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L'INS Vallcarca s'endarrereix
i les escoles Sadako i Pau Casals
pressionen per infraestructures
Educació preveu acabar el projecte del nou centre de secundària a l'estiu i els
centres de primària negocien sense èxit amb Districte i Consorci per mòduls i pati

Albert Balanzà

L
Una de les imatges de SUMO Arquitectes que va guanyar el concurs de l'institut Vallcarca. Foto: Àlex Gutiérrez Pasqual

a comunitat educativa viu una època daurada de mobilitzacions i reivindicacions a Gràcia, sobretot gràcies a l'exercici de coordinació que han fet les associacions de familiars però també a la renovació de
projectes dels centres, als quals s'hi ha afegit una
voluntat de les administracions per reequilibrar el mapa
escolar i les necessitats noves dels actuals equipaments.
Però els tempos de la societat no quadren amb les tramitacions i aquest curs 2020-2021, descomptant les protestes
per paciﬁcar els entorns, han agafat intensitat tres conﬂictes: la calendarització de l'institut Vallcarca, la concreció
de la reforma del pati de l'escola Pau Casals i l'ampliació
amb mòduls de l'escola Sadako. Els moviments s'han saldat
amb un nou endarreriment en la construcció de l'institut,
les reticències del Consorci al projecte de "girar el pati" del
Pau Casals pels costos i la marxa enrere de Sadako a l'ampliació provisional. Pàgina 3
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Les lletres de la
plaça de les Dones
del 36 tornaran
per Setmana Santa

El projecte per recuperar
en una mitgera d'un
racó de la plaça les
lletres de les Dones del
36 que hi havia a les
reixes retirades el 2017
(vegeu L''Independent
núm. 824)arrencarà els
treballs la setmana que ve
amb la primera fase del
muntatge i la instal·lació
d’una planxa d’acer.
La reforma afectarà
l'activitat de la zona
de jocs infantils que hi
ha just a tocar, amb un
procés de neteja previ,
ja que ara mateix l'espai
està ple de graﬁts. La fase
ﬁnal per soldar les lletres
a la planxa base es farà
els dies 8 i 9 d’abril.

Ca La Trava
posa en marxa
L'Oﬁcineta
Okupa de Gràcia
L'hort okupat de Ca La
Trava, on hi havia la
casa del mateix nom a
Travessera de Gràcia 154,
ha activat el quart dijous
de cada mes l'Oﬁcineta
Okupa de Gràcia com a
"assessoria de pràctiques i
experiències a l'entorn de
l'okupació". L'horari serà
de 18 a 21 hores.

Política
La Torna: "L'Ateneu
signiﬁca resistència
i lluita, i això segueix
sent necessari"
"La nostra voluntat és seguir fent festes populars, i això vol
dir carrer", apunten els portaveus en el debat de Festa Major

Abans parlàvem del relleu, però
també és cert que s'han creat
nous espais, com La Barraqueta o
el Casal Tres Lliris. Aquesta pluralitat és positiva?
G.S. A títol individual esperava que
un sector més ampli de l'Assemblea
de Joves aterrés a La Torna. Per dinàmiques van anar a La Barraqueta
o Tres Lliris, i alguns joves han vingut a La Torna.

Albert Balanzà
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a Torna, l'històric ateneu
independentista de la Vila
de Gràcia, generador d'una
llarga llista de militants dels
moviments socials ("hem
tingut des de diputats ﬁns a imputats", fa broma un dels veterans),
celebra 25 anys canviant de local,
de Sant Pere Màrtir 37 a Goya 18.
Cristina Pons, Maria Delgado i
Gregori Saavedra expliquen els
perquès d'aquesta nova etapa.
Quan vau anunciar que canviàveu
de local vau prometre "foc nou" i
"sorpreses". Què vol dir La Torna
l'any 2021?
C.P. La Torna signiﬁca resistència
i lluita. Que existeixi un espai físic, polític i social, com La Torna,
vol dir això bàsicament. Hi ha gent
que marxa però gent que arriba.

Com són les relacions amb aquests
col·lectius?
G.S. Hi ha força coordinació.
C.P. Que hi hagi molts espais no vol
dir que estiguem barallades. Amb
l'Ateneu Llibertari, per exemple,
estem organitzant coses.

Gregori, Cristina i Maria, a la porta del nou local. Foto: A. B.

Soroll, Poca Broma, la primera
Torna del carrer Vallfogona... El
més difícil de tot és el relleu generacional?
G.S. Relleu no n'hi ha hagut del tot
perquè alguns veterans hi som i seguim en processos de relleu.

M.D. Perquè volem que segueixi
funcionant, pels socis. La cooperativa de verdures no s'ha aturat,
hi ha 30 unitats familiars. Hi ha el
grup de glosa, molt nombrós, els
del rocòdrom, Gest Conscient...
G.S. La lluita antirepressiva sempre estarà vinculada a La Torna;
ara formem part de la plataforma
Gràcia Llibertat.

Abans éreu coneguts per la calçotada anual o grans campanyes
antirepressives, des dels Tres de
Gràcia als presos de Rescat. Ara,
per què funciona la Torna?

No hi havia més remei que canviar de local?
G.S. S'acabava el contracte i per
part de la propietat no hi havia
voluntat de renovació.

Ja és el quart local. Quins records
us heu endut de Sant Pere Màrtir?
C.P. La porta, el rètol, la imatge de
l'Ovidi, l'auca...
És clara l'evolució de l'ateneu, ﬁns
al punt que alguns dels seus socis
-ja morts- mereixen un lloc al nomenclàtor, com la Consol Casals.
C.P. El reconeixement de la Consol
amb un mirador s'ha d'emmarcar
en una lluita perquè els espais de
la ciutat tinguin nom de dona, i la
Consol és un referent, amb moltes
branques.

També el canvi de local obliga a la
pregunta de Festa Major. Quin carrer guarnireu, si ho feu?
M.D. No s'ha plantejat encara. A
l'última Festa Major ja només vam
fer un mínim guarnit de pancartes. Online no tenia sentit.
C.P. Una Festa Major online a nosaltres no ens aporta res. La nostra
voluntat és seguir fent festes populars, i això vol dir carrer.
Han funcionat els actes que heu
programat al nou local?
M.D. Sí, ja n'hem fet tres. No pogramem tant per les restriccions,
però segueix sent necessari.
C.P. Era el moment de canviar, i hi
ha ganes de tirar endavant.
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El conseller d'Habitatge i la consellera d'Educació i
Cultura estrenen el cicle polític de l'Ateneu Roig

Una avaluació continuada
A. B.

N

o és habitual i ho hauria
de ser que els portaveus i
dirigents del districte passessin comptes amb els veïns
almenys un cop durant els quatre anys de mandat municipal.
Aquesta és la iniciativa que ha
entomat l'Ateneu Roig i que va

arrencar dilluns amb el conseller
d'Habitatge, Yusef Quadura, i la
consellera d'Educació i Cultura,
Cristina Carrera.
Tots dos consellers de govern
en representació de BComú i ﬁns
fa dos anys més emmarcats en
les estructures de la formació,
Quadura i Carrera van coincidir
en la complexitat de l'administració. "En educació les construcci-

ons són lentes i no podem tancar
les concertades, que en general fan els deures", va apuntar
Carrera. "Tampoc està malament
el ritme de protecció de l'entorn
de les escoles", va defensar. "Tant
de bo poguéssim inaugurar cada
dia un bloc d'habitatge públic,
però tenim uns objectius i si arribem al 90% estarem contentíssims", va argumentar Quadura.

La consellera Cristina Carrera (BComú), a l'inici de l'acte. Foto: Cedida

"Les remuntes i la conversió de
baixos en habitatge no és un canvi, però tot suma", va apuntar

també. El cicle continuarà el 6
d'abril amb el grup municipal
d'ERC com a convidat.
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L'Institut Vallcarca es
licitarà passat l'estiu i
l'obra s'endarrereix amb
la incògnita del curs 23-24
L'escola Pau Casals pressiona per "girar el pati" i Sadako
tira enrere una petició de mòduls provisionals

Pla de cales per al parc Anna
Piferrer de l'avinguda Vallcarca.
Quan es compleixen dos anys del
tancament de l'avantprojecte del nou
parc dissenyat pels veïns, on havia
d'anar en principi l'institut Vallcarca,
la gaseta municipal ha publicat
aquesta setmana l'aprovació del pla de
cales del nou espai, que s'utilitzarà per
aportar dades al redactor del projecte.
El pati de l'escola Pau Casals, vist des del carrer Legalitat. Foto: À.G.P.

Albert Balanzà
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a inquietud de la Coordinadora d'AFA sobre el calendari de construcció de
l'Institut Vallcarca, perquè a la tardor es va assegurar l'inici d'obres per aquest
juny i ja comença l'abril sense licitació, ja té base cientíﬁca: el departament d'Educació ha explicat
a L'Independent que encara s'està
enllestint el projecte executiu i que
aquest es ﬁnalitzarà el juliol. "Un
cop aprovat, caldrà fer el traspàs
del projecte a Infraestructures.
cat", han explicat fonts del departament. L'empresa pública licitarà
aleshores l'execució i ﬁxarà l'inici
dels treballs. Aquest nou calenda-

ri, que va arrencar l'abril de 2019
amb el pressupost aprovat i va continuar el juliol de 2020 amb el concurs arquitectònic que va guanyar
SUMO, preveia 18 mesos d'obres i
establia una previsió d'inici lectiu
per al curs 2023-24.
La reivindicació de l'Institut
Vallcarca, en tot cas, ve de més enrere: el tancament de l'IES Bosch
i Gimpera el 2014, després d'estar
amenaçat de tancament des del
2007, va rellançar la reivindicació
de l'Institut Vallcarca, però el 2016
una sentència del Suprem a favor
dels veïns que no volien el centre
al carrer Anna Piferrer va obligar
a tornar a començar amb l'ediﬁci
ubicat als jardins Comas i Llaberia
Ara el plantejament passa per una
aliança amb l'escola Poveda perquè

l'alumnat tingui continuïtat a partir del curs 2023-24, però l'endarreriment del calendari aixeca dubtes.
Canvis interns a les escoles. El nou
endarreriment ha coincidit en un
inici d'any mogut a nivell d'infraestructures en dos altres centres de
Gràcia: l'escola Pau Casals i l'escola Sadako. En el primer cas, el centre de primària ha vist l'oportunitat
d'executar el projecte de nou pati,
aprovat el 2016. Però la seva idea de
"girar el pati" per reorganitzar-lo i
que sigui "una extensió de l'aula"
ha topat amb la visió costosa que
interpreta el Consorci, que oferia
una reforma menor per aquest estiu 2021. Com a alternativa, l'escola ha impulsat aquesta setmana
la recollida de suports perque els

pressupostos participatius del districte prioritzin la inversió prevista. "Volem guanyar el Decidim", ha
apuntat Olga Saro, una de les responsables del projecte.
D'altra banda, l'escola Sadako
també ha hagut de negociar sense
èxit amb el Consorci i el Districte
la petició d'instal·lar mòduls per
fer les classes amb millors garanties sanitàries. L'octubre de 2020 el
centre va demanar al Districte, després de converses que van incloure
el Consorci, un mòdul prefabricat
de 50 metres quadrats per col·locar
en un dels espais exteriors de l’escola. La necessitat de presentar un
projecte tècnic per iniciar el tràmit
de llicència d’obres va tirar enrere
la iniciativa i Sadako ha optat per
reconvertir una sala interior.
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Matinada i
Espurna s'obren a
acceptar un any a
Francisco Giner 37
À.G.P.

El conﬂicte dels esplais
a Gràcia, amb MatinadaPòrtics i Espurna
reivindicant que fa més
de 200 dies que no tenen
local i havent rebutjat la
primera opció del Districte
per anar a Tres Lliris, ha
obert una escletxa d'acord
amb l'acceptació per
part de les entitats d'un
any provisional al local
municipal de Francisco
Giner 37. Així ho ha
interpretat el Districte. La
proposta s'ha de tancar
en una reunió després de
Setmana Santa.

El Grup d'Estudis
del Coll perd dos
dels seus membres
més compromesos
Els darrers dies el Grup
d'Estudis del CollVallcarca ha perdut dos
dels seus membres més
actius i compromesos
amb l'entitat: Joan
Ribera Cárceles 'Joanito'
(com li agradava que li
anomenessin), i Josep
Brescó Aran, membre
també de la Coral Mare de
Déu del Coll. 'Joanito' va
ser ﬁll del primer
propietari del Bar d’en
Sebastià, al carrer Mora
d’Ebre, local molt
famós durant la Segona
República i la guerra per
les seves 'variettés'.

La plaça Mons es reformarà a l'estiu
El projecte descarta ﬁnalment l'enderroc del mur del futur casal de barri Canals-Junyer, l'antic Consolat

À.B.

E

l projecte definitiu de la
plaça Mons, el distribuidor entre Vallcarca i el Coll
i més enllà cap al Carmel,
d’on surt el passeig de la
Mare de Déu del Coll i a on s’arriba
a l’avinguda República Argentina
pel pont, ja està tancat per entrar a
fer les obres de reforma aquest estiu, tal com van detallar els Serveis
Tècnics del Districte en la comissió

d'Urbanisme de dijous passat. La
coneguda reconversió de la plaça
en un espai de vianants a banda i
banda, el pas de vehicles en calçada d’1+1 i l’eliminació del funcionament en clau de rotonda que ha
tingut ﬁns ara no ha patit modiﬁcacions, i també es conﬁrma que
es canviarà la calçada de llambordes amb un tall que reduirà soroll
i moviment de peces.
Però sí que l'ajornament de la recuperació de la casa Canals-Junyer,
l'antic Consolat de Dinamarca i fu-

El plànol deﬁnitiu de reforma de la plaça, amb el nou vial pel mig. Foto: Cedida

tur casal de barri, ha obligat a descartar l'enderroc del mur del casalot. La idea inicial era “construir
una nova barana que lligui i parli el mateix llenguatge que el nou
equipament” i eixamplar aquesta banda del Pont de Vallcarca. El
nou espai també es volia aproﬁtar
per encabir una parada de bus amb
marquesina inclosa.
El calendari ﬁnal s'activarà ara
amb la licitació per començar les
obres a l’estiu i ﬁnalitzar-les aquest
mateix any 2021.

•
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Llibertat engega
amb el logo els
150 anys de Festa
Major al carrer

Només una de cada deu persones
ha rebut la primera dosi de vacuna
a les cinc àrees de salut de Gràcia

Foto: Cedida

Districte i CatSalut reactiven els punts d'atenció ja utilitzats per a la campanya de la grip
i de les proves PCR a Sant Josep de la Muntanya, Pere Virgili, Sedeta i altell de l'Abaceria

La comissió de festes
del carrer Llibertat ha
presentat el logotip que
s'utilitzarà enguany en els
actes de celebració dels
150 anys de Festa Major
al carrer. El disseny, obra
d'Irene Prada, és una
tipograﬁa creada a partir
de trossos de paper que,
junts l’un al costat de
l’altre, formen el número
150 i les paraules Carrer
Llibertat i dibuixen una
cadena amb una baula
trencada. Al llarg de l'any
es presentarà un llibre i es
farà una mostra de fotos.

Casa Vicens
suma les visites
guiades virtuals
a la seva oferta
La Casa Vicens del carrer
Carolines ha afegit una
oferta de visites guiades
virtuals a través de la seva
plataforma web amb una
durada de 20 minuts al
preu de sis euros i amb
l'acompanyament de
l’arquitecte i guia turístic
Rubén Momblant. La
primera visita guiada
virtual que s'ofereix
és la que correespon a
l'exposició La primera casa
de Gaudí. Es pot visualitzar
tres vegades.

A. B.
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l Consell de Salut de Gràcia
es va fer a la idea aquest
dimarts de la realitat de
la manca de vacunes amb
dades concretes de les cinc
àrees bàsiques en què es divideix
el districte i les xifres són ara per
ara demolidores: només una de
cada deu persones major de 15
anys ha rebut la primera dosi de
vacuna i el sistema avança molt
lentament partint de les franges
d'edat més altes que s'allotgen en
residències.
L'informe presentat pel CatSalut
en el consell local diu que la cobertura de la primera dosi a l'àrea bàsica de Pare Claret és del 10,4%, a
la de Vila de Gràcia-Cibeles és del
10%, a les dues de Larrard un 11,5%
i un 8,2% 8,2 %, i a la de Vallcarca
un 11%. Aquests percentatges encara són menors si és té en compte la
vacunació completa antiCovid: les
àrees de Pare Claret, Vila de GràciaCibeles i una de Larrard es queden
en un 4%, l'àrea de Vallcarca registra un 5,4% i la segona de Larrard
arriba al 6,1%.
Menys dolentes són les xifres per
incidència acumulada de casos per
100.000 habitants. Si bé és cert que
l'última setmana hi ha hagut un
repunt de casos, la setmana del 8
al 14 de març a Gràcia es va tocar
fons amb 44 casos per cada 100.000
habitants. Aquestes últimes dades
comporten, en els cinc barris del
districte, un total de 2.146 casos
acumulats a Vila de Gràcia, 2.187 a
Camp d'en Grassot, 2.621 a la Salut,
2.572 a Vallcarca i 2.196 al Coll. En
els últims quinze dies, entre el 8 i
el 21 de març, els casos acumulats
són 85 a Vila, 126 a Grassot, 155 a la

El centre d'atenció del carrer Venus, activat i operatiu des del passat novembre Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Professionals coberts i cap
planta Covid a l'Esperança.
Amb les UCI encara estressades,
la dinàmica de vacunació entre
els professionals sanitaris no
registra queixes per part dels
sindicats ("Estem vacunats
un 80% o més", asseguren) i
s'han tancat els últims episodis
de reobertura de les plantes
d'emergència per a casos Covid
que va fer necessari recuperar la
planta sisena a ﬁnals de gener.

Salut, 171 a Vallcarca i 183 al Coll.
La mitjana de Barcelona en aquesta última quinzena se situa e n els
176 casos acumulats.
El Consell de Salut, no obstant,
va constatar en la majoria de les
intervencions el perill de la quarta onada de la crisi sanitària i, en
aquest sentit, Districte i CatSalut
reforçaran el centre assistencial
del carrer Venus, afegit als CAP des
de l'esclat del coronavirus, amb la
posada en marxa de nou dels centres provisionals que es van activar majoritàriament per a la campanya de la grip i de les proves PCR
a Sant Josep de la Muntanya, Pere
Virgili, la Sedeta i l'altell de l'Abaceria. La sessió es va completar
amb l'anunci que a ﬁnals de mes
es posarà en marxa la nova taula
de Salut Mental.
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Iniciativa solidària amb Amics de la Gent Gran de l'antiga
cistelleria Viaplana, traslladada fa 16 anys al Priorat

Palmes contra soledat no volguda
Àlex Gutiérrez Pascual

E

ls mestres artesans Joan i
Xavier Vaqué Sans són la
quarta generació d'una família dedicada a la confecció i
trenat de palma blanca. El seu
pare, Joan Vaqué Viaplana, un
dels impulsors de l'Associació d'Artesans de Gràcia, va regentar la cistelleria Viaplana.

Fundada el 1905, va tenir local
a la Travessera 193, davant del
mercat de l'Abaceria, ﬁns al
2006, quan Joan pare va morir i
el mercat immobiliari va expulsar aquest negoci i els germans
Vaqué van decidir instal·lar-se a
la Vilella Baixa (la Terra Alta).
Un oﬁci tradicional vinculat a una festa tan arrelada com
Diumenge de Rams va trobar
arran de la pandèmia un vincle

solidari amb les persones grans
que pateixen soledat no volguda.
Fa un any van engegar la iniciativa Palma solidària. Cap avi sense palma amb Amics de la Gent
Gran, l'organització de voluntariat nascuda el 1987 al carrer
Grassot 3. Enguany la repeteixen destinant l'1% de les comandes de palmes a persones grans
acompanyades per voluntàries
i voluntaris d'aquesta fundació

Una resident del sociosanitari de Móra d'Ebre, l'any passat. Foto: X. Vaqué

a municipis de les comarques
del Tarragonés, el Baix Camp i la
Ribera d’Ebre. L'objectiu és que
rebin una palma, un petit gest

que suposa una estona d'escalf,
conversa, contacte i escolta còmplice que tan es mereix la gent
gran en aquesta situació.
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El Districte obrirà aquest
mandat el refugi de Revolució
a visites amb cita prèvia
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Breus

Poire Vallvé
tanca una etapa
de 25 anys com a
director de l'Orfeó

La proposta d'adequació descarta una entrada com Diamant però
inclou senyalització exterior i una forta reparació interna

Albert Balanzà

F

ins fa quatre dies, literalment un parell d'anys, a
Gràcia (i a Barcelona) només hi havia un refugi visitable de manera indiscriminada a gairebé totes les hores
del dia i només subjecta a les ganes de qualsevol veí que s'acostés
al pàrquing de la plaça Revolució
i li demanés les claus al vigilant:
el refugi de la plaça Revolució, el
0267, numerat així en el llistat del
16 de juliol de 1938.
Aquesta dinàmica ha començat a posar-se en ordre, no només perquè el Districte ha assumit la coordinació de les visites
(té les claus ja en exclusiva) sinó
per l'arrencada del projecte de
digniﬁcació, senyalització i obertura de l'espai almenys a visites
amb cita prèvia i jornades de portes obertes en el marc del Pla de

Sant Medir, present enguany sobretot als balcons. Foto: À.G.P.

Refugis inclòs en el Pla d'Actuació
del Districte 2020-2023.
Hi ha molta feina a fer encara,
segons apunten tècnics i dirigents
polítics del Districte. El punt de

partida ha estat l'estudi previ demanat al Servei d'Arqueologia de
l'Ajuntament -el mateix departament que ara ha llançat el nou
web que detalla tots els refugis

de la ciutat; a Gràcia el número
s'ha ﬁxat ara en 97.
No només hi falta llum a bona
part de la galeria a la qual s'hi accedeix baixant al quart soterrani del pàrquing i atravessant una
porta de barrots de ferro. L'estudi
ha detectat humitats i esquerdes
que s'han de reparar tant sí com
no, i altres destrosses incompatibles amb una obertura al públic.
"Molt malmès", admeten.
Sigui com vulgui, la voluntat
tècnica i política hi és amb una
data límit, aquest mandat, i la
Taula de Memòria serà l'espai
de participació en què es donarà a conèixer la proposta en detall en la pròxima sessió aquesta
primavera. L'anomenada digniﬁcació del refugi de Revolució, en
tot cas, descarta un impacte urbanístic com els badalots d'accés
del refugi de la plaça del Diamant
però inclourà senyalització exterior.

•

Una vuitantena d'amics
i personalitats han
acompanyat el director
titular de l'Orfeó
Gracienc, Poire Vallvé,
en l'acte de ﬁ d'etapa
dels seus 25 anys com
a director. "Hem fet
molts projectes gràcies
a la música, que és
l'expressió de la vida
mateixa, i el cant coral
és vida compartida,
però ara necessito viure
més pausadament", ha
apuntat Vallvé. "També és
el moment de reinventar
l'entitat", ha afegit. L'acte
s'ha completat amb
peces de Bach i clàssics
populars com El Rossinyol
o Noia de Porcellana de
Pau Riba.
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Hotel Oficial
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Vegeu vídeos a independent.cat

El Districte de Gràcia va entregar dimarts els Premis Vila de Gràcia 2019 en un acte al CAT que es va poder
seguir telemàticament. Josep Maria Raya, director de serveis a les Persones i al Territori entre 1993 i
2019, i el Centre Moral van recollir els premis d'Honor. Les entitats ACIDH i ATRA, que gestionen l'hort
urbà de la Fontana, van rebre el premi a la millor acció en defensa de la sostenibilitat. Àlex Vidal, del
Club de Lectura de gènere fantàstic i ciència ﬁcció, les comissions de feminisme de les AFAS, l’Associació
de Comerciants Coll Amunt, Mujeres migrantes, Sonsoles Santís, i els programes de ràdio 'Gracienques',
'Comunicadores amb Gràcia' i 'Comunicadores del Coll’', els altres protagonistes. Fotograﬁes: JM Contel

D'esquerra a dreta i de dalt a baix. Entrega de ﬂors a Josep M. Raya al ﬁnal del ball de l'Àliga | Tradicional foto de grup amb tots els guardonats| Representant al Centre Moral, premi d'Honor
col·lectiu | Membres d'ACIDH i ATRA | Àlex Vidal, Premi a la millor iniciativa pedagògica i d’educació reglada i no reglada| Les AFAS, reconegudes per la defensa dels valors cívics | L’Associació de
Comerciants Coll Amunt, premiada per ser un motor de dinamització comunitària i participació social | El guardó a la millor iniciativa en defensa de les llibertats nacionals, el projecte ‘Mujeres
migrantes’ d’aprenentatge en català. | Sonsoles Santís, premiada per la seva coordinació i direcció en la recreació de la Revolta de les Quintes i impuls del llibre 'Contem la Revolta' . | Conxa
Garcia i Joseﬁna Altés recullen el premi a la millor actuació comunicativa per al programa ‘Gracienques’, ‘Comunicadores amb Gràcia’ i ‘Comunicadores del Coll’ | Ball de l'Àliga
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Breus

El Club Ciclista
manté l'aturada
del Campionat
d'Excursionisme
Cedida

Seguint la normativa
sanitària contra la
Covid, el Club Ciclista
Gràcia ha decidit no
reprendre el Campionat
d'Excursionisme en grups,
una prova que havia de
començar el 6 de març
passat i estava suspesa
des d'aleshores. Tot i
això, l'entitat del carrer
Sant Pere Màrtir manté
les sortides programades
de forma individual
o amb la bombolla de
convivència. D'altra
banda, el CCG prepara
una imatge col·lectiva
de ﬁnal de temporada i
demana que socis i sòcies
enviïn una foto de mig
amb l'equipació al correu
principal del club.

El Gràcia FS juga
contra el Premià
de Mar per
assolir el liderat
Després de l'empat contra
el Montsant (5-5), el
primer equip del Gràcia
Futbol Sala s'enfrontarà
aquest dissabte 27 al
Premià de Mar a la tercera
jornada de la fase de
permanència. L'equip que
entrena Albert Higueras
es manté fora de les
places de descens empatat
a quatre punts amb el
líder del grup, l'Eixample.

Esports
L'AEE Institut
Montserrat gestionarà
el pavelló Comellas i
les pistes de la Creueta
L'entitat renova la concessió del poliesportiu del Coll i
agafa el relleu de Marcet a l'equipament del carrer Neptú

Àlex Gutiérrez Pascual

Lluïsos demana
a la nova gestora
una "comunicació
ﬂuïda" i presència
de més entitats

L

'Associació Esportiva Escolar Institut Montserrat,
a través de l'empresa MES
Gestió, agafarà el relleu de
la Fundació Marcet al capdavant de la gestió i explotació del
pavelló Josep Comellas a partir del
mes d'abril. Segons ha conﬁrmat
l'entitat mateixa, el concurs per la
licitació de l'equipament del carrer Neptú 6-12, que s'ha de rubricar els propers dies, s'ha decantat
aquest projecte (vegeu núm. 835),
per davant de l'altra proposta presentada per un particular mitjançant una franquícia de l'empresa
Sportmadness Expansión.
Un dels usuaris d'aquesta installació, Bàsquet Lluïsos de Gràcia, ha
reaccionat a l'anunci encara no
oficial de l'adjudicació amb una
aposta perquè el pavelló Josep
Comellas, inaugurat el 2013, sigui
utilitzat per més entitats de la Vila.
El president d'aquesta secció, Rafa
Nache, demana "que estigui ben
gestionada i que quan hi anem estigui en bones condicions". També
una "comunicació ﬂuïda" amb la
nova gestora. Nache valora com a
"correcta" la gestió de Marcet.
En aquest sentit, el president de
l'AEE Institut Montserrat, Ignasi
Velasco, assenyala que començarà en breu una ronda de contactes
amb les entitats usuàries del pavelló Comellas. Segons Velasco, els

El pavelló Comellas, al primer partit de lliga entre Lluïsos i Horta. Foto: À.G.P.

El Bàsquet Claret s'emporta
el segon derbi gracienc de la
temporada. Després d'imposarse a Bàsquet Lluïsos (63-72), el
sènior A dels Llops, que entrena
Xavi Marín, s'ha situat al tercer
lloc de la classiﬁcació del grup 5
de Copa Catalunya masculina. A la
femenina, el primer equip del SaFa
Claror va caure derrotat contra
el Joventut Les Corts (75-42).

objectius generals de la nova concessió seran "potenciar l'esport
femení de base i les activitats de
qualitat". També pretén "millorar
l'eficiència de les instal·lacions",
així com "incrementar-ne el volum d'activitat".
A més del Comellas, MES Gestió
mantindrà la concessió de les pistes poliesportives de la Creueta
del Coll, després d'imposar-se
als projectes de Sportmadness
Expansión, que també optava a
l'explotació d'aquest equipament,
i el Club Esportiu Vila Olímpica. El
nou contracte també començarà
l'1 d'abril. L'aposta per a l'equipament del carrer Castellterçol serà
de "continuïtat", segons Ignasi
Velasco. El Club Bàsquet Coll, usuari preferent de les instal·lacions,
espera que es mantingui la situació actual. El president d'aquesta
entitat, Jaume de la Cruz, destaca
que "més enllà del dia a dia, la gestió ha estat globalment positiva".
"Les sinèrgies entre entitats i la
interlocució han estat correctes",
apunta de la Cruz.

•

El ﬁnal de la 1a fase s’ajorna per a l'Europa
Un positiu de Covid al Castelldefels endarrereix una setmana el partit contra Santfeliuenc i dos duels més de Tercera
Albert Benet

E

l partit entre l’Europa i
el Santfeliuenc, previst
per diumenge 28, es jugarà diumenge de Pasqua al migdia al Nou
Sardenya. La detecció d’un positiu de covid-19 a la plantilla del
Castelldefels ha obligat a ajornar
tres partits de la darrera jornada del subgrup 5-A en què hi havia la classiﬁcació en joc. Aquest
és el cas de l’encontre que s’havia

de disputar al Nou Sardenya entre l’equip gracienc, líder indiscutible, i el conjunt de Sant Feliu de
Llobregat, que s’hi juga la permanència. El Castelldefels-Montañesa
i Pobla Mafumet-Igualada són
els altres dos partits afectats per
aquest ajornament federatiu.
La notícia va saltar dimecres al
vespre i altera la planiﬁcació de la
Setmana Santa de la plantilla, que
no podrà descansar. Els socis europeistes, que ja s’havien fet pagues
de retrobar-se amb l’equip, hauran d’esperar vuit dies per a tor-

El defensa Pastells. Foto: À. Garreta

nar al camp. En aquest sentit, el
club escapulat ha anunciat que les
entrades recollides pels associats
seran vàlides per al partit del dia
4 d’abril i que no caldrà bescanviar-les per unes de noves.
L’ajornament arriba després
que l’Europa trenqués la imbatibilitat del San Cristóbal al seu
camp de Ca N’Anglada gràcies a
una actuació brillant del porter
Sergio Fernández i a un gol afortunat de Pau López. Els escapulats
encadenen tres victòries consecutives i es mantenen al capdavant

del subgrup amb 4 punts més que
el Vilafranca.
Concentració a la plaça de la Vila
pel canvi de gespa. Famílies del
futbol base i socis del club escapulat es van concentrar aquest dilluns a les portes del Districte per
reclamar la substitució del terreny de joc del camp de l'Europa.
Els manifestants van interpel·lar el
regidor de Gràcia, Eloi Badia, perquè afagi el compromís de canviar
la gespa del Nou Sardenya aquest
estiu mateix.

•

Esports
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Alicia Hernández:
"Em vaig reenganxar
a l'atletisme de gran
per arrítmies al cor"

Resultats
FUTBOL
3a Divisió masc. (Gr. 5A)

Campiona mundial de triple salt W60 en pista coberta i veïna del
carrer de l'Àngel, prepara els campionats de Catalunya i Espanya

D

Per a quins objectius s'entrena?
A causa de la Covid les competicions estan molt restringides. En
pista coberta no en teníem i ens
van posar el Control i el Campionat
de Catalunya màsters, que em van
anar molt bé [somriu]. D'aquí a
un mes seran a l'aire lliure. Els
objectius són els campionats de
Catalunya i Espanya.
Com és la preparació per a aquestes competicions?
Continuo entrenant igualment.
Tot depèn de com estiguis, que
tinguis un bon dia i que enganxis
algun salt que sigui bo, com em va
passar. Per sort van ser dues setmanes seguides, que això és difícil. El 21 vaig fer el primer rècord
amb 10,25, i el diumenge següent
vaig tornar a aconseguir aquesta
marca i després els 10,27.
Què va sentir quan els va batre?
A la primera no ho sabia, va ser
després d'acabar. No hi havia públic, acabaves la competició i ha-

BÀSQUET
Copa Catalunya
Campionat Espanya 1a
Divisió masculina (Gr. 5)

L'atleta Alicia Hernández, després de l'entrevista, a la plaça Virreina. Foto: À.G.P.

"Pel conﬁnament
entrenava al
pàrquing de casa
i les escales de
l'ediﬁci", assegura
vies de sortir del Palau. Al sortir,
el delegat de la federació catalana
de màster em va dir: "Saps que és
rècord d'Europa?". Li vaig dir que
no podia ser. Després, al cotxe, li
vaig dir a la meva parella, el Lluís:
"Mira-ho, perquè igual s'ha equivocat". No només era rècord d'Europa sinó del Món. Ho vam tornar
a mirar i ho vam conﬁrmar. Va ser
la sorpresa, rècord mundial.
I al cap de set dies el va superar.
El cap de setmana següent el
vaig millorar en dos centímetres.
Aleshores sí que hi havia una mica
d'expectació. Tothom estava molt
content, i jo més.

Com ha estat l'any de pandèmia?
A Sant Cugat vaig començar el mes
de juliol i amb molt poc temps per
entrenar. Tinc uns problemes d'arrítmies al cor de quan entrenava
de jove. Al deixar-ho, el cor es descontrola perquè necessita aquest
ritme de treball. Per això em vaig
reenganxar a l'atletisme de gran,
per tenir aquest problema controlat. Em van dir que em medicava o
fèiem una prova de fer més exercici. Abans de medicar-me em vaig
decidir a fer-la. Em vaig matxacar
més i es regulava. Vaig passar de
quasi 4.000 arrítmies a 9 en 24 hores. Si li tornes a donar canya, reconeix aquell ritme i s'estabilitza.
I pel conﬁnament?
Durant aquells mesos feia els entrenaments adaptats al pàrquing
de casa, que és molt petit i on no
hi havia pràcticament cotxes i a les
escales de l'ediﬁci. Soc bastant disciplinada i cada dia tenia les meves rutines. Això va aconseguir
que mantingués aquest problema
a ratlla i la forma física.

•

Jornada 13
CN Catalunya 6 - 14 CN
Terrassa
Classiﬁcació
1. CN Mataró.........18 punts.
6. CN Catalunya .... 0 punts.
Jornada 14
CN Mataró - CN Catalunya
(17/04, 12:45)

1a Estatal fem. (Gr. 3)
Jornada 21
Europa 2 - 3 Vic Riuprimer
Classiﬁcació
1. Llevant LP .........42 punts.
7. CE Europa .........28 punts.
Jornada 22
CE Europa descansa

À.G.P.
esprés de batre el rècord
del Món de triple salt en
pista coberta a la categoria w60 (més de seixanta anys) dos cops en una
setmana, la darrera el 28/02 al
Palau Sant Jordi, l'atleta del Club
Muntanyenc Sant Cugat Alicia
Hernández (Barcelona, 1961) es
prepara per a nous reptes a l'aire
lliure. Veïna del carrer de l'Àngel,
explica com una recomanació mèdica per a les arrítmies al cor la va
fer tornar a l'atletisme. Aquesta
decisió li ha dut salut i èxits.

Jornada 21
San Cristóbal 0 - 1 Europa
Classiﬁcació
1. CE Europa .........41 punts.
2. FC Vilafranca ....37 punts.
Jornada 22
CE Europa - FC
Santfeliuenc (28/03, 12h)

Divisió d'Honor femenina
(Gr. C, títol)

Jornada 3
UE Horta 76 - 64 Vedruna
Lluïsos 63 - 72 Claret
Classiﬁcació
1. CB Ciutat Vella ..... 3 G 0 P.
3. Bàsquet Claret ......2 G 1 P.
5. Bàsquet Lluïsos ....1 G 2 P.
6. Vedruna Gràcia ... 0 G 3 P.
Jornada 4
CB IPSI - Bàsquet Lluïsos
de Gràcia (27/03, 17:45)
Claret - Horta (28/03, 12:30)
CB Ciutat Vella - Vedruna
Gràcia (28/03, 17:45)

FUTBOL SALA
3a Estatal masc. (Gr. 1
Fase permanència)
Jornada 2
Montsant 5 - 5 Gràcia FS
Classiﬁcació
1. CFS Eixample .... 4 punts.
2. Gràcia FS ............ 4 punts.
Jornada 3
Gràcia FS - CFS Premià de
Mar (27/03, 17h)

TENNIS TAULA
1a Estatal masc. (Gr. 9)
Jornada 4
TT Tramuntana Figueres 3
- 3 Lluïsos de Gràcia
Classiﬁcació
1. CTT Olot ............. 4 punts.
5. Lluïsos ................ 0 punts.
Jornades 7, 8 i 9 (10/04)
Lluïsos - TT Cassà (10h),
Lluïsos - CTT Olot (15h),
Lluïsos - CTT Els Amics
Terrassa (18:30)

HOQUEI PATINS
Campionat Espanya 1a
Divisió femenina (Gr. 1B)
Jornada 3
J. Les Corts 75 - 42 SaFa
Classiﬁcació
1. CBF Cerdanyola ....2 G 1 P.
6. SaFa Claror .......... 0 G 2 P.
Jornada 4
Bàsquet SaFa Claror - Roser
(27/03, 18h)

3a Catalana masc. (Gr. C2)
Jornada 5
CH Claret 6 - 3 UE Horta
Classiﬁcació
1. Igualada HC ....... 9 punts.
3. CH Claret ........... 6 punts.
Jornada 7
CP Monjos - CH Claret
(27/03, 19:30)

VOLEIBOL
WATERPOLO
Divisió d'Honor masc.
(Gr. D, permanència)
Jornada 12
Echeyde 6 - 9 Catalunya
Classiﬁcació
1. CN Mataró.........18 punts.
2. CN Catalunya ....16 punts.
Jornada 13
CN Mataró - CN Catalunya
(7/04, 18h)

1a Divisió masculina
2a fase Gr. 1 (Ascens)
Jornada 1
CV Cubelles 3 - 1 AEE
Institut Montserrat
Classiﬁcació
1. CV Cubelles ........ 3 punts.
7. Ins. Montserrat 16 punts.
Jornada 2
AEE Institut Montserrat Vall d'Hebron (28/03, 13h)

Opinió

10 L’Independent de Gràcia
26 de març de 2021

Cartes al director

Ull de
dona

Editorial

Visca l'Europa

Escoles dempeus

Aquest escrit està dedicat a tots i totes,
socis i aﬁcionats europeistes que, tot i la
Covid i no poder entrar al camp, heu estat
animant l'equip des de fora el carrer. La
meva felicitació personal; segur que tothom que us hagi vist estarà d'acord amb
mi. Heu esperonat l'equip i aquest, amb
vostre suport i els vostres ànims, està posat la resta. L'Europa, amb vosaltres, té el
futur assegurat. Gràcies.
Josep Beltri, soci número 49

S

egurament mai com ara des dels temps més negres i necessitats
de la Transició no hi havia hagut una generació de famílies però
també d'educadors, de direccions dels centres educatius i de treballadors de la comunitat educativa en general, que es mobilitzessin
tant no només pels drets de l'alumnat sinó també per uns valors, uns
projectes i uns entorns diferents als que havíem acceptat la societat de
manera més o menys esportiva. El canvi cultural cap a una altra visió
possible de la ciutat densa (apressada, irreﬂexiva, contaminada) s'ha
trobat amb tots aquests protagonistes i una administració que ha estat sensible però com sempre lenta a aquest nou discurs.
El procés garantista que en els últims anys s'ha fet necessari a l'administració per evitar qualsevol possibilitat de corrupció ha tingut
com a contraprestació més lentitud i passen encara més anys des que
un projecte s'anuncia ﬁns que es posa en funcionament: si ja costa redissenyar amb urbanisme
tàctic un entorn escolar, no
cal ni imaginar-se què signiﬁca aixecar de nou un centre educatiu.
Sota aquestes premisses
segueix la complexa història de l'institut Vallcarca, ﬁll
d'aquell trist tancament de
l'institut Bosch i Gimpera i
de la no menys trista derrota
al Suprem del primer emplaçament al carrer Anna Piferrer. Sembla que ja
no vingui d'aquí, quan s'anuncia un nou endarreriment del projecte executiu, de la licitació i de l'inici d'obres, previst aquest últim pas per al juny
de 2021. I no serà, esclar. Alhora els centres existents es volen millors: el
Pau Casals vol guanyar el Decidim per tenir prou diners per canviar el pati
cap a les noves realitats més equilibrades de gènere i de projecte d'escola, i
Sadako fa retocs ﬁns volent un modul provisional que no ha estat possible.
Mentrestant, setanta escoles a la ciutat es mobilitzen per uns entorns millors. No aﬂuixeu.

Carrer del Sol o del
gos caganer?
Visc en aquest (aparent) tranquil carrer
anomenat del Sol des de fa prop de
60 anys. La meva queixa és pel greu
increment d'excrements de gos que des de
fa uns cinc anys, i que en gran part no són
recollits pels seus amos. Per altra banda,
sinceres felicitacions a l'Ajuntament del
Districte per haver prohibit l'aparcament
de motos en aquest carrer a la vorera.
Ramón Perelló

Els tècnics municipals, quan presenten nous projectes, surten de l'estricta imatge que els centenars de pàgines de memòria, justipreus i impactes de mobilitat pressuposen d'ells.
Així ha estat en el consell de comerç, quan aquest dimarts s'ha presentat el ja conegut projecte de la nova Abaceria. "La sensació d'anxovament desapareix", va apuntar el responsable per explicar que el mercat respirarà més entre els carrers limítrofs. "S'ha acabat aquell quarto
infame del carrer Puigmartí i les seves olors", va afegir quan es referia
al nou espai de residus de la planta -2. S'agraeix l'explicació gràﬁca.

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.

a cooperativa Drac Magic celebra 50
anys d’existència amb pel·lícules, xerrades i una exposició virtual. Com
passa el temps! Recordo haver descobert
Drac Màgic en un taller d’anàlisi de ﬁlms,
que feia la Marta Selva. Em va agradar
tant que ja sempre més cercava quan feien altres activitats d’aquest caire. De fet
a Gràcia hi ha estat present en moltes
ocasions amb les seves anàlisis i reﬂexions sobre imatges del cinema: centres cí-

Parlem d'una entitat
que, com es deﬁneixen,
genera comunitat i
regenera imaginaris

vics, entitats, Festa Major... Parlem d’una
entitat que, com es deﬁneixen, genera
comunitat i regenera imaginaris. En les
seves activitats formatives han donat a
conèixer, amb la Mostra de ﬁlms de dones, el cinema de al voltant de mil directores de més de cent països, de les quals
s’han projectat més de dos mil ﬁlms.
Actualment amb la proliferació de pantalles, que fa créixer el paper de l’audiovisual en la construcció de relats culturals,
veuen ineludible mantenir un compromís amb l’anàlisi atent de les imatges.
Per això, des dels feminismes, l’atenció
a la diversitat i la cultura de pau, Drac
Màgic treballa per promoure la construcció de la consciència crítica per entendre
el món passat i present i imaginar futurs
possibles. Bona i necessària eina la seva.
Que compleixin molts més!

•

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

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

L

A tots els barris és important disposar
de tota classe de comerç, per la comoditat i gaudi de totes les persones que vivim
i d'aquells que ens visiten. Quan arriba a
la saturació és preocupant, però si arriba
a "invasió" és greu. És el que passa ara a
la Vila de Gràcia, barri de Gràcia i a un pas
de ser barri xinès. Només s'ha de passejar per qualsevol carrer per veure que des
de la pandèmia han proliferat més comerços amb productes 'made in China'. És
igual que sigui petit comerç o gran, botiga
que tanca, pels motius que siguin, botiga xinesa que obre. Què aporten al barri?
Dracs tenim el de Sant Jordi i esl 'correfocs'. Una pregunta més que afegir a "Què
ens queda del carrer Verdi"?
C. Gimeno

El
dependent

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

Conxa Garcia

Què ens quedarà de
la Vila de Gràcia?

Des de la Transició
no hi havia hagut una
comunitat educativa tan
mobilitzada; no aﬂuixeu

de Gràcia

Drac Màgic
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Josep Callejón Giménez, Grup d’Estudis Coll - Vallcarca

Portes obertes al SOK

Un personatge del barri (i 2)

S

eguim parlant d'aquest personatge del barri
del Coll que es deia (o es diu) Lluís Pérez Casal,
més conegut com 'El Perrilla'. Ens vam quedar
en l'etapa on, quan cap cotxe del barri havia estat obert i sacsejat, encara que no hagués estat
ell, l'anaven a cercar. (S’ha de dir que els cotxes els obria
amb un tallaungles, es posava d’esquena a la porta i en
menys de 20 segons ja estava el cotxe obert, sense cap senyal d’haver estat forçat, ni cap trencadissa. Va fer-me
una demostració de la seva habilitat obrint-me el meu
propi vehicle, un Morris 1100 anglès, que ﬁns i tot a mi
em costava obrir amb les claus).
Va haver de canviar d’escenari de treball i pel barri apareixia poc sovint, anant directament a la timba, on el seguien desplomant, ﬁns que una nit, jugant a un joc que li
deien “ﬁll de p....”, en el plat hi havia unes 5.000 pessetes.
Després d’estar una bona estona rumiant la jugada, va agafar els diners i el plat i va sortir corrent deixant als altres
jugadors amb la boca oberta i un pam de nassos.
Des de llavors les visites al barri sí que eren clandestines: disfressat, amb una gorra, ulleres de sol i només
s'apropava als que ell ens considerava els seus amics. En
una de les trobades que vam tenir, a banda d'un dia que el
vaig convidar a berenar i li vaig donar 500 pessetes encara
que no me les va demanar, va preguntar-me com podia ferho per denunciar i demanar-li danys i perjudicis al jutge
que havia de signar la seva sortida de la Model el mes de
maig, però no va fer-ho ﬁns el mes de novembre, i li havia
fotut en l’aire la campanya d’estiu als aparcaments a l’aire
lliure en un grapat de platges de tota la costa.
Vaig trobar-lo moltes vegades pels voltants de la
Catedral, a Santa Maria del Mar, a Sant Pere Apòstol, al
mercat de Santa Caterina... Anava repartint estampetes de
sants i verges, demanant una voluntat. En cap moment va
demanar-me mai res, encara que jo el convidava a berenar
i sempre li donava 500 pessetes. Sempre anava amb una
gorra de plat i amb una bata de ratlles de col·legial; deia
que era la roba de feina.
La darrera referència que tinc és de fa un sis o set anys,
una vegada que l’havien vist a la plaça de Sant Jaume fent

Clara Darder

Foto: À.G.P.

És una de les moltes víctimes de
la crueltat i la ignorància d'una
societat uniformitzada incapaç de
valorar qualsevol esquema diferent
de controlador de la gent que entrava i sortia del pessebre
de l’Ajuntament. No sé si l’Ajuntament el va contractar per
fer aquesta tasca o la feia pel seu compte amb la intenció
de repartir les seves estampetes a canvi d’una voluntat, el
cas és que com feia les explicacions del pessebre, va passar
tota la campanya nadalenca com si fos el guia.
He fet aquest escrit en un to anecdòtic, encara que la
vida del Lluís no hagi estat anecdòtica, tot al contrari, crec
que ha estat una de les moltes víctimes de la crueltat i la
ignorància d’una societat uniformitzada incapaç de valorar qualsevol esquema diferent dels cànons considerats
i qualiﬁcats com a "normals o habituals" en una societat
ben estant, ben pensant...
No soc capaç de jutjar socialment ni classiﬁcar psicològicament el Lluís, l’únic que puc dir és que és o era diferent.

•

U

n cop al mes en el grup de creixement personal per a joves SOK KI
SOK, obrim les portes per donar-nos
a conèixer amb altres joves que no hi formen part. Ja hem fet dues edicions i estem encantats amb la resposta.
L'Odín ens deia: "Jo m'he apuntat al
Sok per aconseguir la millor versió de
mi mateix". Té una feina engrescadora
al davant. Primer de tot necessita esbrinar "Qui sóc", després conèixer "Com ho
transmeto", seguint amb "Quines idees
pròpies o de la família d'origen tinc", per
continuar descobrint "Quines de totes
elles m'agraden i quines no" contrastantles amb la resta del grup de joves. L'olla
a pressió a les nostres sessions són trepidants i divertides alhora.
Aquí comença la veritable feina de
l'Odín i la resta de joves del Sok, agafar
aquelles idees que vol canviar, ja que està
a disgust, i treballar-les de valent sortint
de la seva Zona de Confort. Aquesta tasca és complexa i fa que moltes vegades el
camí que emprens no sigui el deﬁnitiu i
hagis de retrocedir per tornar a començar. És un puja-baixa emocional que fa
que estiguis irascible i amoïnat perquè
obtens resultats diferents dels que esperaves. Els joves del Sok ki Sok es planiﬁquen en el temps aquelles activitats que
pensen els proporcionaran canviar la realitat actual per modelar un millor futur.
Podent caminar en la seva propera maduresa amb un altra perspectiva de futur.
Més enriquidora, més conseqüent, més
feliç en deﬁnitiva. Els joves del Sok volen
un canvi, que els proporcionarà llibertat i
capacitat d'elecció davant els entrebancs
que els proporciona la vida. I vosaltres
ja busqueu aquests canvis per transitar
d'una manera diferent del que els altres
volen?

•

Localisme: la tendència de compra de
proximitat que ha vingut per quedar-se
Què signiﬁca realment comprar productes de proximitat? Després
de la pandèmia, consumir local i de proximitat és tendència, però
sempre ha estat una responsabilitat.
En temps complexos, és força
probable que es prefereixi allò que
és proper abans d’allò llunyà. La
pandèmia del coronavirus no ha
canviat aquesta norma general, de
fet, l’ha reforçat.
Davant el tancament de
l’hostaleria, el camp va descobrir
el comerç electrònic i la logística de proximitat. Tant famílies
productores locals, com veïns i
veïnes de la capital han vist una
oportunitat per consumir de manera més conscient, respectuosa
i responsable. El que es tradueix
en l’arribada de la “veritable
proximitat” en els nostres hàbits
d’alimentació, compra de queviures, consum de productes de
temporada, etc.

Moltes vegades el terme “proximitat” és utilitzat per les marques
a la babalà. Això es deu al fet que
no hi ha una regulació concreta
sobre què es considera com a
producte de proximitat. Diversos
col·lectius estableixen que un producte és de proximitat quan la distància entre el lloc on es produeix
i el lloc on es ven no supera els 100
Km. No obstant això, el que està
clar és que, com el seu nom indica,
fa referència a aquells productes
que es produeixen en un radi de
distància entre productor i consumidor relativament proper.
A CompraEsencial.es tenim
clar que el consum d’aliments
frescos ha de ser local, proper, de
temporada i sostenible. Per això,

t’apropem els comerços de barri i
les famílies productores catalanes
(de la província de Barcelona) fent
ús de la venda online, amb lliurament a domicili eco-responsable
en motos elèctriques i adaptant
els preus d’enviament a les distàncies recorregudes. A més a més,
tot el nostre equip de treball, tan
repartidors com l’equip de botiga,
està contractat a temps complet,
reaﬁrmant-nos en la responsabilitat social que promou el projecte
CompraEsencial.es.
Perquè la proximitat no s’ha
de prendre a la lleugera, sinó que
ha de ser una nova cultura de
consum holística i transparent
per als comerços i productors,
però sobretot per als clients.

www.compraesencial.es

678 24 05 94
Ronda Guinardó, 68
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Manuel I. Cabezas González, doctor en Didactologia de les Llengues i les Cultures

Pantalles i desenvolupament
intel·lectual

Tsundoku
Albert Balanzà

A

mb el meu amic Bernat Deltell
sempre ens fem aquesta pregunta: si ara decidíssim no comprar
cap llibre més, ﬁns que ens moríssim,
arribaríem a llegir tots els que tenim a
casa? Tant ell com jo, i com tanta altra
gent, hem acumulat unes quantes prestatgeries d'exemplars que algun dia els
arriba la seva oportunitat. I la pandèmia ha accelerat aquestes oportunitats:
Mira, Camus, Dickens, i la descoberta de
riqueses textuals des d'Àlvar Valls sobre
Verdaguer, Irene Vallejo sobre la història dels papers o Andrés Trapiello sobre
Madrid. Fins i tot s'està acostant el moment dels clàssics.
No som Carod-Rovira amb els seus
15.000 exemplars ni tenim la sort dels
que es dediquen al periodisme cultural i

No ens fem els xulos
ni els saberuts; llegir
no és cap mèrit ni
ens fa superiors
els acumulen gratis. Tampoc ens fem els
xulos ni els saberuts; llegir no és cap mèrit ni ens fa superiors. És com un esport.
Perquè la lectura d'una o altra temàtica
només depèn de l'estat mental (i també de trobar el moment i l'edat per a la
seva òptima comprensió i interpretació
de context). Com a periodistes, mirem
de llegir de tot i a tothora, i envegem els
temps que els directors de diaris llegien o publicaven enciclopèdies; ara van a
tertúlies i manlleven cites de llibres recopilatoris.
No coneixia el terme japonès tsundoku, que deﬁneix l'hàbit d'adquirir tota
mena de coses per llegir... i que s'acumulin sense acabar-les de llegir. Un llibre és
un llibre, deia l'enyorat periodista Enric
Tricaz, però alhora la tria mereix respecte i reverència. Diuen que amb la crisi sanitària es compren més llibres; ara
cal llegir-los.

•

D

esprés d'haver fet una ullada panoràmica sobre l'ús
i abús de les pantalles i d'haver analitzat les conseqüències nocives sobre els resultats escolars, ens
centrarem en les efectes nocius per al desenvolupament intel·lectual dels nens, dels adolescents i
dels joves. Aquesta qüestió és abordada per M. Desmurget
en el capítol 6 ( "Développement: l'Intelligence, première
victime") del seu assaig "La fabriqui du crétin digital". Per
a aquest neurocientíﬁc francès, les pantalles minen els tres
pilars fonamentals del desenvolupament intel·lectual (la primera víctima de les pantalles) de tot nen, provocant efectes
negatius i indesitjables sobre les interaccions humanes, el
desenvolupament del llenguatge i la concentració.
El nadó, quan arriba a aquest món, no és una tabula
rasa, sinó que posseeix un bagatge de potencialitats o capacitats immadures (o, com es diria avui, un programa de
funcionament mínim), que han de ser desenvolupades i
madurades. Per a això, són absolutament necessàries les
interaccions socials amb els éssers humans més propers
(pares i germans, principalment). Ara bé, si el seu ecosistema no li proporciona, en els primers anys de vida ( "període sensible", durant el qual el cervell gaudeix de plasticitat
i mal·leabilitat), els estímuls necessaris, tant en quantitat
com en qualitat, les seves potencialitats no es desenvoluparan o es desenvoluparan malament. I, després, serà molt
difícil o impossible esmenar les deﬁciències i recuperar el
temps i les oportunitats perdudes.
Segons les conclusions de nombroses investigacions, com
més temps passen els nens (i també els adolescents i els joves) amb mòbils, televisors, ordinadors, tauletes o consoles,
més són alterats, tant en quantitat com en qualitat, els intercanvis i les interaccions intrafamiliars. Es pot dir el mateix dels pares: com més temps estan enganxats a les pantalles, de menys temps disposen per dedicar-lo als seus ﬁlls.
Aquestes dues constatacions no tindrien importància si les
pantalles proporcionessin al cervell dels seus ﬁlls una alimentació adequada i amb fonament, amb un valor nutritiu
igual o superior a la subministrada per les relacions amb éssers humans (pares i germans). Però no és el cas.
En efecte, perquè els contactes i les relacions en l'ecosistema proper de l'infant siguin productius i eﬁcaços, és
necessària la presència física dels seus pares i germans, i
no una presència humana a través de les pantalles. El descobriment de les "neurones mirall" (ﬁnals de s. XX) ha demostrat que aquestes neurones són més sensibles i reaccionen millor davant la presència de l'ésser humà que davant
la imatge indirecta d l mateix ésser humà en una pantalla.
Per això, el nen comprèn, aprèn, utilitza i reté millor les
informacions proporcionades per un ésser de carn i ossos
que per un vídeo d'aquest ésser. Per això ha d'afavorir i mimar les interaccions humanes intrafamiliars en detriment
de les pantalles, ja que s'aprèn més i millor pel que es veu
i se sent en el món real que pel que es diu i se sent en una

És tal la complexitat d'una llengua
que el seu aprenentatge no acaba
mai: des del bressol ﬁns a la tomba
pantalla. El llenguatge és el que ens fa éssers humans, és la
frontera que ens separa dels animals. Gràcies a ell, podem
pensar, comunicar-nos, adquirir coneixements i madurar
intel·lectualment. Per això, hi ha una relació molt estreta
entre el desenvolupament del llenguatge i el nivell de capacitat intel·lectual. Des del punt de vista històric, la humanitat ha desenvolupat, perfeccionat i enriquit progressivament aquests sistemes de signes anomenats llengües
naturals. I, de la mateixa manera, el nadó arriba a adquirir, de mica en mica i en molt poc temps, el domini adequat
de la llengua materna, que li permet interactuar lingüísticament per verbalitzar les seves necessitats i participar
socialment. Ara bé, és tal la complexitat d'una llengua que
el seu aprenentatge no acaba mai: des del bressol ﬁns a la
tomba, sempre podem i hem de millorar les nostres competències lingüístiques.
No obstant això, des de fa algun temps, el procés d'adquisició lingüística per part de nens, adolescents, joves i
ﬁns i tot adults sembla frenat o descuidat o diﬁcultat. I, entre els culpables potencials (reducció de les hores d'ensenyament, reformes educatives discutibles, degradació de
la formació de professorat, etc.), segons el Sr. Desmurget,
es troben també les pantalles. L'ús desenfrenat de les pantalles recreatives disminueix, en quantitat i en qualitat, els
intercanvis lingüístics intrafamiliars, base i fonament de la
maduració lingüística de l'infant i del seu desenvolupament
intel·lectual. En efecte, al llarg d'un dia, un nen pot escoltar, en el seu entorn humà, unes 925 paraules a l'hora. Però
quan la tele està encesa escolta només 155 (un 85% menys).
Per això, per M. Desmurget, l'humà no pot ser reemplaçat
per les pantalles, la ineﬁcàcia en l'aprenentatge lingüístic
ha estat provada experimentalment i teòricament.

•

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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Exposicions
Fins al 28 de març
Verdinada 2021: mirem cap a l'eﬁciència energètica. Incorpora criteris i eines
d’estalvi i eﬁciència energètica per poder
actuar contra la pobresa energètica a les
llars dels ciutadans. Destinada a públic familiar i a la ciutadania en general. Cedida
per l’AMB.
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord)
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)
Fins al 8 d'abril
Exposició: Quina dona! Mostra organitzada per l'Associació de Pensionistes i
Jubilats La Sedeta amb motiu del Dia
Internacional de la Dona Treballadora
i dins el març del III Cicle Març Violeta.
També es pot visitar l'exposició virtualment.
Bar La Sedeta (Sicília, 321)
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)
Fins al 15 de juny
Campañà: L'estètica de la modernitat mecànica, mostra d'Antoni Campañà, fotoperiodista que va immortalitzar inﬁnitud
d'esdeveniments socials de la Catalunya
del segle XX. Aquesta exposició reﬂexiona sobre la introducció de el vehicle en les
ciutats i de quina forma va transformar
els seus carrers. A través d'una selecció de
més de 50 fotograﬁes de vehicles i entorns
industrials, el visitant podrà descobrir
l'evolució dels paisatges urbans i admirar
l'evolució de Barcelona i la societat entre
1925 i 1975.
Casa SEAT (Pg. de Gràcia, 109)
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)

Cedida

Recomanem

Actes
Divendres 26 de març
Dia Mundial del Teatre a Gràcia: Botànica
oculta, a càrrec d'Andreu Colom + Les
històries naturals, amb Carles Belda.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 i a
les 19.30 h
Concert: Onyric Joy i Fuzz Forward.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia al
formulari de la web de la Fontana.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 19 h
Teatre: El anticoach. Amb Tian Lara
(stand-up comedy).
Jove Teatre Regiina (Sèneca, 22), a les 20 h
Cloenda festival Tradicionàrius: Joan
Garriga i el Mariatxi Galàctic.
CAT (Pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Trobada internacional de Teatre de
l'Oprimit, un homenatge a Augusto Boal
“El Teatre de l'Oprimido és l'expressió llatinoamericana de fer teatre, en
compromís amb la transformació de la societat, més practicada a tot el món".
Això assegura Bárbara Santos, creadora del Centre del Teatre de l'Oprimit
(CTO) a Rio de Janeiro, i que participarà de forma virtual a la trobada que ha
impulsat el Col·lectiu Brasil Catalunya. La proposta també servirà d'homenatge
a Augusto Boal i Paulo Freire, inspiradors i ànimes del referent mundial del que
generalment s'anomena teatre social i que coincideix amb la celebració del Dia
Mundial del Teatre. Les activitats són gratuïtes però cal inscripció prèvia.

Dissabte 27 de març
Filosoﬁa: Qüestions latents. Metàfora,
ment i llenguatge: l'Orestíada d'Èsquil.
Amb Jaume Llacuna, doctor en Filosoﬁa i
Lletres i Màster en Neurociències.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps), es
fa en línia per Zoom, a les 12 h

Teatre: The Mountain, cia Agrupación
Señor Serrano.
Teatre Lliure (Montseny, 47), a les 18 h

Dimecres 31 de març
Teatre: Improshow.
Teatreneu (Terol, 22), a les 20.30 h

Concert: Open Mic + Presentació del
NNINJAZZ MOVEMENT.
Experimentem amb l'Art (Torrijos, 68), a
les 12 h

Dilluns 29 de març
Teatre familiar: La ventafocs.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les
17.30 h

Divendres 2 d'abril
Concert: Pinpilinpussies.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 12 h

Música a la plaça: Ivan Rica.
CC El Coll la Bruguera (Aldea, 15), a les
12.30 h

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

L'Altre - Micro obert.
Almeria Teatre (Sant Lluis, 64), a les 13 h
Concert organitzat per APC Gràcia i La
Fontana amb el grup de joves de rap.
Aforament limitat amb reserva prèvia al
formulari de la web.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia,
190), a les 17 h
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
Diumenge 28 de març
Concert: Esperit!
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 12 h

Dissabte 27 març a Local B (Verdi, 138), a les 17 h

Dissabte 3 d'abril
Concert: Agathe.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 13 h
Dimarts 6 d'abril
Jam de Contes (laboratori creatiu).
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a
les 20 h

Entitats

Divendres 26 de març
Teatre: Mistela, Candela, Sarsuela.
Teatre musical de la cia Epidèmica
Teatre.
Lluïsos Teatre (plaça del Nord), a les 19 h

poder actuar contra la pobresa energètica a les llars dels ciutadans. Destinada a
públic familiar i a la ciutadania en general. Cedida per l’AMB.
Lluïsos Teatre (plaça del Nord)

Teatre: Pell endins. Desenvolupada i produïda per Sala Beckett // XII Laboratori
Els Malnascuts.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 17 h

Dimarts 30 de març
Presentació del llibre Palestina, arte y resistencia en Nayi Al-Ali. Acte en directe
i per streaming. Amb O. Sylvia Oussedik
i Sondos Saleh, i la projecció del curt
d'animació La memòria de la terra, presentat per la seva autora Samira Badram.
Diumenge 28 de març
Teatre: Entre pantalles (diari del conﬁna- Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 35), a
ment). A partir dels textos dels alumnes les 18 h
de l'escola Baldiri i Reixac, interpretats
pels infants del taller de teatre.
Cercle Catòlilc (Santa Magdalena, 12), a
les 18 h
Amb el suport de

Festival Tradicionàrius: Luar Na Lubre,
Vieiras e vieiros, historias de peregrinos.
CAT (pl. Anna Frak, s/n), a les 17.30 h

Verdinada 2021. Exposició Energia per
a tothom. Mostra on es donen criteris i
eines d’estalvi i eﬁciència energètica per

Teatre: El misteri de Houdini. Proposta teatral interactiva que submergeix el públic
dins d'un espectacle de màgia, teatre i escaperoom.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 12 h

Concurs de Teatre online per a companyies amateurs: Crema cremada i Art. El
Centre difòn l'enllaç a través de les seves
xarxes.
El Centre (Ros de Olano, 9)
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Breus

El dramaturg
croat Ivor Martinic
estrena obra a
La Badabadoc
Cedida

La Badabadoc estrena
el proper 8 d'abril un
muntatge singular: el
drama Sería una pena que
se marchitaran las plantas,
una obra d’orígen croatobarceloní que aborda el
tema de la separació d’una
relació sentimental, els
records i la comunicació.
El muntatge tindrà dues
versions consecutives
del mateix text, amb la
particularitat de comptar
amb dues parelles d’actors
protagonistes diferents,
que adapten la proposta
a partir de les seves
vivències personals, i
també compta amb la
participació interactiva en
directe del seu autor Del
8 al 14 d’abril la parella
d’actors serà la formada
per Júlia Ferré i Victorio
d’Alessandro, i del 22
d’abril al 2 de maig serà
el torn de Núria Adrián i
Guillermo Miranda.

Núria Graham,
Nico Roig o Guineu,
al cartell d'abril
de l'Heliogàbal
La programació d'abril
de l'Heliogàbal arrenca
divendres 2 amb
Pinpilinpussies i inclou,
entre d'altres Nuria
Graham, Nico Roig o
Guineu. I el cicle Segells
Residents estarà dedicat
a Gandula, que proposen
Seward o Za!: El concurso.

Cultura
Photogenic, el
festival de fotograﬁa
emergent nascut a
la Vila, s'acomiada
Després de cinc edicions i "un any difícil", els organitzadors
posen ﬁ a una proposta que unia el retrat i el petit comerç

Silvia Manzanera

S

ense donar gaires detalls i
amb paraules d'agraïment
a col·laboradors i entitats,
el Photogenic Festival, una
proposta nascuda a Gràcia
el 2016 per promocionar la fotografia emergent en aliança amb
el comerç, ha dit adéu després de
cinc edicions. La direcció del festival no ha volgut fer més declaracions més enllà del comunicat, on
confessen que ha estat un any "difícil" per a ells, "un any de complicacions però també d'esperances i
il·lusions que han anat mantenint
la proposta viva gràcies al suport
incondicional de diferents entitats
i col·laboradors" .
El passat 19 de març tot just es
complia un any del tancament de la
la cinquena edició del Photogenic
Festival i començava l'any de la
pandèmia. En aquesta edició l’Associació Sobreàtic ja havia decidit
reduir el nombre d’exposicions; de
les 40 d’anys anteriors es passava a
una vintena per tal de focalitzar esforços i potenciar els fotògrafs participants, a més de donar més veu
als seus projectes i potenciar l’aﬂuència de públic.
Enguany, malgrat els esforços
dels impulsors d'un projecte que
va néixer "a una terrassa de Gràcia
durant una reunió amb amics", hi
posen ﬁ no sense oblidar les ﬁtes
assolides durant els darrers anys.

Fotograﬁes de Bàrbara Balcells (a l'esquerra) i de Frederic Lista, participants a l'edició del Photogenic de 2018. Foto: Cedides

Ampliant fronteres. Tot i
arrencar a Gràcia, el festival va
anar ampliant fronteres més enllà
de la Vila. Els dos darrers anys va
concentrar les activitats en una
única jornada a l'Antiga Fàbrica
Damm. Pel que fa als comerços
graciencs, l'any passat s'hi van
sumar deu, entre ells La Memòria,
la Pelu de Verdi o Mina Mina.

L'objectiu del Photogenic ha estat,
des dels seus inicis, apropar la fotograﬁa a peu de carrer "allunyantnos dels mètodes convencionals i
aportant un valor afegit al món de
la cultura a Barcelona". En aquest
sentit, el festival va apostar sempre pel petit comerç, traçant rutes
expositives que després es van estendre al Born. En total, s'hi han
sumat més d'una seixantena de comerços i més de 100 exposicions i
artistes. A banda, el festival ha programat conferències, tallers amb
especialistes i visites guiades.

•

El Dia del Teatre a Gràcia suma set espais
L'acte central de la jornada, enguany dedicada a Joan Perucho, té lloc aquest divendres 26 de març a la Sedeta
S.M.

G

ràcia celebra el Dia
Mundial del Teatre amb
una programació que
suma, en aquest mateix pararigües, la programació d'altres espais i sales de
teatre del districte. L'acte central,
que enguany homenatja el gracienc Joan Perucho, té lloc aquest
divendres 26 de març a la Sedeta i
inclou, a més de la tradicional lectura del manifest, una doble ses-

sió; la primera a les 17.30, amb
Botànica oculta, un espectacle de
titelles adreçat a públic familiar a partir de 5 anys basat en el
llibre La botànica oculta de Joan
Perucho; i Les històries naturals, a
càrrec de Carles Belda, a les 19.30
h, una proposta que ja es va poder
veure al CAT.
També a la Sedeta s'ha programat per dissabte 27 Lola, memorias de una mujer republicana, una
proposta de la companyia La Voz
Ahogada que ja ha esgotat les entrades. Altres espais que s'han su-

Espectacle 'Botànica oculta', aquest divendres a la Sedeta. Foto: Cedida

mat a l'efemèride són els Lluïsos
Teatre, amb la preestrena de
Mistela, Candela, Sarsuela, el Cercle
Catòlic i la seva proposta feta a partir de textos d'alumnat de l'escola
Baldiri Reixac Entre pantalles (diari del conﬁnament), o L'autèntica,
amb La Rateta Martina i el ratolí Serafí. Aproﬁtant la celebració
del Dia Mundial del Teatre,les
cartelleres del cap de setmana de
l'Almeria Teatre, del Jove Teatre
Regina i del Teatre Lliure també
s'han incorporat al programa impulsat pel Districte.

•

Cultura
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El BCN Film Fest
enllesteix el cartell de
la cinquena edició i
repeteix cicle japonès

El Tradicionàrius
tanca amb una
entrada de 7.000
espectadors i 91%
d'ocupació a sales
Els projectes traDDigital sumen
més de 5.000 visualitzacions

Les noves pel·lícules amb Vincent Cassel, Judi Dench,
Johnny Depp, Emily Blunt, John Malkovich, Javier Cámara,
Karra Elejalde i Clara Lago s’incorporen a la selecció

Cedida

S.M.

A

falta de saber la pellícula d'inauguració i
de cloenda, el Festival
Internacional de Cinema
de Barcelona-Sant Jordi,
el BCN FILM FEST, ha anunciat aquesta setmana la programació completa de la cinquena edició, que tindrà lloc del 15 al 23
d’abril als cinemes Verdi, a l'Institut Français, a CaixaForum i Casa
Seat. El cartell d'enguany inclou 60
títols de 24 països entre les 6 seccions del certamen. Es podran veure
4 premières mundials, 1 internacional, 3 europees, 17 espanyoles
i 7 catalanes. El festival també
ha anunciat el Premi d'Honor
d'aquesta edició, que rebrà la productora i directora Isona Passola
durant la cerimònia d'inauguració
del certamen.
Entre els nous títols que formaran part del BCN Film Fest, i que
se sumen a l’avançament del passat mes de febrer, destaquen El
olvido que seremos, de Fernando
Trueba amb Javier Cámara i
Aída Morales; El poeta y el espía,
de Gianluca Jodice amb Sergio
Castellitto; Hotel Coppelia, de José
María Cabral; La vida secreta de los
árboles, de Jörg Adolph i Jan Haft;
Last Call, de Steven Bernstein i
protagonitzada per Rhys Ifans i
John Malkovich; El fotógrafo de
Minamata (Minamata), d’Andrew
Levitas amb Johnny Depp; Una
canción irlandesa (Wild Mountain
Thyme), de John Patrick Shanley,
amb Jamie Dornan, Emily Blunt,

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.

S.M

E
'Poliamor para principiantes', de Fernando Colomo, a Cinema amb Gràcia. Foto: Cedida

Christopher Walken i Jon Hamm;
Envidia sana, de Daniel Cohen amb
Vincent Cassel i Bérénice Bejo;

Ladies of Steel, de Pamela Tola;
Joyas ocultas del Impresionismo i
Pompeya: mito y leyenda.

•

'Japan by CineAsia'. Per segon any
consecutiu el festival presenta una
secció dedicada al cinema asiàtic en
col·laboració amb CineAsia; enguany,
amb set propostes de diferents èpoques
i gèneres que mostren la unió entre
la literatura japonesa i el cinema.
Entre els títols que es podran veure es
troben Rashomon, d’Akira Kurosawa;
Zatoichi, de Takeshi Kitano; i Tezuka’s
Barbara, un record per l’anomenat
“pare del manga” Osamu Tezuka.
• 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,

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.

l Festival Folk Internacional Tradicionàrius acomiada aquesta setmana la 34a edició amb un cartell que ha comptat amb 45 activitats relacionades
amb la música folk, 7.000 espectadors, un aforament
del 91% d’ocupació, més de 5.000 visualitzacions dels
projectes traDDigital, més de 16.200 seguidors a les
xarxes socials i 15 concerts 'sold out', unes xifres que
per als organitzadors demostren "que la cultura és
viva i necessària". El festival clou oﬁcialment amb els
concerts de La Gravetat de Coulomb (25/03), Joan
Garriga i el Mariatxi Galàctic (26/03), Luar Na Lubre
(28/03) i la darrera sessió de Les Vespres dels dimecres (24/03), però el Tradicionàrius 2021 no s’acabarà,
segons la direcció del festival, ﬁns que tinguin lloc tots
els concerts que s’han hagut de suspendre per qüestions mèdiques.
La valoració d'aquest Tradicionàrius ha inclòs un
record per a Jordi Fàbregas, que havia dirigit el festival ﬁns l'edició 33. "Sabem que li feia molta il·lusió el
concert de l’Almanac –que ja estava preparat– i és per
això que aquest #tradicionàriusfa34 no acabarà realment ﬁns que el poguem posar a l’escenari", asseguren des del CAT. També tenen pendent recuperar els
concerts de Laura Esparza i Carlos Esteban (09/05),
Biel Majoral (11/05), Maria Rodés (16/04) i Errebal
(per conﬁrmar).
El festival també ha inaugurat enguany la collaboració amb el Palau de la Música Catalana amb els
concerts de la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra i de
Rodrigo Cuevasm, una aliança que pretenen que sigui
de futur.

•

• 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.

• 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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Gràcia Escapulada

Albert Benet
Alber

La torratxa

Genolls pelats
Pere Martí
@peremarticolom

A
Panoràmica del partit Llevant-Europa amb 18.000 espectadors i equip de la temporada 1994-95. Fotos: A.B. / A.R.V.

Adéu a la Segona Divisió B

L

es reformes del futbol espanyol lluny d’afavorir els
febles acostumen a agreujar les diferències entre els
clubs grans i rics i els petits i pobres. L’Europa ho sap
prou bé perquè ha estat una de les víctimes dels descensos motivats per les modiﬁcacions anteriors dels
grups de 2a o 3a divisió. La temporada 1967-68, per exemple, després de cinc campanyes enyorades, els escapulats
van acomiadar-se de la divisió d’argent per culpa de la uniﬁcació dels dos grups existents aleshores. Mai més no hi
van tornar i encara avui en patim els efectes esportius i socials. Gairebé vint anys més tard, una altra reestructuració,
aquest cop de la 3a divisió, va condemnar els graciencs a la
regional, on hi van ser tres temporades penoses que van fer
perdre més seguidors.
Entre mig d’aquelles dues garrotades, la temporada
1977-78, la federació estatal va crear un esglaó nou que havia de ser un pont que connectés la 3a amb la 2a. El club
escapulat, però, no va poder pujar a aquell tren nou, que
en la seva estrena només va comptar amb quatre viatgers
catalans: el Barcelona Atlètic; el Girona, el Sant Andreu
i el Lleida. Després de 44 edicions, la segona B dirà adéu
aquest curs amb una única i decebedora participació europeista: la temporada 1994-95. Les circumstàncies, a més,
a més, van ser molt poc propícies per als interessos del
club. Sense camp propi, degut a les obres inacabables del
Nou Sardenya, l’equip va jugar de lloguer al Feliu i Codina
d’Horta i al Narcís Sala. Dos escenaris freds i llunyans per
a l’aﬁció gracienca, que va anar desertant les graderies.
D’altra banda, el grup III era ple d’ossos del futbol català i valencià que es veien obligats a retornar al futbol professional el més de pressa possible: Llevant, Castelló, Elx,

Sabadell, Nàstic, Alcoià, etc. Davant d’aquestes adversitats,
l’equip van entrenar l’entranyable Pep Rovira, primer i un
desconegut Osman Bendezú, després, va veure’s abocat durant tota la temporada al descens. Els mals resultats esportius van fer que les despeses ordinàries fossin més grans
que els ingressos. Els directius de pes que acompanyaven el
president Castro (greument malalt) patien cada quinze dies
per si es podrien pagar les costes arbitrals (173.000 pessetes) i els desplaçaments. I més d’un va haver de gratar-se la
butxaca sense dir-ho a la família.
Aquella temporada les xifres van ser certament negatives: 19è lloc amb 21 punts i 17 negatius. Només es van guanyar 7 partits i se’n van empatar 7 més (les victòries encara
valien dos punts). La il·lusió va durar ben poc i malgrat els
molts intents posteriors, l’equip del Nou Sardenya no ha
pogut tornar a la categoria que enguany ens diu adéu.
D’aquesta manera, el pas gracienc per la que en els darrers 44 anys ha estat la categoria de bronze del futbol espanyol es resumeix amb una única participació. Molt lluny
de les 31 de l’Hospitalet, les 22 del Sabadell o les 19 del Sant
Andreu, entre d’altres equips del Principat. Amb aquest bagatge tan pobre s’explica que l’Europa sigui el club català
amb més participacions a la 3a divisió (56). Una categoria,
la quarta, que a partir del setembre esdevindrà la cinquena
dins la piràmide futbolística espanyola. Per aquest motiu,
l'ascens és gairebé una obligació per al club. Perquè el nom
no fa la cosa i per molt que a la nova categoria l’anomenin
2aREFF no deixarà de ser una mena de 3a divisió rebatejada. Preparem-nos, doncs, per a tornar a veure un EuropaMestalla o un inèdit Atzeneta-Europa. És a dir, que la contrareforma ens deixa on érem fa 50 anys.

•

questa modesta columna, encara que no ho sembli, és mirada en
lupa per vigilants del pensament
políticament correcte, per veure si se
surt de l’ortodòxia obligada. Qui la ﬁrma
pensa seguir escrivint el que li plagui,
amb l’únic límit que estableixi el seu director, Albert Balanzà, amic i periodista, dues espècies en extinció. Per tant,
petits aprenents de la mediocritat, esteu
avisats. Viureu sepultats per la caspa
que porteu a les espatlles.
No em traureu la il·lusió de veure com
Joan Laporta ha tornat a guanyar les
eleccions al FC Barcelona, com ha tornat la dignitat al club, l’orgull d’uns colors que havíem perdut, descolorits per
la mediocritat i també, cal dir-ho, del
pillatge i espoli a què s’havien dedicat
anteriors responsables. Catalunya és un

Afortunadament, els
genis de tant en tant se'n
surten, com el Jan, però
pagant un preu molt alt

país que expulsa la brillantor i aplaudeix
la mediocritat, però només uns quants
aconsegueixen trencar aquest maleﬁci.
Els mediocres sobreviuen a base de
felar els poderosos, van per la vida amb
genolleres per poder fer el servei en
qualsevol moment i en qualsevol lloc.
Tenen els genolls pelats. Aquesta metàfora no té gènere. Disculpeu la incorrecció política. Es tracta que a Catalunya
ningú destaqui, que tothom sigui gris.
Si surt l’Oriol Mitjà, el lapidem, si el
president Carles Puigdemont resisteix, fem qualsevol cosa per abatre’l, si
el Pau Riba ens assenyala totes les nostres contradiccions, el donem per boig.
Afortunadament, els genis de tant en
tant se’n surten, com el Jan, però pagant
un preu molt alt. Arribarà un dia que la
gent dirà prou, que es posa dempeus i
no es deixa dominar. No ho podrem tot,
però quedareu sorpresos.
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