclouen una
àmplia programació de
pel·lícules clàssiques i
actuals, cinema europeu,
documentals i ﬁcció, i
d'autors reconeguts.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla
del Prat, 15. Tel. 93 217 26 42.
• Noticias del Gran mundo. Dv, ds,
dg, dc i dj, 16.05. Dc i dj, 18.50.
• Bohemian Rhapsody. Dv, ds, dg,
dc i dj, 18.40.
• La Sra. Lowry e Hijo. Dv, 16.00 i
18.00. Ds i dg, 18.00. Dc i dj, 16.00
i 18.00.
• Elfkins. Ds i dg, 18.00.
• 14 días, 12 noches. Dv, 16.00 i
20.00. Ds i dg, 20.00. Dc i dj, 16.00
i 20.00.
• La vampira de Barcelona. Dv, ds,
dg, dc i dj, 20.00.
• La chica del brazalete. Dv, ds, dg,
dc i dj, 18.15 i 20.15.
• Nuevo orden. Dv, ds, dg, dc i dj,
20.15. Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00.

Cultura
L'Associació de
Llibreters de Gràcia
preveu reactivar-se
de cara a Sant Jordi
A l'espera de les negociacions del sector, els llibreters es
concentren en la feina del dia a dia i celebren el reconeixement
"com a servei essencial" que els permet obrir els dissabtes

Silvia Manzanera

"Malgrat tot, es
pot dir que anem
fent", diu en
Papitu, el llibreter
de Cap i Cua

D

es del passat dissabte 13
de febrer les llibreries poden obrir els dissabtes. La
mesura, més enllà dels
efectes en les vendes, representa un reconeixement per
a aquests espais, que sempre han
reivindicat el seu caràcter cultural. "Finalment han reconegut que
som servei essencial i això és molt
positiu", assegura Xavi Cortés, fundador de La Memòria i membre de
l'Associació de Llibreters de Gràcia.
Concentrats ara en la feina del
dia a dia, davant d'una situació
que ha fet patir el sector però que
també ha demostrat la capacitat
de resistència dels establiments de
proximitat, els llibreters preveuen
que Sant Jordi reactivarà l'Associació, tot i que encara no hi ha cap
directriu per part del Gremi de
Llibreters sobre la jornada. "Ara es
fa difícil portar a terme projectes
col·lectius però per a nosaltres Sant
Jordi -encara que no sabem com estarà la situació i què es podrà fer- és
una oportunitat de fer una activitat
plegats", explica Cortés.
Per a alguns dels llibreters graciencs, el fet de limitar la mobilitat,
del tancament durant un temps de
les biblioteques o de l'increment

• Las niñas. Dv, dc i dj, 18.10.
• Los Croods: Una nueva era. Ds,
16.00 i 18.05.Dg, 16.00 i 18.05.
• Entre nosotras. Dv, 16.30, 18.05 i
20.10. Ds i dg, 18.05 i 20.10. Dc i dj,
16.30, 18.05 i 20.10.
• Dunkerque. Dv, i dg, 18.40.
• Wonder Woman 1984. Ds i dg,
15.45.
• Jurassic Park. Ds, 18.40.
• El profesor de persa. Dv, ds, dg,
dc i dj, 19.40.
• Sentimental. Dv, ds, dg, dc i dj,
17.55.
• El padre. Dv, ds, dg, dc i dj, 16.00

Cinemes Girona. Girona, 177
• Maragall i la Lluna. Ds i dc, 20.00.
• La pintora y el ladrón. Dv i dg,
20.00.
• Una luz en la oscuridad. Dc,
19.30.
• La chica del brazalete. Dv, 16.00,

La porta exterior de la Memòria, pintada pel graﬁter Roc Blackblock. Foto: S.M.

Cap al 45è aniversari de la
llibreria més antiga. El desembre
de 1976 Josep M. Simó (en Papitu)
va aixecar la persiana de Cap i Cua
al número 99 de Torrent de l'Olla;
és la llibreria més antiga de Gràcia.
"Tenim la mateixa edat que el
Lliure", diu el veterà llibreter, que
assegura que "després de tant de
temps", se les ha vist "de tots colors".
18.00 i 20.00. Ds i dg, 18.00 i 20.00.
Dc, 17.30.
• La guerra oculta de Franco. Dj,
17.30. Ds i dg, 18.00 i 20.00. Dc,
17.30.
• La Sra. Lowry e hijo. Dv, ds, dg,
dc i dj. 16.00 i 18.00.
• Elfkins. Ds, 16.00.
• Saroj Dutta and His Times. Ds,
20.00.
• Fritzi. Un conte revolucionari.
Dg, 16.00.
• Descubriendo a José Padilla. Dj,
19.45.
• La dona il·legal. Dj, 19.00.
• 14 días, 12 noches. Dv, 16.00,
18.00 i 20.00. Ds, 16.00 i 18.00. Dg,
16.00, 18.00 i 20.00. Dc, 16.00 i
18.00. Dj, 17.00.

Verdi. Verdi, 32.
• Nuevo orden. 11.30, 16.30, 18.30,
20.20.

• El profesor de persa. 16.00.
• El padre. 18.25 i 20.20.
• El chico. 11.30, 16.00, 18.00, 19.00
i 21.00.
• Sentimental. 19.20.
• Josep. 17.20.
• Las niñas. 20.20.
• La Sra. Lowry e hijo. 16.15 i 18.10.
• Anton, su amigo y la Revolución
Rusa. Dv, 11.30, 16.00 i 20.05. Dg,
20.05. Dl, 11.30, 16.00 i 20.05. Dm,
16.00 i 20.05. Dc i dj, 11.30, 16.00
i 20.05.
• Entre nosotras. 11.30.
• La chica del brazalete. Dv, ds i
dl, 11.30.
• Libreros de Nueva York (preestrena). Dm, 12.00.
• La Traviata (òpera en diferit). Dg
i dc, 11.30.
• Deprisa, deprisa. Dj, 11.30.
• Klimt & Schiele. Eros y Psique
(documental). Dm, 11.30.

del temps a casa, ha fet que les llibreries de barri hagin pogut resistir
la crisi. "Es pot dir que anem fent",
assegura en Papitu, el veterà llibreter de Cap i Cua, "les petites llibreries estem acostumades a les diﬁcultats", afegeix.
Com ja es va fer notar els primers mesos de conﬁnament, una
part de les llibreries va intensiﬁcar
l'activitat a les xarxes socials, com a
via per no perdre notorietat i mantenir el contacte amb els lectors.
Algunes d'elles encara programen
propostes en format virtual de forma regular, com és el cas de la llibreria italiana Le Nuvole.
Un altre dels espais actius digitalment és Ona Llibres, que acaba
de llançar el seu nou servei d’entrega de llibres en català a tot el món,
ampliant el servei d’enviaments a
tota Europa que ha ofert des de la
inauguració de la seva pàgina web,
el passat 23 de juny.

•

• Los Croods: una nueva era. Ds i
dg, 11.30 i 16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Manual de la buena esposa.
16.00.
• La chica del brazalete. Dv, ds, dg
i dl, 16.00, 18.10 i 20.20. Dm, 16.00,
20.20. Dc i dj, 16.00, 18.10 i 20.20.
• La pintora y el ladrón. 20.05.
• Entre nosotras. 16.00, 18.00 i
20.20.
• La vampira de Barcelona. Dv, ds,
dg, i dl, 19.55. Dm, 20.00.
• La boda de Rosa. 18.00.
• Maragall i la Lluna. 16.00.
• Madame Curie. 18.10.
• Klimt & Schiele. Eros y Psique
(documental). Dm, 18.15.
• Deprisa, deprisa. Dj, 20.00.
• Libreros de Nueva York. Dm,
20.00.

Cultura

L’Independent de Gràcia 11
19 de febrer de 2021

Cara Dura: "Volem
presentar alternatives a la
música que s'escolta ara"
'Una cançó d’hivern' i 'Un pantà de somriures i llàgrimes' és la
carta de presentació del projecte musical de cinc joves graciencs

Joanna Chichelnitzky

L

’Arnau Dez i el Mocho Fraile
van començar a fer temes
durant la pandèmia i van
veure que d’això podia sortir
un projecte. Aquest és l'inici de Cara Dura, el projecte musical autogestionat de cinc músics
joves. La cara visible són els músics: veu (Mocho Fraile), guitarra
elèctrica (Arnau Dez), baix (Juan
García), tecles (Miquel Pascual) i
bateria (Dani Arias); però darrere també hi ha molta gent propera que dóna un cop de mà, tant a
nivell musical amb col·laboracions,
com els instruments de vent per
als diferents temes, com en l’àmbit gràﬁc o de producció a l’estudi
de l’Arnau i el seu pare.
“Som uns pocavergonyes, en el
bon sentit de la paraula, no amaguem qui som”, assegura Mocho, el
cantant del grup. Tenen entre 20 i
34 anys i com a músics són molt diferents entre ells, però comparteixen el fet de plantar-se i ser “echaos pa’lante”, de ser uns caradura.
No volen perdre la seva identitat ni
deixar-se trepitjar per ningú tant
en el seu dia a dia com amb la música. I pel que fa als estils no s’estanquen en cap concret; aquests
primers singles són més pop, però
en les properes cançons també podrem escoltar reggae, funk, hiphop i balades; “volem ser un grup
diferent del que hi ha ara, presen-

Arnau Dez (guitarra elèctrica) a l'esquerra i Mocho Fraile (cantant) a Joanic. Foto: J.C.

No volen deixar
trepitjar-se per
ningú, tant en
el dia a dia com
amb la música
tar coses alternatives al que hi ha
avui en dia al mercat”.
El passat 5 de gener presentaven el projecte amb el seu primer
single Una cançó d’hivern i aquest
dilluns dia 22 en surt el segon,
Un pantà de somriures i llàgrimes.
Aquest ens parla de les amistats, la
confrontació i saber solucionar els
problemes, perquè “al ﬁnal, l’esti-

ma i la conﬁança en el teu cercle és
el més important”.
Aquests cinc joves s’estan topant amb els obstacles que viu el
sector cultural en la situació actual, la falta d’ingressos per iniciar un projecte i el fet de no poder
assajar ni fer concerts. Tot i estar
limitats, expliquen, tenen molt
ritme de treball per tancar-se a
l’estudi i gravar el màxim possible. La música és la forma de vida
que han escollit viure, forma part
del seu dia a dia i de tot el que els
envolta. A principis d’estiu sortirà
a la llum el seu primer disc. Fins
llavors es pot gaudir dels diferents
temes que aniran sortint cada mes
i descobrir amb cada lletra i cada
nota, una mica més d’aquest projecte nou del barri.

•

crítica de
cinema

Ana Portnoy, homenatge
a la mirada fotogràﬁca
Ramon Casalé Soler

A

la biblioteca Jaume Fuster hi ha l'exposició a
mode d’homenatge de la fotògrafa argentina Ana
Portnoy, recentment traspassada. 'Directe als ulls.
Retra(t)s d’Ana Portnoy (1950-2020)' està comissariada
per Joaquim Noguero i forma part del programa d’activitats del Festival BCNegra2021.
Vaig conèixer l’artista amb motiu d’una exposició
que es va fer al Centre Cultural de les Cotxeres de Sants,
on ella no presentava cap obra, sinó que acompanyava
als pintors Uwe Geest i Santiago Raigorodsky, que me
la van presentar. Però no va ser ﬁns el 2016 que vaig poder veure en directe las seves fotograﬁes, amb motiu
d’una exposició al claustre de Lletres de la Universitat
de Barcelona. Es tractava d’un treball de quatre anys
titulat 'La vida entera', on s’exhibien una sèrie de retrats d’homes i dones més grans de 70 anys plenament
actius, fotograﬁats dins del seu entorn més proper, dels
quals se’n mostren algunes imatges a la Jaume Fuster.
Portnoy va arribar a Barcelona amb 26 anys, degut a
la manca de llibertat que hi havia al seu país, coincidint
amb la dictadura del general Videla i la recuperació de
la democràcia a Espanya. No va tornar a Argentina ﬁns
disset anys més tard. Va estudiar fotograﬁa a la ciutat
comtal. La majoria de les seves fotograﬁes s’han publicat en enciclopèdies de Psicologia, revistes i diaris.
Portnoy ha realitzat diverses exposicions a Espanya:
'Un disparo al autor', al Centre Cívic Pati Llimona el
2014 o la sèrie Noir, que va crear a partir de les seves
visites a la desapareguda llibreria Negra y criminal. A
la mostra d'ara es poden contemplar el retrats de diferents personatges del món de la literatura (Donna
León, Maruja Torres, Andreu Martín, Joan de Segarra
o Rafael Vallbona). Dels seus reportatges a El Periódico
veiem imatges de Galicia, Jaén, Cuba o del Front
Polisario. El tango també hi és present a través dels ballarins Paula Canals i Julio Zurita. A l’artista li interessava principalment mostrar els aspectes més importants i personals de la gent retratada, com "per exemple
la seva honestedat, l’orgull i la dignitat, ja que un retrat
és el que provoca interès", per això li atreia “allò genuí:
senzillesa i transparència. La fotograﬁa com la vida mateixa proposa estar atent i registrar, tant al que ho fa
com al que ho veu. I que cadascú evoqui i recreï segons
el seu propi món. Que s’estableixi un pont entre mirades, entre persones”.
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