Cauen en cinc anys les
xifres del pla d'usos
a 54 llicències menys,
sobretot pel canvi a
Travessera de Dalt

Casa Clapés, la casa
Gaudí del carrer
Escorial, es posa a
la venda en la part
inferior per 1,8 M

El Museu
Més Petit
es fa gran

Les activitats de restauració
dins de la zona de restricció
han passat de 591 a 537 P3

La ﬁnca, una peça modernista
projectada amb pocs elements
cridaners, data de 1900 P4

El mapa supera ja la vintena de
les antigues escomeses d'aigua
que amaguen obres d'art P4

Setmanari gratuït
Número 838. 19 de març de 2021

ISSN - 1695-4793

El Park Güell reforçarà la
seguretat als accessos per fer
front a l'alerta antiterrorista
Pilones, càmeres, nous controls amb elements automatitzats i més vigilància
interior i exterior, eixos d'un nou pla amb 1,2 milions d'inversió per al 2022

Albert Balanzà

E

l Park Güell, un any després de l'esclat de la crisi sanitària, és un escenari en plena recuperació
de visitants, amb els primers turistes que es deixen veure per la zona de les Tres Creus o la sala
Hipòstil·la i amb la majoria de visitants -un públic eminentment local- acostumant-se als nous controls
d'aforament atribuïbles i argumentats a la necessitat de
distància social. Però hi ha un altre element que s'ha oblidat: la ciutat segueix en alerta 4 antiterrorista.
Les estructures administratives de l'Ajuntament s'han
mogut en aquest sentit i en una perspectiva més àmplia, i
dijous passat la comissió de govern va fer l'aprovació inicial del nou projecte executiu de control d'accessos i de l'eix
monumental. Lògicament el nou pla, amb un pressupost
d'1,2 milions d'euros, té a veure amb el canvi d'estratègia
en la regulació de tot el perímetre des de juliol de 2020 i
també amb la necessitat de col·locar pilones sobretot en
Gràcies al suport de:

El projecte també es vincula
a combatre l'incivisme
d'algunes empreses de VTC
algunes portes secundàries per la picaresca d'algunes empreses de VTC. Però si el febrer de 2019 fonts de la Guàrdia
Urbana i del Park Güell limitaven aquestes pilones als VTC
i negaven qualsevol relació amb un reforç de la seguretat
per possibles alertes antiterroristes ("Res d'alerta 4", deien), ara el nou projecte executiu admet que es farà una
"adaptació d'alguns elements de seguretat que s'han implementat amb posterioritats als atemptats de la Rambla".
El projecte executiu també contempla noves càmeres de
videovigilància, controls als accessos amb elements automatitzats i més vigilància interior i exterior tant de dia
com de nit. Pàgina 3

Control d'accés al Park Güell. Foto: A.G.P.
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Breus

Adéu i homenatge
llibertari al poeta
Adolfo Castaños
a l'Ateneu

L'Ateneu Llibertari ha
organitzat dissabte 20
(18h) un homenatge
urgent al poeta Adolfo
Castaños, mort el passat
dimarts i actiu a l'entitat
a través de les activitats
del Grup Excursionista de
l’Ateneu i dels recitals que
va organitzar amb la seva
companya Mariángeles.
"Adolfo i família ens
han compartit una visió
oberta i no dogmàtica del
pensament llibertari", han
apuntat des de l'entitat.

Habitatge i cultura,
a la primera sessió
del cicle polític
de l'Ateneu Roig
Els consellers de
BComú Yusef Quadura i
Cristina Carrera seran els
primers a comparèixer
dilluns a l'Ateneu Roig per
parlar de polítiques socials
i habitatge, i cultura,
respectivament, en el
marc del cicle Parlem amb
el nostre Ajuntament. La
següent xerrada serà el 6
d'abril, amb la portaveu
d'ERC, Olga Hiraldo, com a
protagonista. Tots els actes
seran a les 7 a la seu de
Torrent d'en Vidalet 32.

Política
L'Ajuntament accepta 58
idees dels pressupostos
participatius, retallats
ara ﬁns als 2,4 milions
La setmana que ve arrencarà la tria ﬁns a l'abril dels
20 projectes de Gràcia que es votaran al juny

Albert Balanzà

G

ràcia va ser pionera ara
fa dos anys, conjuntament amb l'Eixample,
en la prova pilot per
adjudicar uns simbòlics 150.000 euros del pressupost
municipal a idees i projectes sorgits de la ciutadania, i la iniciativa
va tenir continuïtat i va esclatar
el febrer de 2020 amb una dotació de 75 milions per fer el mateix exercici ara per a tota la ciutat. L'Ajuntament ha reprès ara el
procés, amb la tria i acceptació a
Gràcia de 58 de 153 propostes (un
37,9% d'acceptacions), encara que
la crisi sanitària ha obligat a posar sordina als milions i de 75 (sis
dels quals pertocaven a la Vila)
s'ha passat a 30 (amb 2,4 per als
cinc barris graciencs).
La setmana que ve, a partir de
dilluns i ﬁns al 5 d'abril, es farà la
priorització d'aquestes 58 propostes locals ﬁns que només en quedin 20, que seran les que es votaran al mes de juny, després encara
d'un període d'aterratge a través
dels tècnics municipals que es farà
durant el mes d'abril.
No hi ha res tancat per determinar quins són aquests 20 pro-

La placeta Sant Miquel, amb l'IES Vila de Gràcia al fons. Foto: A. G. P.

Nou calendari dels consells de
barri. Dijous que ve arrenca una
nova sèrie de consells de barri
amb Vila de Gràcia (18.30h).
Els següents seran la Salut (21
d'abril), Camp d'en Grassot (12 de
maig), Vallcarca (16 de juny) i el
Coll (29 de juny); aquests quatre
últims seran a les 18 hores.

jectes locals que es votaran, però
una primera pista és el nombre
d'adhesions que han rebut: la millora de la placeta Sant Miquel, el
tram de carril bici que falta de
l'avinguda Vallcarca i la transformació de l'àrea de jocs de la plaça John Lennon són tres exemples
del sentir de la ciutadania en els
petits canvis que sovint no estan
en els grans titulars dels mitjans.
No obstant això, entre els 20 elegits ﬁnals també comptarà el pressupost que tingui assignat cadascú, perquè hi ha un llindar màxim
per projecte que pot determinar la
quantitat d'iniciatives aprovades,
encara que l'objectiu administratiu és que almenys n'hi hagi més
d'un. En el cas de Gràcia, el llindar
és d'1,2 milions d'euros, la meitat
del pressupost total.
La votació al juny es farà de manera digital amb una doble veriﬁcació: el padró municipal i el telèfon
mòbil del participant, i el nombre
mínim de projectes avotar seran
dos. També en la selecció ﬁnal, per
una raó d'equilibri territorial dins
del mateix districtes, s'elegirà ﬁnalment el projecte amb més suports
en més nombre de barris. A Gràcia,
en aquest cas, es triarà el projecte
que hagi estat recolzat en un mínim de quatre barris.

Opinió convidada
Jovent Republicà de Gràcia i Joventuts Comunistes de Gràcia i Horta-Guinardó

Oci i alcohol, relació no sempre amable

E

l Jovent Republicà de Gràcia, amb les
Joventuts Comunistes d’Horta - Guinardó
i Gràcia, hem dut a terme una campanya
de conscienciació sobre la pressió social
que pateixen moltes persones per beure
alcohol en entorns socials i espais d’oci. Voliem
entendre més aquestes situacions i poder fer un
anàlisi de les nostres pròpies actituds, alhora que
hem volgut proposar aquest debat a la societat.
Així vam començar la campanya No bec, no em molestis!. Hem volgut explicar els casos en que persones es poden sentir pressionades per beure alcohol quan, de fet, no ho voldrien fer. Aquests casos
són més habituals dels que creiem, i poden ser per
malaltia o tractament, o perquè simplement no ho
volen. També hem posat el focus en les persones
amb trastorns alimentaris. Aquests darrers mesos, hem omplert Gràcia de cartells i enganxines

de la campanya, per posar el debat sobre la taula.
Tal i com està muntada la nostra societat, el
model social, polític i econòmic es nodreix de les
inseguretats de moltes persones independentment del seu gènere, per sobreviure i perpetrarse. Considerant aquesta premissa, es podria dir
que les persones amb trastorns alimentaris són
fets inevitables del model capitalista en el qual
vivim actualment. Fruit d'un estigma social, sorgeix un trastorn no només mental, sinó també físic i de dissociació corporal i de l'autoimatge. La
normalització constant de certs aspectes socials,
comportaments i comentaris condueix a una invisibilització de les lluites diàries de les persones
afectades, i a una estigmatització que surt fora de
norma. Aquesta lectura és una visió simplista de
la complexa realitat i una explicació extensa dels
trastorns alimentaris demanaria un altre article.

Tornant, però, a la invisibilització de la gent
que pateix trastorns alimentaris, majoritàriament dones joves, fa que s’oculti aquesta malaltia, i les pot dur a acceptar, sense gaire ganes, a
beure alcohol encara que interiorment no ho vulguin. Per això, fem servir L'Independent per demanar a tothom que faci un exercici d’autoanàlisi, preguntant-se si algun cop ha pressionat més
del compte o s’ha sentit pressionada per beure
alcohol quan, pel motiu que fos, no en volia beure. Hem volgut posar de relleu i fer palesa aquesta situació i prenem el compromís de dur a les
institucions un oci inclusiu, que permeti a tots i
totes les joves gaudir sense pressions o invisibilitzar-se. Dimarts 2 de març vam dur una proposició al ple de Gràcia demanant que es donin les
eines necessàries a l'associacionisme juvenil i a
les entitats esportives, culturals i d'educació en el
lleure per incorporar la perspectiva de trastorns
de conducta alimentària. Volem garantir un dret
fonamental com el lleure, la socialització i el desenvolupament dels interessos de cada persona
sense barreres de cap tipus.

•

•

Societat
El Park Güell reforçarà
el nivell de seguretat als
accessos per fer front a
l'alerta antiterrorista
El pla posa èmfasi en el control d'accessos de vehicles per
la picaresca detectada el 2019 d'algunes empreses de VTC

Albert Balanzà

E

l Cos de Mossos d'Esquadra
ho adverteix encara: el nivell actual d'alerta antiterrorista és 4. Com des del 17
d'agost del 2017. No hi fa
res que el Park Güell des de fa un
any hagi canviat de fesomia social i sigui ara, més que mai, un recinte per a l'ús veïnal on els turistes i són encara una aclaparadora
minoria. L'Ajuntament va decidir
dijous passat en comissió de govern l'aprovació inicial del projecte executiu de control d'accessos i de l'eix monumental del
Park Güell, on especiﬁca "l'adaptació d'alguns elements de seguretat que s'han implementat amb
posterioritat als atemptats de la
Rambla". "Protecció antiterrorista", tradueixen més clarament
fonts municipals.
El nou pla de seguretat del Park
Güell, també tenint en compte el
canvi d'estratègia en la regulació
de tot el perímetre des de juliol de
2020, aproﬁtarà aquest salt qualitatiu i quantitatiu de protecció del
recinte per instal·lar control d'accessos de vehicles amb pilones i sistemes de videovigilància per evitar
la picaresca d'algunes empreses de
VTC, denunciada des de fa dos anys
(vegeu L'Independent número 743).
També el projecte executiu
contempla consolidar els controls
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Breus

Matinada i Espurna
rebutgen la nova
proposta de Badia
per reubicar esplais
Joanna Chichelnitzky

Els esplais MatinadaPòrtics i Espurna han
rebutjat la proposta del
Districte de reubicar
l'activitat que feien
a YMCA a un local
provisional del carrer
Francisco Giner 37 i a
ﬁnals d'any a l'actual
local del Rebost Solidari
del carrer Reig i Bonet 12.
Els esplais ja van tombar
el setembre de 2020 una
primera proposta per anar
a l'excomissaria de Nil
Fabra, compartint espai
amb el Casal Tres Lliris. En
una nota les dues entitats
diuen que els dos locals
ara oferts són deﬁcitaris
en espai i condicions per a
l'ús compartit.

Obrim Carrers
torna a Gran i
Travessera però
només diumenge

Accés al Park Güell del carrer Sant Josep de la Muntanya. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

ERC demana retocs al llistat de
targetes del pla de mobilitat.
Els republicans han fet un prec al
Districte perquè retoqui el llistat de
targetes d'accés a l'entorn del Park
Güell pel nou pla de mobilitat amb
pilones, ja que veïns de Rambla
Mercedes n'han quedat exclosos
perquè l'entrada al seu pàrquing
és a Sant Josep de la Muntanya.
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d'aforament a la zona de visitants
de la zona monumental amb elements automatitzats de comptatge de visitants ("Necessitat de
tenir un major coneixement dels
fluxos i moviments que es fan
dins el parc", diuen fonts municipals) i es desplegarà més vigilància del patrimoni de la zona
central del parc, tant diürna com
nocturna.
El projecte té una inversió d'1,2
milions d'euros i es preveu executar entre els anys 2021 i 2022 perquè comenci a funcionar l'estiu
del 2022.

La iniciativa Obrim
Carrers, on ha quedat
englobat el tall mensual de
cap de setmana del carrer
Gran que va ser pioner a la
ciutat i que es va estendre
a diumenges i també a
Travessera de Gràcia, es
recupera aquest diumenge
21 després de quatre caps
de setmana sense fer-se
per raons de seguretat.

•

Cau la xifra del pla d'usos
per Travessera de Dalt
Cinc anys després de l'última reforma, la reducció de llicències
registra 54 baixes, 22 de les quals per sortir de la zona de restricció
A. B.

E

l canvi de zona afectada pel pla
d'usos de Travessera de Dalt,
ﬁns ara a la zona de contenció (on es permetia obtenir una
llicència de restauració sempre i
quan se'n donés una altra de baixa) i a partir d'ara en zona genèrica amb tractament especíﬁc (es

poden obtenir llicències noves
amb menys limitacions) s'ha traduït en una caiguda de l'estadística
d'establiments sotmesos a aquest
règim respecte de les últimes xifres oﬁcials del juliol passat. Abans
de l'estiu hi havia 563 activitats de
restauració, 16 activitats musicals,
46 botigues de menjar preparat i
24 comerços alimentaris amb degustació.

Ara, amb noves dades del
Districte presentades aquest dijous en comissió d'habitatge i urbanisme, hi ha 537 activitats de
restauració, 16 activitats musicals,
44 botigues de menjar preparat i
24 comerços alimentaris amb degustació. Com a contrast que conﬁrma la tendència decreixent, el
juny de 2016, quan es va fer l'última gran reforma del pla d'usos, hi

Comerços a Travessera de Dalt, ja fora de restricció. Foto: A.G.P.

havia 591 llicències de restauració.
Fonts del Districte han precisat
que 22 d'aquestes llicències "no
han desparegut" i són imputables
al canvi de zona de Travessera de

Dalt, però el degoteig segueix i la
xifra acumulada en cinc anys de
nou pla ja s'eleva a 54 activitats
menys. "Una xifra prou substancial", han conclòs.

•
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Comerç i veïnat
reforcen la petició
de fer peatonal un
tram de Travessera

Casa Clapés, la casa Gaudí del
carrer Escorial, posa a la venda
la meitat inferior per 1,8 milions

Cedida

La ﬁnca, una peça modernista projectada per l'arquitecte per al seu amic pintor
amb pocs elements cridaners, data de 1900 i va formar part de l'escola Pau Casals

Albert Balanzà

Els comerciants i veïns
de Travessera de Gràcia
que van engegar el passat
mes de desembre una
campanya conjunta
per demanar la
peatonalització del tram
entre el carrer Gran i
Torrent de l'Olla, han
reforçat ara l'acció amb
plafons informatius al
carrer, i incrementar així
el nombre de signatures
que presentaran a
l'Ajuntament. La Unió de
Botiguers manté aquesta
demanda des del 2009.

La Festa Major
de Primavera
se suspèn com
l'any passat
La Festa Major de
Primavera, que es va
celebrar durant tres
edicions entre 2017 i 2019
impulsada pels moviments
socials a la plaça de la Vila
en record dels orígens
de la festa que se
celebrava al maig, també
se suspendrà enguany
com ja va passar el 2020.
"No estem amb massa
entusiasme", han apuntat
fonts de l'organització en
referència a les limitacions
de la crisi sanitària.

H

istòrica propietat modernista a Gràcia. Amb
aquesta contundència i
un preu només assumible per poques butxaques, 1,8 milions d'euros, aquests
dies un portal immobiliari ha posat a la venda la Casa Clapés, la
casa d'Antoni Gaudí que "sentho, no ho semblava", que va dir
Bassegoda fa anys. Fonts veïnals
han precisat que l'anunci hauria
d'especiﬁcar que a la venda només
hi ha la meitat inferior, dues plantes, de 586 metres quadrats totals.
La Casa Clapés, al número 125
del carrer Escorial, té com a element més destacat els ﬁnestrals
arrodonits i a diferents nivells,
però tant a dins com a fora no
destaca per cap element més que
evidenciï la seva autoria. Gaudí va
projectar-la per al seu amic pintor i col·laborador Aleix Clapés
amb plànols signats l'any 1899,
quan encara el carrer Argentona
(que fa cantonada) encara es deia
Vista Alegre.
Clapés, autor de pintures murals del Palau Güell i de tapissos
de la Pedrera, hi va viure afeginthi un estudi amb uns merlets
pseudomedievals que van desaparèixer quan la ﬁnca va reconvertir-se en escola. Clapés va morir el
1920 i les seves exèquies es van celebrar a Sant Joan de la Virreina,
lloc on Gaudí hi anava cada dia.
Fins al 1999 Casa Clapés va ser
centre vinculat a l'actual escola
Pau Casals.
La venda de Casa Clapés ha
anat de boca a orella al barri,
ja adolorit per l'enderroc de la
Torreta d'Escorial (número 158)

La Casa Clapés, a Escorial, entre Argentona i Martí, amb les característiques ﬁnestres. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

l'any passat i la construcció imminent de cinc pisos de luxe (vegeu requadre). A la sessió de retorn del canvi del Pla General,
un veí, Carlos Flores, va preguntar per "les ﬁnques de Patrimoni
que estan en perill", preguntant
per Casa Clapés i subratllant que
també estan a la venda les ﬁnques
colindants a la Torreta d'Escorial
(número 156).
Fonts veïnals han assegurat que
Casa Clapés en cap cas anirà a terra pel fet que l'altra meitat de la
propietat que viu a la ﬁnca no té
cap previsió de vendre ni de deixar
la casa. En qualsevol cas, la casa
no està catalogada i el terreny està
qualiﬁcat d'equipament, tant en el
Pla General vigent com en els canvis proposats.

"Cinco pisos de lujo a partir
de 445.000 €". La ﬁnca on ﬁns
al 2019 hi va haver el restaurant
La Torreta d'Escorial és un solar
amb cartell anunciador del que
hi vindrà. Però els preus s'enﬁlen
en funció de la ubicació i als
portals immobiliaris en demanen
ﬁns als 579.000 euros, que en el
cas del dúplex de la planta baixa
picarà ﬁns als 754.000 euros.
L'obra es farà aquest juny per
acabar-la a ﬁnals de 2022.

•

El Museu Més Petit del Món es fa gran
El mapa supera ja la vintena de les antigues escomeses d'aigua que amaguen petites obres d'art
À.B.

T

ot va començar ara fa un
any i mig, gairebé com un
joc entre l'artista Noemí
Batllori i la seva ﬁlla Gala,
o més aviat entre la Gala
i una amiga, que jugaven a amagar coses a les antigues escomeses
d'aigua que hi ha a la façana d'alguns ediﬁcis de Gràcia. A Gràcia
n'hi ha per tot arreu, d'aquestes
petites portes, ﬁns i tot a dins de
les cases, com a via oculta de claus
de pas d'aigua o de gas; la contracultura segur que en faria una

lectura psiconàutica d'aquestes
altres portes...
Després de la sorpresa, i de
la transformació en la idea de
Museu Més Petit del Món, aquelles antigues escomeses ja formen
part d'un mapa que supera la vintena de punts (en constant creixement) i en les quals s'hi amaguen
una illa, uns planetes o expressions artístiques més abstractes.
"El mapa té 20 punts però aquesta setmana ja m'han parlat de
Travessera de Gràcia 227", apunta Batllori. La primera sala d'exposicions, esclar, va ser la façana
de Virtut 14, on hi ha el Taller de

On trobar-ne?
• Virtut, 14
• Pere Serafí, 15
• Martínez de la Rosa, 35
• Martínez de la Rosa, 65
• Ramón y Cajal, 41
• Torrijos, 45
• Topazi, 3
• Torrent de l'Olla, 153
• Sant Salvador, 33
• Santa Magdalena, 12
• Laforja, 8

• Guilleries, 6
• Guilleries, 11
• Berga, 34
• Torrent de les Flors, 60
• Betlem, 42
• Congost, 2
• Gran de Gràcia, 56
• Gran de Gràcia, 138
• Aulèstia i Pijoan, 34
• Travessera de Gràcia, 227

les Maquetes, i que alguns recordaran com a primera seu de l'ateneu La Barraqueta.
La proposta del Museu Més
Petit del Món no s'acaba en el
mapa de punts artístics de carrer
sinó que ara viu un esclat a les
escoles. "Els de quart del Reina
Violant han de treballar el barri en
una assignatura o els del Baldiri
Reixac també s'hi han interessat",
diu Batllori. De fet, el taller del
carrer Virtut és obert al públic al
preu mòdic de deu euros per sessió. I a la porta és ple de caixetes
amb propostes ja per amagar a les
portetes de l'aigua.

•
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El CEG vol
reformar la seu
amb l'ull posat
al centenari
À.G.P.

Amb l'objectiu de
presentar un projecte
de reforma interior de
la seu al mes setembre,
el Club Excursionista
de Gràcia ha obert un
concurs de propostes per
remodelar l'ediﬁci del
passatge Mulet 4. El CEG
té la vista posada al gener
del 2022, quan celebrarà
els cent anys de la
fundació, i pretén renovar
i actualitzar els 205 m2
distribuïts entre planta
baixa (treient els espais
petits tancats), primer pis
(renovant la sala d'actes),
i les golfes (enderrocant el
fals sostre). El termini de
presentació de propostes
s'acaba el 30 d'abril i el
CEG adjudicarà l'encàrrec
a la guanyadora al juny.

Cara i creu a
Lluïsos en l'inici
de les lligues de
tennis taula
Els dos primers equips
masculins de tennis taula
de Lluïsos de Gràcia han
començat les lligues
estatals amb resultats
divergents. Mentre que
a Primera el conjunt A
és cuer del grup 9 amb
tres derrotes en partits
disputats el mateix dia,
a Segona l'equip B lidera
el grup 8 després d'una
victòria i un empat.

Esports
L'Europa permetrà
socis al Nou Sardenya
i dubta per l'accés de
públic amb entrada
Assolit el passi a la fase d'ascens, el primer equip masculí
es marca sumar el màxim de punts als dos últims partits

Seguidors a la reixa del Sardenya al partit contra el Terrassa. Foto: J. Chichelnitzky

A. Benet/À. Gutiérrez Pascual

I

matges d'aﬁcionats arrambats a
les reixes del Nou Sardenya, com
ara al partit contra el Terrassa,
tenen els dies comptats, si l'evolució de la pandèmia no és negativa. Amb l'entrada en vigor
aquest dilluns de noves restriccions sanitàries i després de moure
ﬁtxa clubs com Sant Andreu, San
Cristóbal o Terrassa, el CE Europa
permetrà l'accés de públic al camp
al partit del femení de diumenge
21. Al futbol base, l'assistència el
cap de setmana es restringeix a
dos familiars o acompanyants.
Una prova de foc per l'encontre

Resultats

Jornada 21
CE Europa - FC Vic Riuprimer
(21/03, 11:30)

FUTBOL

BÀSQUET

Tercera Divisió masculina - Gr.5A

Copa Catalunya
Campionat Espanya Primera
Divisió masculina (Grup 5)

Jornada 20
CE Europa 3 - 1 CF Igualada
Classiﬁcació
1. CE Europa ........ 38 punts.
2. FC Vilafranca ... 36 punts.
Jornada 21
CP San Cristóbal - CE Europa
(21/03, 12h)

Primera Estatal femenina - Gr.3
Jornada 20
FC Llevant LP 0 - 1 CE Europa
Classiﬁcació
1. Atl. Balears ........41 punts.
5. CE Europa .........28 punts.

Jornada 2

Bàsquet Claret 57 - 54 CB IPSI
Vedruna 69 - 71 Lluïsos
Classiﬁcació
1. CB Ciutat Vella ..... 2 G 0 P.
3. Bàsquet Claret ...... 1 G 1 P.
5. Bàsquet Lluïsos .... 1 G 1 P.
6. Vedruna Gràcia ... 0 G 2 P.
Jornada 3
UE Horta - Vedruna Gràcia
Bàsquet (20/03, 19:30)
Lluïsos de Gràcia - Bàsquet Claret
(21/03, 18:30)

El partit contra el
San Cristóbal es
preveu disputat;
cap equip no l'ha
guanyat a domicili
del masculí contra el Santfeliuenc
del dia 28, que tancarà la primera
fase de la lliga. Amb la limitació del
50% d'aforament de llocs marcats
i preassignats, els socis tindran
l'entrada assegurada, segons conﬁrma el club escapulat. L'entitat
valora encara el sistema d'accés de
Campionat Espanya Primera
Divisió femenina (Grup 1B)
Jornada 2
Cerdanyola 63 - 58 SaFa Claror
Classiﬁcació
1. CBF Cerdanyola ... 2 G 0 P.
6. SaFa Claror ...........0 G 1 P.
Jornada 3
Joventut Les Corts - Bàsquet SaFa
Claror (21/03, 17h)

El femení sorprèn el líder a
domicili i escala posicions.
L'equip que entrena Fran Güells
ha pujat ﬁns al cinquè lloc del grup
3 de la Primera Estatal gràcies
a la victòria contra el líder ﬁns
aleshores, el Llevant Les Planes
(0-1). Després d'aguantar el joc
atacant dels locals a la primera
part, el triomf va arribar amb el
gol de Júlia Jarque a l'inici de la
segona. El Vic Riuprimer visitarà
diumenge el Nou Sardenya (11.30).
la resta de públic i aquests dies ha
fet actuacions a les grades. El club
anunciarà la setmana vinent l'opció ﬁnal. El públic tornarà així al
camp cinc mesos després del darrer partit amb espectadors, l'octubre passat contra el Vilafranca,
en què l'Europa va rebre un advertiment posterior de la Federació
Catalana de Futbol per incompliment de les normes per grups
d'aﬁcionats (vegeu núm. 820).
En l'àmbit esportiu, el primer
equip masculí de l’Europa visitarà diumenge 21 el San Cristóbal de
Terrassa amb l’objectiu de sumar
tres punts més que avalin la candidatura a l’ascens en la segona fase.
Els escapulats Nolla, Castell i Uri
Divisió d'Honor femenina Gr.C
Jornada 12
Sant Andreu 14 - 6 CN Catalunya
Classiﬁcació
1. CN Mataró.........15 punts.
6. CN Catalunya .... 0 punts.
Jornada 12
Catalunya - Terrassa (20/03, 12:45)

FUTBOL SALA
Tercera Estatal masc. 2a fase

WATERPOLO
Copa del Rei (Quarts de ﬁnal)
CN Catalunya 4 - 10 CN Sabadell

Divisió d'Honor masculina
2a fase (Grup D, permanència)
Classiﬁcació
1. CN Mataró.........15 punts.
2. CN Catalunya ....13 punts.
Jornada 12
Echeyde - Catalunya (20/03, 12h)

Jornada 1
Gràcia FS 4 - 3 AEFS Arrels
Classiﬁcació
1. CFS Eixample .... 3 punts.
2. Gràcia FS ............ 3 punts.
Jornada 2
CFS Montsant - Gràcia FS (20/03)

TENNIS TAULA
Primera Estatal masc. Grup 9

entren a la llista de disponibles per
a un partit molt disputat. Els egarencs aspiren encara a la tercera
plaça del subgrup 5-A i fan valer
la fortalesa de Ca N’Anglada, on
cap equip no ha guanyat a la lliga.
L’equip gracienc es manté líder
gràcies a la victòria contra l’Igualada (3-1), que va segellar la classiﬁcació matemàtica dels europeistes per a la lligueta d’ascens a la
nova 2a RFEF, l'antiga 2a B.
Concentració per la reforma de la
gespa. Famílies del futbol base i
socis de l'Europa han convocat per
dilluns 22 (19h) una concentració
davant del Districte contra l'estat
de la gespa del Nou Sardenya.

•

Jornada 1
TT Cassà 4 - 2 Lluïsos de Gràcia
Jornada 2
CTT Olot 6 - 0 Lluïsos de Gràcia
Jornada 3
Els Amics Terrassa 5 - 1 Lluïsos
Classiﬁcació
1. CTT Olot ............. 4 punts.
5. Lluïsos ................ 0 punts.
Jornada 4
TT Tramuntana Figueres - Lluïsos
(20/03, 16:30)

HOQUEI PATINS
Tercera Catalana masc. Gr.C2
Jornada 3
Igualada HC 6 - 2 CH Claret
Classiﬁcació
3. CH Claret ........... 3 punts.
Jornada 5
CH Claret - UE Horta (21/03, 10:15)
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La conservació i recuperació
de mobles, valors a l’alça
El nou projecte Lo Moble Antic defensa el reciclatge i la formació
Cedida

L’eficiència energètica, eix de la Verdinada 2021
El projecte impulsat per Lluïsos de Gràcia des de fa 14 anys
amb la col·laboració d’espais i associacions del districte posa
el focus enguany en l’eficiència energètica, i proposa activitats que busquen reduir el consum i l’impacte ambiental
en el dia a dia. La situació actual de pandèmia ha obligat

a adaptar part del programa i a cancelar alguns dels actes
emblemàtics, com ara la calçotada o la sortida a Collserola.
L’exposició ‘Energia per a tothom’, on es donen eines d’estalvi i eficiència energètica per poder actuar contra la pobresa
energètica a les llars, va encetar el programa l’1 de març.

editorial
Sumant
complicitats
Fa catorze anys que Lluïsos de
Gràcia va decidir posar en marxa
un espai vinculat a la sostenibilitat i
l’educació ambiental. A cada edició,
la Verdinada ha conservat els seus
principis i, afortunadament, ha sabut
veure que un repte com el que
afrontem no es pot fer tot sol. Gràcia
és un territori on precisament no
manquen iniciatives, espais, projectes
i recursos que qüestionen l’actual
model social i econòmic i plantegen
alternatives. La Verdinada ha anat sumant complicitats d’organitzacions o
entitats que han amplificat el missatge ecologista de la històrica entitat.
I, és clar, sense perdre de vista la
importància de l’educació ambiental,
obrint canals amb escoles que tenen
el model social i econòmic, en una
aposta que s’ha pogut mantenir en
el temps. Enguany, l’eix central de la
Verdinada és l’eficiència energètica;
la justificació és claríssima:“El creixement de la població a gran velocitat
durant les darreres dècades i la gran
quantitat de recursos que consumim
de manera indiscriminada tenen una
repercussió real i visible en el nostre
entorn. La petjada que estem deixant
sobre el planeta comença a ser tan
profunda que els experts ens alerten
que si no comencem a fer canvis ara,
en uns anys no hi haurà possibilitat
de tornar enrere i el dany serà irrecuperable”.A més de l’alerta, Lluïsos
fa novament un esforç per proposar
solucions que podem aplicar en el
nostre dia a dia. I un advertiment
general: reflexionem sobre el nostre
model de consum per canviar-lo si
volem futur. És ara o ara.

[el tema del mes]
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més sostenibles
escoles
+ sostenibles

L’eficiència energètica centra una
Verdinada amb més actes virtuals

Som Energia
i la factura de
la llum
Cedida

El projecte impulsat
per Lluïsos de Gràcia
des de fa 14 anys amb
la col·laboració d’espais i associacions del
districte posa el focus
enguany en l’eficiència
energètica, i proposa
activitats que tenen
com a objectiu reduir
el consum i l’impacte
ambiental en el dia a
dia. La situació actual
de pandèmia ha obligat a adaptar part del
programa i a cancelar
alguns dels actes emblemàtics, com ara la
calçotada.
Silvia Manzanera
Amb l’exposició ‘Energia per a
tothom’, on es donen criteris i
eines d’estalvi i eficiència energètica per poder actuar contra
la pobresa energètica a les llars,
va arrencar el passat 1 de març
la Verdinada, el projecte que
Lluïsos de Gràcia va impulsar fa
catorze anys per fer pedagogia
sobre la necessitat de cuidar
l’entorn i protegir el planeta, i
que ha anat sumant complicitats
a cada edició. Enguany, la crisi
sanitària no permet celebrar

Taller per a infants ‘Construïm un molinet de vent’ celebrat a Lluïsos de Gràcia el passat dissabte en el marc de la Verdinada

algunes activitats, com ara la
Calçotada -una jornada emblemàtica amb tallers i activitats
durant tot un dia a la plaça del

Els organitzadors
destaquen la
complicitat amb entitats
i espais a cada edició
Nord- o la sortida a Collserola,
i ha primat el format online,
tot i que van poder fer un dels
tallers presencials. Així, el passat
dissabte 13 de març, més d’una
trentena d’infants (dividits en
dos torns), van participar al
Cedida

taller “Construïm un molinet
de vent”, on van experimentar
amb l’energia eòlica per tal de
familiaritzar-se amb el món de
les energies renovables. “Vam
aprofitar que es podia fer una activitat presencial i l’experiència
ha estat molt positiva”, explica
David Montfort, responsable de
la Verdinada, que també destaca
la complicitat de l’escola bressol
Caspolino i Rius i Taulet que,
des de fa uns anys, celebren la
setmana del medi ambient coincidint amb la Verdinada. “Són
projectes que s’han consolidat
amb el temps i reforcen aquesta
línia pedagògica que defensem

amb la Verdinada, així com la
col·laboració amb l’Aula Ambiental Turull o Depana”, afegeix
Montfort. El cartell de la Verdi-

Aquest dissabte Depana
proposa una jornada
a l’Aula Ambiental del
Bosc Turull
nada també inclou el Consell del
dia: fins als 28 de març difonen
-a través de les xarxes socials i
espais de l’entitat- 21 consells,
un cada dia, que contenen un
missatge que té per objecte

l’estalvi energètic.També s’estan
compartint eines d’autodiagnosi
de la petjada i impacte del consum individual. Pel que fa a les
xerrades telemàtiques, la primera s’ha celebrat aquesta setmana
a càrrec de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona “L’energia pel canvi”; i la segona tindrà lloc el dia
22 de març amb Som Energia.
Pel que fa a les activitats previstes organitzades per altres
entitats que s’emmarquen en
el context de la Verdinada,
destaquen les que tindran lloc
a l’aula Turull, amb la jornada
de Depana (aquest dissabte a
les 10h), on es podrà observar
el patrimoni biològic d’aquest
espai i conèixer un viver forestal d’espècies autòctones fet
amb procediments artesanals
i material reciclat, o les portes
obertes als horts municipals (24
de març de 10 a 13 h).

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.

Infants en un dels dos torns del taller on van fer un molinet de paper

Entre les xerrades que proposa el programa de la Verdinada d’enguany, totes telemàtiques, destaca la que tindrà
lloc aquest dilluns 22 de març
a les 19 h, on la cooperativa
Som Energia presentarà el
seu projecte i explicarà, entre
d’altres temes, el canvi de la
factura de la llum per a contractes domèstics i petites
empreses (canvi regulat per
llei, d’aplicació a partir de l’1
d’abril).Amb Carles Cuadern,
soci interventor de comptes
de la cooperativa Som Energia. Cal inscripció prèvia a
info@lluisosdegracia.cat.

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]
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“Hem de canviar els hàbits de consum
per comprar només el que es necessita”
Silvia Manzanera

Lo Moble Antic és un projecte
personal de l’Àlex Monllaó,
fuster ebenista apassionat de
la conservació que juntament
amb la Catherine i la Ivette,
ha engegat un projecte amb
una sòlida base ideològica:
que cap peça de mobiliari
acabi a les escombraries. La
pandèmia ha aturat algunes
de les seves propostes (com
els tallers infantils), però no
tenen pressa. “Això és un
projecte de futur”, assegura.
Silvia Manzanera

Moltes les trobem al carrer, també ens
les porten o les compro per wallapop,
sovint m’enamoro de peces i no puc
evitar comprar-les i restaurar-les, donar-li
una segona vida, recuperar la història que
tots els mobles tenen darrera. No puc suportar que acabin com a escombraries. no
puc no entenc com la gent es desfà de a.
El projecte el vas arrencar tu
però no estàs sol. Com és l’equip
de Lo Moble Antic.
Si, encara que sóc jo qui decideix llogar
el local i muntar el taller per restaurar
mobles en un principi, també s’incorporen
després la Catherine i la Ivette, amb les
que coincideixo a l’Escola, i amb les seves
especialitats i els seus estils, el projecte és
millor. De fet, tot i no ser-ho, funcionem
com una cooperativa i la filosofia és de
ser un projecte col.lectiu on les decisions
es prenen entre tots.

L’Àlex Monllaó i la Catherine al local de Lo Moble Antic, a Mare de Déu de Montserrat 8

Per què decideixes engegar Lo
Moble Antic?
L’explicació es deu a un canvi vital. Després de dos anys de baixa m’havia de
reinventar.Vinc de família de fusters i tota
la vida he treballat de fuster ebenista. La
restauració sempre m’ha agradat, així com
fer formació i ensenyar a altres persones
aquest ofici. Així que em vaig matricular
per formar-me com a docent a l’Escola
Superior de Conservació i Restauració,
i vaig fer les pràctiques de mestre a la
mateixa escola, on segueixo vinculat.
A l’entrada del local tens una
frase sobre l’economia circular.
Quina és la base del teu projecte?
La gent ho llença tot, i a més hi ha la
idea generalitzada que tot allò que és
vell ja no serveix i s’ha de canviar, una
idea que també s’aplica a les persones.
Som una societat que no deixa envellir.
Amb aquesta base ideològica, les ganes
d’engegar un projecte vinculat al meu
ofici i tenint també en ment la idea de la
formació, trobo el local a Mare de Déu de
Montserrat, a tocar de la plaça Sanllehy.
Després de mesos de preparar-ho tot i

amb la perspectiva de ser un projecte de
futur (de fet, tinc el lloguer a onze anys),
obre a l’octubre Lo Moble Antic.
Quins serveis oferiu?
És un espai on conflueixen la restauració,
la docència i la venda d’antiguitats, encara
que la part de botiga no és la principal.
Som un servei integral on es pretén la
conservació i recuperació del patrimoni

mobleístic, amb el tractament de cada
peça com a única i irrepetible, amb criteris
d’excel.lència i rigor professional.Amb els
cursos ensenyem a restaurar, ebenisteria,
tapisseria o reixeta tradicional en grups
reduïts. Les eines i els mètodes que ensenyo són totalment tradicionals, és com
es feia fa un segle.
D’on aconsegueixes les peces?

Racó amb les eines que l’Àlex fa servir per als cursos que imparteix a Lo Moble Antic

Quins són els principis del projecte i els objectius bàsics?
L’objectiu final és impedir que els mobles
acabin a les escombraries. Botigues de
mobles ja n’hi ha moltes. Volem que la
gent vingui aquí, per això la web no funciona com un punt de venda online sinó
de mostra, perquè volem ensenyar què
fer. El criteri que ensenyem als alumnes
és el de conservar.
Però, en general, el nostre model
de societat no defensa aquest
criteri.
El més ecologista que hi ha és reaprofitar.
Crec que més que la cultura del reciclatge,
el que hem de canviar són els hàbits de
consum, i comprar només el que necessitem realment.
I això s’aplica als mobles, és clar.
Hi ha peces que formen part de la nostra
història, de la identitat familiar, tenen el
seu propi recorregut. A més, les tendències estètiques s’expliquen segons
el context històric de cada moment.
Intentem transmetre tots aquests valors
a les persones que venen a fer els cursos.
I molts repeteixen!

FES-TE SOCI
de Gràcia
i gaudeix dels avantatges:
l’independent a la bústia de casa teva setmanalment
Veu directa a les assemblees
DESCOMPTES i promocions en entitats culturals
Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

www.independent.cat
administracio@independent.cat
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Cartes al director
Editorial

La pèrdua de la innocència

E

l 17 d'agost de 2017 Barcelona va perdre la innocència d'un espai
públic amb una presència policial de perﬁl baix, amb un govern
municipal que en el dia a dia i en les petites coses, a Gràcia, en
aquell moment, apostava per minimitzar qualsevol presència d'agents
a punts potencialment conﬂictius com la plaça del Sol o que marcava
un perﬁl diferent amb els equips antecessors reobrint espai d'estada
tancats com Dones del 36. El discurs era molt clar; l'absència de sancions en l'ordenança de civisme per combatre algunes actituds, també.
No han passat ni quatre anys d'aquells atemptats que van obligar a
reprogramar aquesta sensibilitat, amb un retoc en la
majoria de govern a partir
de les eleccions de 2019 que
ha acabat de fer la feina de
retorn a la poca imaginació,
al vell escenari que ja coneixíem, a l'extensió de la seguretat per sobre de la llibertat. Ara li ha tocat el torn al
Park Güell amb un nou pla
que inclou pilones, sistemes de videovigilància, nous controls amb elements automatitzats i increment de vigilància interior i exterior tant
de dia com de nit.
En el pla s'hi barreja també l'intent de controlar la picaresca detectada
en algunes empreses de VTC que aproﬁtaven les exigències dels turistes
més mandrosos per col·lar-se ﬁns a dins del recinte de Gaudí. Però, com
que aleshores es va negar que les primeres mesures adoptades tinguessin a veure amb l'alerta 4, ara cal posar èmfasi en aquest element que present des del 2017. Les fonts municipals ho diuen ﬁnament: "millores en la
seguretat de les persones (adaptació d'alguns elements de seguretat que
s'han implementat amb posterioritat als atemptats de la Rambla)".
Sigui una mesura o altra, sigui necessària o no, el que preval i el que
marca tendència és el discurs del control, inevitable o no, que avança
de nou empès per la dinàmica acostumada a uns horaris on el toc de
queda ho anormalitza tot i on ha desaparegut la crítica en beneﬁci de la
salut de tots.

El que marca tendència és
el discurs del control, on
el toc de queda preval 'en
beneﬁci de la salut de tots'

És habitual que altres mitjans de comunicació ens demanin suport per una o altra cosa lligada al nostre àmbit local. Sempre diem que sí. Dissabte, de 6 a 18h, la redacció de
Perla 31 es va convertir en el quarter general d'un nou programa de TV3
que s'estrenarà a l'estiu seguint la fórmula de famós-que-va-a-una-casa. La casa, al mateix carrer Perla, feia en aquest cas 50 metres quadrats, i la gent de la tele -la productora és veïna i lectora habitual de
L'Independent- necessitava un espai proper per als trastos. Els vam tractar bé: cafetera, cafè i birres. Com se sol dir: endavant amb el pugrama!
El
dependent

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

Retocs que falten a
Travessera de Dalt
La Travessera de Dalt no pot ser el cul de
sac del barri de La Salut. És un dels carrers amb més contaminació i soroll de
Barcelona, hi circulen entre anada, tornada i encreuament vuit línies d'autobús
i dues hi passen per una rampa al costat
mateix d'un munt d'habitatges (aquest
tram de carrer molt maltractat), camions que descarreguen les mercaderies als
establiments d'alimentació i d'altres comerços, taxis, ambulàncies, policies, camions que travessen districtes, autocars
i tota mena de cotxes i motos. D'aquest
ventall de vehicles, grans i petits transporten persones que viuen al barri, però
les molèsties no els hi afecta, nosaltres
també voldríem un carrer com un passeig,
sense cap inconvenient, però som conscients que vivim en una gran ciutat i que hi
ha coses que s'han de suportar, el que no
queda tan clar és que els inconvenients es
reparteixin bé. Des del 2017 té un tram de
carrer nou que tot i que és recent pateix
deﬁciències de manteniment, encara hi
queden serrells per retocar, han aparegut
noves modalitats de molèsties per als vianants i ni la part més antiga ha millorat
amb uns jardins incòmodes i insegurs pel
vianant.
Engegar el ventilador i intentar enviar els
problemes als altres no està bé; no s'han
respectat els compromisos pactats i a canvi es vol carregar molt més de circulació la
Travessera de Dalt.
AAVV Travessera de Dallt

7

Ull de
dona

Olga Tokarczuk
Conxa Garcia

P

remi Nobel de literatura 2018, aquesta escriptora nascuda a Polònia el
1962 és psicòloga de formació. Mentre
estudiava va fer de voluntària amb adolescents amb problemes. Des del 1968
viu en un poble petit des d’on dirigeix la
seva pròpia editorial, Ruda. La defensa de
la natura és una de les seves prioritats.
És autora de vuit novel·les, com El viatge
d’un llibre-poble, Un lloc anomenat antany
o Cos; i tres llibres de relats curts, com

És una autora incòmoda
per a les autoritats
i els negacionistes
del canvi climàtic
L’armari o Ciutats emmirallades. Se l’ a
ha traduït a trenta idiomes.
Psicòloga de formació, entre les seves
inﬂuències destaquen Jung, Txékhov o
Poe. Va rebre el premi Brückepreis 2015,
en reconeixement a la seva promoció de
la pau, la democràcia i la comprensió
intercultural. He llegit Sobre los huesos
de los muertos, una novel·la negra, on es
qüestiona la responsabilitat dels éssers
humans envers la Natura i planteja la
revenja d’aquesta vers els homes que la
destrossen. Em va sorprendre la seva
manera d’escriure, els personatges i la
trama. M’han recomanat llegir Cos, una
mena de llibre molt especial.
L’Olga Tokarczuc no és una escriptora
fàcil i resulta incòmoda per a les autoritats i els seus conciutadans negacionistes del canvi climàtic. Una autora a tenir
en compte.

•

Edita: Associació Cultural L’Independent de Gràcia. President d’honor: Joan Cervera. President: Emeteri Frago.
Director: Albert Balanzà. Redactora en cap: Silvia Manzanera. Cap d'Esports i digital: Àlex Gutiérrez Pascual
Redacció: Carina Bellver, Clara Darder, Meritxell Díaz, Laura Roig, Ignasi Fortuny, Èric Lluent, Òscar Mejías.
Col·laboracions: Albert Benet, Enric Borràs, Jordi Borràs, Xavier Borràs, Lluís Bou, Ernest Cauhé, Lola Capdevila,
Ramon Casalé, Josep M. Contel, Conxa Garcia, Marina F. Torné, Luis Ángel Fernández Hermana, Pere Martí,
Joan Millaret, Jesús Sánchez, Sara Reñé, Josep A. Torralba i Ricard Valentí. Maquetació: DBcoop, sccl (Marta G.
Bravo i Sergi Lou). Disseny web: Tirabol. Publicitat: Cristina Gispert (692 601 263) publicitat@independent.cat.
Imprimeix: Indugraf Oﬀset, S.A. 8.500 exemplars.
Amb la
col·laboració:
Dipòsit legal: B-32.478-00. Sol·licitat control PGD
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Opinió
Opinió convidada

el
bloc

Sindicat d'Habitatge de Vallcarca

Més val tard que mai

Josep A. Torralba

R

ealment és cert. La cultura popular
ha trigat una mica a aixecar la seva
veu per protestar davant l’ultratge
rebut per part del PROCICAT, on en una
de les seves decisions, des del gener
d’aquest any, prohibia qualsevol acte
de cultura popular i tradicional. Des
que va començar la pandèmia, tota la
gent que hi pertany, com era lògic, van
veure com es limitaven les seves possibilitats de fer les activitats a les que estaven acostumats, una gran majoria al
carrer, d’una manera normal i habitual. Es van adaptar, reinventar, imaginar... Van pensar múltiples possibilitats
i canvis per poder complir amb les restriccions que venien des de les administracions, ﬁns que va arribar la nova disposició i ens van deixar a la cua de tot,

S'ha fet un manifest
i es prepara alguna
cosa més: la cultura
popular ha dit prou
oblidats. Era indiferent què plantegessis, com ho fessis i amb quines mesures. No els importava si complies amb
tot. No es deixava fer. Jo, quan em queixava obertament de la situació, posava
com a exemple un concert de gralles en
un espai tancat, amb aforament limitat
i les mesures necessàries que, si ho miraves tècnicament, seria prohibit per
ser cultura popular. Ho feia amb un to
distés i rialler perquè no veia probable
que succeís. Doncs, ha passat. I això ens
ha fet petar deﬁnitivament. Si fossin
trompetes, sí, però al ser gralles, no, ja
que són cultura popular. Tot ha començat al Pla de Barcelona i Gràcia. S’ha fet
un manifest i es prepara alguna cosa
més. Hem dit prou a tanta injustícia,
tot i haver començat a obrir una mica
la porta. No és suﬁcient i arriba massa
tard, com la majoria de les seves decisions.

L'Ajuntament, al servei
dels fons voltors

E

l passat dimecres 10 de Març, el barri de Vallcarca
va despertar-se, de nou, amb un altre desnonament
executat. Aquest cop, però, eren els antidisturbis
de la Guàrdia Urbana qui tallaven el carrer per desnonar una família amb tres criatures (dues d'elles
conﬁnades per la COVID-19). Aquesta vegada va ser l'Ajuntament de Barcelona qui va fer fora a la família de casa
seva.
El motiu que van donar va ser que l'immoble on vivien
podia posar en risc la integritat física de la unitat familiar, i que "tot i que aquí els veïns no es queixen, coneixem
molts casos on sí que generen problemes". La família vivia
en un local que estava okupat des de feia més de 4 anys i on
mai s'havia produït cap incident que pogués posar en risc
la vida de la família. Fins on sabem, la propietat d'aquest
local gestionat per Aliseda Immobiliària, és Blackstone: el
fons voltor més gran del planeta. Una dada que és important esmentar, ja que l' Ajuntament fou qui va executar el
llançament.
Davant d'aquesta situació, el Sindicat d'Habitatge de
Vallcarca va convocar una concentració el mateix dimecres
a la tarda davant la seu del districte de Gràcia. S'exigia una
solució per la família desnonada i denunciar les males praxis de l'Ajuntament. L'endemà, l'AFA de l'Escola Montseny
(escola on anaven les criatures) i l'AFA de l'Escola Farigola
també van posar-se d'acord per tallar el carrer Torrent del
Remei, denunciant els fets i el silenci institucional que va
acompanyar-los.
L'endemà, Eloi Badia, regidor de Barcelona en Comú al
Districte de Gràcia, va publicar un text a les xarxes justiﬁcant el desnonament. Una justiﬁcació que, lluny de ser
propositiva, legitimava l'actuació dels cossos policials i de
l'Ajuntament. Un consistori que s'abandera de ser "l'Ajuntament del Canvi" i d'estar al costat qui menys té, però que
acaba fent la feina bruta a fons voltors com Blackstone.
Arribats a aquest punt, des del Sindicat d'Habitatge de
Vallcarca volem explicar-vos que aquest desnonament -com
tants altres des de l'Estat d'Alarma- s'ha efectuat en plena
pandèmia. Tanmateix, no es va rebre notiﬁcació prèvia, cap
contacte amb l'assistenta social ni amb l'escola. No s'entèn
que la ciutadania hagi de seguir els protocols establerts per
contacte estret amb una persona positiva de Covid i que et
facin fora de casa, tot i estar conﬁnat, sense cap mirament.
Les institucions no han proporcionat cap alternativa habitacional digna al barri de Vallcarca que permeti continu-

Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Les institucions no han proporcionat
cap alternativa habitacional digna
al barri de Vallcarca que permeti
continuar l'escolarització dels infants;
dues nits d'alberg a l'altra punta de la
ciutat ha sigut la solució oferida: una
"solució" que obliga una vegada més
a una família a perdre el teixit veïnal
ar l'escolarització dels infants. Dues nits d'alberg a l'altra
punta de la ciutat ha sigut la solució oferida: una "solució"
que obliga una vegada més a una família a perdre el teixit
veïnal. "L'Ajuntament del Canvi" no només no ha parat els
desnonaments tal com van prometre, sinó que està fent
fora famílies de les seves llars, fent la feina bruta als fons
voltors, rendistes i especuladors.
També volem aproﬁtar aquestes línies per donar les gràcies a tot el veïnat que es va apropar a donar suport, a les
AFA de l'Escola Montseny i Farigola i instar a tothom que
tingui problemes d'habitatge que participi del sindicat del
seu barri.

•

•

1

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.
3
La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4
Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5
Programa quinzenal.
6
Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis.

Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

divendres

16 a 17 h

La tarda és nostra

Temps de
Música i
espectacle

Música i Geograﬁa

Tobacco Road

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic
El Coll (5)

17 a 18 h

Espai Solidari (1)

Música a Ràdio
Gràcia

Tobacco Road

Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El
Coll (5) Las tardes a
Gràcia (6)

18 a 19 h

Toc Escapulat

Ones de Dones
(2)

Gràcia
Multiesports

Teatrí de Butxaca

La tarda és nostra

19 a 20 h

Tot comerç

Pop Go The
Beatles

Tertúlia Política (3)
– Sota el Pont (4)

Música i
Geograﬁa

Gracienques (2)

20 a 21 h

Infogràcia

Gracienques (2)

Sortides amb
Gràcia

Temps de Música
i espectacle

Toc Escapulat

2

Dissabte o
diumenge

Retransmissió dels partits de CEE Europa
fora de casa (cada 15 dies)

Programació
Ràdio Gràcia 2021

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

Cedida

Exposicions Actes
Fins al 22 de març
Taboo és una exposició de dibuixos d'Aneta Ciesielska que té la dona com a temàtica central. La inauguració tindrà lloc
aquest divendres a les 19 h a l'ateneu.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5)
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. "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)
Fins al 29 de març
“Violències i desigualtat en temps de
pandèmia”. Es pot dir que homes i dones
han viscut de manera diferent el conﬁnament? I què es pot dir de les conseqüències del conﬁnament en les seves vides? I
de les conseqüències sobre la seva realitat
laboral? Es pot dir que aquesta pandèmia
ha tingut conseqüències sobre la bretxa
de gènere? Aquesta exposició pretén contestar aquestes preguntes amb un recull
de dades basades en recents estudis, notícies i articles de premsa.
CC El Coll - La Bruguera (Aldea, 15)
Fins al 30 de març
Exposició col·laborativa d'art feminista
Els nostres cossos. 25 dones joves artistes
de diferents disciplines de les arts plàstiques agrupen les seves obres al voltant de
la reapropiació dels cossos femenins. Es
va inaugurar el passat dijous 11 de març
amb concert de Miriam Faylinn.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190)
Exposició permanent
Casa Vicens, 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)
Fins al 16 d'abril
Les dones fem Gràcia. Mostra col·lectiva
de vuit creadores gracienques dels cinc
barris del districte. Amb Jéssica de Pqno
patchwork sense agulla), Núria Artola
(fotograﬁa), Gemma Bonet (pintura mixta), Núria Giménez (pintura a l'oli), Maisa
García Arguinzonis (il·lustració), Núria
Capellades (hakus), Elsa Inzunza (fusta) i
Teresa Vergés i Adrià (poesia visual).
Casal de barri Cardener (Cardener, 45)

Recomanem

Divendres 19 de març
Teatre: TATAKAI The New Generation.
Direcció i coreograﬁa de tap dance:
Adhara Jackson.
Almeria Teatre (Sant Lluis, 64), a les 19 h
Teatre: The Mountain, cia Agrupación
Señor Serrano.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 20 h
Microteatre feminista: Dapne Duo.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20.30 h
Dissabte 20 de març
Concert: NUS.
Plaça de la Fontana, a les 12 h
Microteatre feminista: Traveling Jazz.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20.00 h
Diumenge 21 de març
Espectacle familiar: Per un instant, un
món de cançons i teatre. La Tresca i la
Verdesca i Xirriquiteula Teatre.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 12 h
Teatre infantil solidari: El País del Silenci,
de la Cia. Bufanúvols. Part de la recaptació serà per a l'associació Familias
Sin Fronteras por la Infancia, amb motiu del Dia Internacional en Contra de la
Discriminació Racial.
L'autèntica (Martí, 18), a les 11 i a les 12.30 h
Concert: Anaïs Vila.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 13 i
a 14.30h
Microteatre feminista: Vida de Mujeres.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 19 h
TAP JAM, amb música en directe.
Presentat per Laia Molins.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 19 h

'Entre pantalles, diari del conﬁnament',
teatre per a infants fet per infants
Després de l'estrena el passat 30 de gener, l'obra escrita per alumnes de l'escola
Baldiri Reixac i interpretada per nens i nenes dels tallers de teatre del Cercle,
torna de nou als escenaris aquest dissabte. 'Entre pantalles, diari del conﬁnament'
és un projecte impulsat per la Mercè Sesé, mestre d'aquesta escola gracienca
i membre del Cercle Catòlic de Gràcia. La peça, adreçada a infants entre 10 i 12
anys, tracta diversos temes com l'emoció, l'enuig o la solidaritat. També s'han
programat passis el 21, 27 i 28 de març. Entrades a la venda a Entrapolis.
Dissabte 20 de març al Cercle de Gràcia (Santa Magdalena, 12), a les 18 h

Casa SEAT (Pg. Gràcia, 109), a les 11.30 h
amb reserva prèvia

Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h

Dimecres 24 de març
Les Vespres: Marcel Casellas, Marçal
Ramon i Eduard Casals.
El Bar del CAT (pl. Anna Frank), a les 20 h

Dissabte 27 de març
Teatre: La Lola, memorias de una mujer
republicana. A càrrec de la companyia La
Voz Ahogada Projecte Escènic. Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18 h

Dijous 25 de març
Presentació del llibre Intrigues i poder al
Vaticà, de Vicenç Lozano.
Llibreria Ona (Pau Claris, 94), a les 19 h
Divendres 26 de març
Concert: Onyric Joy i Fuzz Forward.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia al
formulari de la web de la Fontana.

Dimarts 30 de març
Xerrada: Conèixer el Fons Amades, la
memòria de la cultura popular. A càrrec d'Antoni Serès, Tècnic de Cultura de
la Generalitat i membre de l'Associació
Cultural Joan Amades. Inscripció prèvia.
La Violeta (Maspons, 9), a les 19 h

Dilluns 22 de març
Presentació 'Com TV3 no hi ha(via) res',
de Salvador Alsius.
Llibreria Ona (Pau Claris, 94), a les 19 h
Dimarts 23 de març
Teleassistència. Ments grans. Mantenir
una llar segura. A càrrec del Servei de
Teleassistència Municipal i Bombers de
Barcelona. Xerrada en línia. Tota la informació per connectar-s’hi a la web de la biblioteca Jaume Fuster.
Plataforma Zoom, a les 12h
Taller en línia per a joves "I tu, què escrius?. A partir de 12 anys.
Plataforma Zoom amb inscripció prèvia
al correu b.barcelona.jf@diba.cat, a les
18.30 h
Concert: Magalí Sare & Marta Roma.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 19 h
Visita guiada a l'exposició Campanà. La
estética de la modernidad mecánica, a
càrrec de Toni Monné, cocomissari i net
d'Antoni Campañà, abans de la inauguració d'aquesta mostra que ofereix més
de 150 imatges que ensenyen els canvis a
l'entramat social i urbà que va provocar
l'arribada del cotxe a Espanya.

Entitats

Dilluns 22 de març
Verdinada 2021. Xerrada: Som Energia.
A càrrec de Carles Cuadern, soci interventor de comptes de la cooperativa Som
Energia. Cal inscripció prèvia a info@
lluisosdegracia.cat. Activitat telemàtica.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord)
Dissabte 20 de març
Vedinada 2021. Aigua, terra i art. Des de
temps remots s’utilitza el fang per fer
recipients i transportar un bé tan escàs
i essencial com és l’aigua. Activitat per
descobrir l’art de barrejar aigua i terra
per fer-ne ceràmica i despertar la creativitat creant una peça que es podrà endur a casa. A càrrec de Projecte Minerva,
Dones Creadores de Gràcia. Cal inscripció prèvia a aula@boscturull.cat
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull,
2), d'11 a 13 h

Fins al 23 de març
Exposició Estimada brutícia de l'artista Tizne.
Antic Forn Vallcarca (Cambrils, 10)
Diumenge 21 de març
Cinema a l'Ateneu: Crema Mississippi.
(Alan Parker. EUA, 1988)
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19 h
Dimecres 24 de març
Verdinada 2021: Crea una bossa amb texans vells. A càrrec de Back to Eco. Cal
inscripció prèvia a aula@boscturull.cat
Aula Turull (Pg. Turull, 2), a les 18 h

Amb el suport de
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Breus

Enric Casasses,
present al club de
lectura de Lluïsos
amb 'Assagets'
Cedida

El club de lectura de
Lluïsos de Gràcia, que
dirigeix la periodista i
poeta Anna Ballbona
i compta amb la
col·laboració d'Òmnium,
ha tornat al format
presencial aquest
mes de març, amb
sessions dedicades al
llibre 'Assagets' d'Enric
Casasses. La segona
trobada, prevista per
aquest dilluns 22 de
març, comptarà amb
la presència de l'autor.
El llibre consta de
tres assajos sobre tres
personatges il·lustres
que han inﬂuït el poeta:
Antoni Gaudí, Niccolò
Paganini i Josep Blanch
i Reynalt. Inscripcions
a clubdeletura@
lluisosdegracia.cat.

'The Mountain',
de l'Agrupación
Señor Serrano, al
Lliure de Gràcia
L'obra 'The Mountain', la
proposta de l’Agrupación
Señor Serrano, una
formació experta en
noves dramatúrgies, ha
retornat al Lliure després
de l'estrena d'una primera
versió al GREC'20. La peça
és una indagació sobre la
veritat, la mentida, l’acte i
el simulacre.

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
La darrera investigació
sobre el Park Güell
inspira un nou
itinerari del MUHBA
El museu suspèn les activitats presencials i decidirà a
ﬁnals de mes si reprèn el programa cultural del parc

Silvia Manzanera

T

ot i tenir previstes i anunciades les activitats de
l’agenda cultural al Park
Güell des de febrer ﬁns al
juny, el Museu d’Història de
Barcelona ha suspès els itineraris i
els actes, de moment, ﬁns a ﬁnals
de mes, quan prenguin una decisió
segons la situació sanitària. La represa de l’activitat, que té la Casa
del Guarda com un dels elements
museístics centrals, es va produir a
l’estiu però ha estat del tot irregular
pel que fa a les propostes presencials. A l’espera, doncs, d’engegar les
activitats previstes, el cartell cultural entorn el Park Güell incorpora
diferents novetats, com ara un nou
itinerari basat en el llibre El Park
Güell i els seus orígens, 1894-1926,
editat pel Muhba i presentat a ﬁnals del 2019, amb continguts inèdits i una nova mirada sobre la ﬁgura de Gaudí.
Segons informen des del museu, a l’estiu, a més d’itineraris i visites, hi ha programades sessions
de cinema i concerts. I a la tardor,
coincidint amb Barcelona com a
capital mundial de l’alimentació,
es farà un vermut amb tastet dels
plats típics de la Barcelona de començament del segle XX.
Pel que fa als itineraris al Park
Güell, amb els quals el museu insis-

• 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,

Visitants a la zona monumental del Park Güell al febrer. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Ruta dins i fora. Les propostes del
MUHBA inclouen 'Barcelona 1902,
urbanitzar la muntanya pelada’, on
s’explica el procés de construcció
del parc en una ruta que envolta
el recinte monumental (11/04); i
‘Gràcia 1900. L'aparador burgès
d'un barri obrer’, que arrenca a la
porta del Carmel i recorre els carrers
de l’antiga Vila de Gràcia (9/05).
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.

teix en els orígens del parc i el context històric, la nova ruta recull les
aportacions de la recerca feta per
Mireia Freixa i Mar Leniz. Sota el
nom ‘Gaudí al Park Güell, arquitecte, urbanista i paisatgista’, el nou
itinerari -previst per al 29 de maigressegueix la trajectòria de Gaudí i
Güell per explicar aquest projecte
“com l'obra conjunta d'un mecenes
i un arquitecte, i situa el projecte
dins la trajectòria d'un Gaudí que
expandirà el seu paper d'arquitecte
compromès amb les arts i el diàleg
amb la natura, per esdevenir urbanista i paisatgista”.

•

• 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.
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El Tradicionàrius encara
la recta ﬁnal amb tres
'sold out' i la proposta
familiar de la Tresca
El punt i ﬁnal del festival el posen Joan Garriga, que presentarà 'El
ball i el plany' (26/03), i els emblemàtics Luar Na Lubre (28/03)

S.M.

A

poc més d'una setmana per a la clausura del
Festival Tradicionàrius,
el CAT prepara els darrers espectacles amb
tres concerts d'aquest cap de setmana amb les entrades exhaurides: Rodrigo Cuevas al Palau de la
Música, Jaume Arnella amb Rafel
Sala i Fetus dins del Trad d'autor,
i Pep Gimeno 'Botifarra', que presenta Arrels en un format despullat, íntim i proper, acompanyat del
guitarrista Miquel Pérez. El cartell
es completa amb l'espectacle familiar Per un instant de la Tresca i la
Verdesca i Xirriquiteula Teatre, un
recorregut pels orígens i essència
del grup (diumenge 21 de març a
les 12h).
En aquest concert familiar de
La Tresca i Xirriquiteula Teatre,
dirigit per Iolanda Llansó, els
músics Toni López, Jordi López i
Claudi Llobet mostren els seus records, somnis, dèries i, sobretot,
les seves cançons. L'espectacle ja
té recorregut, perquè es va gestar
el 2011, després de la trobada de
la Tresca amb Xirriquiteula, una
trobada que va suposar encetar un
nou camí en teatres i altres espais.
"Aquesta cooperació fa que l'espectacle tingui un to més poètic",
assegura Maria Barberà, portaveu
de la Tresca i la Verdesca, "i mostra d'una altra manera al públic
les seves aventures de joves, quan
anaven al cau, i diferents anècdotes que han viscut". L'actuació
al Tradicionàrius resulta especial per al grup, no perquè hi hagin
participat com a públic i en diverses formacions, sinó perquè han

crítica de
cinema

'Minari, historia de mi
familia', recomençar
Joan Millaret Valls

D

esprés de guanyar el Globus d’Or a millor pellícula en llengua estrangera, Minari. Historia de
mi familia, de Lee Isaac Chung, arriba als nostres
cinemes ben posicionada de cara a la cursa dels premis Oscar on està nominada, per exemple, en categories tan importants com millor pel·lícula o millor
director. Aquest senzill i entranyable ﬁlm amb producció de Brad Pitt fa un retrat íntim i curós d’una família de migrants d’origen coreà que intenten començar de nou en un nou emplaçament a Arkansas als
anys 80. Monica (Yeri Han) i Jacob (Steven Yeun) i els
seus dos ﬁlls han arribat a la seva nova llar, un vagó
habilitat com a casa, amb l’esperit dels pioners. Ells
no han vingut a aixecar el país sinó que han vingut per
continuar buscant una nova vida de prosperitat a la
terra americana de les grans oportunitats i esgarrapar, així, la seva part del somni americà.
El ﬁlm es centra en les seves diﬁcultats i sacriﬁcis
per tirar endavant, l’epopeia del dia a dia. La mare treballa en una fàbrica i el pare es vol dedicar a l’agricultura, dotat d’una singular tossuderia, com
excavar un simbòlic pou
per regar la seva propietat mogut exclusivament per pura intuïció.
La crisi de parella arriba
quan les coses no surten
com estaven previstes
i la dona deixa de dipositar la conﬁança en
un marit que no para
d’equivocar-se. La vida
en família pren un nou
caire quan repatrien de Corea a l’àvia, Soonja (YuhJung Youn). A partir d’aquest moment la relació del
nen petit i de salut precària, David (Alan Kim), amb
l’àvia esdevé un nou eix dramatúrgic. Aquesta relació
tenyida de rebuig i incomprensió de part del petit emfasitza encara més el xoc cultural entre les arrels, el
passat, i la modernitat, el que simbolitza el nou país
d’acollida. D’aquest conﬂicte no resolt sorgeix el títol
del ﬁlm, Minari, una planta medicinal i gastronòmica
tradicional coreana de la qual l’àvia en guarda llavors i
que després plantarà.
El rebrot de la planta conreada evoca no sols l’àvia,
amb el seu característic caràcter i maneres, sinó també marca el punt de connexió amb els orígens i les
tradicions que has deixat enrere i a les quals no pots
renunciar. Bonic melodrama familiar, delicat i planer,
que diposita la seva força en la simplicitat de la quotidianitat. Un ﬁlm que reﬂecteix la bellesa de les petites
coses i la grandesa de les petites ﬁtes.

Un ﬁlm que
reﬂecteix la
bellesa de les
petites coses i
la grandesa de
les petites ﬁtes

Escena de l'espectacle 'Per un instant', programat al CAT aquest diumenge. Foto: J.C.

Els músics Pau
Benítez, Blai Casals
i Manú Sabaté
clouran el cicle
Arran d'escenari
comptat amb ells pels primers
espectacles que històricament el
CAT ha programat per a públic familiar aquest any, amb motiu del
memorial Xesco Boix.
Per una altra banda, la darrera
setmana del festival inclourà una

sessió de Les Vespres dels dimecres que té lloc al Bar del CAT, una
proposta on Marcel Casellas convidarà a Marçal Ramon i Eduard
Casals a improvisar sobre un repertori d'arrel que mai se sap com
s'acaba. I Pau Benítez, Blai Casals i
Manu Sabaté clouran dijous 25 de
març el cicle Arran d'escenari, un
dia abans del concert que posarà
punt i ﬁnal (oﬁcialment) a la 34a
edició del Tradicionàrius amb el
fundador de Dusminguet i ànima
de la Troba Kung-Fú, Joan Garriga.
La darrera actuació del festival,
però, serà la que protagonitzarà
l'emblemàtic grup gallec Luar Na
Lubre diumenge 28 de març.

•

•
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La torratxa

Dignitat
Jesús Sánchez
@ciutatsatelite

Q
El doctor Marcel Courthiade, en una conferència el 2018 organitzada pel projecte MEM-RROM. Foto: Cedida

Adéu a Marcel Courthiadet

E

l divendres 5 de març teníem la satisfacció d'escriure i parlar en aquest espai sobre la llengua Rromaní,
la llengua materna de més de 12 milions de persones Rroma, gitanos a tot el món. Però aquell dia el
Rromanò es va posar de dol! Un dels seus més grandiosos i apassionats protectors del seu desenvolupament,
recuperació i estandardització ens va deixar: el doctor
Marcel Courthiade, un dels pares del Rromanò. Seies i parlaves amb ell i no tenies escapatòria de la inspiració i motivació que t'injectava. Encara no ens ho creiem.
Aquest mes de març ho esperàvem a Barcelona.
Juntament amb els companys Seu Cizmic, Manuel Valenti,
Ignasi Adiego, Pedro Casermeiro i el Pla Integral del Poble
Gitano a Catalunya, teníem previst començar a treballar
per a un dels projectes més importants de la llengua rromaní a Catalunya, el diccionari Català - Rromanò. Hauríem
tingut l'honor de treballar la seva proposta de tenir a les
mans aquest diccionari, i altres projectes que complirien els seus somnis i de molts rromas: no deixar de viure i
sentir la nostra llengua, cultura i identitat rromaní. Serem
capaços de seguir lluitant i recuperant la nostra identitat?
Igual que tu NO, perquè tu eres únic i no tenies rival.
És impressionant la gana que té el poble gitano a
Espanya per recuperar i dinamitzar la llengua rromaní.
Recordeu i no oblideu que la llengua rromaní ha estat víctima d'un genocidi. Els Reis Catòlics adoptaven mesures de
mort si els nostres cosins gitanos parlaven en el seu idioma
matern, i sota aquesta persecució i antigitanisme institucional mortal van salvar el seu caló. Per recuperar el nostre
idioma, el govern d'Espanya, per justícia i com a recompen-

sa dels patiments que ha passat el nostre poble d'aquest
antigitanisme, ha d'assegurar que cada membre de les nostres comunitats rromanís tingui el dret de recuperar el que
és seu, l'idioma matern, el Rromanò. Com bé deia el professor Courthiade, el Rromanò ha d'entrar a la Universitat. Cal
donar-li el mateix o més valor a la inclusió del currículum
del Rromanò a la càtedra dels idiomes a les universitats espanyoles. Als membres de la comunitat gitana se'ls deu la
matrícula subvencionada per part de govern. Així, l'Avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica tindria impacte i
execució. Es tracta de promoure'n la reparació moral i recuperar la memòria, i inclou el repudi i condemna del cop
d'Estat del 18 de juliol de 1936 i la posterior dictadura.
Marcel Courthiade va començar Medicina a la Universitat
de Clermont-Ferrand (França), que va abandonar a favor de l'estudi de les llengües eslaves, amb especialització
en el camp de les llengües serbocroata i polonesa. Després
d'estudiar a l'Institut Nacional de Llengües i Civilitzacions
Orientals (INALCO), a París, on va obtenir el diploma en
albanès, macedoni i polonès, va realitzar un doctorat en
Fonologia de les varietats dialectals del Rromanò i els seus
diasistemes gràﬁcs. Durant els estudis es va involucrar en el
treball d'ONG actives en projectes educatius adreçats als romanís albanesos. Va coordinar i gestionar projectes educatius i culturals i des de 1997 era professor associat a INALCO.
Marcel Courthiade (o Cortiade), nascut el 2 d'agost de
1953, lingüista francès, resident a França, investigador i promotor de la llengua i la cultura romanç/romaní (dit rromaní
després de la transcripció fonètica creada per ell), va morir
el 4 de març de 2021 a Tirana.

•

uan has perdut la casa, els diners,
la família, la feina, els amics o la
parella. O ets víctima d’un atemptat terrorista i ets invisible per a l’administració. O víctima de maltractament
i t’han robat l’ànima. I al ﬁnal, et queda
només la salut. Però la salut falla i tampoc hi ha solució possible. Tens una malaltia que és irreversible. És quan ja has
perdut tot que només et queda una única cosa: la dignitat.
El passat dijous 18 de març es va aprovar la Llei de regulació de l’eutanàsia.
Un pas endavant que permetrà la despenalització d’actuacions que ﬁns ara eren
il·legals. Permetrà que d’una vegada per
totes les raons de caire ètic i humanitari
tinguin tot el pes legítim que per sentit
comú ha de permetre que una persona pugui tenir dret a una mort digna.
Els efectes que està tenint la pandèmia
ha posat de relleu el problema cada cop
més present de persones grans en residències mal ateses, de pacients de cures pal·liatives que no son objecte de la
millor atenció del sistema sanitari (que
no és més dramàtic gràcies a l’altíssima
professionalitat i humanitat dels professionals sanitaris) o els criteris mercantils que en alguns casos regeixen la mort
com un negoci tributari (impost de successions).
Només faltava en aquest circ de la indignitat que determinats nuclis de ciutadans poc amistosos amb els processos
democràtics i molt amics dels negacionismes vírics, les conspiracions judeomasòniques i fabulacions religioses
vinguin a donar lliçons del que és ètic i
humà i vulguin imposar les seves ideologies pel damunt de la dignitat de les
persones. També és ètic i humà robar-li
a una persona l'única cosa que li queda
en vida?
L’augment exponencial de sensellar,
sensesostre, sensefeina, sensepapers
és ja indigne de per se. No entendria
que davant de tant patiment haguéssim
d’afegir un neologisme més al diccionari: els sensedignitat.
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